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Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasady subsydiarności i przeanalizowanie jej 
wpływu na ustrój samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej. Celem opracowania jest zbadanie 
jak zasada ta realizowana jest przez ustawodawcę w odniesieniu do podziału zadań pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz administrację rządową. Jako hipotezę badawczą, będącą 
podstawą sporządzenia niniejszego tekstu, jest stwierdzenie, że zasada subsydiarności, mimo swojego 
silnego nacechowania ideologicznego, nie jest efektywnie realizowana w polskim porządku prawnym.

Przeprowadzając badania, poprzedzające napisanie niniejszego artykułu wykorzystano dwie metody 
badawcze właściwe dla dyscypliny nauk prawnych oraz jednej nauki pomocniczej. W pierwszej części 
artykułu przedstawiono rezultaty kwerendy literatury teoretycznoprawnej w zakresie zagadnienia norm-
zasad i ich funkcji w systemie prawa. W drugiej części tekstu skorzystano z dorobku nauki pomocniczej 
– historii doktryn politycznych i prawnych. Omówiono w niej genezę zasady subsydiarności i jej osadzenie
aksjologiczne. W trzeciej części opracowania wykorzystano metodę dogmatycznoprawną do omówienia
normatywnego osadzenia zasady subsydiarności w polskim porządku prawnym – w przepisach Konstytucji
RP1 oraz przepisów ustaw. W konkluzjach przedstawiono wnioski płynące z weryfikacji przyjętej na
wstępie hipotezy badawczej.

Za podjęciem badań nad problematyką omówioną w artykule przemawiają przede wszystkim względy 
praktyczne. W dyskusji nad stanem polskiego samorządu terytorialnego od wielu lat podnosi się, że 
powierza mu się do realizacji zbyt wiele zadań publicznych2. Tymczasem zasada subsydiarności jest jedną 
z dyrektyw, skierowanych do ustawodawcy, które określają sposób ich podziału pomiędzy różnego rodzaju 
administrację publiczną. Zatem ustawodawca nie ma zupełnej swobody w określaniu katalogu zadań 
publicznych realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki. Stanowienie przepisów 
ustaw także odbywa się w ramach i granicach prawa, które wyznaczają mu przepisy Konstytucji RP oraz 
ratyfikowanych, za zgodą wyrażoną w ustawie, umów międzynarodowych. Tymczasem, to właśnie takie 
przepisy statuują zasadę subsydiarności i tym samym ograniczają swobodę ustawodawcy.

Normy-zasady w prawie i ich funkcja

Zasadniczym kryterium rozróżniania funkcji norm prawnych, w demokratycznym państwie prawnym, 
jest ich umiejscowienie w hierarchicznym systemie źródeł prawa. Dogmatycznoprawną podstawą do 
wprowadzenia takiego rozróżnienia są przepisy Rozdziału III Konstytucji RP, które statuują obowiązującą 
w polskim porządku prawnym hierarchiczność źródeł prawa. Formalną konsekwencją przyjęcia takiej 
struktury źródeł prawa jest przyjęcie, że normy prawne umiejscowione wyżej w hierarchii determinują 
treść norm prawnych ulokowanych niżej. Takie oddziaływanie odbywa się nie tylko w formalnym procesie 

1  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

2  E. Glapiak, Koronawirus powiększa dziurę w miejskich budżetach, https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/samorzady-doplacaja-miliony-do-zadan-ktore-zleca-
im-rzad/0b0jnnk, dostęp: 16.10.2022 r.

J. Pawłowski, Anatomia rozbioru samorządu: Mają coraz więcej zadań, ale nie mogą liczyć na stabilną politykę tworzoną przez centrum, https://
serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1288323,polityka-centralna-wobecsamorzadow.html, dostęp: 16.10.2022 r.
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stanowienia prawa niższego rzędu, ale także w jego stosowaniu, poprzez konieczność stosowania dyrektyw 
wykładni wynikających z obowiązywania norm prawnych wyższego rzędu3.

Jednak zróżnicowane funkcje mogą posiadać także normy prawne znajdujące się formalnie na tym 
samym szczeblu w hierarchii źródeł prawa. Doktryna prawnicza wypracowała teorie, które kategoryzują 
normy prawne z uwagi na role jakie pełnią w systemie prawa i jakie pełnią w nim funkcje. Podstawą do 
wprowadzenia takiego rozróżnienia było nieformalne zróżnicowanie samych przepisów prawa z których 
te normy wynikają, tylko praktyka prawnicza. Jej obserwacja pozwoliła na wyprowadzenie wniosku, że 
niektóre normy prawne stosowane są w inny sposób, niż inne.

