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Samorząd terytorialny w II RP –
w drodze ku wáasnemu paĔstwu
Odzyskaniu przez PolskĊ niepodlegáoĞci w 1918 r. towarzyszyáa doĞü nietypowa sytuacja, w jakiej znalazá siĊ samorząd terytorialny, funkcjonujący aĪ do
1933 r. w niejednolitych ramach prawnych. Wiązaáo siĊ to z obowiązującymi
w paĔstwach zaborczych innymi przepisami prawa, które odmiennie regulowaáy
Īycie ówczesnych wspólnot lokalnych. Na ziemiach byáego zaboru pruskiego
obowiązywaáy ustawy z 3 sierpnia 1891 r. i 30 maja 1853 r., regulujące funkcjonowanie odpowiednio: gmin wiejskich i miejskich. W tym czasie na ziemiach
zaboru austriackiego samorządowe przepisy pochodziáy z ustawy z 12 sierpnia
1866 r. Natomiast na obszarze byáego Królestwa Kongresowego samorząd gminy wiejskiej funkcjonowaá w oparciu o ukaz z 19 lutego 1864 r., a takĪe o przepisy z 1876 r. Ponadto, specyfiką ustroju paĔstwowego odrodzonej Polski byáo
odrĊbne unormowanie prawne województwa Ğląskiego i nadanie mu szerokiej
autonomii w oparciu m.in. o prawodawstwo pruskie.
Pierwsze zmiany, które miaáy na celu dostosowanie samorządu do nowej sytuacji, wprowadzone zostaáy niemal natychmiast po odzyskaniu niepodlegáoĞci,
bo w okresie od listopada 1918 r. do lipca 1920 r., a organami upowaĪnionymi
do ich wdroĪenia byáy m.in.: Komisariat Naczelnej Wáadzy Ludowej, Minister
byáej Dzielnicy Pruskiej, Polska Komisja Likwidacyjna, czy teĪ Komisarz Generalny Ziem Wschodnich. NastĊpnym etapem rozpoczĊtego procesu legislacyjnego byáo przyjĊcie nowych przepisów wydanych w dekretach pierwszych rządów
odrodzonej Rzeczypospolitej oraz Naczelnika PaĔstwa. Przepisy te normowaáy
funkcjonowanie samorządu gminnego na ziemiach byáego Królestwa Kongresowego oraz samorządu powiatowego na terenie byáego zaboru rosyjskiego.
Wbrew oczekiwaniom ówczesny Sejm nie przystąpiá do pracy nad ustawowym uregulowaniem problematyki dotyczącej samorządu terytorialnego. Prace
związane z analizą tej problematyki prowadzono w kontekĞcie przygotowywanej
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konstytucji. PrzyjĊta w dniu 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, zwana póĨniej Konstytucją marcową, przyznaáa samorządowi rozlegáy zakres dziaáania i zapewniáa mu daleko idącą samodzielnoĞü1. W tej materii znalazáy odbicie nowoczesne poglądy na istotĊ i rolĊ samorządu terytorialnego, a jeden z pierwszych artykuáów konstytucji okreĞlaá, iĪ: „Rzeczpospolita Polska,
opierając swój ustrój na zasadzie szerokiego samorządu terytorjalnego, przekaĪe
przedstawicielstwom tego samorządu wáaĞciwy zakres ustawodawstwa, zwáaszcza z dziedziny administracji, kultury i gospodarstwa, który zostanie bliĪej okreĞlony ustawami paĔstwowemi”2.
W dniu 23 marca 1933 r. Sejm uchwaliá ustawĊ o czĊĞciowej zmianie ustroju
samorządu terytorialnego3. Tym samym, po wieloletniej dyskusji dokonaáo siĊ
dzieáo najpowaĪniejszej reformy samorządu w okresie dwudziestolecia miĊdzywojennego, której podstawowy walor polegaá na anulowaniu przepisów ustaw
z okresu zaborów oraz unifikacji ustawodawstwa samorządowego w poszczególnych regionach Polski4, czego nie dokonaáa Īadna dotychczasowa nowelizacja przepisów, na czele choüby z Konstytucją marcową.
Problematyka samorządowa znalazáa równieĪ swoje odbicie w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r., zwanej Konstytucją kwietniową. W tym akcie jednak Ğrodek ciĊĪkoĞci przesuniĊty zostaá wyraĨnie w stronĊ wáadzy centralnej, a rola samorządu terytorialnego zostaáa mocno ograniczona. RównieĪ sam zakres zapisów dotyczących samorządu zostaá zdecydowanie
zredukowany.
Istotą zagadnienia, które stanowi oĞ niniejszych rozwaĪaĔ, jest proces, jaki
siĊ dokonaá przy udziale elit politycznych II Rzeczypospolitej w kontekĞcie budowania konstytucyjnych i ustawowych zrĊbów samorządu terytorialnego. Wysiáek ten, pomimo wystĊpujących do dzisiaj róĪnic w ocenach, jest godny uwagi
i docenienia, choüby ze wzglĊdu na fakt, Īe owoce ówczesnych staraĔ są widoczne do dzisiaj, w zupeánie odmiennej od ówczesnej rzeczywistoĞci.
Paradoks sytuacji, w jakiej znalazáy siĊ przedwojenne wspólnoty samorządowe, aspirujące do przejĊcia odpowiedzialnoĞci za losy swoich „maáych ojczyzn”, polegaá na tym, Īe z jednej strony odrodzona Polska byáa skazana na
szukanie sposobu zerwania z tradycją samorządową odziedziczoną w spadku po
zaborcach, z drugiej – na tym, Īe z braku rozwiązaĔ wyrastających z wáasnych,
niepodlegáoĞciowych doĞwiadczeĔ zmuszona byáa oprzeü – przynajmniej w początkowej fazie budowania paĔstwowoĞci – model funkcjonowania samorządu
na tej wáaĞnie tradycji. Tak przynajmniej byáo w zaborze pruskim i austriackim,
natomiast w przypadku ziem byáej Kongresówki oraz leĪących na wschód od
1
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R. Szwed, Samorządowa Rzeczpospolita 1918–1939, Wydawnictwo WyĪszej Szkoáy Pedagogicznej w CzĊstochowie, CzĊstochowa 2002, s. 13.
