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Wstęp

Samorząd terytorialny to organizacja społeczności lokalnej
lub regionalnej i jednocześnie forma administracji publicznej,
którą tworzą mieszkańcy w celu działania w swoim interesie.
W swojej pracy skoncentruję się na historii samorządu terytorialnego w Polsce.
Celem pracy jest pokazanie jak wyglądał samorząd terytorialny na obszarze Polski od okresu międzywojennego do czasów współczesnych. Spróbuję scharakteryzować jakie zmiany
następowały w wyniku przeobrażeń politycznych i ustrojowych.
Zdecydowałem się na taki temat pracy ze względu na swoje zainteresowanie historią XX wieku.
Podczas pisania pracy korzystałem przede wszystkim
z ustaw i rozporządzeń, literatury przedmiotu dotyczącej głównie historii administracji i samorządu terytorialnego oraz z informacji zawartych w Internecie.
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Praca ma głównie charakter analityczny, została podzielona na cztery rozdziały, w obrębie których dodatkowo wyróżniłem podrozdziały.
Pierwszy rozdział został podzielony na sześć podrozdziałów. W pierwszym podrozdziale skupiłem się na omówieniu
ogólnej genezy samorządu terytorialnego, w drugim opisuję
podział ziem byłej Rzeczpospolitej między zaborców co zainicjuje rozwijanie się różnych systemów samorządu na ziemiach
polskich, w trzecim podrozdziale skupiam się na przedstawieniu sytuacji samorządu w namiastce państwa polskiego jaką
było Księstwo Warszawskie będące pod silnymi wpływami
francuskimi, w kolejnych podrozdziałach opisuję dzieje samorządu terytorialnego na ziemiach polskich w każdym z zaborów,
by móc pokazać wynikającą z tego specyfikę przemian ustroju
samorządu terytorialnego w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.
Drugi rozdział dotyczący samorządu terytorialnego
w okresie międzywojennym został podzielony na cztery podrozdziały. W pierwszym dokonuję charakterystyki bardzo
zróżnicowanego samorządu gminnego i powiatowego po
odzyskaniu niepodległości i w kilku pierwszych latach jego
funkcjonowania. W drugim podrozdziale omawiam wpływ
pierwszej polskiej nowoczesnej konstytucji jaką była Konstytucja marcowa na samorząd terytorialny. Trzeci podrozdział
jest poświęcony samorządowi wojewódzkiemu, który faktycznie działał tylko w trzech województwach II Rzeczypospolitej.
Ostatni podrozdział dotyczy zmian spowodowanych dojściem
do władzy sanacji, wynikających z tego tendencji do osłabiania
pozycji samorządu i prób ujednolicenia przepisów dotyczących
samorządu terytorialnego.
Trzeci rozdział mojej pracy poświęcony jest okresowi
powojennemu i składa się z dwóch podrozdziałów. Pierwszy
8
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opisuje częściowe przywrócenie przedwojennych instytucji
samorządowych i połączenie ich z radzieckim systemem rad.
Wiązało się to z przejmowaniem władzy przez komunistów
i doprowadziło do likwidacji samorządu terytorialnego. Drugi podrozdział przedstawia czasy bez samorządności w Polsce
i opisuje system rad narodowych, które teoretycznie miały go
zastąpić w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Czwarty rozdział dotyczy czasów współczesnych. Został
podzielony na cztery podrozdziały. Pierwszy z nich opisuje
odrodzenie samorządu terytorialnego w wyniku transformacji
ustrojowej i upadku komunizmu. Drugi podrozdział przedstawia okres po odrodzeniu samorządu, a przed reformami które
sprawiły, że uzyskał on dzisiejszy kształt. Trzeci rozdział opisuje szereg reform, w wyniku których przede wszystkim przywrócony został samorząd terytorialny na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim. Ostatni podrozdział porusza tematykę samorządu terytorialnego III Rzeczypospolitej w czasach najnowszych z uwzględnieniem przystąpienia do Unii Europejskiej.

9

Rozdział 1

Geneza instytucji
samorządu
terytorialnego
na ziemiach polskich
przed 1918 rokiem

Geneza samorządności
Na początku rozważań nad genezą samorządu terytorialnego należy zwrócić uwagę na dwie koncepcje pochodzenia samorządu terytorialnego obecne w literaturze. Pierwsza z nich to
teoria naturalistyczna, która wywodzi samorząd terytorialny ze
starożytności, według niej był on kształtowany już od czasów
starożytnych aż po okres współczesny. Z drugiej strony istniało
stanowisko dystansujące się od zagadnień historii i za początki
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współczesnego “nowoczesnego samorządu” uznające czasy Rewolucji Francuskiej1.
Podwaliny prawne do powstawania samorządu zapoczątkowane były w XVIII w. lecz nie można pominąć faktów
wskazujących, że procesy decydowania o sprawach lokalnych
przez obywateli istniały być może wcześniej niż istniało samo
państwo. Najważniejsza z instytucji – gmina - powstawała
w wielu przypadkach samorzutnie w wyniku naturalnych procesów społecznych bez ingerencji państwa2.
Znajdziemy również stanowisko, które wywodzi samorząd od aktu prawnego zawartego między władzą a mieszkańcami, dzięki któremu dotychczasowa zwierzchność ustępowała
pewnemu udziałowi w lokalnym zarządzie3.
Część historyków podkreśla, że spojrzenie na samorząd
przez kwestię jego genezy pozwala na prawidłowe zrozumienie
jego istoty, jaką jest dążenie do samodzielnego decydowania
o sobie. Wola do samodzielnego stanowienia o sobie doprowadziła do powstania wspólnoty, co pozwoliło do ustanowienia
granicy dla potencjalnie wszechwładnego państwa4.
Pierwsze pomysły, zamierzenia i realizacja zasad samorządności miała już miejsce u schyłku doby plemienno-rodowej, gdy pojawiła się wspólnota terytorialna oparta na więzach
sąsiedzkich. Ród połączony więzami pokrewieństwa tworzył
grupę, która stanowiła jednostkę osadniczą, majątkową i produkcyjną. Rody łączyły się w większe jednostki organizacyjne

Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2002, s. 1.
S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX w. Myśl samorządowa historia i współczesność, Lublin 1999, s. 14; cyt. za S. Kasznica, Polskie prawo
administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1947, s. 64.
3
S. Wójcik, op. cit., s.15; cyt. Za P. Górski, Samorząd gminny, Lwów 1894,
T. 1 s. 3,5,7.
4
S. Wójcik, op. cit., s.16; cyt. za A. Kroński, Teoria samorządu terytorialnego,
Warszawa, 1932, s. 8-9.
1

2
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zwane plemionami. W miarę rozwoju własności prywatnej organizacja rodowa zaczyna upadać5.
Pierwsze instytucje o charakterze samorządowym powstawały w państwach antycznych. Szczególne sukcesy na tym polu
osiągnęło państwo rzymskie, które stworzyło znakomite warunki do rozwoju zasad samorządności i jej instytucji. Błyskawicznie rozwijające się państwo kierowało się realizmem politycznym, starano się ograniczać nadmierną ingerencję państwa
hamującą rozwój lokalnej społeczności. Podbitym terenom
pozwalano zachować własny ustrój wewnętrzny, urzędników,
prawo tworzenia własnych norm i administracji a narzucano
jedynie politykę zagraniczną i kwestie militarne6.
Wraz z upadkiem Cesarstwa miało miejsce stopniowe ograniczanie istniejącego samorządu poprzez rozwój władzy królewskiej co doprowadziło do przekształcenia dotychczasowego samorządu naturalno-wspólnotowego w samorząd stanowy.
W średniowieczu naturalne zjawisko społeczne jakim był
samorząd było stopniowo ograniczane przez rozwijający się
feudalizm, który podporządkowywał samodzielne dotychczas
gminy. Władcy nadawali ziemie swoim wasalom, której własność była dziedziczna wraz z przywilejami. W miastach, które nie posiadały początkowo możliwości posiadania własnego
samorządu mieszkańcy mogli sami wybierać swoją władzę dopiero dzięki decyzji o nadaniu takiego prawa od władcy. Przywileje dawały możliwość wpływu na politykę tylko wybranym
warstwom społecznym, w wyniku powstającego dużego zróżnicowania majątkowego powodowało z czasem degradację samorządu i powstawanie oligarchii klasy rządzącej, która działała
jedynie w obronie własnych interesów.

5
6

Ibidem, s. 36.
Ibidem, s. 25.
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Rozwój władzy monarszej w XVII i XVIII wieku doprowadził do upadku organów stanowych, które były likwidowane lub uzależniane od władzy monarchy. Rozrost interwencjonizmu państwowego prawie w całej Europie doprowadził do
pojawienia się systemu tak zwanego absolutyzmu oświeconego.
Monarcha skupił w swoim ręku władzę absolutną, która była
ograniczana jedynie przez kilka reguł ustrojowych. Wzmocniło
i utrwaliło to jedność państwa, ale doprowadziło do rozbudowania administracji i klasy urzędniczej7. Czasy absolutyzmu
wywołały ogólne niezadowolenie szczególnie wśród chłopów,
na których zostały narzucone liczne obciążenia. Musieli płacić
podatki królowi, kościołowi i panu na ziemi, jednocześnie byli
pozbawieni jakichkolwiek praw. Ten stan rzeczy został dopiero
zmieniony dzięki Rewolucji Francuskiej, dzięki której doszło
do zakończenia rządów absolutnych. Rewolucja pozwoliła na
uchwalenie konstytucji znoszącej poddaństwo chłopów, likwidującej przywileje szlacheckie oraz inne elementy nielubianego ustroju. Pośród aktów prawnych przyjętych podstawowe
znaczenie miała ustawa o władzy komunalnej z 14 grudnia
1789 roku. Akt ten wskazywał na samorząd jako na czwartą władzę po ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej.
Ujednolicił on ustrój gmin, rozróżnił organy uchwałodawcze
i wykonawcze oraz ustanowił zasadę wybieralności organów
samorządowych. Przyznanie wszystkim mieszkańcom danego
obszaru praw publicznych miało fundamentalne znaczenie
dla kształtowania się samorządu we współczesnym znaczeniu.
Myśl rewolucyjna rozpowszechniła się na całą Europę, dotarła
również na ziemie polskie co objawiło się uchwaleniem 3 maja
1791 roku pierwszej w Europie konstytucji, która wyprzedziła
o kilka miesięcy konstytucję francuską i była drugą na świecie

7

Ibidem, s. 31-33.
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po amerykańskiej. Zbigniew Leoński przypisuje temu okresowi
początki samorządu terytorialnego we współczesnym znaczeniu
oraz zwraca uwagę na pierwsze polskie rozwiązania o charakterze publicznoprawnym, jak włączona do Konstytucji 3 maja
ordynacja miejska z 18 kwietnia 1791 roku, która pozwalała
miastom królewskim na posiadanie organów samorządowych8.
Dla Rzeczpospolitej było niestety za późno na reformy.
W wyniku trzeciego rozbioru Polska ostatecznie dostała się
pod wpływy zaborców i dopiero odzyskanie niepodległości
w 1918 roku pozwoliło na ukształtowanie własnych instytucji
samorządowych.
Podział terytorialny ziem byłej
Rzeczpospolitej między zaborców
Rozbiory między Austrię, Prusy i Rosję doprowadziły do
zlikwidowania państwowości a co za tym idzie urzędów państwowych Rzeczypospolitej. Organizm państwowy został rozerwany i każda jego część rozwijała się w inny sposób od tej pory.
Kraje zaborcze stworzyły na zajętych terenach własne instytucje,
oparte na zawodowej kadrze urzędniczej.
Przy pierwszym rozbiorze Rzeczpospolitej w 1772 roku
pod zaborem pruskim znalazła się większość zajętego obszaru obejmująca województwa: pomorskie, chełmińskie (bez
Gdańska i Torunia), malborskie, fragment Prus Wschodnich
i dołączoną do nich Warmię, fragment Wielkopolski i Kujaw
stanowiących okręg nadnotecki. Po drugim rozbiorze stworzono prowincję Prusy Południowe, w której granicach znalazł się
znaczny fragment Wielkopolski i Kujaw z ziemią dobrzyńską.
Do Prus Zachodnich dołączono Gdańsk i Toruń z przylegającymi terenami. Trzeci rozbiór spowodował utworzenie kolejnej
8

Z. Leoński, op. cit., s. 1-2.
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prowincji - Prusy Nowowschodnie. Na całym tym obszarze
obowiązywał pruskie podział na prowincje, departamenty kamer, powiaty, gminy wiejskie i miejskie9.
Ziemie zagarnięte przez Austrię podczas pierwszego zaboru utworzyły Królestwo Galicji i Lodomerii, na czele którego
stał gubernator, a jego siedzibą był Lwów. Austria nie brała
udziału w drugim rozbiorze, ponieważ była zajęta wojną z rewolucyjną Francją. Trzeci rozbiór objął, jako Galicja Zachodnia: północną Małopolskę z Kielcami, Radomiem i Lublinem
oraz wschodnie Mazowsze10.
Na terenie zaboru rosyjskiego wielokrotnie dochodziło
do zmian w organizacji terytorialnej. Z ziem zajętych podczas
pierwszego rozbioru utworzono gubernie pskowską i mohylewską, z czasem połączono je w białoruską, by w końcu je
rozdzielić na witebską i mohylewską. Podczas drugiego rozbioru w 1793 roku na zajętych terenach powstały gubernie:
mińska, bracławska, wołyńska, podolska, wileńska, słonimska
i kowieńska. W wyniku trzeciego rozbioru na zabranych terenach w utworzono gubernie: wołyńską, grodzieńską, mińską
oraz litewską z siedzibą w Wilnie.
Samorząd terytorialny w Księstwie
Warszawskim
Krótką przerwę od władzy zaborców stanowił okres
napoleoński podczas którego cesarz Francuzów Napoleon
Bonaparte w 1807 roku utworzył na terenach zaboru pruskiego Księstwo Warszawskie, do którego zostały dołączone
w 1809 roku tereny części zaboru austriackiego. Pod wpływem
9
J.Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 17931806. Studium historyczne, Wrocław 1957, s. 295-298.
10
T. Mencel, Galicja Zachodnia 1795-1809. Studium z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze, Lublin 1976 s. 295-310.
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wzorów francuskich przejęto nawet pewne nazwy stanowisk
i jednostek podziału terytorialnego.
Księstwo dzieliło się na departamenty kierowane przez prefektów, te znowu na powiaty, których kierownikami byli podprefekci11. Książę warszawski Fryderyk August23 lutego 1809
roku wydał dekret o tymczasowej organizacji gmin, wprowadzając według wzorów francuskich organizację władz miejskich
i wiejskich. Dekret przewidywał mianowanie na podstawie
opinii podprefekta i po zatwierdzeniu przez ministra spraw wewnętrznych burmistrzów mianowanych przez króla, a wójtów
przez prefektów. Do ich obowiązków należało zawiadamianie
o rozporządzeniach władz, administrowanie gminą i jej majątkiem, zbieranie podatków, dbanie o porządek i bezpieczeństwo
w gminie.
W Księstwie Warszawskim istniały również rady miejskie
i wiejskie oraz powiatowe i departamentalne. W największych
miastach były wybierane przez mieszkańców na zgromadzeniu,
w mniejszych zaś były wyznaczane przez prefekta spośród kandydatów będących właścicielami nieruchomości. Rady debatowały nad sprawami lokalnymi, budżetem, podatkami i rozpatrywały zażalenia na władze wykonawcze. Osobą odpowiedzialną
za zatwierdzanie uchwał rad był prefekt lub minister12.
System administracji francuskiej, której niektóre organy
pochodziły z wyborów ustanowiony w Księstwie Warszawskim,
zmierzał do przełamania ustroju patrymonialnego, w miejsce
którego wprowadzał system zbiurokratyzowanych rad gminnych oraz silną pozycję władzy wykonawczej w osobie burmistrza i wójta.

A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1977
s. 7-8.
12
S. Wójcik, op. cit., s. 78.
11
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Po klęsce Napoleona Księstwo Warszawskie zostało
zlikwidowane na kongresie wiedeńskim. Przeprowadzony
w 1815 roku jego podział między Austrię, Prusy i Rosję przetrwał do wybuchu pierwszej wojny światowej.
Samorząd terytorialny pod zaborem
pruskim
Z dwóch departamentów zachodnich Księstwa Warszawskiego oddanych Prusom utworzono tak zwane Wielkie Księstwo Poznańskie, które posiadało pewną autonomię13. W Prusach Królewskich także funkcjonowały dwie rejencje: gdańska
i kwidzyńska.
W Prusach decentralizacja rozpoczęła się wraz z okresem
napoleońskim, sprzyjał temu okres po klęsce w wojnie z Francją
w 1806 roku, gdzie punktem wyjścia dla budowy samorządu
stała się walka miast z absolutyzmem monarszym i książęcym.
Wprowadzona w 1808 roku, za sprawą ministra Karla
von Steina ordynacja miejska propagowała idee decentralizacji
władzy ustanawiając miasta podmiotami prawa publicznego
zakładając, że „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”14. W miastach zaboru pruskiego
ordynacja miejska została wprowadzona dopiero w 1853 roku.
Wybierana w wyborach powszechnych na trzyletnią kadencję
A. Ajnekiel, op. cit., s. 9.
R. Stawicki, Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej - zarys prawnohistoryczny, Warszawa 2015 s. 3-4.

13
14
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rada miejska stanowiła organ uchwałodawczy, a władzę wykonawczą stanowił powoływany na sześć lat magistrat, na czele
którego stał burmistrz lub nadburmistrz. W skład magistratu
wchodzili także urzędnicy zwani ławnikami.
Samorząd gminny w zaborze pruskim pojawił się dopiero
w 1891 roku wraz z tak zwaną ordynacją gminną dla siedmiu
wschodnich prowincji. Powiat został podzielony na gminy jednowioskowe i obszary dworskie, które stanowiły osobną jednostkę samorządowo-administracyjną. Obszary dworskie nie
wchodziły w skład gminy i nie posiadały samorządu. Gmina
była najniższym szczeblem samorządu terytorialnego. Władzę uchwałodawczą sprawowało w niej zgromadzenie gminne,
a w dużych wsiach przedstawicielstwa gminne. W skład rady
gminnej wchodzili radni, sołtys i ławnicy. Sołtysa i ławników
wybierało zebranie gminne lub rada. Rady były wybierane na
trzy lata w wyborach powszechnych, równych, tajnych, bezpośrednich i proporcjonalnych. We władzach samorządowych
dominowali Niemcy15.
Samorząd na szczeblu powiatu regulowały dwie ordynacje
: dla prowincji poznańskiej z 1828 roku i dla prowincji pomorskiej z 1872 roku. Władzę ustawodawczą sprawował wybieralny
sejmik, a władzę wykonawczą wyłaniany przezeń wydział powiatowy na czele ze starostą, silnie związanym z administracją
rządową i powoływany na to stanowisko przez króla16.
Rejencja będąca na wyższym szczeblu administracji była
pozbawiona funkcji samorządowych. W prowincji poznańskiej od 1824 roku, a w prowincji pomorskiej od 1875 roku

15
16

S. Wójcik, op. cit., s. 83.
Ibidem, s. 84.
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funkcjonował sejmik prowincjonalny oraz wydział prowincjonalny z dyrektorem prowincjonalnym na czele17.
Wydany w 1832 roku regulamin przewidywał język niemiecki jako jedyny język stosowany w administracji. Samorząd
był skrępowany nadzorem administracji publicznej, a jego
kompetencje dotyczyły głównie spraw niższej wagi. Na szczeblu gminy posiadał większą niezależność, odpowiadał m.in. za
rozbudowę dróg i środków komunikacji, gazownie, elektrownie, szkoły i szpitale. Na szczeblu powiatu poziom zespolenia
z administracją rządową był znacznie większy18. Prusy starając się ograniczać dostęp Polaków do władzy samorządowej na
wyższym szczeblu i chcąc utrzymania korzystnych dla Niemców starych przepisów stanowych na terenie byłej Rzeczypospolitej opóźniały wprowadzanie nowych ustaw.
Samorząd terytorialny pod zaborem
austriackim
Cesarstwo Austrii na podstawie postanowień kongresu
wiedeńskiego, w wyniku rozbioru Księstwa Warszawskiego
uzyskało jedynie okręg Wieliczki.
Osobnym bytem było utworzone Wolne Miasto Kraków, znane też pod nazwą Rzeczpospolita Krakowska, które
istniało pod nadzorem komisarzy państw zaborczych do roku
1846 kiedy zostało wcielone do zaboru austriackiego19. Terytorium miasta zostało podzielone na dwadzieścia osiem gmin
- dziewięć znajdowało się na terenie miasta, a siedemnaście na
obszarze wiejskim. Na ich czele stali wybierani na dwuletnią
K.W.Kumaniecki, Ustrój władz samorządowych na ziemiach polskich w
zarysie, Warszawa-Kraków 1921, s. 52-53.
18
J. Malec, D.Malec, Historia Administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003, s. 121-122.
19
A. Ajnekiel, op. cit., s.9.
17
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kadencję przez zgromadzenie gminne wójtowie, których sprawdzano pod kątem umiejętności czytania, pisania i rachowania.
W 1837 roku instytucję wójtów zastąpiono komisarzami dystryktowymi mianowanymi przez senat. Administracja gminna na tym obszarze przetrwała w niezmienionej formie do
1866 roku20.
Na pozostałych terenach, które znalazły się w granicach
austriackich początki samorządu mają miejsce dopiero pod
wpływem jaką na to państwo wywarła Wiosna Ludów w 1848
roku. Cesarstwo będące zlepkiem różnych państw i ludów posiadało jednolitą centralistyczną organizację. Utrzymanie władzy nad tak zróżnicowanym terytorium wymagało przeprowadzenia reformy o charakterze ustrojowym. W 1861 roku patent
lutowy wprowadził obok administracji rządowej, działające na
podstawie statutów krajowych władze autonomiczne21. Na tej
podstawie utworzono w Galicji będącej od 1849 roku krajem
koronnym Sejm Galicyjski, który posiadał uprawnienia ustawodawcze w sprawach rolnictwa, leśnictwa, budowli publicznych i dobroczynności. Wydawał przepisy szczegółowe, które
dostosowywały ustawy państwowe w niektórych sprawach do
warunków krajowych. Jego organem wykonawczym był Wydział Krajowy, któremu przewodniczył marszałek krajowy22.
Ustawa ramowa o samorządzie gminnym z 1862 roku
pozwoliła sejmowi wprowadzać szereg krajowych ustaw gminnych, określiła zasady i struktury samorządu terytorialnego.
Ustawa o samorządzie gminnym z 1866 roku ustanawiała wieś