Tego rodzaju, chyba najbardziej znaną teorią jest teoria Ronalda Dworkina. Ten amerykański filozof prawa, 
przeprowadzając krytykę teorii pozytywizmu prawniczego Herberta Harta, zaprezentował własną teorię 
prawa4. R. Dworkin dzielił normy prawne na zasady, reguły i polityki.

„Politykami” są normy prawne, których obowiązywanie służy osiągnięciu pewnego społecznie, politycznie 
lub ekonomicznie użytecznego celu5. Jako przykład „polityki” R. Dworkin podaje normę stanowiącą, że 
„należy zmniejszać liczbę wypadków samochodowych”. Konieczność przestrzegania norm prawnych – 
„polityk” wynika z faktu, że ich obowiązywanie przybliża społeczeństwo do osiągnięcia celu stojącego u 
ich podstaw.

Czym innym, wobec „polityk” są natomiast „zasady”. Tym pojęciem posługuje się R. Dworkin w odniesieniu 
do norm prawnych, których obowiązywanie (i konieczność przestrzegania) wynika z faktu, że opiera się ona 
na pewnej wartości, przynależącej do innego systemu normatywnego np. sprawiedliwości6. Przykładem 
„zasady” może być norma prawna stanowiąca, że „nikt nie może czerpać zysku z wyrządzonego przez 
siebie zła”. Jednocześnie R. Dworkin podnosi, że normy-zasady pełnią rolę dyrektyw interpretacyjnych, 
które wyznaczają kierunek stosowania norm-reguł7.

Podstawowa różnica między normami-zasadami i normami-regułami w sposobie ich obowiązywania. 
Normy-reguły, według teorii R. Dworkina, obowiązują na zasadzie „wszystko albo nic”8. Reguły mają 
ściśle określony zakres zastosowania, w odniesieniu do określonych stanów faktyczny. Większość norm 
składających się na system prawny, to normy-reguły. To normy prawne tego rodzaju rozstrzygają o 
prawach i obowiązkach jednostek.

Teoria R. Dworkina została wypracowana w realiach anglosaskiego systemu prawnego. Została ona jednak 
dostosowana do realiów kontynentalnego porządku prawnego przez R. Alexego9. Trzeba pamiętać, że R. 
Dworkin badał orzecznictwo Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki. Analizował sprawy, w 
których rozstrzygnięcia zapadały w oparciu o nie wprost spozytiwizoane w amerykańskim ustawodawstwie 

3  P. Jabłońska, Wykładnia prokonstytucyjna w procesie sądowego stosowania prawa – przyczynek do dyskusji, PS 2021, nr 7-8, s. 134-145.

4  R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 2021.

5  Tamże, s. 61.

6  Tamże.

7  Tamże, s. 67.

8  Tamże, s. 65.

9  R. Alexy, Teoria praw podstawowych, Warszawa 2010.
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normy prawne. Dlatego też możliwość zastosowania jego teorii do funkcjonowania kontynentalnych 
porządków prawnych, w których rola judykatury jest mniejsza, niż w Stanach Zjednoczonych, zaś rola 
prawa stanowionego jest odpowiednio większa, nie musiała być oczywista.

R. Alexy przejął od R. Dworkina rozróżnienie między normami-zasadami i normami-regułami, wraz z 
kryterium ich rozróżnienia. R. Alexy przyjął, że model ten może znaleźć zastosowanie do rozstrzygania o 
prawach podstawowych jednostek, które wynikają z przepisów konstytucji10. W ujęciu R. Alexego model 
zasad służy do wskazywania tego co powinno być najlepsze w systemie prawnym. Tym samym zasady są 
dyrektywami, które muszą być uwzględniane w procesie stosowania reguł. Istotnym wkładem R. Alexego 
w teorię „norm-zasad” i „norm-reguł” było dostrzeżenie, że normy-zasady niekiedy kolidują ze sobą. Stąd 
zachodzi konieczność „ważenia” kolidujących ze sobą zasad i korzystanie, w procesie ich stosowania, z 
nakazu optymalizacji11. Nakaz optymalizacji jest dyrektywą interpretacyjną nakazującą dokonanie takiej 
interpretacji prawa, która pozwoli usunąć kolizję norm-zasad i zastosować je jednocześnie w odniesieniu 
do danego stanu faktycznego.