Dz. U. 1921, nr 44, poz. 267.
Dz. U. 1933, nr 35, poz. 294.
R. Szwed, Samorządowa Rzeczpospolita…, s. 15.
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Bugu samorząd terytorialny wprowadzony zostaá na mocy dekretów Naczelnika
PaĔstwa, bez odwoáywania siĊ do tradycji, która zresztą w tym przypadku nie
mogáa poszczyciü siĊ zbyt bogatą historią.
NajwiĊcej jednak problemów dostarczaá fakt istnienia w praktyce czterech
odrĊbnych systemów samorządu terytorialnego w Polsce. Sytuacji tej, trwającej
blisko 15 pierwszych lat wolnoĞci i stosowania przy tym wielu doraĨnych, czĊsto nieprzemyĞlanych rozwiązaĔ, nie zaĪegnaáa nawet ostatecznie ustawa samorządowa z 1933 r. O ile samo pragnienie radykalnego odcinania siĊ ówczesnych
„restauratorów” samorządu od ustroju wewnĊtrznego paĔstw zaborczych byáo
sytuacją zrozumiaáą, o tyle próby nawiązywania do tradycji wyrastających z czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej wydawaü siĊ mogáy operacją zbyt karkoáomną. Jakkolwiek by jednak nie oceniaü ówczesnych eksperymentów, podkreĞliü
naleĪy, Īe w tamtym czasie, w wyniku konkretnych uwarunkowaĔ historycznych, Polska szukaáa wáasnej, moĪna powiedzieü nowatorskiej drogi reformy
samorządu terytorialnego5.
Początki samorządu terytorialnego w latach 1918–1939 r. to przede wszystkim podjĊty od samego początku wysiáek jednoczesnej jego odbudowy w gminach wiejskich, miastach i powiatach. Towarzyszyáa temu ĞwiadomoĞü zarówno
ówczesnych elit, jak i spoáeczeĔstwa w kwestii niedomagaĔ administracji publicznej, dlatego teĪ sprawą priorytetową staáa siĊ praca organizacyjna na
wszystkich ww. poziomach. Opinia publiczna natomiast zainteresowana byáa
przede wszystkim zagadnieniami związanymi bezpoĞrednio z terytorialną organizacją gmin, procedurą wyborczą, ustrojem i kwestią nadzoru nad samorządem
terytorialnym. Staáo siĊ tak dziĊki olbrzymiej pracy, jaką wykonali na polu rozwaĪaĔ zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, ale równieĪ na polu edukacji
spoáecznej, tacy intelektualiĞci i samorządowcy, jak: T. Bigo, B. WasiutyĔski,
A. KroĔski, J. Panejko oraz M. JaroszyĔski. Swoją dziaáalnoĞü prowadzili oni na
róĪnych frontach, w tym na niwie publicznej, publicystycznej oraz politycznej6.
Ponadto, nad zagadnieniami dotyczącymi samorządnoĞci dyskutowano podczas zgromadzeĔ samorządowców gmin, miast i powiatów, jak równieĪ podczas
prac Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady
Ministrów. Dyskusja toczyáa siĊ takĪe na áamach prasy samorządowej, takiej
jak: „Samorząd”, „Samorząd Miejski” i „Samorząd Terytorialny”. Kwestie, które najczĊĞciej byáy tam poruszane, obejmowaáy m.in. problemy finansów i gospodarki, ustawodawstwa i orzecznictwa, reformy prawa wyborczego, nadzoru
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A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918–1939 oraz 1989–2009. Sukcesy
i poraĪki, [w:] Druga i Trzecia NiepodlegáoĞü. Dwa polskie dwudziestolecia 1918–1939, 1989–
2009, red. R. Domke, J. Macaáa, T. NodzyĔski, R. Potocki, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, s. 86.
S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. MyĞl samorządowa – historia i wspóáczesnoĞü, Wydawnictwo KUL, Lublin 1999, s. 133.
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oraz historii i tradycji samorządu w Polsce. Sporo uwagi publicyĞci poĞwiĊcali
równieĪ problematyce zagranicznej dotyczącej samorządu w krajach oĞciennych7.
Inaczej prezentowaáa siĊ perspektywa, z której na problematykĊ samorządu
terytorialnego patrzyáy wáadze paĔstwowe. Sprawy lokalne, kwestia budowy
samorządu terytorialnego oraz warunków, w jakich ten samorząd miaá funkcjonowaü, stanowiáy wąski margines dziaáalnoĞci publicznej. Dla wáadz paĔstwowych gáównym celem byáo wáaĞciwe uáoĪenie stosunków miĊdzynarodowych,
umocnienie granic, a takĪe budowanie odpowiedniego wizerunku Rzeczypospolitej na arenie miĊdzynarodowej, co wydaje siĊ w tamtym kontekĞcie historycznym zrozumiaáe. Sprawy lokalne regulowane byáy przez dekrety i rozporządzenia tymczasowych wáadz krajowych. Nie podjĊto, natomiast w pierwszych latach niepodlegáoĞci wysiáku napisania odrĊbnej ustawy samorządowej ani próby
umocowania samorządu terytorialnego w przyjĊtej w 1919 r. tzw. Maáej Konstytucji. Dodatkowo sytuacjĊ samorządów utrudniaáy w tym czasie takie problemy,
jak: brak integracji tworzących je Ğrodowisk, brak peánej ĞwiadomoĞci swej roli
oraz brak odpowiednich zasobów: elit, majątku, czy – wspomnianego wyĪej –
wáaĞciwego umocowania prawnego8.