M. Łapa, Sto lat samorządu. Sto lat niepodległości, Łódź 2018, s. 20.
J.R. Kasparek, Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie
Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem obowiązujących z wyciągiem orzeczeń c. k. Trybunału administracyjnego. Podręcznik dla organów
c. k. Władz rządowych i Władz autonomicznych. T. 1. - Wyd. 3, poprawione
i pomnożone, Lwów 1884, s. 115.
22
H. Izdebski, Historia Administracji, Warszawa 1997, s. 148.
20
21
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podstawową jednostką terytorialną samorządu, a dawne dobra
dominalne wydzielała z jej obszaru23. Organami były wybieralne rady gminne i zwierzchność gminna. Obowiązywał cenzus majątkowy i wykształcenia lub wymóg zajmowania odpowiedniego stanowiska urzędowego. Nadzór nad gminami był
sprawowany zarówno przez władze państwowe jak i wyższe
samorządowe. Ustawa wyróżniała zarówno własny jak i poruczony zakres działania. Do zadań własnych należały: zarząd
majątkiem, dochodami i wydatkami gminy, zarząd instytucjami, zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie dróg, sprawy
zdrowia, dobroczynność. Do poruczonych sprawy przekazane
do wykonania przez władze państwowe np. ściąganie podatków, pobór rekrutów czy też ściganie przestępstw. Początkowo
model był jednolity dla gmin wiejskich i miejskich, z czasem
jednak zmieniano ustawę o samorządzie gminnym ustawami
z lat 1873,1896 i 1908 roku co doprowadziło do zróżnicowania się ustroju gmin miejskich. Miasta takie jak Lwów czy
Kraków posiadały odrębne statuty. W miastach organami były
rady i burmistrzowie, a w większych miastach magistrat.
Samorząd powiatowy został unormowany ustawą
w 1866 roku, która była wielokrotnie zmieniana. Organami
powiatowymi była rada powiatowa, która miała charakter
uchwałodawczy i kontrolny oraz wydział powiatowy, który
miał charakter wykonawczy. Radzie przewodniczył marszałek
rady powiatowej. Nadzór nad samorządem na szczeblu powiatu przypadał administracji rządowej - staroście i namiestnikowi
oraz organom krajowym – Sejmowi i Wydziałowi Krajowemu24.
Formą działalności samorządowej była utworzona w 1867
roku Rada Szkolna Krajowa która kierowała bezpośrednio

23
24
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J.R. Kasparek, op. cit., s. 3.
A. Ajnekiel, op. cit., s. 21.
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lub przez rady szkolne okręgowe i gminne szkolnictwem ludowym i średnim25.
Dzięki dość szerokiej autonomii, którą dawało ustawodawstwo austriackie Polacy mogli uczestniczyć zarówno w sprawowaniu władzy ustawodawczej jak i wykonawczej z wyjątkiem
kwestii ogólnopaństwowych. Przyczyniło się to w znacznym
stopniu do wykształcenia się polskich kadr administracyjnych
co stało się niezwykle istotne po odzyskaniu niepodległości,
a w trakcie zaborów pozwoliło na częściową realizację dążeń
niepodległościowych jak i rozwój nauki, oświaty i kultury. Narzucenie samorządom ciasnych ram terytorialnych, osłabienie
ich aktywności gospodarczej przez podporządkowanie finansowe samorządów administracji rządowej oraz system wyborczy
oznaczało jednak tylko względną samodzielność26.
Wartym zaznaczenia jest to, że Galicja stanowiła obszar,
na którym językiem urzędowym na przełomie XIX i XX wieku
był język polski.
Samorząd terytorialny pod zaborem
rosyjskim
Państwem, któremu przypadła największa terytorialnie
część Rzeczpospolitej było Cesarstwo Rosyjskie. Imperium rosyjskie podzielone było na gubernie, których zespoły tworzyły
generał-gubernatorstwa.
Ziemie byłej Rzeczypospolitej przyłączone do Cesarstwa
otrzymały nazwę „guberni zachodnich” na ich terenie pozostawiono na początku bez zmian istniejące powiatowe sejmiki szlacheckie z marszałkiem na czele. Z czasem wprowadzono cenzus majątkowy by ograniczyć dostęp do tej formy samorządu
25
26

J. Malec, D. Malec, op. cit., s. 128.
S. Wójcik, op. cit., s. 85-93.
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stanowego. W 1810 roku ograniczono dostęp szlachty do
sejmików gubernialnych, a dalszym ograniczeniem było wymaganie od połowy lat trzydziestych XIX wieku przebycia co
najmniej dziesięcioletniej służby wojskowej lub sądowej27.
Z zajętego Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie znane też jako Królestwo Kongresowe. Na jego
terenie działały centralne urzędy państwowe i organy, dopiero
na skutek nieudanego powstania listopadowego w 1830 roku
rozpoczął się proces likwidacji wszelkich atrybutów niezależności takich jak odrębna administracja, armia i Sejm. Cesarz Imperium Rosyjskiego będący jednocześnie królem Polski uznał
konstytucję Królestwa Polskiego za nieobowiązującą, a wszystkie działania miały na celu zwiększenie podporządkowania Rosji. W zaborze rosyjskim dominowała polityka pełnej centralizacji i unifikacji Królestwa Polskiego z Rosją, przejawiało się
to brakiem samorządu w miastach, podległością istniejących
władz samorządowych administracji zaborcy a także eliminowanie dostępu do udziału w samorządzie większości obywateli.
Organy samorządowe miały bardzo niski zakres samodzielności. Do zmiany tej tendencji doprowadziły dopiero niepowodzenia w wojnie krymskiej w latach 1853-1856. Spowodowało
to ustępstwa w Rosji wobec własnych poddanych, zlikwidowano poddaństwo i zaczęto wprowadzać pierwsze instytucje samorządowe.. Odradzające się dążenia niepodległościowe oraz
istnienie pańszczyzny, gdy chłopi nie posiadali własnej ziemi
zmusił władzę do przychylenia się do pewnych ustępstw28.
Instytucje samorządowe pojawiły się pierwszy raz wraz
ze Statutem Organicznym z 1832 roku, który miał zastąpić
konstytucję Królestwa Polskiego ale nie doczekały się one
F. Koneczny, Dzieje administracji w Polsce w zarysie, Warszawa 1924,
s. 282-283.
28
A. Ajnekiel, op. cit., s. 9-11.
27
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urzeczywistnienia. Reformy na terenie Królestwa Kongresowego wiążą się z Aleksandrem Wielopolskim. Przekonał on
namiestnika cesarza Aleksandra II, że przeprowadzenie zmian
opartych na stworzeniu organów samorządowych opartych na
wysokim cenzusie majątkowym pozwoli na uzyskanie poparcia
przede wszystkim elit Królestwa Polskiego. Przekonanie ich do
politycznego porozumienia z cesarzem rosyjskim pozwoliłoby ostudzić nastroje niepodległościowe. Ukaz i cztery ustawy
z 1861 roku przewidywały samorząd gubernialny, powiatowy
i miejski. W niektórych miastach cenzus majątkowy powodowałby, że liczba osób posiadających czynne i bierne prawo wyborcze byłaby bardzo podobna29. Stosunek społeczny do tych
reform był zróżnicowany. Udało się doprowadzić do wyborów
samorządowych, ale zaraz po nich miało miejsce wprowadzenie
stanu wojennego przez Rosjan, a następnie wybuch powstania
styczniowego30.
Upadek powstania styczniowego rozpoczął nowy etap działalności Rosji, która dążyła do całkowitej likwidacji odrębności
ustrojowej i prawnej Królestwa Polskiego. Starano się również
do zastąpić urzędników polskich rosyjskimi31. Królestwo Polskie otrzymało status generalnego gubernatorstwa w 1874 roku.
W Cesarstwie Rosyjskim samorząd pojawił się w 1864 roku pod
postacią ziemstw gubernialnych i powiatowych, a w 1870 roku
wprowadzono samorząd miejski. Zmiany te nie objęły jednak
terenów zamieszkiwanych przez ludność nierosyjską w tym terenów Królestwa Polskiego32.

29
J.Kita, Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec reform samorządowych Aleksandra Wielopolskiego, [w:] Z dziejów samorządu terytorialnego w XIX i XX
wieku, red. M. Przeniosło, Kielce 2013, s. 37-38.
30
Ibidem, s.48.
31
A. Ajnenkiel, op. cit., s.12.
32
H. Izdebski, op. cit., s.146.
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Jedynym śladem odrębności administracyjnej terenów
Królestwa od terenów Imperium Rosyjskiego było istnienie
gmin, których działalność została uregulowana ustawą z 1864
roku. Jednostką organizacyjną najniższego rzędu była gromada,
a jej organami były zebranie mieszkańców i sołtys, który był
organem wykonawczym.
Gromady nie obejmowały majątków ziemskich i zaścianków szlacheckich, ale istniały gromady zorganizowane w byłych małych miastach.
Na wyższym szczeblu znajdowała się gmina, o jej sprawach decydowało zebranie gminne, a organem wykonawczym
był wójt wraz ze swym pełnomocnikiem – pisarzem. W zebraniu mogli wziąć udział pełnoletni gospodarze posiadający
trzy morgi ziemi, w 1879 roku zmniejszono ten cenzus o połowę. Pod względem liczby ludności były to gminy ogromne,
liczące do kilku tysięcy ludzi. Wójt i sołtys byli wybierani na
zebraniu wiejskim, ale zatwierdzani byli na swoje stanowiska
przez władze administracyjne, co skutkowało ich całkowitą
zależnością od nich. Zakres działania gmin był mocno ograniczony i dodatkowo poddany rozległemu nadzorowi ze strony
administracji. Zebrania wiejskie mimo tego, że były tłumne to
wywoływały niewiele skutków, a brak odpowiednich podstaw
finansowych nie pozwalał należycie się rozwijać. W Królestwie
Kongresowym gmina była jednocześnie organem administracji
państwowej i samorządowej, ponieważ wykonywała zarówno
zadania zlecane jej bezpośrednio przez państwo jak i zadania
własne33.
W 1864 roku urzędowym językiem administracji na terenie Królestwa Polskiego stał się rosyjski, a w 1866 roku narzucono również rosyjską procedurę administracyjną34.
33
34
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W miastach instytucji samorządowych nie było. Funkcjonowały jedynie magistraty jako niższe urzędy administracji
rządowej. Szereg miast Królestwa Polskiego zostało przekształconych w 1869 roku w osady. W ciągu roku pozbawiono w ten
sposób praw miejskich ponad trzysta miast i miasteczek35.
Stan ten utrzymał się do wybuchu I wojny światowej,
kiedy w wyniku działań wojennych znaczna część urzędników
rosyjskich zdecydowała się na ewakuację w głąb Rosji. Dzięki
inicjatywie społecznej zaczęły powstawać komitety obywatelskie co pozwoliło uniknąć chaosu. Do końca 1914 roku powstało aż pięćdziesiąt siedem miejskich i wiejskich komitetów
obywatelskich, które zostały zatwierdzone przez władze rosyjskie i korzystały ze wsparcia finansowego Rosjan. Spełniały one
funkcje tradycyjnie przypisane samorządowi terytorialnemu.
Zajmowały się kwestiami zaopatrzenia, zapewniały porządek
i bezpieczeństwo, organizowały szkolnictwo a także opiekę społeczną i zdrowotną.
Z chwilą wycofania się armii rosyjskiej, nowi okupanci
niemieccy patrzyli na te instytucje podejrzliwie i z niechęcią,
uważając je za pozostałość administracji rosyjskiej. Postanowili zreorganizować władze rozwiązując komitety obywatelskie
i wprowadzając w 1915 roku „Ustawę municypalną dla obszarów okupowanych”, którą początkowo objęto dwadzieścia jeden miast byłego już Królestwa Kongresowego. W przyszłości
planowano rozszerzyć tą ordynację na kolejne miasta.
Na podstawie tej ustawy na tym terenie zostały powołane pierwsze organy samorządowe – rady miejskie i magistraty.
W skład magistratu wychodzili: burmistrz lub nadburmistrz,
który był tytułem nadawanym rozporządzeniem w dużych
35
A. Okolski, Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego
obowiązującego w Królestwie Polskiem w porównaniu z innemi krajami europejskimi, t.1, Warszawa 1880, s. 415.
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miastach, II burmistrz jako zastępca i ławnicy. Skład mógł być
poszerzony nawet o kilku płatnych członków. Pierwsze składy
rad miejskich i magistratów były nominowane przez władze
niemieckie co sprawia, że trudno uznać je za samorząd z prawdziwego zdarzenia. Mimo wszystko wprowadzał on pierwszy
raz od wielu lat do władz miejskich czynnik obywatelski.
Przeciągające się uchwalenie ordynacji wyborczej umożliwiło przeprowadzenie pierwszych wyborów samorządowych
w większości miast byłego Królestwa Kongresowego dopiero
w styczniu 1917 roku. Wybory te były wysoce niedemokratyczne, umożliwiły jednak społeczeństwu nabycie pierwszych
doświadczeń bycia częścią życia samorządowego. Rady miejskie wyłonione w tych wyborach przetrwały do czasów odzyskania niepodległości i nowych wyborów samorządowych, rozpisanych już w niepodległej Polsce.
Sytuacja była podobna na terenach okupowanych przez
Austriaków. W powstałej luce administracyjnej powstały komitety obywatelskie, które zostały zlikwidowane przez okupanta i stopniowo były zastępowane samorządem. Wybory samorządowe w tej okupacji odbyły się pod koniec 1916 roku.
Obydwaj okupanci na terenach byłego zaboru rosyjskiego
wprowadzili również samorząd powiatowy, jednak pełnił on
tylko funkcję doradczą, a zarazem wykonawczą36.

36
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Rozdział II

Samorząd terytorialny
II Rzeczypospolitej
– lata 1918-1939

Samorząd gminny i powiatowy
w początkach istnienia
II Rzeczypospolitej
Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość i stanęła
przed wyzwaniem stworzenia nowych struktur organów władzy
państwowej na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Dodatkowym utrudnieniem dla tworzącego się organizmu państwowego były wciąż nieukształtowane granice1, w ramach których

1

Kształtowanie granic zakończyło się dopiero w 1923 roku.
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znalazły się terytoria funkcjonujące w odmiennych systemach
prawno-administracyjnych2.
Istniejących przepisów państw zaborczych nie można
było wyeliminować od razu stąd przez pewien czas współistniały razem z nowo wprowadzanymi polskimi. Usuwanie różnic dzielnicowych sprawiało dużo trudności. Zdecydowano się
na wprowadzanie nowych regulacji w każdym byłym zaborze
osobno, by przygotować grunt pod przyszłą unifikację.
Miejscem wprowadzania pierwszych nowych rozwiązań
stały się tereny byłego Królestwa Polskiego, w którym instytucje samorządowe miały bardzo krótki żywot. Samorząd istniał
tam wcześniej jedynie w gminach wiejskich, a samorząd miejski i powiatowy został wprowadzony dopiero wraz z okupacją
tego terenu przez państwa centralne3. Zanim zaczęto jednak
wprowadzać nowe instytucje należało rozstrzygnąć sprawę już
istniejących. Rady miejskie działające na terenie dawnego Królestwa Kongresowego pochodzące z czasów I wojny światowej
miały wysoce niedemokratyczny charakter 13 grudnia 1918
roku wprowadzono dekret przygotowany przez rząd Jędrzeja Moraczewskiego o wyborach do Rad Miejskich na terenie
b. Królestwa Kongresowego.4. Wprowadzał on powszechne, tajne i proporcjonalne prawo wyborcze do rad miejskich5.
Uzależniał liczebność rad miejskich od wielkości miasta6.
W oparciu o tę ordynację kadencja miała trwać „do czasu
uchwalenia nowej ustawy wyborczej miejskiej przez Sejm,
w każdym razie jednak – o ile Sejm nie poweźmie odpowiedniej uchwały - nie dłużej, niż trzech lat”7. Następnie wydano
2
3
4
5
6
7

J. Malec, D. Malec, op. cit., s. 149.
Ibidem, s. 150.
Dz.P.K.P. 1918 r. Nr 20, poz. 58.
art. 6, Dz.Pr.P.P. 1918 r. Nr 20, poz. 58.
art. 1, Dz.Pr.P.P. 1918 r. Nr 20, poz. 58.
art. 7, Dz.Pr.P.P. 1918 r. Nr 20, poz. 58.
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szczegółowy regulamin oraz przepisy wykonawcze co pozwoliło na przeprowadzenie wyborów w różnych terminach w roku
19198.
Następnym aktem prawnym regulującym samorząd
w miastach był dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa
o samorządzie miejskim wydany 4 lutego 1919 roku9. Organizował on zasady funkcjonowania w stu pięćdziesięciu miastach
z możliwością rozszerzenia zakresu jego obowiązywania na kolejne, które uzyskają status miasta w przyszłości. Pozwalał on
na sporą swobodę względem władzy państwowej. Ustalał prawa
i obowiązki członków gminy miejskiej oraz samorządu, a także
dzielił zakres działań na własne i poruczone. Organem uchwałodawczym i kontrolnym była rada miejska, a zarządzającym
i wykonawczym – magistrat. Nadzór nad miastami niewydzielonymi z powiatów sprawował starosta. W drugiej instancji za
nadzór odpowiadał minister spraw wewnętrznych, który nadzorował również miasta wydzielone – często za pośrednictwem
wojewody10.
Obydwa dekrety miały z założenia być jedynie rozwiązaniem tymczasowym, przygotowywano je w dużym pośpiechu.
Zakładano, że w przyszłości zostanie uchwalona ustawa samorządowa, która wyeliminuje ich niedoskonałości oraz ujednolici
samorząd terytorialny w całym kraju.
Sejm 30 marca 1922 roku uchwalił ustawę o przedmiocie przedłużenia okresu urzędowania organów samorządowych
na obszarze b. zaboru rosyjskiego, która zobowiązywała sejmiki
i wydziały powiatowe, rady miejskie i magistraty, rady gminne
i zarządy gminne wybrane w 1919 roku, a których trzyletnia
kadencja miała się skończyć do dalszego sprawowania swoich
8
9
10

M. Nartonowicz-Kot, op. cit., s. 101.
Dz.Pr.P.P. 1919, nr 13, poz. 140.
M. Nartonowicz-Kot, op. cit., s. 101-102.
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funkcji. Ustawa nie precyzowała jak długo ma trwać wydłużona kadencja tych organów11.
Ustrój samorządu gminnego został uregulowany dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa dnia 27 listopada
1918 roku. Zachowywał on niektóre zapisy ukazu cesarskiego
z 1864 roku, główną zmianą jednak było wprowadzenie do
samorządu gminnego kolegialnego ciała w postaci rad gminnych. Rada składała się z wójta oraz dwunastu członków wybieranych w tajnym głosowaniu przez zgromadzenie gminne.
Do podstawowych zadań rady należało: 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 zgromadzeniach gminnych mogli brać wszyscy obywatele
polscy, którzy ukończyli dwudziesty pierwszy rok życia i zamieszkiwali na terenie gminy przynajmniej od sześciu miesięcy.
Wycofany został wymóg posiadania ziemi12. W praktyce niska
frekwencja sprawiała, że uchwały były podejmowane jedynie
przez niewielką część uprawnionych do uczestniczenia w jej
posiedzeniach. Był to jeden z powodów dla których zastanawiano się nad likwidacją tej instytucji13.
Pierwsze wybory do rad gminnych miały miejsce na początku 1919 roku. Ich kadencja miała trwać trzy lata. Podobnie jednak jak w przypadku rad miejskich została jednak przedłużona na podstawie tej samej ustawy14.

11
12
13
14
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Na wyższym szczeblu funkcjonował wprowadzony podczas I wojny światowej samorząd powiatowy. Został on zachowany, postanowiono go jednak zdemokratyzować.
Pierwszym aktem regulującym samorząd na szczeblu powiatu był dekret o tymczasowej ordynacji wyborczej do Sejmików Powiatowych z dnia 5 grudnia 1918 r.,15 który określał
liczbę delegatów miast i gmin występujących w sejmiku na
dwóch z każdej16. Radni byli wybierani w gminach wiejskich
przez rady gminne, a w gminach miejskich oraz rady miejskie
i magistraty na wspólnym posiedzeniu pod przewodnictwem
burmistrza17. Wybory miały charakter tajny18, a wyszczególnionym warunkiem uzyskania mandatu była znajomość języka polskiego19. Wyodrębniono miasta mające powyżej 25 tys.
mieszkańców, które od tej pory miały stanowić powiat miejski20.
Ustrój samorządu powiatowego został unormowany w dekrecie z 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej
dla obszarów Polski byłego zaboru rosyjskiego21. Ustanawiał
on, że każdy powiat administracyjny był zarazem powiatowym
związkiem komunalnym czyli osobą publicznoprawną22.
Zadania podzielono na własne i poruczone podobnie jak
w samorządzie gminnym. Do zadań własnych zaliczono: pieczę nad gospodarzami, zdrowotnymi i kulturalnymi interesami powiatu. Aby móc finansować te działania przewidziano, że
powiat będzie pozyskiwał dochody z majątku własnego, podatków samoistnych, dodatków do podatków państwowych, dopłat, zwrotów i pożyczek. Zakres działania poruczony dotyczył
15
16
17
18
19
20
21
22

Dz.Pr.P.P. 1918, nr 19, poz. 51.
art. 1, Dz.Pr.P.P. 1918, nr 19, poz. 51.
art. 2-3, Dz.Pr.P.P. 1918, nr 19, poz. 51.
art. 5, Dz.Pr.P.P. 1918, nr 19, poz. 51.
art. 4, Dz.Pr.P.P. 1918, nr 19, poz. 51.
art. 4, Dz.Pr.P.P. 1918, nr 19, poz. 51.
Dz.Pr.P.P. 1919, nr 13, poz. 141.
art. 1, Dz.Pr.P.P. 1919, nr 13, poz. 141.
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przede wszystkim opiekę i nadzór nad gospodarką gmin wiejskich i miejskich, nie podlegających wyłączeniu z powiatowego związku komunalnego. Aby realizować te zadania powiatowe związki komunalne mogły się łączyć w tak zwane związki
celowe23.
Organami powiatowego związku komunalnego były:
sejmik powiatowy jako organ uchwałodawczy i kontrolujący,
wydział powiatowy jako organ wykonawczy i komisarz powiatowy lub względnie jego zastępca24. Wydział powiatowy
liczył sześć osób wybranych przez sejmik spośród radnych, jak
i z poza ich grona.25. Sejmikowi przewodniczył komisarz rządowy, którego w późniejszym okresie zastąpił starosta26. Powyższa ordynacja była bardzo podobna do rozwiązania pruskiego
z 1916 roku i tworzyła sytuację w której sejmik był zasadniczo
organem przybocznym starosty. Uważano, że jego rola wymaga umniejszenia, a przewodniczący Sejmiku powinien być osobą pochodzącą z wyboru27.
W byłym zaborze austriackim zachowano regulacje prawne obowiązujące w okresie zaborów. Podobnie jak na obszarze
byłego Królestwa Kongresowego przeprowadzono częściową
demokratyzację rozciągając obowiązywanie ustawy o włączenie
obszarów dworskich do istniejących gmin wiejskich na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1919 roku o połączeniu obszarów
dworskich z gminami, obowiązująca na terytorium b. Galicji28.
Kolejnym aktem prawnym była ustawa z tego samego dnia
która regulowała pewne zmiany organizacyjne29.