Wyróżnienie norm-zasada, z uwagi na ich specyfikę i funkcję jaką pełnią w systemie prawa, nastąpiło 
także w polskiej doktrynie. Robert Makarucha przytacza pogląd Jerzego Wróblewskiego głoszący, że 
pojęcie „zasady prawa” może być rozumiane dwojako12. W pierwszym ujęciu jest to norma prawna o 
„zasadniczym” znaczeniu dla całego systemu prawa (przynależą one do takiego systemu normatywnego), 
w drugim zaś jako reguła postępowania nieumiejscowiona w systemie prawa niebędąca jednak normą 
prawa pozytywnego. Najdonioślejsze znaczenie dla polskiej doktryny w tym zakresie, ma koncepcja 
sformułowana przez Zygmunta Ziembińskiego, Macieja Zielińskiego i Sławomirę Wronkowską. Autorzy 
ci wyróżnili normy-zasady o charakterze opisowym i normy-zasady o charakterze dyrektywalnym13. W 
przypadku zasad opisowych chodzi, to rozumiana jest ona jako „określenie dla takiego czy innego sposobu 
ukształtowania określonych instytucji prawnych (tzn. funkcjonalnie powiązanych zespołów norm), przy 
czym nie chodzi w tym przypadku o jakiś wszechstronny opis ukształtowania jakiejś instytucji prawnej, 
lecz o opis jej ukształtowania w którymś z wyróżnianych aspektów (np. z punktu widzenia dostępności 
akt sądowych dla stron, sposobu stykania się sądu z dowodami, liczbowego składu sądu itp.). Pozwala to 
na wyróżnienie szeregu różnych ,,zasad” jako odpowiadających poszczególnym aspektom ukształtowania 
instytucji”14. Natomiast zasady-dyrektywy nakazują określone w nich merytoryczne postępowanie15. 
Z. Ziembiński, M. Zieliński i S. Wronkowska jako przykład zasad tego rodzaju wskazują zasady ustroju 
państwowego. Wskazują oni przy tym, że „Zasady owe wiążą formalną koncepcję źródeł prawa danego 
systemu z określonym kontekstem społeczno-politycznym funkcjonowania tego systemu, w szczególności 
z określoną ideologią politycznoprawną i wyznaczają podstawowe wartości, których urzeczywistnianiu czy 
ochronie system prawny ma służyć”16.

10  Tamże, s. 114-116.

11  Tamże, s. 130-131.

12  R. Makarucha, Zasady prawa jako czynnik zapewniający aksjologiczną spójność systemu prawa, Folia Iuridica Wratislaviensis 2014, vol. 3 (2), s. 125.

13  S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, „Zasady prawa” w perspektywie teorii prawa oraz szczegółowych nauk prawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 
Socjologiczny 36, 1974, z. 2.

14  Tamże, s. 5-6.

15  Tamże, s. 10.

16  Tamże.



5 Zasada subsydiarności jako zasada ustroju samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej
mgr Jakub Dorosz-Kruczyński

Zasada subsydiarności

W świetle powyższego należy dojść do wniosku, że nie można analizować wpływu zasady subsydiarności 
dla ustroju polskiego samorządu terytorialnego bez uprzedniego osadzenia jej w historyczno-ideowym 
kontekście. Wyjaśnienie tej kwestii jest niezbędne do dokonania prawidłowej oceny jej znaczenia na 
gruncie Konstytucji RP i przełożenia na przepisy ustaw.

Zasada subsydiarności jest silnie osadzona w chrześcijańskiej myśli społecznej. Zasada ta ma wymiar 
uniwersalny, odnoszący się nie tylko do sposobu organizacji państwa i władz publicznych, ale w ogóle 
do sposobu organizacji społeczeństwa. Zasada subsydiarności (zwana też zasadą pomocniczości) została 
ukształtowana w 2 połowie XIX stulecia w związku z pojawieniem się katolickiej nauki społecznej, będącej 
reakcją na rozwój ruchów lewicowych w Europie. Jakkolwiek w literaturze zwraca się uwagę na fakt, że 
zasada ta ma swoje źródła już w filozofii starożytnej oraz że do koncepcji tej odwoływali się filozofowie 
czasów oświecenia17.