Mimo obiektywnych trudnoĞci sam fakt odzyskania przez PolskĊ niepodlegáoĞci staá siĊ dla elit politycznych wystarczającym impulsem do ksztaátowania
nowych struktur organizacyjnych administracji publicznej odziedziczonej po
paĔstwach zaborczych. Proces ten, choü Īmudny i dáugotrwaáy, nie ominąá równieĪ samorządu terytorialnego, który – jak wskazywali wówczas przedstawiciele
gáównego nurtu reformatorów – miaá byü samorządem wypracowanym na wáasnych rozwiązaniach, w oparciu o rodzime tradycje. Jak pisaá w tamtym czasie
jeden z gáównych prekursorów myĞli samorządowej – Józef Zawadzki: „Nadchodzi jednak chwila, kiedy wewnĊtrzna siáa potarga te obce formy i obce zastrzeĪenia. Prysną ograniczenia, jak baĔka mydlana, a uwolniona myĞl polska,
zgodnie ze swoimi najpiĊkniejszymi tradycjami, stworzy istotny samorząd”9.
Jednak kierunek gáównego dyskursu dotyczyá fundamentalnej kwestii związanej z przyszáym samorządem, mianowicie zakresu jego praw i obowiązków.
Stąd zasadnicze pytanie, jakie zadawaá J. Zawadzki, brzmiaáo: jaki ma byü przyszáy samorząd i jakie powinno siĊ postawiü przed nim cele? Swój nowatorski,
jak na tamte czasy pogląd na tĊ zasadniczą kwestiĊ wyraziá w sposób nastĊpujący: „Ma on byü zespoáem wolnych i równych obywateli, pracujących wspólnie
nad szczĊĞciem wáasnem i szczĊĞciem gminy, a tym samym nad pomyĞlnoĞcią
caáej ojczyzny. Podporządkowany tylko prawom ogólnego szczĊĞcia narodu,
musi mieü wszystkie prawa i obowiązki zmierzające ku temu celowi. Im mniejszą bĊdzie integracyja paĔstwa, im wiĊksze bĊdą prawa gmin poszczególnych do
stanowienia o swoich potrzebach i swoich prawach, tem bĊdzie paĔstwo silniej7
8
9

Ibidem, s. 133.
A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918–1939…, s. 88–89.
J. Zawadzki, PrzyszáoĞü samorządu w Polsce, „Samorząd Miejski” 1918, nr 1, s. 4–8.
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sze i bardziej spoiste. Im wiĊcej paĔstwo da praw i obowiązków gminie, tem
wiĊcej osiągnie pomyĞlnoĞci i tem wiĊcej uproĞci swoje zadania. […] Wszystko,
co Īycie stanowi, wszystko, co dąĪy do wyrównania sprzecznoĞci, winno staü siĊ
atrybutem gminy. Ona to winna objąü w swe wáadanie zdrowie moralne i fizyczne ludu, ona dbaü winna o rozwój jego kultury, ona mieü pieczĊ nad
wszystkiemi przejawami Īycia gospodarczego”10.
CzyĪ nie widaü wyraĨnych Ğladów tego myĞlenia dotyczącego roli, jaką powinien w Īyciu odradzającej siĊ wspólnoty narodowej odegraü samorząd terytorialny w pierwszym akcie prawa, który regulowaá jego funkcjonowanie na terytorium, w którego skáad wchodziáy ziemie dawnego zaboru rosyjskiego, tj.
w dekrecie Naczelnika PaĔstwa o samorządzie miejskim, w którym, w art. 11
zapisano, Īe do wáasnych zadaĔ gminy miejskiej naleĪą: „wszystkie sprawy, które dotyczą dobrobytu materialnego, rozwoju duchowego i zdrowia jego mieszkaĔców, a w szczególnoĞci: 1) zarządzania majątkiem gminy oraz jego dochodami i wydatkami; 2) zakáadanie i utrzymanie miejskich dróg, mostów, ulic, placów, ogrodów, skwerów itd.; 3) zakáadanie i utrzymanie miejskich Ğrodków komunikacji; 4) piecza nad urządzeniami, sáuĪącemi do utrzymania porządku
i bezpieczeĔstwa publicznego; 5) zakáadanie i utrzymanie urządzeĔ wodociągowych, kanalizacyjnych oraz sáuĪących do zaopatrzenia miasta w Ğwiatáo i siáĊ
elektryczną; 6) opieka nad ubogimi, tworzenie i utrzymanie zakáadów dobroczynnych; 7) ochrona zdrowia publicznego, zakáadanie i utrzymanie szpitali
i urządzeĔ sanitarnych; 8) zakáadanie i utrzymanie rzeĨni, hal i targowisk;
9) aprowizacja i dostarczanie ludnoĞci zdrowych i tanich mieszkaĔ; 10) popieranie miejscowego handlu, przemysáu i rzemiosá oraz zakáadanie instytucji kredytowych; 11) piecza nad oĞwiata publiczną, zakáadanie i utrzymanie szkóá, bibliotek, muzeów, teatrów itd.; 12) piecza nad obyczajnoĞcią publiczną”11.
Przedmiotowy akt nadaá gminie status samorządowej jednostki terytorialnej
oraz osobowoĞü prawną (art. 2), a do jej czáonków zaliczyá osoby „przynaleĪne
do PaĔstwa Polskiego, zamieszkaáe w gminie od szeĞciu miesiĊcy” (art. 5).
Czáonkowie gminy mieli zagwarantowane prawo do udziaáu w wyborach gminnych i sprawowania „urzĊdów gminnych z wyboru, zgodnie z ustawami obowiązującemi” (art. 7). W razie „koniecznej potrzeby” ten sam artykuá gwarantowaá
mieszkaĔcom pomoc ze strony gminy, stosownie do przepisów wáaĞciwych
ustaw. Dekret podzieliá zadania gminy na dwa rodzaje, pod wzglĊdem ich zakresu, tj. na „wáasne i poruczone” (art. 9). Poruczony, jak byĞmy powiedzieli, uĪywając wspóáczesnej nam terminologii prawnej: „zlecony” zakres zadaĔ okreĞlaü
miaáy: „ustawy, rozporządzenia wáadz paĔstwowych oraz umowy rządu z gminą” (art. 10).