23
24
25
26
27
28
29
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Na obszar województwa małopolskiego rozciągnięto
też zakres obowiązywania dekretu Naczelnika Państwa dotyczący ustroju powiatów30. Działał on tu jednak trochę odmiennie. Działały tam rady powiatowe wybierane na sześć lat.
W większości były to rady komisaryczne. Organem władzy wykonawczej był wydział powiatowy, przewodniczył mu marszałek
powiatowy wybierany z jego składu. Marszałkowie powiatowi
byli zatwierdzanie przez Naczelnika Państwa31. W takiej postaci,
z nominowanymi członkami ciężko traktować te organy jako
rzeczywisty samorząd.
W Galicji Polska Komisja Likwidacyjna, która była
tymczasowym organem władzy dla zaboru austriackiego dopuściła do udziału w wyborach obywateli nieopłacających
podatków, co uczyniło wybory powszechnymi. Na terenach
Galicji Wschodniej gdzie właścicielami folwarków byli Polacy,
a w gminach dominowali Ukraińcy nominowano zarządy
gminne ze względów politycznych w znacznej części gmin32.
Prawa wyborcze rozszerzono w wyborach do rad miejskich
w Galicji. Nowych wyborów jednak nie przeprowadzono, a ordynacja nadal pozostawała nierówna i sporo rad na tym obszarze pochodziło z nominacji33.
30 stycznia 1920 roku na podstawie ustawy zlikwidowano Sejm i Wydział Krajowy b. Królestwa Galicji i Lodomerii
z Wielkim Księstwem Krakowskim34. Nowym organem nadzoru jednostek samorządowych tego terenu stał się Tymczasowy
Wydział Samorządowy z siedzibą we Lwowie. Zajmował się on
nadzorem nad samorządem powiatowym, a także zarządzał majątkiem tworzącym za czasów austriackich tak zwany Galicyjski
30
31
32
33
34

Dz.Pr.P.P. 1919, nr 13, poz. 141.
A. Ajnenkiel, op. cit., s. 70.
Ibidem, s. 64-65.
Ibidem, s. 66.
Dz.U. 1920, nr 11, poz. 61. ze zm.
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Fundusz Krajowy35. Funkcjonował on do 16 stycznia 1928
roku, kiedy przestał istnieć na skutek rozporządzenia wydanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej36.
W byłym zaborze pruskim utrzymano regulacje prawne
zaborcy. Za organizację administracji terenowej odpowiadała
Naczelna Rada Ludowa z siedzibą w Poznaniu. Jej organem
wykonawczym był Komisariat, który przeprowadził prowizoryczne zmiany w samorządzie terytorialnym37. 29 marca 1919
roku Komisariat wydał rozporządzenie dotyczące wyborów
do rad miejskich. Przewidywało ono wybory ogólne, bezpośrednie, tajne i stosunkowe. Wskazywało kto posiada bierne
i czynne prawo wyborcze38. Następne rozporządzenie wydano
23 kwietnia 1919 roku. Było to rozporządzenie rozwiązujące
sejmiki powiatowe i wydziały powiatowe39. Ich funkcję przejęły wydział krajowy i starosta krajowi40.
1 sierpnia 1919 roku na podstawie ustawy o tymczasowej
organizacji b. dzielnicy pruskiej41 powołano urząd Ministra
b. Dzielnicy Pruskiej. Funkcjonował on do 1 kwietnia 1922
roku, kiedy został zniesiony mocą ustawy42. Do jego kompetencji należało dokonywanie zmian w pruskich aktach normatywnych. Wydał on rozporządzenie 27 września 1919 roku
znoszące kompetencje właścicieli ziemskich z zakresu władzy
policyjnej na podległym im terenem43. 8 stycznia 1920 roku
wydał rozporządzenie o tymczasowej organizacji samorządu na
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terenie województwa pomorskiego44, które znosiło dotychczasowe sejmiki i wydziały powiatowe, a 10 stycznia 1920 roku
swoim rozporządzeniem rozszerzył zniesienie tych instytucji na
obszar całego województwa poznańskiego45. Następnym rozporządzeniem zmienił pruską ordynację wiejską 25 marca 1920
roku46, a później dokonał dalszych zmian w ustawie gminnej
rozporządzeniem z 7 sierpnia 1920 roku47.
Na obszarze województwa śląskiego miały istnieć odrębności ustrojowe uregulowane w Traktacie Wersalskim, który
został ratyfikowany przez Rzeczpospolitą 31 lipca 1919 roku48.
Na mocy postanowień traktatu wersalskiego, to do którego
państwa należeć będzie Górny Śląsk miał zdecydować plebiscyt.
15 lipca 1920 Sejm uchwalił Statut Organiczny Województwa
Śląskiego nadający województwu śląskiemu szeroką autonomię49. Respektował on tradycje samorządowe na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim. W ten sposób w kampanii przed plebiscytem 1921 roku odebrano stronie niemieckiej argumenty
o zamiarze likwidacji silnego samorządu lokalnego.
W myśl Statutu organem ustawodawczym stawał się Sejm
Śląski. Organami wykonawczymi województwa był wojewoda powoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na wniosek Prezesa Rady Ministrów, a także siedmioosobowa
Rada Wojewódzka. Jedną z kompetencji Sejmu było ustawodawstwo dotyczące samorządu gminnego i powiatowego oraz
dotyczące władz administracyjnych i podziału administracyjnego województwa śląskiego50.
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W części górnośląskiej obowiązywało początkowo ustawodawstwo pruskie, które było powoli zmieniane. Na podstawie ustawy śląskiej z dnia 10 lipca 1923 roku w przedmiocie
zniesienia obszarów dworskich na części górnośląskiej Województwa Śląskiego51 i rozporządzeń wojewody z dnia 13 lipca
1922 roku w sprawie zniesienia obszarów dworskich na części
górnośląskiej Województwa Śląskiego52 i z dnia 18 lipca 1923
roku celem wykonania rozporządzenia z dnia 13 lipca 1922
roku w sprawie zniesienia obszarów dworskich na części górnośląskiej Województwa Śląskiego, zatwierdzonego ustawą z dnia
10 lipca 1923 roku53, obszary dworskie wcielono do sąsiednich
gmin lub też utworzono z nich samodzielne gminy. Na podstawie rozporządzenia wojewody z dnia 17 czerwca 1922 roku
w przedmiocie ustroju powiatowego Województwa Śląskiego54
sejmiki i wydziały powiatowe zostały rozwiązane, a do czasu zarządzenia nowych wyborów powołano komisaryczne wydziały
powiatowe. Członków tych wydziałów mianował wojewoda,
po wysłuchaniu starosty.
Ustawa śląska z dnia 5 maja 1926 roku w przedmiocie
ordynacji wyborczej dla gmin miejskich i wiejskich w górnośląskiej części województwa śląskiego55 oraz późniejsza ustawa
z dnia 25 stycznia 1938 roku w sprawie wyborów do rad gminnych i wydziałów miejskich zgodnie ustalały wybory jako równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i proporcjonalne. Czynne
prawo wyborcze mieli wszyscy obywatele polscy, którzy ukończyli 25 rok życia i zamieszkiwali w gminie od co najmniej
pół roku. Aby móc zostać wybranym wymóg wieku był wyższy
i wynosił 30 rok życia.
51
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Na Śląsku Cieszyńskim obowiązywało początkowo ustawodawstwo austriackie. Nową ordynację gminną wprowadzono wraz z rozporządzeniem wojewody z dnia 6 lipca 1922 roku
w przedmiocie ordynacji wyborczej dla gmin części cieszyńskiej
Województwa Śląskiego56. Czynne prawo wyborcze mieli wszyscy obywatele polscy, którzy ukończyli 21 rok życia i zamieszkiwali w gminie od co najmniej pół roku. Bierne otrzymali
wszyscy którzy ukończyli 25 rok życia i zamieszkiwali na terenie
gminy od co najmniej roku.
Organizacja gminy miejskiej i wiejskiej były identyczna
jak w Galicji. Istniał wydział gminny będący organem stanowiącym i kontrolnym, a organem wykonawczym była rada
gminna wybierana na cztery lata.
Na Śląsku Cieszyńskim nie istniał samorząd powiatowy.
Był to wyjątek w skali całego kraju57. Na podstawie ustawy śląskiej z dnia 27 lutego 1924 roku w przedmiocie zmian w organizacji Wydziału dróg powiatowych na cieszyńskiej części Województwa Śląskiego58 oraz rozporządzeniu wojewody z dnia
25 marca 1924 roku w przedmiocie wykonania ustawy z dnia
27 lutego 1924 roku w przedmiocie zmian w organizacji Wydziału dróg powiatowych na cieszyńskiej części Województwa
Śląskiego59 utworzono tam komisaryczne wydziały dróg powiatowych w Cieszynie i Bielsku. W skład tych wydziałów wchodziło sześciu członków obradujących pod przewodnictwem starosty. Członków mianował wojewoda po wysłuchaniu opinii
starosty i rozpatrzeniu wniosków wniesionych przez gminy.
Na terenach zajętych przez Wojsko Polskie w latach
1919–1920 czyli na obszarze Litwy, Białorusi i Wołynia, które
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nie zostały inkorporowane do Rzeczypospolitej funkcjonowała polska administracja cywilna. Wprowadziła ona pewne
odrębne uregulowania w zakresie samorządu terytorialnego.
W trakcie obrad Sejmu, dekret Naczelnego Wodza z 19 lutego 1919 roku mianował Generalnego Komisarza Cywilnego
przy Zarządzie Wojskowym Kresów Wschodnich. 22 kwietnia 1919 roku Odezwa do mieszkańców byłego Wielkiego
Księstwa Litewskiego formalnie wprowadziła Zarząd Cywilny
Ziem Wschodnich z posiadającym szeroką władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą z Komisarzem Generalnym na
czele60.
Komisarz Generalny wprowadził odrębności w organizacji gmin wiejskich: rozporządzeniem z 25 czerwca 1919 roku
o tymczasowej ordynacji wyborczej do zebrań i rad gminnych61
oraz z 26 września 1919 roku o samorządzie gminnym62. Samorządu gmin miejskich - nie posiadających rad dotyczyło
rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1919 roku o tymczasowej
ustawie miejskiej63. Ordynację wyborczą ustalało natomiast
rozporządzenie z 25 czerwca 1919 roku o wyborach do tymczasowych rad miejskich64. Tymczasową ustawę miejską zastąpiło 14 sierpnia 1919 roku rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich o ustawie miejskiej65.
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Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich faktycznie przestał istnieć z momentem zajęcia tych ziem przez bolszewików latem
1920 roku, a formalnie zlikwidowano go 9 września 1920 roku
na mocy dekretu Naczelnego Wodza66.
Rozporządzenia Komisarza Generalnego były jednak
rozszerzane w późniejszym okresie przez Ministra Spraw Wewnętrznych na inne terytoria. 11 marca 1927 roku rozciągnięto
obowiązywanie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1919 roku
o wyborach do tymczasowych rad miejskich67 oraz rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1919 roku o ustawie miejskiej na
niektóre gminy województwa wołyńskiego68. 8 kwietnia 1927
roku Minister Spraw Wewnętrznych rozciągnął moc obowiązującą rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1919 roku o wyborach
tymczasowych rad miejskich oraz z dnia 14 sierpnia 1919 roku
o ustawie miejskiej na niektóre gminy miejskie województwa
białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego i wileńskiego69.
Próby unifikacji przepisów na Ziemiach Wschodnich
przeprowadzono wydając rozporządzenie Rady Ministrów
z 10 sierpnia 1922 roku w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty:
grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego mocy
obowiązującej dekretów o tymczasowej ordynacji wyborczej dla
sejmików powiatowych, o tymczasowej ordynacji powiatowej
o skarbowości powiatowych związków komunalnych i ustawy
w sprawie delegatów od miast w sejmikach powiatowych70 oraz
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1922 roku
w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej dekretów o tymczasowej ordynacji wyborczej dla
66
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sejmików powiatowych, o tymczasowej ordynacji powiatowej
o skarbowości powiatowych związków komunalnych i ustawy
w sprawie delegatów od miast w sejmikach powiatowych71.
Konstytucja marcowa
a samorząd terytorialny
Uchwalenie konstytucji było aktem prawnym kończącym
kształtowanie aparatu państwowego odrodzonego państwa
polskiego. Po kilkunastu miesiącach prac 17 marca 1921 roku
uchwalono ustawę zasadniczą zwaną Konstytucją marcową72.
Był to jeden z ostatnich aktów prawnych wzmacniających
pozycję samorządu terytorialnego. Następne regulacje dążyły do wzmocnienia pozycji administracji rządowej kosztem
samorządowej73.
Konstytucja marcowa w rozdziale drugim, dotyczącym
władzy ustawodawczej przewidywała „oparcie ustroju o zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego”, przekazanie przedstawicielstwom samorządu właściwy zakres ustawodawstwa,
zwłaszcza z dziedziny administracji, kultury i gospodarstwa,
który miał zostać określony bliżej ustawami państwowymi74.
Ustalała formalnie jednolity podział administracyjny na województwa, powiaty, gminy miejskie i wiejskie, które miały być
jednocześnie jednostkami samorządu terytorialnego75.
Ważnym elementem było także oparcie organizacji administracji na zasadzie dekoncentracji przy jednoczesnym
uwzględnieniu zasady udziału obywateli pochodzących z wyborów. Organy administracyjne miały być zespolone w jednym
71
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urzędzie, pod jednym zwierzchnikiem76. Czynności wykonawcze w samorządu wojewódzkiego i powiatowego miały przynależeć do organów utworzonych na zasadzie zespolenia kolegiów
wybieranych przez ciała reprezentacyjne z przedstawicielami
władz państwowych i obradujących pod ich przewodnictwem77.
Zespolono w ten sposób organy wykonawcze samorządu
z urzędami administracji rządowej. Chodziło o stworzenie ścisłej koordynacji między administracją rządową i samorządową,
by zapewnić sprawne wykonywanie zadań państwowych mających na celu realizację prawa. Jednostki samorządowe otrzymały możliwość łączenia się w związki, które mogły otrzymywać
charakter publicznoprawny78.
Państwo miało sprawować nadzór nad działalnością samorządu przez wydziały wyższego stopnia. Ustalono, że nadzór
ten ustawy mogły jednak przekazać częściowo sądownictwu administracyjnemu. Jako wyjątek od reguły określony ustawami
potraktowano sytuacje w których uchwały organów samorządu
będą wymagać zatwierdzenia przez organy samorządu wyższego
stopnia lub przez ministerstwa79.
Konstytucja nadawała samorządowi terytorialnemu bardzo szerokie ramy prawne. Obawiano się, że zbyt wiele może
zależeć od ustaw zwykłych, które w zależności od rządzącej
opcji politycznej mogą znacznie osłabić pozycję samorządu. Po
uchwaleniu konstytucji w Departamencie Samorządowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podejmowano pierwsze próby
zunifikowania całości ustroju samorządu terytorialnego, pod
naciskiem premiera Sikorskiego w 1923 roku prace przyspieszono. Rok później rząd Władysława Grabskiego wniósł pakiet
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projektów ustaw samorządowych. Zawierał on między innymi ustawy o gminie wiejskiej i miejskiej, ordynacji wyborczej
w nich, ustawy o wyborach do sejmików powiatowych. Próby
uchwalenia tych projektów zakończyły się niepowodzeniem.
Parlament był nieprzychylny rozwojowi instytucji samorządu,
brakowało woli politycznej i liczono na regulację tych spraw
w przyszłej konstytucji80.
Konstytucja marcowa zamykała wysiłek wczesnych lat
II Rzeczpospolitej zmierzającej do unifikacji i demokratyzacji
polskiego samorządu terytorialnego.
Samorząd II Rzeczypospolitej
na szczeblu wojewódzkim
Sytuacja polityczna skłoniła Sejm do przyjęcia regulacji
dotyczących samorządu wojewódzkiego. Polska chcąc uzyskać międzynarodową akceptację granic na wschodzie musiała
przekonać mocarstwa zachodnie, że zróżnicowane tereny będą
posiadały odpowiednią autonomię oraz zagwarantowane poszanowanie swoich praw81. W związku z tym 26 września 1922
roku przyjęto ustawę o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, w szczególności województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego82. Ustawa ta bardzo ogólnie regulowała samorząd wojewódzki. Stanowiła jedynie zapowiedź
jego wprowadzenia i organizacji w przyszłości. Wprowadzenie szczegółowych regulacji miało ustalić zakres kompetencji tego samorządu w dziedzinie kultury, gospodarki, komunikacji, ochrony zdrowia, opieki nad ubogimi, administracji
i skarbowości83. Organem uchwałodawczym miały być sejmiki
80
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wojewódzkie, których akty prawne miały być sankcjonowane
decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej, przy kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów i właściwego ministra84. Organem wykonawczym miały być wydziały wojewódzkie, a nadzór miał leżeć
w kompetencji wojewodów85.
Szczegółowa regulacja samorządu wojewódzkiego na
terenie województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego miała zapewniać mniejszościom narodowym szeroki dostęp do instytucji samorządu terytorialnego. W każdym
z województw wymienionych przez ustawę miał funkcjonować jako organ stanowiący dwuizbowy sejmik, w którym jedna
izba miała być zajmowana przez mniejszość narodową ruską.
W województwie lwowskim sejmik miał liczyć stu członków,
a w województwie stanisławowskim i tarnopolskim sześćdziesięciu. Połowa z tych składów miała być przyznana mniejszościom86. Organem wykonawczym miały być wydziały składające się z ośmiu członków wybieranych po połowie z każdej izby
oraz po czterech członków wybieranych przez obie. Wydziały
miały być podzielone na dwie sekcje narodowościowe, które
miały obradować odrębnie lub we wspólnych sprawach razem.
Obrady miały się odbywać pod przewodnictwem wojewody lub
jego zastępcy87.
Osiągnięto zamierzony skutek polityczny uchwaleniem
ustawy o samorządzie wojewódzkim, gdy 15 marca 1923 roku
po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Radę Ambasadorów
podpisano dodatkowy protokół do Traktatu Wersalskiego zatwierdzający ostatecznie wschodnią granicę II Rzeczypospolitej

84
85
86
87

art. 3., Dz.U. 1922, nr 90, poz. 829.
art. 7-8., Dz.U. 1922, nr 90, poz. 829.
art. 10-13., Dz.U. 1922, nr 90, poz. 829.
art. 18-19., Dz.U. 1922, nr 90, poz. 829.

45

ROZDZIAŁ II

i uznający tym samym przynależność do niej Galicji Wschodniej i Wileńszczyzny88.
Faktycznie jednak samorząd na szczeblu wojewódzkim
w okresie międzywojennym funkcjonował jedynie w województwach śląskim, pomorskim i poznańskim. Na podstawie ustawy z 16 sierpnia 1938 roku o samorządzie miasta
stołecznego Warszawy samorząd wojewódzki działał również
w Warszawie89.
W byłym zaborze pruskim działał samorząd wojewódzki. Był to dawny pruski samorząd prowincjonalny90. 1 sierpnia 1919 roku na podstawie ustawy o tymczasowej organizacji
b. dzielnicy pruskiej powstały województwa: pomorskie
i poznańskie91. Działalność na tym szczeblu regulowało rozporządzenie Ministra b.Dzielnicy Pruskiej z 8 stycznia 1920 roku
o tymczasowej organizacji samorządu komunalnego na terenie
województwa pomorskiego92 oraz rozporządzenie z 10 stycznia
1920 roku o tymczasowej organizacji samorządu komunalnego
na terenie województwa poznańskiego93. Na podstawie tych
rozporządzeń utworzono Pomorski Związek Komunalny i Poznański Związek Komunalny. Ich organami uchwałodawczymi
były sejmiki wojewódzkie, wybierane przez sejmiki powiatowe
i rady miast wydzielonych. Organem zarządzającym był wydział krajowy, który został potem przemianowany na wydział
wojewódzki – z przewodniczącym na czele. Jego członkowie
byli wybierani przez sejmik wojewódzki niekoniecznie spośród
jego członków. Organem wykonawczym był starosta krajowy.

88
89
90
91
92
93

46

Dz.U. 1923.49.333.
Dz.U. 1938, nr 63, poz. 479.
A. Ajnenkiel, op. cit., s. 70.
Dz.Pr.P.P. 1919, nr 64, poz. 385. ze zm.
Dz. U. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej 1920, nr 3, poz. 2.
Dz. U. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej 1920, nr 3, poz. 3.

SAMORZĄD TERYTORIALNY II RZECZYPOSPOLITEJ ...

Wybierany był przez sejmik wojewódzki, a jego wybór musiał
zatwierdzić minister spraw wewnętrznych 94.
Rozporządzenie prezydenta z dnia 19 stycznia 1928 roku
o organizacji i zakresie działania administracji ogólnej przewidywało wyłonienie spośród wydziałów wojewódzkich w województwie poznańskim i pomorskim izb wojewódzkich, których
zadaniem miało być współdziałanie z administracją rządową.
Izby wojewódzkie składały się z trzech wylosowanych członków wydziału wojewódzkiego i dwóch urzędników państwowych, w tym jednego wyznaczonego przez Ministra Spraw
Wewnętrznych95.
Uchwalona 15 lipca 1920 roku Ustawa Konstytucyjna zawierająca Statut Organiczny Województwa Śląskiego nadawała
znaczną autonomię władzom województwa śląskiego. Sejm Śląski pełnił rolę organu stanowiącego w województwie, z wyjątkiem spraw wojskowych, zagranicznych, sądownictwa i polityki
celnej. Zgody wymagało wprowadzenie na teren Śląska niektórych ustaw ogólnopaństwowych. Składał się on z 48 posłów
wybieranych w wyborach tajnych, powszechnych, równych,
bezpośrednich i proporcjonalnych. Każdy poseł przypadał na
25 tys. mieszkańców. Powstał odrębny Skarb Śląski, którego
znaczna część dochodów szła na zaspokojenie miejscowych
potrzeb.
Organem wykonawczym była Rada Wojewódzka, na
czele której stał wojewoda. Jego uprawnienia były szersze niż
uprawnienia wojewodów w innych województwach96. Śląska
Rada Wojewódzka przejęła kompetencje pruskich wydziałów
prowincjonalnych i Wydziału Krajowego na Śląsku Cieszyńskim. W jej skład oprócz wojewody, wchodził wicewojewoda
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mianowany przez Naczelnika Państwa na wniosek Rady Ministrów i pięciu członków wybranych w głosowaniu stosunkowym przez Sejm Śląski97.
Należy dodać, że w innych województwach funkcjonowały również rady i wydziały wojewódzkie, ale nie były one organami samorządu terytorialnego – stanowiły szczególne organy
administracji rządowej98.
Autonomia województwa śląskiego, która zapewniała mu
status wyjątkowy na tle pozostałych terenów II Rzeczypospolitej została zniesiona Ustawą Konstytucyjną z 6 maja 1945 roku
o zniesieniu statutu organicznego województwa śląskiego99.
Projekty ustaw z roku 1924 nie zawierały ustawy o samorządzie wojewódzkim, wynikało to z problemów z wypracowaniem całościowej koncepcji tego samorządu oraz z polityką
rządu przeciwną rozszerzeniu praw mniejszości narodowych
II Rzeczypospolitej100.
Samorząd terytorialny
po zamachu majowym
Przeprowadzony dniach 12-15 maja 1926 roku zamach
stanu sprawił, że władza znalazła się w rękach Józefa Piłsudskiego i obozu politycznego znanego jako sanacja. Skutkowało to
triumfem koncepcji silnej władzy państwowej101.
Rządy sanacji dążyły do centralizacji władzy i stopniowego ograniczania samodzielności samorządu. Za ważny element uważano też ujednolicanie zasad działania administracji,
wprowadzanie jednolitej procedury i nazewnictwa – miało to
97
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wzmocnić poczucie wspólnoty narodowej. Parlament odrzucił
projekty kompleksowych regulacji ustawowych dotyczących
samorządu terytorialnego zarówno w I kadencji trwającej od
1922 roku do 1927 roku jak i w II kadencji w latach 19281930. Stanowiska były bardzo różne co nie ułatwiało wprowadzenia nowych regulacji. Przedmiotem sporu był między
innymi zasięg terytorialny organizacji gminy, jej terytorium, zadania. Rozważanym problemem było też to czy uda uzyskać poparcie mieszkańców byłych zaborów austriackiego i pruskiego
do wprowadzania regulacji z terenów byłego zaboru rosyjskiego. Dyskusje przyczyniły do powstania kilku projektów ustaw –
zarówno prywatnych, rządowych jak i sejmowych102.
W każdym z byłych zaborów samorząd terytorialny był
zorganizowany w inny sposób do końca lat dwudziestych.
W zaborze austriackim przestarzałe przepisy wyborcze uniemożliwiały przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego. W 1925 roku prawie jedna na trzy gminy
w województwach centralnych i wschodnich miała komisaryczne organy samorządu terytorialnego. W 1927 roku przeprowadzono wybory do sejmików powiatowych w byłym zaborze
rosyjskim. Znaczna liczba miejsc w tych sejmikach przypadła
przeciwnikom rządzącego obozu. Rządy sanacji uznały, że taki
stan rzeczy znacznie utrudnia podporządkowanie sobie samorządu terytorialnego.
W 1927 roku powołano Państwową Radę Samorządową,
która miała współpracować z przedstawicielstwami samorządu
terytorialnego w sprawach samorządowych w imieniu władz
centralnych. Miała zarazem spełniać funkcje doradcze względem nich103.
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Zaostrzenie stosunków między obozem rządzącym a opozycją skutkował wydaniem rozporządzeń przez Prezydenta
Rzeczypospolitej: z dnia 19 stycznia 1928 roku o organizacji
i zakresie działania administracji ogólnej104, z dnia 22 marca 1928 roku o postępowaniu administracyjnem105 i z dnia
16 stycznia 1928 roku o zniesieniu Tymczasowego Wydziału
Samorządowego we Lwowie106. Rozporządzenia te wzmacniały
pozycję administracji rządowej względem samorządu terytorialnego, stabilizowały organizację, ustalały zasady ustrojowe,
zakres i procedurę postępowania administracyjnego.
Działania mające na celu wprowadzenie kompleksowych
rozwiązań unifikacyjnych doprowadziło do powołania uchwałą
27 września 1928 roku Komisję dla Usprawnienia Administracji Publicznej, składającej się z teoretyków różnych dziedzin
prawa oraz urzędników z administracji zarówno rządowej jak
i samorządowej. Komisja pracowała kilka lat107, efektem czego
był projekt, który wpłynął do sejmu w 1932 roku108.
W 1930 roku kolejnym czynnikiem zaogniającym
spór między sanacją, a opozycją i przyspieszającym wprowadzenie nowych regulacji samorządowych było przedterminowe rozwiązanie 6 rad miejskich na 35 większych miast
II Rzeczypospolitej109.
Ustawa regulująca samorząd terytorialny została uchwalona dopiero 23 marca 1933 roku jako ustawa o częściowej
zmianie ustroju samorządu terytorjalnego110. W literaturze
jest ona często nazywana „ustawą scaleniową”, ujednolicała
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ona nazwy i ustrój organów samorządu gminnego, miejskiego
i powiatowego. Jej uregulowaniami nie był objęty samorząd
wojewódzki, teren województwa śląskiego i w praktyce miasto
stołeczne Warszawa111.
Zaczęła funkcjonować zasada domniemania kompetencji organów administracji rządowej. Organy samorządu terytorialnego mogły działać jedynie w sprawach im wyraźnie
przekazanych. Ograniczało to możliwości uchwałodawcze
samorządów112.
Ujednolicając samorząd gminny oparto się na podziale na
gminy miejskie i wiejskie.
Dotychczas istniały gminy wiejskie składające się z jednej
miejscowości - jednostkowe, jak i zbiorowe składających się
z więcej niż jednej miejscowości. Norma określająca wielkość
obszaru gminy dawała spore pole do interpretacji113.
Od wprowadzenia ustawy obszar gminy wiejskiej nie
stanowiący jednej miejscowości dzielił się na gromady, które
były najniższymi jednostkami podziału terytorialnego. W skład
gminy wchodziło przeważnie kilka gromad.. Gromadę wiejską
z reguły stanowiła każda miejscowość, osiedle, wieś, sioło, kolonia, osada, miasteczko, zaścianek czy folwark114. Nie była to
osobna jednostka samorządu terytorialnego zastępująca w swojej roli gminę, zajmowała się ona zarządem majątkiem i mieniem gromadzkim oraz rozporządzaniem dochodami z nieruchomości gminnych, ponieważ każda z nieruchomości należała
do którejś z gromad115.
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Na obszarze byłych zaborów austriackiego i pruskiego
majątek, wszelkie prawa i obowiązki po zlikwidowaniu gmin
jednostkowych przeszły na gromady116.
Organem uchwałodawczym była rada gromadzka lub
zebranie gromadzkie. Rada była powoływana obowiązkowo
w gromadach, w których liczba ludności przekraczała 200 osób
oraz w tych o mniejszym zaludnieniu, które wcześniej funkcjonowały jako gminy i posiadały rady gminne117. W skład rady
gromadzkiej wchodzili: sołtys, podsołtys oraz radni gromadzcy,
których liczba zależała od ilości mieszkańców danej gromady.
Rada gromadzka była wybierana w wyborach powszechnych
na pięcioletnią kadencję118. Organem wykonawczym gromady
był sołtys, bądź jego zastępca – podsołtys. Byli oni wybierani
przez radnych gromadzkich lub przez zebranie gromadzkie na
trzyletnią kadencję. Wybór podlegał zatwierdzeniu przez starostę powiatowego119.
Do zakresu działań organów stanowiących w gminie
wiejskiej i miejskiej należało powołanie organu wykonawczozarządzającego i kontrola nad jego działalnością. Przede wszystkim było to stanowienie norm i zasad dotyczących zarządu
sprawami gminy i jej gospodarki120.
Organem stanowiącym gminy wiejskiej była rada gminna. Członkami jej byli: wójt jako przewodniczący, podwójci,
ławnicy i radni. Liczba radnych w gminach zależała od ilości jej mieszkańców121. W gminach składających się z jednej
miejscowości radnych wybierano w wyborach bezpośrednich,
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natomiast w gminach zbiorczych wybierani byli przez radnych
gromadzkich122.
Organem wykonawczym gminy wiejskiej był zarząd gminny składający się z wójta, podwójciego oraz dwóch - a w gminach liczących powyżej 10 tys. mieszkańców – trzech ławników.
Wójt i podwójci byli wybierani ze składu rady na pięcioletnią
kadencję przez radnych gminnych większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym123.
W gminach miejskich organem stanowiącym była rada
miejska. Liczba radnych była uzależniona od ilości mieszkańców124, wybierano ich w wyborach powszechnych, równych,
bezpośrednich, tajnych i stosunkowych125. Na posiedzeniach
rady miejskiej przewodniczył jej burmistrz lub wiceburmistrz,
bądź też prezydent lub wiceprezydent miasta126.
Organem wykonawczym był zarząd miejski składający się z burmistrza i wiceburmistrza, bądź prezydenta miasta
i jednego lub większej ilości wiceprezydentów oraz ławników.
Ławnicy byli wybierani przez radnych w głosowaniu tajnym
i stosunkowym. W miastach powyżej 50 tys. mieszkańców rada
miejska mogła powziąć uchwałę o zwiększeniu ilości stanowisk
wiceprezydenta127.
Samorząd powiatowy działał na obszarach powiatów
stanowiąc „powiatowy związek samorządowy” i miast wydzielonych z powiatów. Były to miasta liczące powyżej 25 tys.
mieszkańców lub mniejsze wyłączone w szczególnym trybie
ustawowym z powiatów. Były to początki instytucjonalnej
współpracy samorządu powiatowego. Dobrowolne zrzeszenie
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skupiało większość istniejących powiatów komunalnych, miało ono za zadanie obronę ich wspólnych interesów128.
Organem stanowiącym i kontrolnym była rada powiatowa. Jej członkowie byli wybierani w wyborach pośrednich
przez radnych i członków zarządu gmin wiejskich i miejskich
- nie wydzielonych z powiatów.
Organem wykonawczym i zarządzającym był wydział powiatowy. Składał się z sześciu członków i starosty, który pełnił
funkcję przewodniczącego. Członków wydziału powiatowego
wybierała rada powiatowa w głosowaniu129. Do jego kompetencji należało zajmowanie się sprawami nie wymagającymi
uchwał rady powiatowej, przygotowywanie posiedzeń rady
oraz wykonywanie jej uchwał, wykonywanie zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej, sprawowanie nadzoru nad
jednostkami samorządu gminnego. Starosta posiadał znaczną
samodzielność, występował jednocześnie jako przedstawiciel
rządu i szef administracji ogólnej oraz działów z nią zespolonych. W miastach wydzielonych powyżej 75 tys. mieszkańców od 1932 roku organami administracji byli starostowie
grodzcy130.
Spod przepisów ustawy scaleniowej wyłączone było miasto stołeczne Warszawa131, które przez okres międzywojenny
mogło liczyć na wyróżniające je regulacje również z zakresu
samorządu terytorialnego.
Początkowo ustrój samorządu w Warszawie wynikał
z dekretu z dnia 13 grudnia 1918 roku o wyborach do Rad
Miejskich na terenie b. Królestwa Kongresowego, na tej podstawie w skład Rady Miejskiej wchodziło 120 radnych132.
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Następny dekret z dnia 4 lutego 1919 roku o samorządzie miejskim ustalił skład magistratu: prezydent, trzech wiceprezydentów
i dwunastu radnych. Naczelnik Państwa miał prawo odwołania
Prezydenta Warszawy i rozwiązania Rady Miasta w ramach instytucji nadzoru133.
23 lutego 1920 roku powołano w Warszawie podległego
wojewodzie Komisarza Rządowego miasta Warszawy134, kolejne rozporządzanie prezydenta uczyniło go organem równym
swymi kompetencjami dla wojewody i starosty grodzkiego135.
Po przejęciu władzy przez sanację dość częstym krokiem
ograniczającym uprawnienia organów samorządowych było
narzucanie w miejsce organów pochodzących z wyborów organów komisarycznych - mianowanych przez rząd. Na tej
zasadzie był zbudowany samorząd miejski miasta Warszawy,
w której sanacja nie mogła uzyskać w wyborach samorządowych większości136.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
24 września 1934 roku o tymczasowych organach ustrojowych
gminy m. st. Warszawy137 przekazało sprawy leżące w zakresie
dotychczasowych organów władzy Tymczasowemu Zarządowi
Miejskiemu, który składał się z prezydenta powołanego przez
Prezesa Rady Ministrów oraz pięciu wiceprezydentów mianowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Tymczasowa
Rada Miejska pochodząca również z nominacji stanowiła organ
doradczy138. Rozporządzenie przewidywało, że organy te będą
funkcjonować nie dłużej niż do 31 marca 1936 roku139.
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Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 roku o samorządzie gminy m. st. Warszawy przekształcała Warszawę jednocześnie
w jednostkę samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz osobę publicznoprawną140. Na organ stanowiący
i kontrolujący miasta powoływała Radę Miasta wybieraną na
pięcioletnią kadencję. Jej członkami byli radni miejscy i członkowie zarządu miejskiego141. Organem zarządzającym i wykonawczym został Zarząd Miejski, w skład którego wchodzili
prezydent miasta, jego pięciu zastępców i dziewięciu ławników.
Prezydent miasta był wybierany na dziesięcioletnią kadencję142.
Wybór prezydenta wymagał zatwierdzenia przez Prezesa Rady
Ministrów, a wybór wiceprezydentów – zatwierdzenia Ministra Spraw Wewnętrznych143.
Kwestię wyborów do Rady Miejskiej uregulowano ostatecznie w ustawie z dnia 16 sierpnia 1938 roku o wyborze radnych miejskich144. Rada miejska wybrana w tym trybie nie była
w stanie ustanowić zarządu miasta, co skutkowało tym, że od
1934 roku aż do końca istnienia II Rzeczypospolitej samorząd
terytorialny w Warszawie działał w niezmienionym składzie145.
23 kwietnia 1935 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej została podpisana nowa ustawa zasadnicza znana jako
Konstytucja kwietniowa, która weszła w życie następnego
dnia146. Postawiono w niej na centralizacje ustroju Rzeczypospolitej i ograniczono niezależność samorządu. Zaczęto go nawet wymieniać w jednym szeregu z administracją rządową147.
Samorząd terytorialny miał być powoływany przez państwo do
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udziału w wykonywaniu zadań życia zbiorowego148. Konstytucja utrzymywała trójstopniowość podziału administracyjnego
w odniesieniu także do samorządu terytorialnego. Samorząd
miał wykonywać zadania administracyjne w zakresie potrzeb
miejscowych, uzyskał prawo łączenia się jednostek samorządu
terytorialnego w związki dla wykonywania zdań o charakterze
szczególnym, które na podstawie normy ustawowej mogły zyskać osobowość publicznoprawną.
Nadzór nad samorządem terytorialnym miał być sprawowany przez rząd i jego organy, a także organu samorządu terytorialnego wyższego stopnia149.
Konstytucja zrezygnowała z ogólnego chociaż nakreślenia
charakteru samorządu jak to miało miejsce w poprzedniej Konstytucji marcowej, otwierało to drogę do stopniowego ograniczania samodzielności samorządu terytorialnego. Uznając
samorząd terytorialny za integralną część ustroju władzy państwowej odrzucono ideę samodzielności samorządu terytorialnego i zaczęto go identyfikować z administracją państwową150.
16 sierpnia 1938 roku zostały wydane ustawy o wyborze
radnych miejskich151 i wyborze radnych gromadzkich, gminnych i powiatowych152. Określały one, że wybór radnych w miastach i gromadach będzie się odbywał w głosowaniu powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim. W gminach i powiatach
wybory miały odbywać się w głosowaniu pośrednim153.
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Samorząd terytorialny
Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej – lata 1944-1989

Samorząd terytorialny
w latach 1944-1950
Wybuch II wojny światowej oznaczał dla Polski okupację
i ponowną utratę niepodległości, a co za tym idzie zlikwidowanie administracji i samorządu terytorialnego II Rzeczypospolitej. Po wojnie Polska znalazła się w strefie wpływów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a przy jego silnym
wsparciu do władzy doszli komuniści.
W noc sylwestrową z 31 grudnia 1943 roku na 1 stycznia
1944 roku utworzono Krajową Radę Narodową, która miała
pełnić funkcję tymczasowego parlamentu i stanowić alternatywę polityczną dla Rządu II Rzeczypospolitej na uchodźstwie.
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Na jej pierwszym posiedzeniu uchwalono Statut Tymczasowy
Rad Narodowych, który miał wyrażać ramy ustrojowe funkcjonowania przyszłych organów administracji1. Krajowa Rada
Narodowa ogłosiła w nim powołanie terenowych rad narodowych, które miały posiadać trójstopniową strukturę2.
21 lipca 1944 roku utworzono Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który miał stanowić organ wykonawczy
Krajowej Rady Narodowej3. Następnego dnia został wydany
Manifest PKWN, który ukazał się w formie obwieszczenia
wraz z pierwszymi dekretami Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego jako rządu tymczasowego. Informował on, że
do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego i uchwalenia nowej
Konstytucji, za obowiązujące uważa się podstawowe założenia
Konstytucji marcowej z 1921 roku. Odrzucał w ten sposób
sanacyjną Konstytucję kwietniową z 1935 roku, zarazem nie
precyzował „podstawowych założeń” co pozwalało na instrumentalne traktowanie tego zapisu. Manifest obiecywał utworzenie w przyszłości szerokiego samorządu terytorialnego4.
Wyznaczało to pewien charakterystyczny trend dla wczesnego okresu Polski „Ludowej” i przejmowania władzy przez
komunistów, który polegał na odtwarzaniu niektórych instytucji II Rzeczypospolitej i nawiązywanie do przedwojennych
tradycji ustrojowych. Miało to pokazać że w Polsce formuje
się nowy demokratyczny ośrodek władzy, który jest kontynuacją państwowości przedwojennej, zamiast od razu wprowadzać wszystkie nieznane w Polsce instytucje na wzór radziecki.
Powodem takiej polityki było niewielkie poparcie społeczne
dla komunistów oraz brak znajomości sowieckich rozwiązań
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ustrojowych wśród społeczeństwa. Kontynuowanie starych
form organizacyjnych osłabiało ataki środowiska związanego
z uznawanym przez mocarstwa zachodnie rządem Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Dopiero po umocnieniu się u władzy
i zniszczeniu opozycji komuniści mogli pozwolić sobie na odrzucenie pozorów demokratycznych rządów i przystąpić do
wcielania w życie radzieckiego modelu państwa.
W tą politykę wpisywał się dekret z 21 sierpnia 1944
roku o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej
instancji. Rozpoczynał on proces przywracania administracji
rządowej na podstawie przepisów przedwojennego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 roku o organizacji
i zakresie działania władz administracji ogólnej5. Przywrócono urzędy wojewodów i starostów, którzy mieli podlegać we
wszystkich sprawach wchodzących w zakres kompetencji samorządu terytorialnego radom narodowym. Dekret ten rozpoczął
też faktyczny proces odtwarzania samorządu terytorialnego
w Polsce6.
Dalszym potwierdzeniem faktu istnienia i funkcjonowania
struktur samorządu terytorialnego były postanowienia dekretu
z 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad
narodowych. Początkowo terenowe rady narodowe miały być
tymczasowymi organami ustawodawczymi i samorządowymi.
W przyszłości dekret przewidywał, że terenowe rady narodowe
staną się organami uchwałodawczymi samorządu terytorialnego, który będą kontrolować jako swój organ wykonawczy z
punktu widzenia legalności, celowości i zgodności z zasadniczą
linią działalności Krajowej Rady Narodowej. Rady miały również powoływać samorządowe organy wykonawcze7.
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Rady narodowe wybierały ze swojego grona Prezydium,
złożone z przewodniczącego, jego zastępcy oraz dwóch członków. Krajowa Rada Narodowa wybierała Prezydium złożone
z 5 członków, w jego skład wchodzili: Przewodniczący, jego
zastępcy oraz Naczelny Dowódca Wojska Polskiego8.
Dekret nie przewidywał wyborów do rad narodowych, jej
członkowie mieli być delegowani przez terenowe komitety komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej oraz partie, stronnictwa polityczne oraz organizacje i zrzeszenia tak zwanego obozu demokratyczno-niepodległościowego. Radni powiatowych
i wojewódzkich rad narodowych byli delegowani z prezydiów
rad gminnych i miejskich. Oznaczało to upolitycznienie i możliwość eliminowania z udziału w pracach rad narodowych przeciwników partii rządzącej9.
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania
samorządu terytorialnego zasadniczo modyfikował dotychczasowe ustawodawstwo samorządowe. Obowiązywał on na terenie całego kraju z wyjątkiem Warszawy i Łodzi10. Do zakresu
kompetencji samorządu terytorialnego miały należeć sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, o ile nie były wyraźnie zastrzeżone do kompetencji władz państwowych11. Sprecyzowano również, że do kompetencji samorządu nie będą należeć
kwestie zagraniczne i handlu zagranicznego, wojskowe, wymiaru sprawiedliwości, lasów, górnictwa, kolei, dróg kołowych
państwowych i wojewódzkich oraz dróg wodnych, pocztowe
i telekomunikacyjne, walutowe i ubezpieczeń społecznych,
państwowych podatków, opłat, ceł, akcyz i monopoli12.
8
9
10
11
12

art. 13., Dz.U. 1946, nr 3, poz. 26.
art. 3-4., Dz.U. 1946, nr 3, poz. 26.
art. 36., Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.
art. 1., Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.
art. 2., Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.
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Samorząd miał być reprezentowany przez terenową radę narodową, miał być korporacją prawa publicznego i posiadać osobowość prawną.13 Rady narodowe jako organy stanowiące samorządu terytorialnego otrzymały uprawnienia ustawodawcze
w postaci tak zwanych ustaw wojewódzkich. Nabierać miały
one mocy prawnej na obszarze województwa dopiero po zatwierdzeniu ich przez prezydium Krajowej Rady Narodowej
i kontrasygnowaniu przez przewodniczącego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, właściwego kierownika resortu,
a następnie ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa14.
Ujednolicono struktury organów samorządowych i utworzono samorząd stopnia wojewódzkiego na obszarze całego kraju. Poza tym dekret w zasadzie utrzymał przedwojenną koncepcję samorządu terytorialnego. Każda rada narodowa niższego
szczebla miała podlegać bezpośredniemu nadzorowi rady narodowej wyższego stopnia. Kontroli miały podlegać uchwały
rad w zakresie budżetu i planu świadczeń w naturze, wprowadzania i pobierania podatków i opłat, zaciągania pożyczek lub
zobowiązań, nabywania, zbywania i obciążenia majątku nieruchomego i lokaty kapitału. Zatwierdzeniu podlegały wszystkie
uchwały, które w myśl dotychczas obowiązujących przepisów
dla samorządów podlegały zatwierdzeniu władz nadzorczych15.
Organem wykonawczym wojewódzkiej rady narodowej
był wydział wojewódzki16. Składał się on z sześciu osób, wybranych przez wojewódzką radę narodową spośród jej członków
lub też spośród mieszkańców danego województwa17. Przewodniczącym wydziału wojewódzkiego z urzędu był wojewoda