10
11

Ibidem, s. 4–8.
Dekret o samorządzie miejskim (Dz. P. P. P., nr 13, poz. 140) w: R. Szwed, Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918–1939. Wybór materiaáów Ĩródáowych, Wydawnictwo WSP
w CzĊstochowie, CzĊstochowa 2000, s. 31–32.
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Rada miejska byáa organem „uchwaáodawczym i kontrolnym” (art. 20), a jej
czáonkami byli radni i czáonkowie magistratu (art. 12). Radni byli wybierani na
trzy lata (art.13), a swoje funkcje peánili honorowo (art. 16). Dekret nie dopuszczaá równieĪ do powstania konfliktu interesów i staraá siĊ przeciwdziaáaü zjawiskom korupcjogennym, dlatego zabraniaá áączenia funkcji radnego, „jeĪeli czáonek rady miejskiej wchodzi w stosunki prawne z gminą jako przedsiĊbiorca, dostawca lub dzierĪawca” (art.17). Ponadto dekret okreĞliá zakaz áączenia funkcji
radnego z „páatną posadą w magistracie” (art. 19).
Zgodnie z art. 21 dekretu, do kompetencji rady miejskiej naleĪaáy decyzje
w nastĊpujących sprawach: „1) ustanawianie zasad zarządu i sposobu uĪytkowania majątku gminy oraz wszelkich zakáadów lub instytucji, naleĪących do niej
lub bĊdących w jej zawiadywaniu; 2) nabywanie oraz pozbywanie nieruchomoĞci, obciąĪenie majątku gminy, przejmowanie na jej rzecz darowizn i zapisów,
zaciąganie poĪyczek i lokowanie kapitaáów; 3) uchwalanie budĪetu rocznego
i wydatków budĪetem nie przewidzianych oraz dokonywanie wszelkich zmian
w budĪecie, przy czym uchwalenie budĪetu winno nastąpiü najpóĨniej na miesiąc przed rozpoczĊciem roku budĪetowego, który dostosowany bĊdzie do paĔstwowego roku budĪetowego; 4) uchwalanie na rzecz gminy opáat, podatków
i monopoli; 5) zamiana powinnoĞci naturalnych na pieniĊĪne; 6) ustanawianie
zasad umarzania naleĪnoĞci gminnych, których ĞciągniĊcie staje siĊ niemoĪliwe;
7) ustanawianie posad sáuĪbowych i kasowanie ich; 8) uchwalanie etatów dla
czáonków magistratu oraz dla pracowników miejskich; 9) ustanawianie taks za
korzystanie w obrĊbie miasta z doroĪek, tramwajów oraz innych publicznych
Ğrodków komunikacji; 10) pozwalanie na odstąpienie od procesów, zatwierdzanie ugód, umarzających spory, dotyczące bądĨ nieruchomoĞci, bądĨ sum, przekraczających granicĊ, powyĪej której rada miejska zastrzeĪe sobie decyzjĊ;
11) nadawanie obywatelstwa honorowego; 12) opiniowanie w sprawie zmiany
granic gminy; 13) zatwierdzanie planu zabudowania gminy i jej planu regulacyjnego oraz uchwalanie zmian w tych planach; 14) uchwalanie regulaminów
dla wáasnych czynnoĞci oraz dla czynnoĞci swych komisji; 15) kontrola nad
czynnoĞciami caáego zarządu miejskiego i sprawdzanie jego rachunków;
16) wybór prezydium rady i czáonków magistratu itd.”. W niniejszym artykule
zaznaczono równieĪ, Īe w zakresie przedmiotowych spraw pozostających
w kompetencji rady miejskiej ma ona prawo inicjatywy oraz „wydawania postanowieĔ obowiązujących, które nie mogą przeczyü istniejącym ustawom”.
Rozlegáy zakres kompetencji rady miejskiej wraz z wyáącznym prawem wyboru swojego prezydium i czáonków magistratu, który w Ğwietle zapisu art. 46
byá „zarządzającym i wykonawczym organem gminy” i do którego kompetencji
naleĪaáo m.in.: „wykonywanie uchwaá rady miejskiej, zarządzanie majątkiem
miejskim, prowadzenie przedsiĊbiorstw wáasnych przedstawianie radzie miejskiej preliminarza budĪetu gminy, kontrola nad pracownikami gminy, skáadanie
radzie sprawozdaĔ ze swojej dziaáalnoĞci, przedstawienie wniosków w zakresie
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gospodarowania mieniem, itp.” (art. 47), wyraĨnie sytuowaá organ stanowiący
w hierarchii zwierzchnoĞci nad organem wykonawczym.
Dekret rozstrzygaá równieĪ o kwestiach związanych z nadzorem nad miastami, w tym: nad miastami wydzielonymi z powiatów – organem nadzorczym
byá Minister Spraw WewnĊtrznych, a w przypadku miast niewydzielonych
z powiatów – w pierwszej instancji: wydziaáy powiatowe, w drugiej: Minister
Spraw WewnĊtrznych. Od decyzji w obu przypadkach moĪna siĊ byáo odwoáaü
do Sądu NajwyĪszego (art. 63). Artykuá 65 dawaá Ministrowi Spraw WewnĊtrznych prawo rozwiązania rady miejskiej kaĪdego miasta, z wyjątkiem miasta stoáecznego Warszawy, którego radĊ mógá odwoáaü wyáącznie Naczelnik PaĔstwa
na mocy dekretu. Przepis nie precyzowaá, w jakim przypadku moĪe dojĞü do
rozwiązania rady. Skuteczne zrzeczenie siĊ funkcji áawnika, burmistrza, prezydenta oraz jego zastĊpcy mogáo nastąpiü wyáącznie na mocy decyzji Ministra
Spraw WewnĊtrznych (art. 67). Analogiczny wyjątek poczyniono dla prezydenta
Warszawy i jego zastĊpców, których „mocen jest záoĪyü z urzĊdu tylko Naczelnik PaĔstwa”. Zagwarantowano równieĪ moĪliwoĞü uchylania i zawieszania postanowieĔ organów gminy, które byáy sprzeczne z ustawami (art. 70), a takĪe
dochodzenia swoich praw osobom prywatnym i instytucjom spoáecznym przed
sądami w przypadku áamania praw tych osób przez wáadze miejskie (art. 71).