13
14
15
16
17

art. 3., Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.
art. 4., Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.
art. 5., Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.
art. 10., Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.
art. 11., Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.
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lub jego zastępca18. Do kompetencji wydziału wojewódzkiego
możemy zaliczyć: przygotowywanie spraw mających wejść pod
obrady wojewódzkiej rady narodowej lub jej prezydium, decydowanie we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do decyzji
rady lub jej prezydium, wykonywanie na zlecenie rady lub jej
prezydium kontroli nad działalnością organów wykonawczych
samorządu niższego stopnia oraz organów administracji państwowej oraz wykonywanie innych czynności poruczonych mu
przez ustawy19. Wojewodów początkowo mianował Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego na wniosek Ministra Administracji Publicznej.
Organem wykonawczym powiatowej rady narodowej był
wydział powiatowy20. Jego przewodniczącym z urzędu zostawał
starosta. Zakres kompetencji wydziału powiatowego był taki
sam, jak wydziału wojewódzkiego, z tym że wydział powiatowy
był władzą porządkową dla burmistrzów, wójtów, sołtysów oraz
członków zarządów gmin wiejskich i miast niewydzielonych21.
Nadzór państwowy nad działalnością wojewódzkich i powiatowych samorządowych organów wykonawczych sprawował Kierownik Resortu Administracji Publicznej22.
Organem wykonawczym miejskiej rady narodowej
w myśl dekretu, był samorząd miejski23. Na jego czele w miastach wydzielonych stał prezydent, a zastępował go wiceprezydent lub wiceprezydenci, a w miastach niewydzielonych burmistrz i wiceburmistrz. We wszystkich miastach do zarządu
mogło wchodzić od trzech do sześciu członków24. Członków

18
19
20
21
22
23
24
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zarządu miejskiego wybierała miejska rada narodowa w głosowaniu.25. Wybór prezydenta lub wiceprezydenta wymagał zatwierdzenia przez Kierownika Resortu Administracji Publicznej
po wysłuchaniu opinii prezydium wojewódzkiej rady narodowej,
zaś wybór burmistrza i wiceburmistrza wymagał zatwierdzenia
wojewody, po wysłuchaniu powiatowej rady narodowej26.
Organem wykonawczym gminnej rady narodowej był
zarząd gminny27. Na jego czele stał wójt, którego zastępowali
podwójci. W skład zarządu wchodziło jeszcze trzech członków
wybieranych przez gminną radę narodową. Wybór wójta i podwójciego zatwierdzał właściwy starosta28. Wójtowi dla celów
administracji gromad podlegali sołtysi i podsołtysi wybierani
przez ogólne zebranie mieszkańców. Brali oni udział w posiedzeniach zarządu gminnego z głosem doradczym jedynie w wypadku, gdy przedmiotem obrad były sprawy dotyczące danej
gromady29.
W zakresie kompetencji miejskich i gminnych rad narodowych oraz ich organów wykonawczych dekret odsyłał do przedwojennej „ustawy scaleniowej” z 1933 roku30.
Nowelizacja z dnia 3 stycznia 1946 roku o zmianie ustawy
z 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad
narodowych oddawała nadzór nad radami narodowymi Krajowej Radzie Narodowej31.
Kolejna nowelizacja Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 14 stycznia 1946 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 września 1944 roku o organizacji
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art. 28., Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.
art. 26., Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.
art. 30., Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.
art. 31., Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.
art. 32., Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.
art. 33., Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.
Dz.U. 1946, nr 3, poz. 19.
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i zakresie działania rad narodowych nie traktowała już rad
jako władzy ustawodawczej, lecz tylko jako organy planowania działalności publicznej i nadzoru. Pozycja rad została
pomniejszona32.
Sejm Ustawodawczy został wybrany 19 stycznia 1947
roku w sfałszowanych przez komunistyczną Polską Partię Robotniczą wyborach. Powołany w celu przyjęcia nowej Konstytucji, działał według zasad określonych w ustawie konstytucyjnej z 19 lutego 1947 roku czyli tak zwanej Małej Konstytucji.
5 lutego 1947 roku Sejm wybrał na stanowisko Prezydenta RP
komunistę Bolesława Bieruta33.
Po uchwaleniu Małej Konstytucji wojewodów miał mianować Prezydent Rzeczypospolitej zamiast PKWN na wniosek
Ministra Administracji Publicznej po zasięgnięciu opinii właściwej Wojewódzkiej Rady Narodowej34.
Jeszcze w 1948 roku w radach narodowych znajdowała
się pewna grupa przedstawicieli partii opozycyjnych. Opozycja
krytykowała rozbudowaną pozycję rad, domagając się jej zrównania z samorządem terytorialnym. Najważniejszym kryterium
członkostwa w radzie narodowej stał się lojalny stosunek do
władz komunistycznych35.
W 1948 roku z połączenia Polskiej Partii Robotniczej
i Polskiej Partii Socjalistycznej, po uprzednim po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach, powstała Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza. Rozpoczął się proces szybkiego przyjmowania radzieckich wzorców i odrzucania polskich rozwiązań ustrojowych. Nowa władza polityczna rozpoczęła likwidację opozycji w akcji oczyszczania rad z elementów jej nieprzychylnych,

32
33
34
35
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parlament utracił pluralistyczne oblicze i przestał być reprezentatywną zwierzchnią władzą społeczeństwa polskiego36.
Likwidacja samorządu terytorialnego, a właściwie to co
zostało po wojnie przywrócone z przedwojennego samorządu
terytorialnego II Rzeczypospolitej nastąpiła wraz z wejściem
w życie ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach
jednolitej władzy państwowej. Znosiła ona dotychczasowe
związki samorządu terytorialnego oraz terenowe organy rządowej administracji ogólnej, przekazując całość ich kompetencji
radom narodowym i ich organom wykonawczym37. Zlikwidowano stanowiska: wojewody, wicewojewody, starosty, wicestarosty, prezydenta miasta, wiceprezydenta miasta, burmistrza,
wiceburmistrza, wójta, podwójciego38, organy: wydziały wojewódzkie i powiatowe oraz zarządy miejskie i gminne39, urzędy
wojewódzkie i starostwa40 oraz wszystkie pozostałe organy terenowe władz I i II instancji należących do tak zwanej administracji niezespolonej, z wyjątkiem administracji ceł i ochrony
skarbowej41. Oznaczało to likwidację dotychczasowej struktury
administracji lokalnej na rzecz jednolitego systemu organów
władzy państwowej w terenie.
Rady narodowe stawały się terenowymi organami jednolitej władzy państwowej w gminach, miastach i dzielnicach
większych miast, a także w powiatach i województwach42.
Ze względu na ich podwójny charakter miały być wyłonionym
w drodze wyborów rzecznikiem interesów społeczności lokalnej, a jednocześnie terenowym organem władzy państwowej,
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Ibidem, s. 213.
art. 32-37., Dz.U. 1950, nr 14, poz. 130. ze zm.
art. 33., Dz.U. 1950, nr 14, poz. 130. ze zm.
art. 34., Dz.U. 1950, nr 14, poz. 130. ze zm.
art. 35., Dz.U. 1950, nr 14, poz. 130. ze zm.
art. 36., Dz.U. 1950, nr 14, poz. 130. ze zm.
art. 1., Dz.U. 1950, nr 14, poz. 130. ze zm.
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który dbającym o interesy państwa jako całości. Ci sami radni
mieli jednocześnie reprezentować swych wyborców i z powodu
braku rozdziału - władzę centralną, której podlegali zgodnie
z zasadą hierarchicznie podporządkowanych organów przedstawicielskich państwa43. W myśl ustawy ich zadaniem ich
było: kierowanie na swoim terenie działalnością gospodarczą,
społeczną i kulturalną, zapewnianie ochrony porządku
publicznego i czuwanie nad przestrzeganiem praworządności
demokratycznej, ochranianie własności społecznej i obywateli,
współdziałanie w umacnianiu obronności państwa, wydawanie
przepisów prawnych w ramach uprawnień nadanych im przez
ustawy, wybieranie i odwoływanie prezydium rady narodowej,
powoływanie komisji rad narodowych, kierowanie działalnością
swych organów i rozpatrywania ich sprawozdań, uchwalanie
w ramach narodowego planu gospodarczego terenowych
planów gospodarczych i nadzór nad ich wykonywaniem,
uchwalanie w ramach jednolitego budżetu państwowego
terenowych budżetów i nadzorowanie ich wykonywania.
Miały również decydować o terenowych daninach, opłatach
i świadczeniach w ramach uprawnień nadanych im przez
ustawy oraz wykonywania kontroli społecznej nad działalnością
urzędów, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji44.
Organami wykonawczymi i zarządzającymi rad były
prezydia45. Poszczególnymi dziedzinami spraw należących do
właściwości rad narodowych zarządzały wydziały prezydium46.
Wydziały te zostały podporządkowane radzie narodowej i jej
prezydium, a rzeczowo właściwemu wydziałowi prezydium
rady narodowej wyższego stopnia. Wydziały wojewódzkie rad
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narodowych były podporządkowane nie tylko prezydium wojewódzkiej rady narodowej, ale także Radzie Ministrów i właściwym ministrom47. Ustawa wprowadzała bardzo rozbudowany
nadzór nad radami narodowymi. Kontrolę zwierzchnią miała
sprawować nad nimi Rada Państwa48, a następnie rady narodowe wyższego stopnia49. Rada Ministrów miała prawo nadzoru
nad uchwałami wojewódzkich rad narodowych50.
Rady narodowe przestały być reprezentantem lokalnej
społeczności, odtąd miały reprezentować jednocześnie naród
i państwo. Wprowadzenie ustawy oznaczało również likwidację gminy jako instytucji posiadającej osobowość prawną na
rzecz jednolitej własności państwowej. Budżet rad narodowych
stał się budżetem państwa. Władza państwowa została silnie
scentralizowana, a rady narodowe zostały zepchnięte do roli
organów dyspozycyjnych, które miały realizować dyrektywy
i polecenia organów wyższych. Rzeczywista władza znalazła się
w rękach komitetów partyjnych Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej51.
System rad narodowych
w latach 1950-1989
Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku potwierdzała nowy stan prawny, regulowała
podstawy organizacji, składu i uprawnień rad narodowych.
Nie uchwalono ordynacji wyborczej i radni byli nadal
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art. 19., Dz.U. 1950, nr 14, poz. 130. ze zm.
art. 25., Dz.U. 1950, nr 14, poz. 130. ze zm.
art. 29., Dz.U. 1950, nr 14, poz. 130. ze zm.
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delegowani za zgodą partii, a formuła ich działania pozostała
taka sama52.
Ustawa z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych w miejsce dotychczasowych gmin i gromad tworzyła
nowe gromady – jako nowe jednostki podziału terytorialnego53.
W gromadach utworzono gromadzkie rady narodowe, których
członkowie mieli być wybierani przez ludność54. Ustawa z dnia
25 września 1954 roku o osiedlach i radach narodowych osiedli tworzyła możliwość wyłączenia osiedla z gromady, jeżeli
liczyło przynajmniej tysiąc mieszkańców55. Organem władzy
w osiedlach miały być osiedlowe rady narodowe56.
Pierwsze po wojnie wybory do rad narodowych na podstawie nowo uchwalonej Konstytucji zostały przeprowadzone
dopiero 5 grudnia 1954 roku. Wybory zostały zarządzone
przez uchwałę Rady Państwa z 30 września 1954 roku57. Rady
narodowe nadal były instytucją fasadową, kierowaną przez partię komunistyczną.
Próbą rozszerzenia samodzielności rad narodowych była
ustawa z 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych58 i jej
nowelizacja z 28 czerwca 1963 roku59. Rady uzyskały możliwość koordynowania zamierzeń jednostek gospodarki uspołecznionej kierowanych centralnie, a działających na ich
terenie. Koszty budowy urządzeń komunalnych zostały częściowo przerzucone na jednostki gospodarki uspołecznionej.
Udziały w budżecie centralnym zastąpiły dotacje dla budżetów
52
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terenowych. Reformy te dotyczyły tylko Wojewódzkich Rad
Narodowych. Wszystkie rady otrzymały prawo decydowania
o sprawach, które nie należały do uprawnień innych organów
władzy. Organem wykonawczym i zarządzającym rad pozostały prezydia, które reprezentowały radę na zewnątrz. Ustawa
z 1963 roku zwiększała rolę komisji i sesji rad narodowych60.
2 lutego 1958 odbyły się wybory do rad narodowych według nowej formuły61. Nie zmieniło to faktycznie nic. Wybory przeprowadzono pod szyldem Frontu Jedności Narodowej
i zwiększono liczbę kandydatów na radnych. Ten scenariusz
wyborów był powtarzany w latach 1961, 1965 i 1969.
Ustawa z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin
i zmianie ustawy o radach narodowych powracała częściowo
do rozwiązań z lat 1945-195062. Gmina ponownie stała się najmniejszą jednostką podziału administracyjnego, zniesiono dotychczasowy podział na gromady i osiedla. Gminę określono
jako mikroregion gospodarczy63. Rozdzielono funkcje organów
przedstawicielskich od wykonawczych. Prezydia rad narodowych od teraz były jedynie organami kierującymi pracami rady,
utraciły swój charakter wykonawczy i zarządzający. W skład
prezydium wchodzili: przewodniczący gminnej rady narodowej,
jego zastępcy oraz przewodniczący stałych komisji rady.
Organem administracji państwowej w gminie został naczelnik gminy, stał się on jednocześnie organem wykonawczym
i zarządzającym gminnej radzie narodowej, jego organem pomocniczym był urząd gminy. Gminną radę narodową ustawa
określała jako organ władzy państwowej i samorządu społecznego, jednak nie określała jej zadań64.
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Ustawa z dnia 22 listopada 1973 roku o zmianie ustawy
o radach narodowych rozszerzała model terenowych organów
administracji państwowej zawarty w ustawie z 1972 roku na
pozostałe jednostki podziału terytorialnego państwa65. Od teraz wszystkie szczeble rad narodowych były organami władzy
państwowej i samorządu społecznego66. Prezydium pozostawało organem wewnętrznym rad narodowych i kierowało jej pracami67. Kierownicy wydziałów utracili pozycję terenowych organów administracji państwowej68. Ustawa przewidywała jako
terenowe organy administracji państwowej: wojewodę, prezydenta w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców
oraz w miastach będących siedzibą wojewódzkiej rady narodowej, naczelnika w miastach liczących do 100 tysięcy osób,
naczelnika powiatu, naczelnika dzielnicy i naczelnika gminy69.
Organy te pochodziły z nominacji i miały spełniać funkcje
wykonawcze i zarządzające rad narodowych. Wojewodowie
i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego stali się przedstawicielami rządu. Rady pełniły funkcje pomocnicze, a ustawy te
nie przywracały samorządu terytorialnego w znaczeniu tradycyjnym. Ponowne wprowadzenie nazwy samorząd społeczny w
ustawodawstwie nie wpłynęło w żaden sposób na jego faktyczne pojawienie się, reforma rozdzielała jedynie funkcję organów
przedstawicielskich od funkcji organów wykonawczych70.
Ustawa z dnia 28 maja 1975 roku o dwustopniowym
podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy
o radach narodowych znosiła obowiązujący dotychczas
trójstopniowy podział administracyjny kraju, który został
65
66
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zastąpiony podziałem dwustopniowym71. Zrezygnowano ze
szczebla powiatowego i zwiększono liczbę województw. Zmieniono uprawnienia rad narodowych, teoretycznie zwiększając
je i pozwalając im oddziaływać na instytucje centralnego planowania. Miały inspirować i mobilizować społeczeństwo do realizacji planów społeczno-gospodarczych oraz wykonywać nadzór
i kontrolę nad działalnością administracji. Uchwała I Krajowej
Konferencji PZPR z 1973 roku ustaliła że do składu rad narodowych będą powoływani kierownicy właściwych terenowych
ogniw partii politycznych, w tym I Sekretarze Komitetu PZPR
– jako przewodniczący. W 1980 roku zrezygnowano z tej praktyki. Ustawodawstwo z lat siedemdziesiątych było w praktyce
kolejnym wzmocnieniem centralizmu i koncentracji decyzji,
którą władza starał się ukryć za pozorami umacniania organów
przedstawicielskich 72.
Nieefektywność systemu politycznego i gospodarki zaczęła
wywoływać coraz większe niezadowolenie społeczne. Widziano konieczność przeprowadzenia reform. Badano tematykę
samorządu terytorialnego – na Uniwersytecie Łódzkim pod
przewodnictwem profesora Jerzego Regulskiego, a na Uniwersytecie Warszawskim pod przewodnictwem profesora Michała Kuleszy.73 W 1981 roku w wyniku działalności łódzkiego
Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” opublikowano
raport zatytułowany „Samorządne władze terenowe w zreformowanym ustroju gospodarczym PRL”. Był to pierwszy

Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, ze zm.
H. Izdebski, op. cit., s. 286.
73
J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa
2000, s. 39.
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dokument rozpoczynający walkę o przywrócenie samorządu
terytorialnego74.
7 października 1981 roku na zakończenie I Krajowego
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” uchwalono program
„Samorządna Rzeczpospolita”. Wśród jej głównych postulatów
znalazło się utworzenie samorządów pracowniczych w zakładach pracy oraz samorządów terytorialnych. Program mówił
między innymi o tym, że podstawą autentycznego samorządu
terytorialnego musi być wyłonienie go w wolnych wyborach,
a organy samorządu terytorialnego muszą uzyskać uprawnienia
do decydowania o całokształcie spraw lokalnych75. Koncepcja
odrodzenia samorządu terytorialnego stała się ważnym punktem programowym antykomunistycznej opozycji.
Dalsze prace przerwał wprowadzony 13 grudnia 1981
roku stan wojenny. Wybory do rad narodowych, które miały
się odbyć 1982 roku zostały przełożone. Po zakończeniu kryzysu, aby rozładować napięcia społeczne uchwalono kolejną regulację dotyczącą rad narodowych. Władze czyniły tak naprawdę
kosmetyczne zmiany w ustawodawstwie i kontynuowały działania pozoracyjne i zastępcze. Zasady tak zwanego centralizmu
demokratycznego wykluczały możliwość rezygnacji z systemu
rad narodowych i zastąpienia ich prawdziwym samorządem
terytorialnym76.
Ustawa z 20 lipca 1983 roku o systemie rad narodowych
i samorządu terytorialnego przywróciła pojęcie samorządu
74
Dokument nr 3 (autorstwa J. Regulskiego, P. Burego, A. Jewtuchowicza, T. Markowskiego), Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”. Samorządne władze terenowe w zreformowanym ustroju gospodarczym PRL.
Pierwsze opracowania dotyczące reformy samorządowej, [w:] Reforma samorządowa. Materiały źródłowe 1980-1990, wstęp i wyb. J. Regulski, Warszawa
2000.
75
Program NSZZ „Solidarność” uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów,
[w:] „Federalista” 2010, nr 1, marzec, s. 106.
76
J. Regulski, op. cit., s. 43.
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terytorialnego77. Było to jednak jedynie posunięcie propagandowe gdyż dla faktyczne funkcjonowania samorządu nie zrobiono
nic. Rady nie uzyskały samodzielności, gdyż nadal nie posiadały odrębności finansowej i majątkowej. Środki nadal czerpały
z budżetu centralnego i wojewódzkiego. Pełniły cały czas rolę
organów władzy państwowej skupiających się na realizacji celów
ogólnopaństwowych i wykonywaniu zaleceń płynących z władz
centralnych, a nie zaspokajaniu potrzeb wspólnot lokalnych78.
Terenowe organy administracji państwowej spełniały
funkcje organów wykonawczych i zarządzających rad narodowych oraz organów administracji państwowej. Dodatkowo wojewoda był przedstawicielem rządu na podległym mu terenie
województwa79.
Doprecyzowano zasadę domniemania właściwości organów stopnia podstawowego80. Określono zadania rady narodowej, obejmowały one wszystkie dziedziny życia mieszkańców
gmin i miast81. Do zadań gminnej rady narodowej przewidziano sprawy związane między innymi z: gospodarką rolną,
wodną, usługami komunalnymi, ochroną zdrowia, oświatą
i wychowaniem, amatorską twórczością kultury, sportem, rekreacją, budownictwem wiejskim, drobną wytwórczością, przetwórstwem płodów rolnych, handlem, gastronomią i usługami
dla mieszkańców gmin, ochroną środowiska, zabytków, parków
wiejskich, opieką społeczną oraz działalnością w tym zakresie
organizacji społecznych82. Miejskie rady narodowe miały się
zajmować sprawami związanymi z: gospodarką mieszkaniową, organizowaniem i prowadzeniem gospodarki komunalnej,
77
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Dz.U. 1983, nr 41, poz. 185. ze zm.
S. Wójcik, op. cit., s. 228.
art. 5., Dziennik Urzędowy 1983, nr 41, poz. 185. ze zm.
art. 25., Dziennik Urzędowy 1983, nr 41, poz. 185. ze zm.
art. 24., Dziennik Urzędowy 1983, nr 41, poz. 185. ze zm.
art. 26., Dziennik Urzędowy 1983, nr 41, poz. 185. ze zm.
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zarzadzaniem drogami miejskimi, ulicami, placami oraz ich
oświetleniem (z wyjątkiem dróg państwowych), prowadzeniem gospodarki terenami miejskimi oraz gruntami rolnymi
i leśnymi znajdującymi się w granicach administracyjnych miasta, opieką społeczną, ochroną zdrowia, oświatą i wychowaniem, sportem i rekreacją83. Wymienione zadania były trudne
do realizacji ze względu na panujące realia prawne. Rady nie
dysponowały prawdziwie podporządkowanym sobie aparatem
wykonawczym co sprawiało, że ich uchwały nie miały większego znaczenia. Nadrzędne organy administracji powoływały osoby zaopiniowane lub wybrane przez rady na stanowiska
wykonawcze i mogły je w każdej chwili odwołać co dawało im
możliwość wpływania na ich działalność84.
W ustawie wymieniono źródła dochodów rad narodowych:
podatki i inne obciążenia finansowe, określone w ustawach
szczegółowych, od przedsiębiorstw państwowych, dla których
organem założycielskim były terenowe organy administracji
państwowej, podatki od spółdzielni, z wyjątkiem spółdzielni rozliczających się z budżetem centralnym, 85% wpływów
z podatku od płac, inne podatki, w tym od spadków i darowizn
oraz gruntowy, opłaty skarbowe85, udziały w dochodach budżetu centralnego, wpływy od jednostek organizacyjnych gospodarki uspołecznionej86. Ponadto rady narodowe mogły uzyskać dotacje celowe i ogólne87.Samodzielność w decydowaniu
o miejscowych sprawach była iluzoryczna. Inwestycje lokalne
były z reguły inwestycjami planu wojewódzkiego co oznaczało,
że władze gminy i miasta nie miały wpływu na ich realizację
i finansowanie. Centralizacja finansowa spowodowana brakiem
83
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środków wynikała z sytuacji gospodarczej co w konsekwencji
oznaczało centralizację planowania i polityki finansowej nawet
w kontekście spraw o małym znaczeniu lokalnym88.
Ostatnią ustawą dotyczącą rad narodowych z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była ustawa z 16 czerwca 1988
roku o zmianie ustaw o systemie rad narodowych i samorządu
terytorialnego89. Zmieniona ordynacja wyborcza miała zapewnić większą reprezentatywność rad narodowych. Zwiększono
możliwość wysuwania kandydatów przez wszystkich obywateli oraz zniesiono preferencje dla pierwszych w kolejności kandydatów na listach wyborczych. Zmiany te nie spowodowały
oczekiwanych rezultatów, zebrania przed wyborami gromadziły
niewiele osób, a informacja o kandydatach była niewielka.
Ustawa ta nadal nie zapewniała miastom i gminom samodzielności gospodarowania. Ich sytuacja finansowa nadal była
zależna od wielkości przekazywanych dotacji z budżetu, uzyskanych uprawnień do samodzielnego dysponowania środkami
i udziałów w dochodach budżetu państwowego90.

88
89
90
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Samorząd terytorialny
III Rzeczypospolitej
– od roku 1989

Odrodzenie samorządu terytorialnego
w wyniku transformacji ustrojowej
W latach osiemdziesiątych rozpoczął się proces transformacji ustrojowej, która doprowadziła ostatecznie do odrodzenia samorządu terytorialnego.
18 grudnia 1988 roku powstał Komitet Obywatelski przy
przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie, który
miał występować jako strona w rozmowach z władzami. Powstała w tym czasie Komisja Samorządowa, na czele której
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stanął profesor Jerzy Regulski. Jej zadaniem było przygotowanie możliwości negocjacji w kwestii reform samorządowych1.
Pod wpływem fali strajków władze komunistyczne zdecydowały się podjąć próby porozumienia z opozycją w ramach
obrad Okrągłego Stołu. W trakcie obrad, które miały miejsce
od 6 lutego 1989 roku do 5 kwietnia 1989 roku problematyka samorządu terytorialnego z konieczności była traktowana
drugoplanowo. Priorytetowymi kwestiami były reformy polityczne, związkowe i gospodarcze. W trakcie obrad funkcjonował jednak Zespół Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego.
Strona rządowa chciała skupienia funkcji organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w istniejących radach narodowych. Strona solidarnościowa oczekiwała prawnie
gwarantowanej autonomii samorządu, odrębności finansowej
i demokratycznych wyborów samorządowych. Zespół zakończył swoje prace 4 marca 1989 roku2.
Po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu i zatwierdzeniu decyzji o wyborach parlamentarnych na 4 czerwca 1989
roku Komitet Obywatelski przekształcił się w komitet wyborczy zwolenników zmian ustrojowych w Polsce. Jego program
wyborczy w odniesieniu do samorządu zakładał odtworzenie
samorządu miejskiego i gminnego, oddzielenie samorządu
terytorialnego od administracji państwowej, wybór radnych
w demokratycznych i wolnych wyborach, posiadanie przez samorządy własnego mienia i finansów, a także prawo do łączenia się miast i gmin w związki3.
Wybory przyniosły zdecydowane zwycięstwo opozycji.
”Solidarność” uzyskała przytłaczającą większość w Senacie i prawie wszystkie mandaty poselskie przeznaczone dla kandydatów
1
2
3

S. Wójcik, op. cit., s. 273.
J. Regulski, op. cit., s. 47-58.
Ibidem, s. 61.
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bezpartyjnych. Na forum nowo wybranego senatu doszło do
pierwszej debaty o samorządzie terytorialnym, w której przedstawiciele opozycji mogli na równych prawach dyskutować
z przedstawicielami komunistycznej władzy. Jednym z ważnych
punktów debaty była dyskusja o skróceniu kadencji wybranych
w 1988 roku rad narodowych i zastąpienia ich radami wybranymi w demokratycznych wyborach. Senat 29 lipca 1989 roku
przyjął uchwałę o potrzebie utworzenia samorządu w miastach
i gminach. Utworzono również Komisję Samorządu Terytorialnego, która miała zająć się opracowaniem projektu kształtu
samorządu terytorialnego4.
25 września 1989 roku Jerzy Regulski mianowany został
pełnomocnikiem Rządu ds. Samorządu Terytorialnego w randze podsekretarza stanu. Od 1 października 1989 roku przy
Urzędzie Rady Ministrów funkcjonowało Biuro ds. Samorządu
Terytorialnego. Kładziono nacisk na równoległą działalność na
płaszczyźnie legislacyjnej, społecznej i instytucjonalnej5.
29 grudnia 1989 roku znowelizowano Konstytucję, pojawił się zapis odnoszący się do samorządu terytorialnego. Konstytucja odtąd gwarantowała udział samorządu terytorialnego
w sprawowaniu władzy oraz swobodę działalności innych form
samorządu6.
Następna nowelizacja Konstytucji z 8 marca 1990 roku
miała na celu stworzenie konstytucyjnych podstaw samorządowego ustroju władzy lokalnej. Tytuł szóstego rozdziału Konstytucji zmieniono z „Terenowe oddziały władzy i administracji państwowej” na „Samorząd terytorialny”. Samorząd został
uznany za podstawową formę organizacji życia publicznego
w gminie. Było to przeciwieństwo rozwiązań poprzedniego
4
5
6

Ibidem, s. 69.
Ibidem, s. 71-73.
art. 5., Dz.U. 1989, nr 75, poz. 444. ze zm.,
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ustroju w którym panowała zasada jednolitości władzy państwowej oraz system rad narodowych. Gmina miała zaspokajać
zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej, posiadać osobowość
prawną, a jej samodzielność miała podlegać odtąd sądowej
ochronie. Podzielono zadania gminy na publiczne we własnym
imieniu, wykonywane na zasadach przewidzianych w ustawach
i na zlecone zadania administracji rządowej. Organem stanowiącym gminy miała stać się rada wybierana przez jej mieszkańców, która miała wybrać swoje organy wykonawcze7.
Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku
rozwinęła i doprecyzowała unormowania zawarte w znowelizowanej Konstytucji. Mieszkańcy gminy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową8. Tworzenie, łączenie, znoszenie
i ustalanie granic gmin ustanawiane jest rozporządzeniem
Rady Ministrów po konsultacji z mieszkańcami9. O ustroju
gminy stanowić miał statut,10 gmina mogła tworzyć również
jednostki pomocnicze w postaci sołectw oraz dzielnic miejskich i osiedli11.
Szeroko ujęto zakres działania gminy, zaliczono do niego
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone odrębnymi ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy, które miały służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej zaliczono: zadania związane
z infrastrukturą społeczną – oświata, ochrona zdrowia, opieka
społeczna, kultura, kultura fizyczna; infrastrukturą techniczną – drogi, mosty, sieci gazowe, wodociągi, kanalizacja, transport zbiorowy; porządkiem i bezpieczeństwem publicznym –
ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo sanitarne, porządek
7
8
9
10
11

Dz.U. 1990, nr 16, poz. 94. ze zm.
art. 1., Dz.U. 2020, poz. 713. ze zm.. ze zm.
art. 4., Dz.U. 2020, poz. 713. ze zm.
art. 3., Dz.U. 2020, poz. 713. ze zm.
art. 5., Dz.U. 2020, poz. 713. ze zm.
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publiczny; ładem przestrzennym i ekologicznym – zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska12. Zakres zadań własnych podlegał nieustannej ewolucji. Przykładowo 7 września
1991 roku ustawa o systemie oświaty umożliwiała gminom
zakładanie szkół i przedszkoli oraz nadzór nad istniejącymi
placówkami tego typu.13 W kolejnych latach poszerzano katalog zadań gminy: o zapewnienie opieki socjalnej, medycznej
i prawnej kobietom w ciąży, utrzymanie porządku w gminach,
obowiązku dostarczania gazu, promocję gminy, upowszechnianie idei samorządowych oraz współpracę ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw14.
Do gminy obok zadań własnych należało również wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nakładanych przez ustawy15.
Organem uchwałodawczym i kontrolnym w gminie stała
się rada gminy, a w miastach – rada miejska16. Kadencję ustalono na okres czteroletni17, a liczba członków rad zależała od ilości
mieszkańców gminy18. Na czele rady stał przewodniczący19. Do
kompetencji rady należały wszelkie sprawy znajdujące się w zakresie działalności gminy, określono też wyłączne kompetencje
rady gminy. Zaliczono do nich między innymi: powoływanie
i odwoływanie zarządu gminy, przyjmowanie sprawozdań
z działalności finansowej gminy, przyjmowanie uchwał
w sprawie udzielania bądź nieudzielania zarządowi absolutorium, uchwalenie statutu, budżetu, miejscowego planu
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art. 7., Dz.U. 2020, poz. 713. ze zm.
art. 58., Dz.U. 2019, poz. 1481 ze zm.
art. 7., Dz.U.1998, nr 162, poz. 1126. ze zm.
art. 8., Dz.U. 2020, poz. 713. ze zm..
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zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych
gminy i nakładania podatków gminnych20.
Organem wykonawczym gminy stał się zarząd gminy,
w jego skład wchodził wójt, burmistrz lub prezydent miasta jako przewodniczący zarządu, ich zastępcy oraz pozostali
członkowie21. Zarząd gminy miał być wybierany przez radę
gminy spośród swoich członków w głosowaniu tajnym. Wójt,
burmistrz i ich zastępcy mogli być wybierani spoza składu rady
gminy22.
Sejmik samorządowy miał spełniać funkcje reprezentanta
gmin wobec administracji rządowej23. Był to organ kolegialny
działający na sesjach plenarnych. Między sesjami jego czynności wykonywało prezydium. Zakresem działania obejmował
obszar województwa. W jego skład wchodzili delegaci gmin
wybrani przez rady spośród swoich członków24. Do zadań sejmiku należało między innymi: upowszechnianie doświadczeń
samorządowych, ocenianie działalności gmin i instytucji komunalnych na terenie województwa, mediowanie w sprawach
spornych między gminami, zwoływanie nadzwyczajnych sesji rady gminy, ocenianie działalności administracji rządowej
w województwie, opiniowanie kandydata na wojewodę. Nadzór nad sejmikiem samorządowym powierzono dwóm organom – prezesowi Rady Ministrów i regionalnej izbie obrachunkowej25. Gminy uzyskały możliwość na podstawie upoważnień
ustawowych prawo do stanowienia przepisów powszechnie
obowiązujących na obszarze gminy26.

20
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Gminy zyskały również możliwość prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej na podstawie budżetu gminy27.
Mogły teraz samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu
wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa w odniesieniu do posiadanego mienia komunalnego, które stanowiło
własność i prawa majątkowe należące do gmin i ich związków
oraz innych osób prawnych w tym przedsiębiorstw28. Przed reformą rady narodowe też dysponowały majątkiem, ale obracały
nim na rachunek i w imieniu państwa29.
Funkcje nadzoru nad władzami i działalnością samorządu
terytorialnego powierzono organom administracji rządowej,
ustawodawczym i sądowym. Organami nadzoru władz rządowych są premier oraz organ szczebla pośredniego – wojewoda.
Organami kontroli finansowej są Regionalne Izby Obrachunkowe. Oprócz tego nadzór sprawują jeszcze: sejm, sejmik samorządowy i sąd administracyjny30.
Przez lata obowiązywania ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, a jej zapisy pierwotne zawierające wiele wad i nieścisłości były poprawiane.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o ordynacji wyborczej
do rad gmin unormowała zasady oraz sposób przeprowadzania
wyborów radnych gmin. Wskazywała, że wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
Zawarto postanowienia dotyczące zgłaszania kandydatów, zarządzania, organizacji i przebiegu wyborów, ustalania ich wyników oraz ważności. Na jej podstawie odbyły się wybory samorządowe w 1990 i 1994 roku31.
27
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Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych kształtowała pozycję prawną i aspekty funkcjonowania pracowników samorządowych zatrudnionych
w urzędach gmin, jej jednostkach pomocniczych, związkach
komunalnych, biurach sejmików samorządowych i innych jednostkach administracyjnych gminy32. Ustawa wskazywała, że
pracownicy mogą zarówno pochodzić z wyboru, mianowania,
powołania lub zatrudnienia na podstawie umowy o pracę33.
Ustawa z dnia 10 maja 1990 roku zawierała przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Regulowała ona sprawy
związane z nabyciem mienia komunalnego. Przewidywała, że
mienie należące do rad narodowych i terenowych organów
administracji państwowej stopnia podstawowego; przedsiębiorstw państwowych, dla których pełniły one funkcję organu
założycielskiego i zakładów i innych jednostek organizacyjnych
podporządkowanych radom i administracji terenowej stopnia
podstawowego stają się mieniem właściwych gmin34. W ten
sposób wyposażono gminy w majątek potrzebny do niezależnego funkcjonowania. Ustawa zawierała ponadto rozbudowane przepisy przejściowe.
Ustawa z dnia 18 maja 1990 roku o ustroju samorządu
miasta stołecznego Warszawy stanowiła, że stolica jest z mocy
prawa związkiem komunalnym dzielnic - gmin i posiada osobowość prawną35. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku
ustawa przewidywała Radę Warszawy. W jej skład wchodziło
po czterech radnych z każdej dzielnicy, wybranych przez rady
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dzielnic na czteroletnią kadencję36. Organami wykonawczymi
Związku miały być Zarząd Warszawy i Prezydent Warszawy37.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań
i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy
organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie
niektórych ustaw przypisywała do zadań własnych gminy określone w ustawach zadania i odpowiadające im kompetencje należące dotychczas do rad narodowych i terenowych organów
administracji państwowej stopnia podstawowego38.
Ustawa z 14 grudnia 1990 roku o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy
o samorządzie terytorialnym39 wymieniała źródła dochodu gminy w tym: wpływy z podatków, ustalanych na podstawie odrębnych ustaw, opłat skarbowych, lokalnych i innych pobieranych
przez gminę, dochody realizowane przez komunalne jednostki
budżetowe oraz wpłaty innych komunalnych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, udział w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje ogólne,
nadwyżki budżetowe z lat poprzednich, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych lub na dofinansowanie zadań własnych gminy, wpływy z samoopodatkowania
mieszkańców, spadki, zapisy i darowizny, odsetki od środków
finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych,
środki przekazywane gminie z państwowych funduszów celowych i inne wpływy przyznane gminom na podstawie odrębnych ustaw40.
Ustawa regulowała zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnych dla gmin oraz warunki zaciągania pożyczek
36
37
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i kredytów oraz emisji papierów wartościowych przez gminy41.
Trudności z wypracowaniem wspólnego stanowiska
w sprawie kompleksowego uregulowania ustawy o finansach
gmin sprawiło, że obowiązywanie tej ustawy przedłużono
w 1993 roku42.
Stabilizacja pozycji ustrojowej
samorządu terytorialnego
Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 roku
o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym uchyliła dotychczasową Konstytucję z 1952 roku,
pozostawiając w mocy jedynie wybrane jej przepisy43.
Samorząd terytorialny został określony jako podstawowa
forma organizacji lokalnego życia publicznego, posiadająca osobowość prawną jako istniejąca z mocy prawa wspólnota mieszkańców danego terytorium. Za podstawową jednostkę samorządu terytorialnego uznano gminę, a przysługujące jej prawo
własności i inne prawa majątkowe jako mienie komunalne44.
Sformułowano zasadę w myśl której samorząd terytorialny wykonuje w ramach ustaw istotną część zadań publicznych,
z wyłączeniem zadań zastrzeżonych do kompetencji administracji rządowej. Jego jednostki wykonują przysługujące im
zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Realizacja
zadań jest dokonywana za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych, a gminy uprawnione są do swobodnego
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określania w granicach ustawy swoich struktur wewnętrznych45.
Wybory do organów stanowiących miały być powszechne,
równe i tajne. Mieszkańcy mogą też podejmować rozstrzygnięcia w drodze referendum lokalnego46.
Do dochodów samorządu terytorialnego, które były zagwarantowane ustawowo zaliczono dochody własne jednostek,
subwencje i dotacje47.
W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych dwukrotnie
znowelizowano ustawę o samorządzie terytorialnym, najpierw
ustawą z dnia 6 listopada 1992 roku o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym48, a potem ustawą z dnia 29 września
1995 roku o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz
niektórych innych ustaw49. Nowelizacje te doprecyzowały i poprawiły wiele przepisów.
Regionalne Izby Obrachunkowe powołała do życia ustawa
z 7 października 1992 roku50, były one zapowiedziane jako organ nadzoru nad działalnością budżetową gminy już w ustawie
z 8 marca 1990 roku51. Doprecyzowanie działalności regionalnych izb obrachunkowych nastąpiło w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 9 grudnia 1992 roku sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej
organizacji izb i trybu postępowania52.
Ustawa z dnia 25 marca 1994 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy53 została uchwalona w wyniku krytycznej
oceny poprzednio obowiązującej ustawy z 1990 roku. Ustawa
45
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ta regulowała organizację samorządu Warszawy w zupełnie
nowy sposób. Przyjęto model metropolitalny tworząc na obszarze Warszawy 11 gmin, które były przymusowo zrzeszone
w związku pod nazwą miasto stołeczne Warszawa o bardzo
ograniczonych zadaniach54.
Reforma samorządowa z 1990 roku wzmocniła pozycję
gminy, ale doprowadziła pośrednio do osłabienia pozycji województw. Część ich kompetencji przekazano gminom, inne
przejęli ministrowie. Dostrzegano potrzebę wprowadzenia pośredniego szczebla samorządu terytorialnego – powiatu. Dyskusja nad założeniami kolejnych reform trwała kilka lat.
W ramach prac nad stworzeniem reformy administracji państwowej i samorządowej przyjęto Program Pilotażowy,
który był realizowany od stycznia 1994 roku do grudnia 1995
roku55. Wyciągnięte z niego wnioski miały służyć do przygotowania projektów nowych ustaw regulujących system administracji w Polsce. Podstawą prawną było rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 13 lipca 1993 roku w sprawie określenia
zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej
i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom
o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania56. Na jego podstawie
46 miast miało przejąć nowe zadania na podstawie porozumień
zawieranych między prezydentami miast a wojewodami57. Do
realizacji programu ostatecznie przystąpiły 43 miasta. Do najważniejszych przejmowanych zadań można zaliczyć: gospodarkę gruntami, budownictwo, zarząd dróg krajowych i wojewódzkich, szkolnictwo podstawowe oraz ponadpodstawowe,
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zarządzanie częścią placówek służby zdrowia, uprawnienia wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, wydawanie zezwoleń na prowadzenie drobnej wytwórczości oraz na publiczną
działalność artystyczną, rozrywkową, a także sportową, ochronę
przeciwpożarową i inne58.
Ustawa budżetowa na rok 1994 z dnia 25 marca 1994
roku wprowadziła możliwość zmiany zakresu przejmowanych
zadań w drodze indywidualnych negocjacji samorządu z wojewodą. Powstało uprawnienie do częściowego wypowiadania
porozumień w zakresie niektórych zadań i kompetencji przewidzianych w rozporządzeniu. Zmiana zakresu przejmowania
zadań wymagała zawarcia odrębnego porozumienia59.
Celem programu było sprawdzenie sposobów i możliwości
utworzenia powiatów na wybranej grupie gmin. Następnie planowano uchwalenie odpowiedniej ustawy i przekazanie zadań
pilotażowych przyszłym powiatom jako zadań własnych lub
zleconych ustawowo.
Od 1 stycznia 1996 roku Program Pilotażowy został zastąpiony ustawą z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług
publicznych, na podstawie której uruchomiano także pilotaż
powiatu ziemskiego pod nazwą miejskiej strefy usług publicznych60. Na podstawie tej ustawy przekazano gminom o statusie
miasta, gminom warszawskim i miastu stołecznemu Warszawa oraz miejskim strefom usług publicznych kolejne zadania
z zakresu administracji rządowej. Przekazano między innymi
jako zadania własne do prowadzenia szkoły ponadpodstawowe,
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szkoły artystyczne, domy pomocy społecznej, zakłady opieki
zdrowotnej oraz instytucje kultury61.
Reforma administracji publicznej
oraz przywrócenie
samorządu terytorialnego
na szczeblu powiatowym i wojewódzkim
W końcu lat dziewięćdziesiątych już w warunkach demokratycznego państwa, podjęto działania mające na celu dalszą
decentralizację administracji.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona dnia
2 kwietnia 1997 roku62, zawierała podstawowe uregulowania
dotyczące ustroju i zadań samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz
publicznych63.
Podstawową jednostką samorządu przewidzianą w Konstytucji jest gmina. Inne jednostki samorządu regionalnego
albo lokalnego i regionalnego określa ustawa. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone
dla innych jednostek samorządu terytorialnego64. Domniemanie kompetencji gminy dotyczy wyłącznie takich kompetencji, które odnoszą się do spraw na poziomie lokalnym,
których nie można jednocześnie przypisać innym organom
czy też instytucjom. Jednostki samorządu terytorialnego mają
prawo zrzeszania się65. Jednostki posiadają osobowość prawną, przysługuje im prawo własności i inne prawa majątkowe.
61
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Ich samodzielność podlega ochronie sądowej66. Konstytucja
dzieli zadania wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego na własne i zadania zlecone. Spory kompetencyjne
między organami samorządu terytorialnego a administracją rządową rozstrzygają sądy administracyjne67.
Zarysowano źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zaliczono do nich: udział w dochodach publicznych
odpowiednio do przypadających im zadań, dochody własne
oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa oraz
inne określone w ustawie. Przyjęto, że zmiany w zakresie zadań
i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują
wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych68. Jednostki mają prawo ustalania wysokości podatków
i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie69.
Wykonywanie zadań jednostek samorządu terytorialnego
przypada organom stanowiącym, które są wybierane w powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborach i organom wykonawczym70. Członkowie wspólnoty samorządowej
mogą decydować o jej sprawach w drodze referendum71.
Organy nadzoru jednostek samorządu terytorialnego,
które przewiduje ustawa zasadnicza to Prezes Rady Ministrów
i wojewodowie, Sejm, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe72.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
zreformowała podział terytorialny państwa. Jednostkami