W 1919 r. przeprowadzona zostaáa czĊĞciowa decentralizacja paĔstwa. Wiele instytucji i urzĊdów podlegáych do tej pory ministrom przekazano pod
zwierzchnictwo starostom i wojewodom. Ci ostatni urzĊdowali w nowopowstaáych szesnastu województwach, utworzonych na terenie byáego Królestwa Polskiego i dawnego obwodu biaáostockiego. OdrĊbną jednostką administracyjną
byáa Warszawa, która nie naleĪaáa do Īadnego województwa12.
WaĪnym wydarzeniem dla budującego podstawy swojego funkcjonowania
samorządu terytorialnego byáo uchwalenie Konstytucji marcowej w dniu 17
marca 1921 r., która byáa jak na owe czasy nowoczesnym aktem, okreĞlającym
ustrój Rzeczypospolitej jako demokratyczny o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Nowa konstytucja wyznaczyáa samorządowi terytorialnemu rozlegáy zakres dziaáania i zapewniáa szeroką samodzielnoĞü13. Trudno siĊ temu
dziwiü, skoro idea samorządu terytorialnego stawiáa podstawĊ ustroju II Rzeczypospolitej, przynajmniej w tamtym okresie jej historii. W artykule 3 konstytucji zapisano: „Rzeczpospolita Polska, opierając swój ustrój na zasadzie szerokiego samorządu terytorjalnego, przekaĪe przedstawicielstwom tego samorządu
wáaĞciwy zakres ustawodawstwa, zwáaszcza z dziedziny administracji, kultury
i gospodarstwa, który zostanie bliĪej okreĞlony ustawami paĔstwowemi”.
Kierunkiem, w którym zamierzano poprowadziü rozwój samorządu terytorialnego, byáa bez wątpienia szeroko rozumiana autonomia. Wskazuje na to
12
13
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choüby oddanie samorządowi terytorialnemu czĊĞci uprawnieĔ z zakresu stanowienia prawa. JednoczeĞnie Konstytucja marcowa uznaáa samorząd za odrĊbny
system wáadzy publicznej, a zakres kompetencji w podejmowaniu ustaw nie zostaá bliĪej okreĞlony. W tym punkcie decyzjĊ miaá podjąü Sejm w drodze stosownych ustaw14.
Konstytucja sankcjonowaáa istniejący podziaá paĔstwa dla celów administracyjnych na województwa, powiaty, gminy (wiejskie i miejskie), które byáy jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto dawaáa samorządom prawo do áączenia siĊ w związki w celu przeprowadzenia pewnych zadaĔ oraz precyzowaáa
tzw. zasadĊ dekoncentracji, czyli moĪliwoĞü rozstrzygania poszczególnych
spraw przez organy terenowe w ramach ich kompetencji, pod nadzorem wáadzy
centralnej. Jedną z zasad zapisanych w konstytucji miaáa byü moĪliwoĞü zespolenia organów administracji paĔstwowej w jednym urzĊdzie i pod jednym
zwierzchnictwem15.
SamodzielnoĞü finansowa samorządu terytorialnego opieraáa siĊ na Ĩródáach
dochodowych zapewnionych ustawami. Nadzór paĔstwa nad samorządem sprawowany byá poprzez wydziaáy samorządu wyĪszego szczebla16. OdrĊbne ustawy
miaáy przekazywaü czĊĞü uprawnieĔ nadzorczych sądom administracyjnym, które znane byáy na ziemiach byáego zaboru austriackiego i pruskiego, a wprowadzone zostaáy dopiero postanowieniami Konstytucji marcowej na ziemiach byáego zaboru rosyjskiego. Na mocy tych nowatorskich rozwiązaĔ powoáane miaáo
zostaü sądownictwo administracyjne oparte na wspóádziaáaniu czynnika spoáecznego (obywatelskiego) i sĊdziowskiego z Trybunaáem Administracyjnym na
czele, dla orzekania legalnoĞci aktów administracyjnych w zakresie administracji rządowej i samorządowej.
Zdaniem R. Szweda, ramy prawne nadane samorządowi terytorialnemu na
mocy Konstytucji marcowej byáy bardzo rozlegáe, ale nazbyt mgliste. Wiele
uprawnieĔ samorządu miaáo zaleĪeü od ustaw podejmowanych przez Sejm, zbyt
wielkie byáo równieĪ pole interpretacyjne, co – jak pokazaáa przyszáoĞü – zostaáo
wykorzystane w celu ograniczenia uprawnieĔ samorządu17.
Proces unifikacji administracji terytorialnej i likwidowanie pozostaáoĞci
ustroju paĔstwa po paĔstwach zaborczych trwaáo do koĔca trzeciej dekady poprzedniego wieku. Proces ten zostaá uregulowany w drodze rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie dziaáania wáadz
administracji ogólnej (Dz. U. RP, nr 11, poz. 86) oraz ustawĊ z dnia 23 marca
1933 r. o czĊĞciowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. RP, nr 35,
poz. 294), nazywaną potocznie: „ustawą scaleniową”18. Nie byáa to jednak
14
15
16
17
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pierwsza próba uregulowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w drodze ustawodawstwa zwykáego. Niedáugo po uchwaleniu Konstytucji marcowej
podjĊto próbĊ zunifikowania ustroju samorządu w Departamencie Samorządowym Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych. Wkrótce po tym Rada Ministrów
wniosáa do Sejmu pakiet ustaw ustrojowych, w tym: o gminie wiejskiej, miejskiej, ordynacji wyborczej do obu typów gmin, oraz ustawy o wyborach do sejmików powiatowych. WĞród projektów ustaw zabrakáo ustawy o samorządzie
wojewódzkim, co byáo najprawdopodobniej spowodowane problemami natury
narodowoĞciowej, wystĊpującymi w II RP, a takĪe wynikaáo z braku wypracowania jednolitej koncepcji samorządu wojewódzkiego19. Próba kompleksowego
uregulowania kwestii ustrojowej samorządu zostaáa przez parlament, zarówno
pierwszej, jak i drugiej kadencji, odrzucona.