66
67
68
69
70
71
72

art. 165., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483. ze zm.
art. 166., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483. ze zm.
art. 167., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483. ze zm.
art. 168., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483. ze zm.
art. 169., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483. ze zm.
art. 170., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483. ze zm.
art. 171., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483. ze zm.

93

ROZDZIAŁ 1V

podziału terytorialnego stały się: gminy, powiaty i województwa.
W gminach i powiatach miała występować wyłącznie władza
samorządowa, a w województwach zarówno władza rządowa
w postaci wojewody z urzędem wojewódzkim oraz samorządowa w postaci zarządu województwa pod przewodnictwem
marszałka województwa, a także sejmik województwa73.
Samorząd powiatowy został przywrócony na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, stanowiła ona, że samorząd
powiatowy jest lokalną wspólnotą samorządową funkcjonującą
na określonym terytorium74. Powiat miał wykonywać zadania
publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Podobnie jak gmina uzyskiwał osobowość prawną, co pozwalało mu być podmiotem praw i obowiązków oraz podejmowanie
czynności o charakterze cywilnoprawnym75.
Powiat miał realizować zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym, dotyczące: edukacji publicznej, promocji
i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej,
wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego
i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków, kultury
fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego, porządku
publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw
konsumenta, obronności, promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiat został uprawniony również do wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.
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W tym celu zawierał porozumienie administracyjne z organami
administracji rządowej76.
Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu została
rada powiatu. Na jej czele stać miał przewodniczący. Rada była
wybierana na czteroletnią kadencję. Do wyłącznej właściwości
rady powiatu zaliczono: stanowienie aktów prawa miejscowego, wybór i odwołanie zarządu, powoływanie i odwoływanie na
wniosek starosty sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, stanowienie o kierunkach działania powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, uchwalanie budżetu powiatu,
rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia albo nieudzielenia
absolutorium dla zarządu z tego tytułu, podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych powiatu, podejmowanie uchwał
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, podejmowanie uchwał w sprawach
współpracy z innymi społecznościami lokalnymi, uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, podejmowanie
uchwał w sprawie herbu i flagi powiatu, podejmowanie uchwał
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
i podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji powiatu77.
Organem wykonawczym powiatu został zarząd powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzili: starosta, wicestarosta i trzech do pięciu członków. Do jego zadań należało
przede wszystkim: przygotowywanie projektów uchwał rady,
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wykonywanie uchwał rady powiatu, gospodarowanie mieniem
powiatu, wykonywanie budżetu powiatu oraz zatrudnianie
i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu78.
Starosta pełnił funkcję przewodniczącego zarządu powiatu, organizował jego pracę oraz reprezentował powiat na zewnątrz79.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa normowała trzeci szczebel samorządu terytorialnego. W myśl tej ustawy mieszkańcy tworzyli z mocy prawa
regionalną wspólnotę samorządową. Województwo oznaczało
jednostkę samorządu terytorialnego i największą jednostkę zasadniczego podziału terytorialnego kraju w celu wykonywania
zadań administracji publicznej zarazem80.
Samorząd województwa wykonuje określone ustawami
zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim, prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu oraz posiada osobowość prawną81.
Do zadań samorządu wojewódzkiego należy określanie
strategii rozwoju województwa, uwzględniając: pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pobudzanie aktywności
gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, zachowanie wartości
środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu
potrzeb przyszłych pokoleń, kształtowanie i utrzymanie ładu
przestrzennego.
Kolejnym zadaniem samorządu, jest prowadzenie polityki
rozwoju województwa na którą składa się: tworzenie warunków
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rozwoju gospodarczego w tym kreowanie rynku pracy, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej
o znaczeniu wojewódzkim, pozyskiwanie i łączenie środków
finansowych publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań
z zakresu użyteczności publicznej, wspieranie i prowadzenie
działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie
środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju, wspieranie nauki i współpracy między sferą nauki
i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji, wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne
wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego, promocja walorów
i możliwości rozwojowych województwa82.
Samorząd wojewódzki wykonuje zadania o charakterze
wojewódzkim określone ustawami w szczególności w zakresie:
edukacji publicznej w tym szkolnictwa wyższego, promocji
i ochrony zdrowia, kultury i ochrony jej dóbr, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, modernizacji terenów wiejskich,
zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, dróg publicznych i transportu, kultury fizycznej
i turystyki, ochrony praw konsumentów, obronności, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy83.
Organem stanowiącym i kontrolnym województwa stał
się sejmik województwa. Kadencja sejmiku trwała cztery lata,
a radni wybierani byli przez mieszkańców województwa w wyborach bezpośrednich84.
Do wyłącznej właściwości sejmików należy: stanowienie
prawa miejscowego – w szczególności statutu województwa,
82
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zasad gospodarowanie mieniem wojewódzkim, zasad i trybu
korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; uchwalanie strategii rozwoju województwa
oraz wieloletnich planów wojewódzkich, uchwalanie planu
zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwały
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, podejmowanie uchwały w szczegółowości układu wykonawczego
budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta
nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
uchwalanie budżetu województwa, określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu
województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz
sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa, podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu
wykonania budżetu województwa, uchwalanie – w granicach
określonych ustawami – przepisów dotyczących podatków
i opłat lokalnych, podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego, uchwalanie „Priorytetów współpracy
zagranicznej województwa”, podejmowanie uchwał w sprawie
uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych
i innych formach współpracy regionalnej, wybór i odwołanie
zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka
województwa, rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, powoływanie i odwoływanie, na
wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich
lub występowania z nich, podejmowanie uchwał w sprawach
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majątkowych województwa dotyczących: zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata
lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej; uchwała sejmiku województwa jest wymagana również
w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do
trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa, emitowania obligacji oraz określania zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu, zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek, ustalania maksymalnej wysokości
pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez
zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek
i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym, tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni
i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów
i akcji, podejmowanie uchwał winnych sprawach zastrzeżonych
ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa, uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa85.
Na czele sejmiku województwa postawiono przewodniczącego wybieranego ze swojego grona w głosowaniu tajnym.
Oprócz niego sejmik wybiera ze swojego grona nie więcej niż
trzech wiceprzewodniczących. Przewodniczący organizuje pracę sejmiku i prowadzi jego obrady86.
Organem wykonawczym samorządu województwa stał
się zarząd województwa. W jego pięcioosobowy skład wchodził: marszałek województwa jako jego przewodniczący,
85
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wiceprzewodniczący i trzech członków. Marszałka województwa wybierał sejmik w głosowaniu bezwzględną większością
głosów87. Organizuje on pracę zarządu województwa i urzędu
marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa
oraz reprezentuje je na zewnątrz88.
Zarząd województwa wykonuje zadania należące do
samorządu województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku
województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do jego zadań należy w szczególności: wykonywanie uchwał sejmiku województwa, gospodarowanie
mieniem województwa, przygotowywanie i wykonywanie budżetu województwa, przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego
i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie, organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego
w innych krajach, kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu
marszałkowskiego89.
Nadzór nad działalnością samorządu województwa miały
sprawować: Prezes Rady Ministrów, wojewoda oraz regionalna
izba obrachunkowa90.
W wyniku realizacji ustawy o samorządzie województwa
zostały z dniem 1 stycznia 1999 roku zlikwidowane sejmiki
samorządowe91.
Nowa ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw została określona w ustawie z dnia
16 lipca 1998 roku, określała zasady i tryb przeprowadzania
87
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wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
zgłaszania kandydatów oraz warunki ważności tych wyborów.
Wybory miały być powszechne, równe, bezpośrednie i odbywać
się w głosowaniu tajnym92.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa zmieniła tytuł ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym na ustawa z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym. W ten sposób ostatecznie uformował
się w III Rzeczypospolitej samorząd terytorialny składający się
ze szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Ustawodawca przyjął, że zakres działania samorządu województwa nie
narusza samodzielności powiatu i gminy, a organy samorządu
wojewódzkiego nie stanowią organów nadzoru lub kontroli, ani
nie są organami wyższego stopnia względem organów gminy
i powiatu93.
Przepisy dotyczące referendów lokalnych unormowała
ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym.
Zastąpiła ona wcześniejsze regulacje zawarte w ustawach dotyczących poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego94.
Referendum mogło być przeprowadzone na wniosek organu
stanowiącego lub na wniosek 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy lub powiatu albo 5% mieszkańców
województwa. Wyjątek stanowiło odwołanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przed upływem
jego kadencji, które mogło mieć miejsce wyłącznie w drodze
referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkańców95.
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Referendum było ważne, jeśli frekwencja wyniosła co najmniej
30% uprawnionych do zagłosowania mieszkańców gminy96.
Samorząd terytorialny
III Rzeczypospolitej w XXI wieku
Następnym etapem po odtworzeniu samorządu terytorialnego w wyniku transformacji ustrojowej było przystąpienie
Polski do Unii Europejskiej co zobowiązywało do dostosowania norm prawnych do standardów unijnych.
15 marca 2002 roku weszła nowa ustawa o ustroju miasta
stołecznego Warszawy, która określała Warszawę jako gminę
mającą status miasta na prawach powiatu. Określała liczbę radnych na sześćdziesięciu. Miasto stołeczne Warszawa, oprócz
zadań przewidzianych przepisami dotyczącymi samorządu
gminnego i samorządu powiatowego, wykonuje zadania wynikające ze stołecznego charakteru miasta, a w szczególności
zapewnia warunki niezbędne do: funkcjonowania w mieście
naczelnych i centralnych organów państwa, obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz
organizacji międzynarodowych, przyjmowania delegacji zagranicznych, funkcjonowania urządzeń publicznych o charakterze infrastrukturalnym, mających znaczenie dla stołecznych
funkcji miasta. W mieście stołecznym Warszawie utworzenie
jednostek pomocniczych — dzielnic jest obowiązkowe97.
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta zniosła instytucję zarządu gminy, zastępując ją jednoosobowym organem
wykonawczym w postaci wójta, burmistrza lub prezydenta
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miasta wybieranym w wyborach bezpośrednich i tajnych98.
Zmiana dotyczyła tylko szczebla gminy, kolegialne organy wykonawcze pozostały niezmienione w odniesieniu do powiatu
i województwa.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określała źródła dochodów
jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania
i gromadzenia tych dochodów, a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu
państwa99.
Przystąpienie do Unii Europejskiej wiązało się z koniecznością dostosowania aktów prawnych dotyczących samorządu
terytorialnego do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Realizacja wszystkich wymogów akcesyjnych wymagała
sporych nakładów finansowych. Wsparcie pozyskano z funduszy Unii Europejskiej w formie różnych instrumentów finansowych, które pozwoliły dostosować elementy funkcjonowania
administracji i samorządu terytorialnego. Pomogło to również
poprawić wiele aspektów gospodarczych, infrastrukturalnych
i z zakresu ochrony środowiska100.
Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej od
1 maja 2004 roku na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego
16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Po przystąpieniu wspólnotowe prawodawstwo stało się częścią polskiego porządku prawnego. Wynikająca z Traktatu z Maastricht zasada subsydiarności
jest stosowana również przez jednostki samorządu terytorialnego, co pozwala im osiągnąć większą samodzielność.
Dz.U. 2010, nr 176, poz. 1191.
Dz.U., poz. 23.
100
Ł. Zima, Samorząd terytorialny w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii
Europejskiej. Wykorzystanie funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa podkarpackiego, „Rocznik Administracji
Publicznej” 2016, nr 2, s. 339.
98
99

103

ROZDZIAŁ 1V

Podstawy zasad europejskiego samorządu terytorialnego
określa Europejska Karta Samorządu Lokalnego z 1985 roku,
która jest międzynarodową konwencją, ratyfikowaną i podpisaną przez Polskę. Stwierdza ona, że „samorząd terytorialny
oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnej, w granicach
określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą
częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność
i w interesie ich mieszkańców”101.
Dołączenie do grona państw unijnych umożliwiło delegowanie reprezentantów do Komitetu Regionów, który jest organem doradczym i opiniotwórczym składającym się z przedstawicieli lokalnych wspólnot europejskich.
Korzystanie z funduszy unijnych po akcesie do Unii Europejskiej umożliwiło samorządom terytorialnym uzyskanie
nowych możliwości na dofinansowanie projektów z różnych
dziedzin takich jak: rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości,
ochrony środowiska naturalnego czy mające na celu ograniczenie poziomu wykluczenia społecznego102.
21 listopada 2008 roku uchwalono nową ustawę o pracownikach samorządowych. Uregulowała ona zasady zatrudniania, zwalniania, uprawnienia i obowiązki pracowników
samorządowych w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego
i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny103.
W 5 stycznia 2011 roku został uchwalony mocą ustawy
Kodeks wyborczy zastępujący ustawę z 1998 roku zawierającą Ordynację wyborczą. Określa on zasady i tryb zgłaszania
kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów między innymi do organów stanowiących jednostek
101
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samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast104.
W myśl Kodeksu czynne prawo wyborcze w wyborach
do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego ma: do rady gminy obywatel polski oraz obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej
w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na
obszarze tej gminy, do rady powiatu i sejmiku województwa
obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy
18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego
powiatu i województwa, w wyborach wójta w danej gminie
- osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy105.
Bierne prawo wyborcze w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego ma osoba mająca
prawo wybierania tych organów, a w wyborach wójta obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której
kandyduje106.
Ustawa określa również terminy wyborów, limity wydatków w wyborach, ogłaszanie wyników i warunki ich ważności.
Samorząd wymaga dalszych zmian i reform wykraczających poza nowelizowanie ustaw z lat dziewięćdziesiątych. Obecnie wprowadzane regulacje powoli wychodzą naprzeciw nowym
wyzwaniom, które czekają samorząd terytorialny w XXI wieku.
Jednym z przykładów takich regulacji jest ustawa z dnia
9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Określa ona zasady i tryb tworzenia oraz zasady
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funkcjonowania związku metropolitalnego województwie śląskim107. Związek metropolitalny jest zrzeszeniem gmin województwa śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych
powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów
urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej dwa miliony mieszkańców.
Związek metropolitalny wykonuje zadania publiczne
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność oraz posiada osobowość prawną108. W celu wykonywania zadań, związek
metropolitalny może: tworzyć jednostki organizacyjne, zawierać porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, ze
związkami jednostek samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, prowadzić działalność gospodarczą
niewykraczającą poza zakres zadań o charakterze użyteczności
publicznej109.
Związek metropolitalny może tworzyć stowarzyszenia
z jednostkami samorządu terytorialnego110, a także udzielać
pomocy, w tym pomocy finansowej, jednostkom samorządu
terytorialnego oraz ich związkom111.
Organem stanowiącym i kontrolnym związku metropolitalnego jest zgromadzenie112, składające się z delegatów gmin
wchodzących w skład związku metropolitalnego - po jednym
z każdej gminy113.
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Organem wykonawczym związku metropolitalnego jest
zarząd, w skład zarządu wchodzi pięciu członków, w tym przewodniczący zarządu114.
Nadzór nad działalnością związku metropolitalnego sprawują Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda śląski, a w zakresie
spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa115.
Inną nową regulacją jest ustawa z dnia 11 stycznia 2018
roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadza szczególną
formą konsultacji społecznych, którą jest budżet obywatelski116.
Kadencja organów samorządu terytorialnego została wydłużona z czterech lat do pięciu117.
Mieszkańcy gminy, powiatu i samorządu województwa
uzyskali możliwość wystąpienia z propozycją inicjatywy uchwałodawczej, liczba wymaganych podpisów stała się zależna wielkości samorządu. W przypadku inicjatyw uchwałodawczych na
poziomie województwa konieczne jest zebranie podpisów od co
najmniej tysiąca osób118.
Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą
urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego
wykazu głosowań radnych, w przypadku gdy przeprowadzenie
głosowania w tej formie nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne119.
Nowelizacja wprowadza komisję skarg, wniosków
i petycji złożoną z radnych, która rozpatrywać ma skargi na
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działania organów wykonawczych i samorządowych jednostek
organizacyjnych120.
Wójtowie, radni, kierownicy jednostek organizacyjnych
gminy i inne osoby nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami
spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby121.
Organy wykonawcze zobowiązane zostały do przedstawiania radzie lub sejmikowi do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Raport ten
rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
organowi wykonawczemu122.
Przewodniczący rady gminy staje się zwierzchnikiem
służbowym w związku z realizacją swoich obowiązków i może
wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania
związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych123.
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Zakończenie

Wybierając temat „Samorząd terytorialny w Polsce od
okresu międzywojennego do czasów współczesnych”, chciałem
opisać historię samorządu terytorialnego, uwzględniając wszystkie przeobrażenia tej instytucji jakie miały miejsce na ziemiach
polskich.
Geneza samorządu terytorialnego w Polsce sięga schyłku
XVIII wieku, kiedy pod wpływem republikańskich idei rewolucyjnej Francji uchwalona została Konstytucja majowa, a włączona do niej ordynacja miejska stanowiła pierwszy akt publicznoprawny, który dotyczył samorządności lokalnej.
W okresie zaborów na terenach polskich funkcjonowały
trzy odmienne systemy administracyjne i prawne zaborców,
które w bardzo rozbieżny sposób podchodziły do instytucji
samorządu terytorialnego. Miało to bardzo duży wpływ na
ukształtowanie samorządu terytorialnego w Polsce w XX wieku.
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Odzyskana przez Polskę po 123 latach niewoli niepodległość postawiła państwo polskie w sytuacji, która wymagała mozolnej budowy samorządu terytorialnego. Odrodzona
Rzeczpospolita była rozbita administracyjnie i musiała się mierzyć z niekorzystnymi warunkami geopolitycznymi. Przez wiele lat ustrój samorządu terytorialnego regulowały tymczasowe
rozwiązania prawne w postaci osobnych dekretów, ustaw czy
rozporządzeń co nie sprzyjało utrwalaniu stabilności i prawnej
przejrzystości. Sytuacja nie pozwoliła również na wykształcenie pożądanych w ustroju demokratycznym pewnych zwyczajów, określonych umiejętności i kompetencji. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 roku wprowadzała
trójstopniowy podział administracyjny państwa na województwa, powiaty, gminy miejskie i wiejskie, które równocześnie
były jednostkami samorządu terytorialnego. Ustrój państwa
oparto „na zasadzie szerokiego samorządu” terytorialnego i
zawodowego, decentralizacji administracji państwowej, a także wzmocniono czynnik obywatelski powoływany w drodze
wyborów. Wyjątkiem był tu Śląsk, na którym Sejm Śląski na
mocy Statutu Organicznego z dnia 15 lipca 1920 roku zachował autonomię i zyskał kompetencje ustawodawcze w wyłączeniem spraw związanych z wojskiem oraz polityką zagraniczną.
Zmiana władzy w wyniku zamachu majowego w 1926 roku
i wzmacnianie władzy wykonawczej osłabiło pozycję samorządu terytorialnego. W latach trzydziestych podjęto próby ujednolicenia przepisów i podziału terytorialnego przez uchwalenie
w 1933 roku tzw. ustawy scaleniowej, a także w 1935 roku
konstytucji kwietniowej. Jednocześnie wzmocniono rolę wojewodów i starostów, a ograniczono zakres bezpośredniego
oddziaływania społeczeństwa na działalność samorządu terytorialnego. Konstytucja kwietniowa potwierdziła zapisy dotyczące trójszczeblowego podziału władzy w województwach,
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powiatach i gminach. Wybuch II wojny światowej i ponowna
utrata niepodległości oznaczały likwidację samorządu terytorialnego jak i całego państwa.
W pierwszych latach powojennych obóz komunistów nie
ujawniał w całości swego programu politycznego oraz wizji
ustroju budowanego przez siebie państwa. W przepisach dekretu PKWN z dnia 21 sierpnia 1944 roku o trybie powoływania
władz administracji ogólnej I i II instancji odtworzono struktury administracji rządowej i samorządu terytorialnego nawiązujące do przedwojennych tradycji II Rzeczypospolitej takie jak
urząd wojewody i starosty w roli organów administracji rządowej. Dekret PKWN z 23 listopada 1944 roku o organizacji
i zakresie działania samorządu terytorialnego przywracał instytucje samorządu w oparciu o ustawę scaleniową z 1933 roku.
Następna ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji
i zakresie działania rad narodowych uzupełniła model administracji terenowej o system rad narodowych zapożyczony z ustawodawstwa radzieckiego. Ustawą z dnia 20 marca 1950 roku
o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zlikwidowano urzędy wojewodów i starostów, ograniczono zasady samorządności, a uprawnienia zniesionych organów przejęły rady
narodowe. Całkowite opanowanie władzy w Polsce przez komunistów spowodowało najpierw ograniczanie samorządności,
a z czasem jej całkowitą likwidację. Reformy przeprowadzane
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przywracały pojęcie samorządu do ustawodawstwa jednak odzyskał on swoje
miejsce dopiero po odzyskaniu suwerenności.
Transformacja ustrojowa w 1989 roku doprowadziła do
odrodzenia samorządu terytorialnego. Doświadczenia z lat
1918-1939 były ważnym punktem odniesienia w procesie restytucji samorządu terytorialnego. Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku miała fundamentalne znaczenie
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do przywrócenia dualizmu administracyjnego w kraju. Nastąpił podział organów dotychczasowej jednolitej władzy państwowej na organy terenowej administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego i uregulowanie wzajemnych
relacji między władzą ustawodawczą i wykonawczą. Przyjęty
trójstopniowy podział terytorialny Polski stanowi fundament
dla kształtowania się administracji i samorządu terytorialnego. Zapisy ustawy wniosły poza uzyskaniem podmiotowości
prawnej znaczną niezależność ekonomiczną jednostek samorządowych. Wybory samorządowe z maja 1990 roku były
pierwszymi wolnymi wyborami od II wojny światowej. Zapisy
ustawy o samorządzie terytorialnym znalazły odzwierciedlenie w tzw. Małej Konstytucji. Określała ona ideę samorządu
terytorialnego wskazując, że „ jest podstawową funkcją organizacji lokalnego życia publicznego, a jednostki samorządu
terytorialnego mają osobowość prawną i wykonują zadania
publiczne na własną odpowiedzialność i w imieniu własnym
w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Program pilotażowy
wprowadzony 1 stycznia 1994 roku skierowany do największych polskich miast pozwalał przećwiczyć możliwość przejęcia dodatkowych zadań przez powiaty. Uchwalona 2 kwietnia
1997 roku Konstytucja zawiera ważne w kontekście samorządu
terytorialnego zapisy wskazujące, że ogół mieszkańców jednostek terytorialnych z mocy prawa stanowi wspólnotę samorządową, wprowadza zasadę samodzielności, subsydiarności
i domniemania kompetencji. Spowodowało to decentralizację
władzy i przesunięcie realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym ze szczebla rządowego na szczebel samorządowy, gdzie podstawową rolę odgrywają od 1990 roku gminy,
a od 1999 roku kolejne szczeble samorządu terytorialnego czyli
powiaty i województwa. W 2002 roku wprowadzono ustawą
bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów oraz prezydentów
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miast. Dołączenie do grona państw unijnych w 2004 roku pozwoliło na rozpoczęcie kolejnego etapu w historii polskiego samorządu. Dzięki temu stało się możliwe delegowanie polskich
przedstawicieli do unijnych organów mających wpływ na sytuację regionów i społeczności lokalnych takich jak Komitet
Regionów, a pozyskiwanie funduszy unijnych pozwoliło samorządom terytorialnym uzyskanie nowych środków na dofinansowanie projektów. Szerokie usamodzielnienie się jednostek samorządu terytorialnego przyczynia się do rozwijania lokalnych
inicjatyw i zainteresowania lokalnych społeczności zadaniami
administracji publicznej. Szczególną rolą samorządu w demokratycznym państwie jest przybliżanie władzy do obywatela,
a także możliwość uczestniczenia w tej władzy obywatelowi.
Integracja regionalna i globalizacja rozwija współpracę i pozwala na tworzenie się organizacji, w których jednostki samorządu
z różnych państw mogą wymieniać się doświadczeniami. Model polskiego samorządu terytorialnego mimo swych różnych
wad zasadniczo odpowiada współczesnym standardom międzynarodowym. Jest na bieżąco rozwijany, by mógł wychodzić naprzeciw nowym wyzwaniom takim jak na przykład uregulowanie funkcjonowania związków metropolitalnych czy dalszemu
zwiększaniu udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych np.
przez wprowadzenie szczególnej formy konsultacji społecznych
jaką jest budżet obywatelski.
Z dzisiejszej perspektywy pojęcie samorządu terytorialnego tak wrosło w naszą świadomość, że zdawać by się mogło że
państwo nie może bez niego istnieć. Pozycja samorządu zmieniała się jednak na przestrzeni czasu pod wpływem systemów
politycznych, które panowały w Polsce. Raz jego pozycja była
znacząca, potem malała, następnie czekały go długie lata niebytu by móc się ponownie odrodzić. Poznanie historii samorządu
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terytorialnego w Polsce służy lepszemu zrozumieniu jego wpływu na państwo i społeczeństwo, a także lepsze zrozumienie czekającej go przyszłości i wyzwań.

114

Bibliografia

Literatura i materiały źródłowe

1.
Ajnenkiel A., Administracja w Polsce. Zarys historyczny,
Warszawa 1977.
2.
1988.

Ciągwa J., Autonomia Śląska (1922-1939), Katowice

3.
Czajka H., Samorząd terytorialny w latach 1919-1939,
[w:] Pomoce archiwalne, Zamość 2000.
4.
Dutkiewicz G., Dzieje samorządu terytorialnego w Polsce po II wojnie światowej, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2010, R. 2.
5.
Dziobek-Romański J., Proces ujednolicania ustroju samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej, „Roczniki Nauk
Prawnych” 2012, Tom XXII, numer 2.

115

BIBLIOGRAFIA

6.
Gierowska-Kałłaur J., Zarząd cywilny ziem wschodnich
(19 lutego 1919 r. – 9 września 1920 r.), „Dzieje Najnowsze”
2002, Rocznik XXXIV, z. 3.
7.

Izdebski H., Historia Administracji, Warszawa 1997.

8.
Klimek M., Samorząd terytorialny w Polsce w latach
1944-1950, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2009, nr 6.
9.
Koneczny F., Dzieje administracji w Polsce w zarysie,
Warszawa 1924
10.
Kozyra W., Ustrój administracji państwowej w Polsce
w latach 1944–1950, „Czasopismo Prawno-Historyczne”
2011, t. LXIII, z. 1.
11.
Kasparek J.R., Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem
Krakowskiem obowiązujących z wyciągiem orzeczeń c. k. Trybunału administracyjnego. Podręcznik dla organów c. k. Władz rządowych i Władz autonomicznych, T. 1. - Wyd. 3, poprawione
i pomnożone, Lwów 1884.
12.
Kumaniecki K.W., Ustrój władz samorządowych na
ziemiach polskich w zarysie, Warszawa-Kraków 1921.
13.
2002.

Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa

14.
2018.

Łapa M., Sto lat samorządu. Sto lat niepodległości, Łódź

15.
Machnikowska A., O funkcjonowaniu administracji
w PRL uwag kilka, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2012, T. 34, nr 3.
16.
Malec J., Malec D., Historia Administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

116

BIBLIOGRAFIA

17.
Mencel T., Galicja Zachodnia 1795-1809. Studium
z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze, Lublin 1976.
18.
Okolski A., Wykład prawa administracyjnego oraz
prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Polskiem
w porównaniu z innemi krajami europejskimi, t.1, Warszawa
1880.
19.
Podel W., Kształtowanie się samorządu terytorialnego
w III Rzeczypospolitej Polskiej, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2015, nr 7.
20.
Program NSZZ „Solidarność” uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów, w: „Federalista” nr 1, marzec 2010.
21.
Przeniosło M. (red.), Z dziejów samorządu terytorialnego w XIX i XX wieku, Kielce 2013.
22.
Regulski J., Reforma samorządowa. Materiały źródłowe
1980-1990, Warszawa 2000.
23.
Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje
i realizacja, Warszawa 2000.
24.
Stawicki R., Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej - zarys prawno-historyczny, Warszawa 2015.
25.
Warzocha A., Samorząd terytorialny w II RP – w drodze ku własnemu państwu, "Prace Naukowe Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie" 2012.
26.
Wąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy
Południowe 1793-1806. Studium historyczne, Wrocław 1957.
27.
Wójcik S., Samorząd terytorialny w Polsce w XX w. Myśl
samorządowa historia i współczesność, Lublin 1999.

117

BIBLIOGRAFIA

28.
Zima Ł., Samorząd terytorialny w Polsce przed i po
przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wykorzystanie funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa podkarpackiego, „Rocznik Administracji Publicznej”
2016, nr 2.

Akty prawne
Ustawa Konstytucyjna z dnia 15 lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego. (Dz.U. 1920 nr 73
poz. 497 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 1921 nr 44 poz. 267 ze zm.).
Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.(Dz.U. 1935
nr 30 poz. 227).
Ustawa Konstytucyjna z dnia 6 maja 1945 r. o zniesieniu statutu organicznego województwa śląskiego. (Dz.U. 1945 nr 17
poz. 92).
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona
przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz.U.
1976 nr 7 poz. 36).
Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.
(Dz.U. 1992 nr 84 poz. 426 ze zm.).

118

BIBLIOGRAFIA

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia
1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym
w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78
poz. 483 ze zm.).
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona
w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.(Dz.U. 1994 nr 124
poz. 607 ze zm.).
Dekret o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa
Kongresowego. (Dz.U. 1918 nr 18 poz. 48).
Dekret o wyborach do Rad Miejskich na terenie b. Królestwa
Kongresowego. (Dz.U. 1918 nr 20 poz. 58).
Dekret o tymczasowej ordynacji wyborczej do Sejmików Powiatowych. (Dz.U. 1918 nr 19 poz. 51 ze zm.).
Dekret o samorządzie miejskim. (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz.
140 ze zm.).
Dekret o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski byłego zaboru rosyjskiego. (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 141
ze zm.).
Ustawa z dnia 26 lipca 1919 r. zmieniająca postanowienia galicyjskiej ustawy gminnej, obowiązująca na terytorjum b. Galicji
(Dz.U. 1919 nr 67 poz. 403).
Ustawa z dnia 26 lipca 1919 r. o połączeniu obszarów dworskich z gminami, obowiązująca na terytorjum b. Galicji. (Dz.U.
1919 nr 67 poz. 404).
Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o ratyfikacji traktatu pokoju.
(Dz.U. 1920 nr 35 poz. 199 ze zm.).

119

BIBLIOGRAFIA

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji
zarządu b. dzielnicy pruskiej. (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 64 poz. 385
ze zm.).
Ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. o zniesieniu Sejmu i Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem
Księstwem Krakowskiem. (Dz.U. 1920 nr 11 poz. 61 ze zm.).
Ustawa z dnia 30 marca 1922 r. w przedmiocie przedłużenia
okresu urzędowania organów samorządowych na obszarze
b. zaboru rosyjskiego.(Dz.U. 1922 nr 28 poz. 225 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej. (Dz.U. 1922 nr 30 poz. 247).
Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o zasadach powszechnego
samorządu wojewódzkiego, a w szczególności województwa
lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.(Dz.U. 1922
nr 90 poz. 829).
Ustawy śląska z dnia 10 lipca 1923 roku w przedmiocie zniesienia obszarów dworskich na części górnośląskiej Województwa
Śląskiego (Dziennik Ustaw Śląskich 1923, nr 29, poz.161.).
Ustawa śląska z dnia 27 lutego 1924 roku w przedmiocie
zmian w organizacji Wydziału dróg powiatowych na cieszyńskiej części Województwa Śląskiego.(Dziennik Ustaw Śląskich
1924, nr 7, poz.26.).
Ustawa śląska z dnia 27 lutego 1924 roku w przedmiocie
zmian w organizacji Wydziału dróg powiatowych na cieszyńskiej części Województwa Śląskiego.(Dziennik Ustaw Śląskich
1924, nr 11, poz.51.).

120

BIBLIOGRAFIA

Ustawa śląska z dnia 5 maja 1926 roku w przedmiocie ordynacji wyborczej dla gmin miejskich i wiejskich w górnośląskiej
części województwa śląskiego(Dziennik Ustaw Śląskich 1923,
nr 13, poz.22.).
Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju
samorządu terytorjalnego.(Dz.U. 1933 nr 35 poz. 294 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o samorządzie gminy
m. st. Warszawy.(Dz.U. 1938 nr 63 poz. 479).
Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o wyborze radnych miejskich.
(Dz.U. 1938 nr 63 poz. 480).
Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o wyborze radnych gromadzkich, gminnych i powiatowych.(Dz.U. 1938 nr 63 poz. 481).
Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. (Dz.U. 1944 nr 1 poz. 1).
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21
sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej
I-ej i II-ej instancji.(Dz.U. 1944 nr 2 poz. 8 ze zm.).
Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 11
września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych.(Dz.U. 1944 nr 3 poz. 19).
Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych.(tekst jedn.:Dz.U. 1946 nr 3 poz. 26).
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia
23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego.(Dz.U. 1944 nr 14 poz. 74).
Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.(Dz.U. 1950 nr 14 poz. 130 ze zm.).

121

BIBLIOGRAFIA

Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych.
(Dz.U. 1954 nr 43 poz. 191 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli.(Dz.U. 1954 nr 43 poz. 192).
Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.(tekst
jedn.:Dz.U. 1975 nr 26 poz. 139).
Ustawa z dnia 28 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy o radach
narodowych.(Dz.U. 1963 nr 28 poz. 164 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.(Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312
ze zm.).
Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach
narodowych.(Dz.U. 1973 nr 47 poz. 276 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale
administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. (Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych
i samorządu terytorialnego.(Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185 ze
zm.).
Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie ustawy o systemie
rad narodowych i samorządu terytorialnego.(Dz.U. 1988 nr
19 poz. 130).
Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.(Dz.U. 1989 nr 75 poz. 444
ze zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.(Dz.U. 1990 nr 16 poz. 94 ze zm.).

122

BIBLIOGRAFIA

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst
jedn.:Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin.(tekst jedn.:Dz.U. 1996 nr 84 poz. 387 ze zm.).
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. (tekst jedn.:Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1593 ze zm.).
Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.(Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji
określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych
ustaw.(Dz.U. 1990 nr 34 poz. 198 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy.(Dz.U. 1990 nr 34 poz. 200).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.(tekst
jedn.:Dz.U. 2019 poz. 1481 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych.(tekst jedn.:Dz.U. 2019 poz. 2137).
Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.(Dz.U. 1992 nr 100 poz. 499 ze zm.).
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.(tekst
jedn.:Dz.U. 1998 nr 30 poz. 164).
Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego
Warszawy.(Dz.U. 1994 nr 48 poz. 195 ze zm.).
Ustawa budżetowa na rok 1994 z dnia 25 marca 1994 r. (Dz.U.
1994 nr 52 poz. 209).

123

BIBLIOGRAFIA

Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.
1995 nr 124 poz. 601 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania
niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych.
(tekst jedn.:Dz.U. 1997 nr 36 poz. 224).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
(tekst jedn.:Dz.U. 2019 poz. 512 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
(tekst jedn.:Dz.U. 2019 poz. 511 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. (tekst
jedn.:Dz.U. 2010 nr 176 poz. 1190).
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.(Dz.U. 1998
nr 96 poz. 603 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.(Dz.U.
1998 nr 162 poz. 1126 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
(tekst jedn.:Dz.U. 2019 poz. 741).
Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego
Warszawy.(tekst jedn.:Dz.U. 2018 poz. 1817).
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta.(tekst jedn.: Dz.U.
2010 nr 176 poz. 1191).
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(tekst jedn.:Dz.U. 2020 poz. 23).

124

BIBLIOGRAFIA

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.:Dz.U. 2019 poz. 1282).
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst
jedn.:Dz.U. 2019 poz. 684 ze zm.).
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym
w województwie śląskim(Dz.U. 2017 poz. 730).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. (Dz.U. 2018 poz. 130 ze zm.)
Rozporządzenie dotyczące ordynacji wiejskiej z 29 marca 1919
roku („Tygodnik Urzędowy” nr 5 z 1919 roku).
Rozporządzenie co do rozwiązania sejmików powiatowych itd.
z 23 kwietnia 1919 roku („Tygodnik Urzędowy” nr 8 z 1919
roku).
Rozporządzenie z 25 czerwca 1919 roku o wyborach do tymczasowych rad miejskich.(Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich 1919, nr 7, poz. 44.).
Rozporządzenie z 25 czerwca 1919 roku o tymczasowej ordynacji wyborczej do zebrań i rad gminnych (Dziennik Urzędowy
Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich 1919, nr 7, poz. 45.).
Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1919 roku o tymczasowej
ustawie miejskiej. (Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego
Ziem Wschodnich 1919, nr 7, poz. 46.).
Rozporządzenie 14 sierpnia 1919 roku Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich o ustawie miejskiej (Dziennik Urzędowy
Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich 1919, nr 12, poz. 99.).

125

BIBLIOGRAFIA

Rozporządzenie z dnia 26 września 1919 roku o samorządzie
gminnym.(Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem
Wschodnich 1919, nr 21, poz. 215.).
Rozporządzenie Ministra b. dzielnicy pruskiej dotyczące zniesienia władzy policyjnej posiedzicieli dóbr rycerskich z dnia
27 września 1919 roku („Tygodnik Urzędowy” nr 54 z 1919
roku).
Rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1920 roku o tymczasowej
organizacji samorządu na terenie województwa pomorskiego(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej
1920, nr 3, poz.2.).
Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie tymczasowej
organizacji władzy administracyjnej I instancji w miastach
Warszawie, Łodzi i Lublinie.(Dz.U. 1920 nr 20 poz. 106 ze
zm.).
Rozporządzenie z 25 marca 1920 o zmianie pruskiej ordynacji wiejskiej dla siedmiu wschodnich prowincji. (Dziennik
Urzędowy Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej 1920, nr 19,
poz.190.).
Rozkaz Naczelnego Wodza Wojsk Polskich z dnia 9 września
1920 roku o zniesieniu Urzędu Komisarza Generalnego Ziem
Wschodnich oraz Urzędu Naczelnego Komisarza Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego (Dziennik Rozkazów, 1920, R. 3,
nr 35).
Rozporządzenie wojewody śląskiego z dnia 17 czerwca 1922
roku w przedmiocie ustroju powiatowego Województwa Śląskiego (Dziennik Ustaw Śląskich 1923, nr 1, poz.3.).

126

BIBLIOGRAFIA

Rozporządzenie wojewody z dnia 6 lipca 1922 roku w przedmiocie ordynacji wyborczej dla gmin części cieszyńskiej Województwa Śląskiego (Dziennik Ustaw Śląskich 1923, nr 9,
poz.31.).
Rozporządzenie wojewody śląskiego z dnia 13 lipca 1922 roku
w sprawie zniesienia obszarów dworskich na części górnośląskiej Województwa Śląskiego (Dziennik Ustaw Śląskich 1922,
nr 7, poz.29.).
Rozporządzenie z dnia 13 lipca 1922 roku w sprawie zniesienia
obszarów dworskich na części górnośląskiej Województwa Śląskiego(Dziennik Ustaw Śląskich 1923, nr 31, poz.170.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1922 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie,
poleskie i wołyńskie oraz powiaty: grodzieński i wołkowyski
województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretów
o tymczasowej ordynacji wyborczej dla sejmików powiatowych,
o tymczasowej ordynacji powiatowej o skarbowości powiatowych związków komunalnych i ustawy w sprawie delegatów od
miast w sejmikach powiatowych.(Dz.U. 1922 nr 72 poz. 651).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1927 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia
Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 25 czerwca
1919 r. o wyborach do tymczasowych rad miejskich na niektóre
gminy miejskie województwa wołyńskiego.(Dz.U. 1927 nr 47
poz. 426).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia
1928 r. o zniesieniu Tymczasowego Wydziału Samorządowego
we Lwowie.(Dz.U. 1928 nr 7 poz. 40 ze zm.).

127

BIBLIOGRAFIA

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej.(Dz.U. 1936 nr 80 poz. 555).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca
1928 r. o postępowaniu administracyjnem.(Dz.U. 1928 nr 36
poz. 341 ze zm.).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o tymczasowych organach ustrojowych gminy
m. st. Warszawy.(Dz.U. 1934 nr 86 poz. 778 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r.
w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw
rolnych.(Dz.U. 1990 nr 89 poz. 519 ze zm.).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia
1992 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych
izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu
postępowania.(Dz.U. 1992 nr 94 poz. 463).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r.
w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej
administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane
niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
(Dz.U. 1993 nr 65 poz. 309 ze zm.).
Uchwała Rady Państwa z dnia 30 września 1954 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych.(Dz.U. 1954 nr 45 poz.
210).
Uchwała Rady Państwa z dnia 4 listopada 1957 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych.(Dz.U. 1957 nr 55 poz. 271).

128

Książka przedstawia dzieje samorządu terytorialnego na obszarze Polski od
okresu międzywojennego do czasów współczesnych. Autor w kolejnych rozdziałach
charakteryzuje rozwiązania ujęte w regulacjach prawnych, które przeobrażały samorząd
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