Fakt ten skáoniá rząd do podjĊcia pracy nad regulacją najniezbĊdniejszych
kwestii dla caáego obszaru kraju, a wysiáek legislacyjny skoncentrowaá siĊ na
organizacji gminy wiejskiej, miejskiej i powiatu. W ten sposób przyjĊto ustawĊ
scaleniową, która ujednoliciáa ustrój samorządu na terenie caáego kraju, poza
województwem Ğląskim posiadającym na mocy odrĊbnej ustawy z dnia 15 lipca
1920 r. szeroką autonomiĊ (Dz. U. RP, nr 73, poz. 140). Ustawa zniosáa przepisy
ustaw z czasów zaborów, które do tej pory zmieniano jedynie dekretami i rozporządzeniami, oraz tzw. „obszary dworskie”, bĊdące reliktem po zaborach austriackim i pruskim.
Organem stanowiącym i kontrolującym w gminie wiejskiej byáa rada gminy,
w miastach – rada miejska, a w powiatowych związkach samorządowych – rada
powiatowa (art. 1 ust. 1), natomiast organem zarządzającym i wykonawczym
w gminach wiejskich byá zarząd gminy, w miastach – zarząd miejski, a w miastach wydzielonych z powiatowych związków samorządowych – wydziaá powiatowy (art. 1 ust. 2). Na czele zarządu gminnego stanąá wójt, a na czele zarządu miejskiego – burmistrz, natomiast w miastach wydzielonych z powiatowych
związków samorządowych – prezydent miasta (art. 1 ust. 3). Na czele wydziaáu
powiatowego staá starosta. Kadencja organów stanowiących i wykonawczych
trwaáa 5 lat (art. 2 ust. 1).
Powszechne prawo wybierania do organów ustrojowych przysáugiwaáo kaĪdemu obywatelowi Polski, bez wzglĊdu na páeü, który do dnia zarządzenia wyborów ukoĔczyá 24 lata (art. 3 ust. 1), natomiast bierne prawo wyborcze przysáugiwaáo obywatelowi, który w analogicznym terminie ukoĔczyá 30 lat (art. 4
ust. 1). Ponadto wybierani do organów ustrojowych mieli obowiązek „wáadania
w jĊzyku polskim w sáowie i piĞmie” (art. 4 ust. 2 i 5).
Ustawa scaleniowa okreĞliáa pojĊcie gminy wiejskiej i gromady. Po latach
politycznych sporów w tej materii ustawa rozstrzygnĊáa, Īe gmina wiejska mogáa skáadaü siĊ z jednej lub wiĊcej miejscowoĞci, tj.: osad, wsi, sióá, osiedli,
19
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przysióáków, kolonii, zaĞcianków, folwarków, itp. (art. 10 ust. 1). Obszar gminy,
jeĪeli nie stanowiá wiĊcej niĪ jednej miejscowoĞci, dzieliá siĊ na gromady (art.
15 ust. 1). Z reguáy gromadĊ stanowiáa kaĪda miejscowoĞü, a jej organem
uchwalającym gromady byáa rada gromadzka lub zebranie gromadzkie (art. 18
ust. 1). Obowiązek powoáania rady gromadzkiej dotyczyá gromad liczących powyĪej 200 mieszkaĔców oraz posiadających mniejszą liczbĊ ludnoĞci, powstaáych z gmin, które wczeĞniej posiadaáy rady gminne (art. 18 ust. 2). KaĪda gmina wiejska staáa siĊ z mocy ustawy „samorządową jednostką terytorialną, osoba
prawa publicznego i podmiotem praw majątkowych” (art. 10 ust. 3).
LiczbĊ radnych w poszczególnych gremiach ustalano w zaleĪnoĞci od liczby
mieszkaĔców. W radach gromadzkich wynosiáa ona od 12 do 30 radnych (art. 19
ust. 3), w radach miejskich od 12 do 72 radnych (art. 34 ust. 1), a w mieĞcie stoáecznym Warszawie – 100 radnych (art. 34 ust. 2). Wybory do rad gmin wiejskich i miejskich byáy piĊcioprzymiotnikowe, tj.: powszechne, równe, tajne,
bezpoĞrednie i proporcjonalne. Wyjątek stanowiáy wybory do rad gromadzkich,
w których pominiĊto zasadĊ proporcjonalnoĞci20. Czáonków rad powiatowych
wybieraáy kolegia wyborcze, które skáadaáy siĊ z radnych i czáonków zarządów
gmin wiejskich i miast niewydzielonych, w tym po 2 radnych – w miastach do
10 tys. mieszkaĔców oraz 5 radnych – w miastach do 20 tys. mieszkaĔców (art.
57 ust. 1).
Kwestie związane z nadzorem paĔstwowym nad samorządem terytorialnym
zawarte zostaáy w rozdziale 10 ustawy. Minister Spraw WewnĊtrznych otrzymaá
na mocy art. 64 delegacje do wydania odpowiednich rozporządzeĔ, których celem miaáo byü unormowanie spraw związanych z postĊpowaniem organów
ustrojowych związków samorządowych przy tworzeniu, prowadzeniu i znoszeniu zakáadów i przedsiĊbiorstw tych związków. CzĊĞü uchwaá rad gminnych
uzyskiwaáa moc prawną dopiero po zatwierdzeniu przez „wáaĞciwą wáadzĊ nadzorczą” (art. 65 ust. 1). Wáadze nadzorcze miaáy ponadto prawo rozwiązania organu stanowiącego i zarządzającego w przypadku, gdy ten przekroczy lub naruszy obowiązujące przepisy lub gdy wskutek bezczynnoĞci bądĨ nieudolnego albo niedbaáego wykonywania zadaĔ naraĪa związek samorządowy na straty materialne (art. 69 ust. 1).
Dziaá II ustawy scaleniowej regulowaá ustawodawstwo samorządowe w poszczególnych regionach kraju. Przepisy te znosiáy ustawy z czasów zaborów,
które w pierwszej dekadzie niepodlegáoĞci byáy jedynie modyfikowane.
Druga konstytucja okresu miĊdzywojennego, nazywana od daty jej uchwalenia, tj. 23 kwietnia 1935 r. Konstytucją kwietniową21, wprowadziáa w Polsce
ustrój prezydencko-autorytarny. Konstytucja zawieraáa, podobnie jak inne akty
prawa pochodzące z tego okresu, mające charakter ustrojowy, postanowienia do20
21
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tyczące istnienia i dziaáania samorządu terytorialnego22. Choü art. 4 ust. 3 konstytucji zawieraá nastĊpujący zapis: „PaĔstwo powoáa samorząd terytorjalny
i gospodarczy do udziaáu w wykonywaniu zadaĔ Īycia zbiorowego”, Ğwiadczący
o tym, Īe ówczesne wáadze dostrzegaáy rolĊ, jaką miaá odegraü w realizowaniu
zadaĔ o charakterze publicznym, to jednak art. 4 ust. 1 i 2 stwierdzaá: „W ramach PaĔstwa i w oparciu o nie ksztaátuje siĊ Īycie spoáeczeĔstwa. PaĔstwo zapewnia mu swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu
kierunek lub normuje jego warunki”. W ten sposób zdefiniowana zostaáa konstytucyjna idea nadrzĊdnoĞci paĔstwa, wedáug której Īycie spoáeczne ksztaátowaü
siĊ miaáo w ramach paĔstwa i w oparciu o nie23.
Najszerzej problematykĊ dotyczącą samorządu ujmowaá art. 75 konstytucji,
który stanowiá, Īe: „(ust. 1) Stosownie do podziaáu PaĔstwa na obszary administracyjne powoáuje siĊ do urzeczywistnienia zadaĔ administracji paĔstwowej
w zakresie potrzeb miejscowych samorząd wojewódzki, powiatowy i gminny;
(ust. 2) Samorządy mają prawo w zakresie, ustawą oznaczonym, wydawaü dla
swego obszaru normy obowiązujące pod warunkiem zatwierdzenia tych norm
przez powoáaną do tego wáadzĊ nadzorczą; (ust. 3) Samorządy mogą byü áączone w związki dla wykonywania zadaĔ szczególnych; (ust. 4) Ustawa moĪe nadaü
związkom osobowoĞü publicznoprawną; (ust. 5) Nadzór nad dziaáalnoĞcią samorządu sprawuje Rząd przez swoje organa lub przez organa samorządu wyĪszego
stopnia”.
Lektura powyĪszych postanowieĔ unaocznia zdecydowane skonkretyzowanie obszaru dziaáania samorządu, sprowadzenie jego roli do wykonywania zadaĔ, które wyznaczyü miaáa administracja paĔstwowa, tworzenia lokalnego prawa w zakresie miejscowych potrzeb oraz okreĞlonych ustawą, pod warunkiem
jednakĪe zaakceptowania tych rozwiązaĔ przez wáadzĊ nadzorczą, tj. rząd sprawujący nadzór przez swoje organy wáadzy lub przez organy samorządu terytorialnego wyĪszego szczebla. UwagĊ zwraca równieĪ oszczĊdnoĞü i lakonicznoĞü
przyjĊtych zapisów, co Ğwiadczy o zredukowaniu roli samorządu terytorialnego
w Ğwietle postanowieĔ ustawy zasadniczej. Zabrakáo zapisów o wybieralnoĞci
ciaá uchwaáodawczych oraz o prawie stanowienia, samodzielnoĞci samorządów,
a takĪe o strukturze wewnĊtrznej organów samorządowych24.
Krótki, stosunkowo, czas wolnoĞci, jakim cieszyli siĊ Polacy w okresie
II Rzeczypospolitej, zaowocowaá niespodziewaną dynamiką zmian ustrojowych
dokonujących siĊ w paĔstwie. Zmiany te dotyczyáy, rzecz jasna, nie tylko opisanej tutaj problematyki funkcjonowania samorządu terytorialnego, ale praktycznie wszystkich podstaw ustrojowych paĔstwa i organów wáadzy publicznej, które – jak pokazuje ich historia – poddawane byáy wielorakiej presji wydarzeĔ, czy
to natury spoáecznej, ekonomicznej, politycznej, czy wreszcie miĊdzynarodowej.
22
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CzĊstokroü badanie zmian ustrojowych, które zachodziáy w tym niewątpliwie niezwykle ciekawym i do dzisiaj pod wieloma aspektami odkrywanym
wciąĪ okresie dziejów naszej Ojczyzny, koncentruje siĊ na szukaniu przyczyn
wewnĊtrznych, pomijając kontekst miĊdzynarodowy. Tak prowadzona analiza
zazwyczaj krytycznie odnosi siĊ do wywoáanych w tym czasie wydarzeĔ, specyficznego klimatu politycznego oraz postaw i konkretnych decyzji ówczesnych
polityków. Bo jakĪe inaczej oceniü dwie dekady, w których mamy do czynienia
z diametralnie odmiennym podejĞciem do problemów natury ustrojowej, ewoluującym od entuzjastycznych wprost postaw wobec demokracji oraz swobód
obywatelskich i politycznych po praktyczne wprowadzenie ustroju prezydenckoautorytarnego, skutkującego deprecjonowaniem systemu parlamentarnego stanowiącego wraz gáową paĔstwa, w naszej kulturze politycznej, osnowĊ demokracji? A przecieĪ z taką wáaĞnie ewolucją mamy do czynienia w przypadku
przejĞcia narodu i paĔstwa od Konstytucji marcowej z 1921 r. do Konstytucji
kwietniowej z 1935 r., czyli w przeciągu – raptem – czternastu lat!
Tymczasem, jak trafnie zauwaĪyá A. Ajnenkiel, Konstytucja kwietniowa byáa produktem epoki kryzysu rządów parlamentarnych, traktowanych jako panaceum na bolączki polityczne i spoáeczne ówczesnych paĔstw kapitalistycznych.
Zdaniem A. Ajnenkiela, nie byá przypadkowym fakt, Īe w tamtym czasie w Ğrodkowo-wschodniej Europie ostaáo siĊ tylko jedno paĔstwo o systemie rządów parlamentarnych i byáa nim Czechosáowacja, a caáy kontynent europejski przeĪywaá
wówczas swoisty renesans rządów autorytarnych, róĪnych rodzajów: jawnych
czy ukrytych dyktatur25. Nie oznacza to jednak, Īe polska konstytucja, która zostaáa w 1935 r. narzucona przez obóz rządzący, wpisuje siĊ w struktury paĔstw
autorytarnych, dyktatur, czĊsto o odcieniu faszystowskim. Brak w niej byáo bowiem zaáoĪeĔ organizacyjnych dla powstania takiego paĔstwa, jak: korporacjonizm, dominacja narodu panującego nad innymi, czy innych tendencji o charakterze nacjonalistycznym itd. W Konstytucji kwietniowej paĔstwo staáo siĊ spoáeczną strukturą organizacyjną, w ramach której zagwarantowano w okreĞlonych
ramach prawa jednostki. A. Ajnenkiel okreĞliá rzeczywistoĞü, która miaáa miejsce po wejĞciu w Īycie Konstytucji kwietniowej jako: „wyraz tendencji okreĞlonych jako autorytarne. Splotáa siĊ w nich niechĊü do systemu parlamentarnej
demokracji z odcinaniem siĊ od koncepcji ustrojowych reĪimów faszystowskich
i komunistycznych czy nawet innych systemów parlamentarnych”26.
Abstrahując od innych okolicznoĞci i faktów, na przykáad burzliwych, czĊsto
toczonych w nieparlamentarnym stylu dyskusji polityków na forum Sejmu, warto doceniü rolĊ i wpáyw, jaki wykonana w tamtym okresie praca ówczesnych elit
politycznych i intelektualnych wywaráa na wspóáczesny nam proces legislacyjny, który zaowocowaá trzema tzw. „ustawami ustrojowymi”, stanowiącymi pod25
26
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stawĊ funkcjonowania samorządu w Polsce. PodstawĊ na tyle solidną, Īe wbrew
róĪnym, czĊsto niesprzyjającym samorządowi koniunkturom i dekoniunkturom
gospodarczym, umoĪliwiającą realizacjĊ zadaĔ publicznych, zarówno tych, które
mają charakter bieĪący, jak i tych, które są bardziej dalekosiĊĪne.

Streszczenie
Samorząd terytorialny w II RP – w drodze ku wáasnemu paĔstwu
Okres XX-lecia miĊdzywojennego w Polsce to czas odradzania siĊ samorządu terytorialnego
i budowania jego zrĊbów na bazie wspólnot lokalnych, funkcjonujących w ramach ówczesnej
wspólnoty paĔstwowej. Podstawowym problemem natury legislacyjnej byáo stworzenie jednolitego porządku prawnego dla samorządów, obowiązującego na caáym terytorium II Rzeczypospolitej,
które powstaáo w wyniku poáączenia ziem polskich, znajdujących do 1918 r. we wáadaniu trzech
paĔstw zaborczych. Proces ten okazaá siĊ w praktyce nader Īmudny i dáugotrwaáy i choü pierwsze
zmiany ustrojowe samorządu terytorialnego rozpoczĊáy siĊ juĪ w listopadzie 1918 r., to zakoĔczenie tej operacji miaáo miejsce dopiero 23 kwietnia 1935 r., tj. w chwili uchwalenia tzw. Konstytucji kwietniowej. Na odrĊbną analizĊ zasáuguje ewolucja poglądów ówczesnych elit politycznych
na rolĊ, jaką powinien odgrywaü w odrodzonej OjczyĨnie samorząd terytorialny, w tym – przede
wszystkim – na zakres zadaĔ i autonomiĊ, jakie samorząd powinien mieü zagwarantowane. Zachodzące zmiany w podejĞciu do powyĪej sygnalizowanych zagadnieĔ odzwierciedlają ówczesną
dynamikĊ wydarzenia natury politycznej, o czym traktuje niniejszy artykuá.

Summary
Local government in the Second Polish Republic –
on the way to its own country
The interwar period in Poland is the rebirth of local government and build its foundations on
the basis of local communities, operating within the national community at that time. The main
problem of the legislative nature was a creation of a single legal order for local governments, as
applicable throughout the Second Polish Republic, which was founded by the merge of the Polish
lands, held until 1918 in the hands of the three possessive powers. This process has been in
practice very tedious and lengthy, and although the first local government system changes started
in November 1918, the end of the operation took place only on 23 April 1935, i.e. at the time of
the adoption of the so-called The April Constitution of Poland. The topic which deserves
a separate analysis is of the evolution of then political elite views on the role which should be
played in the revived Homeland by the local government, including – most importantly – the
responsibilities and autonomy which the government should be guaranteed. The changes in the
approach to the issues mentioned above reflect the dynamics of the contemporary political events,
of which this article treats.