Celem zasady subsydiarności jest uporządkowanie relacji pomiędzy jednostką, społeczeństwem i 
państwem. Jej treść wyraża się natomiast w stwierdzeniu, że ingerencja w sprawy jednostki niższego 
stopnia, przez jednostkę wyższego stopnia, jest dopuszczalna tylko w zakresie spraw, których jednostka 
niższego stopnia nie jest w stanie samodzielnie wykonać18. Oznacza to (w pewnym uproszczeniu), że w 
pierwszej kolejności to człowiek powinien samodzielnie prowadzić swoje sprawy. Społeczeństwo zaś 
powinno włączać się do prowadzenia spraw, których sam człowiek nie może efektywnie wykonywać. 
Zaś państwo (właściwie jego kolejne szczeble) powinno odpowiadać za sprawy z którymi nie jest w stanie 
podołać społeczeństwo. Tym samym można powiedzieć, że zasada subsydiarności służy do ochrony 
wolności jednostki przed nadmierną ingerencją ze strony zbiorowości (społeczeństwa i państwa) w 
jej sprawy. O przypisaniu poszczególnych rodzajów spraw do właściwości jednostki, społeczeństwa i 
państwa, decyduje kryterium efektywności z jaką podmioty te mogą wykonywać te zadania. Trzeba także 
wspomnieć, że zasada subsydiarności opiera się na domniemaniu właściwości spraw na rzecz jednostki 
ludzkiej.

Zasada subsydiarności poza wymiarem teologicznym i ogólnospołecznym ma obecnie także wymiar 
prawny. Po II wojnie światowej zaczęła pojawiać się w porządkach prawnych państw Europy Zachodniej 
oraz w prawie międzynarodowym. Najbardziej znanym, normatywnym wyrazem zasady subsydiarności jest 
przepis art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej19. Przepis ten stanowi, że „zgodnie z zasadą pomocniczości, 
w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas 
i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób 
wystarczający przez Państwa Członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz 
lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich 
osiągnięcie na poziomie Unii”. Na tle zasady traktatowej M. Kruk zauważa, że ma ona dwa wymiary20. Po 

17  P. Kowalik, Zasada subsydiarności a przypisywanie wydatków i podatków w federacjach – ujęcie teoretyczne, Nauki społeczne 1(5), 2012, s. 104.

18  W. Łużyński, Elementy zasady pomocniczości w encyklice Benedykta XVI Caritas in veritate, Teologia i człowiek 20 (2012), s. 69-82. 

19  Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 z późn. zm.).

20  M. Kruk, Wokół zasady pomocniczości. Kilka uwag o jej znaczeniu i gwarancjach w Unii Europejskiej, Ius.Novum 2016, nr 4, s. 28-51.
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pierwsze określa sposób podziału między UE i państwa członkowskie tzw. kompetencji dzielonych (czyli 
takich które wykonywane są przez organy Unii i państwa członkowskie). Po drugie jest ona wyrazem 
„szerszej demokratycznej zasady” zgodnie z którą kompetencje powinny być wykonywane jak najbliżej 
obywateli.

Zasada subsydiarności, wyrażona w art. 5 ust. 3 TUE, w oczywisty sposób nie odnosi się do podziału zadań 
publicznych do właściwości organów władzy publicznej funkcjonujących w ramach porządków prawnych 
poszczególnych państw członkowskich. Zasada subsydiarności, w zakresie w jakim odnosi się do sposobu 
organizacji władz publicznych, na poziomie prawa międzynarodowego, została wyrażona w art. 4 ust. 3 
Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego21. Przywołane postanowienie karty nie posługuje się co prawda 
pojęciem „subsydiarności” lub „pomocniczości”. Jednak wyraża ono istotę tej zasady. Postanowienie to 
przewiduje, że „generalnie odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić przede wszystkim te 
organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli. Powierzając te funkcje innemu organowi władzy, 
należy uwzględnić zakres i charakter zadania oraz wymogi efektywności i gospodarności”. J. Jagoda 
zauważa, że postanowienie to należy interpretować jako zasadę podziału władzy, zgodnie z kierunkiem 
„od dołu do góry”22.

Zasada subsydiarności jest także, w przypadku Rzeczpospolitej Polskiej, zasadą prawa krajowego. Ma 
ona przy tym rangę zasady konstytucyjnej, jakkolwiek nie została ona wyrażona w tzw. „artykułowanej 
części konstytucji”. O zasadzie pomocniczości mowa jest w Preambule do Konstytucji RP. W preambule 
zasada ta jest jednym z „praw podstawowych dla państwa”, którego funkcjonowanie oparte jest „na 
poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie 
pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Ujęcie zasady subsydiarności w 
preambule do Konstytucji RP nie pozbawia jej znaczenia normatywnego. W doktrynie przyjmuje się, że 
preambuła zawiera dyrektywy interpretacyjne, które powinny być uwzględniane w procesie stosowania 
jej przepisów23. Można powiedzieć, że takie postanowienia preambuły są argumentami, które należy 
uwzględniać w procesie rekonstrukcji norm konstytucyjnych.

Wpływ na zasady subsydiarności na ustrój samorządu 
terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej

Fakt, że ustrojodawca wyraził zasadę pomocniczości jedynie w preambule do Konstytucji RP nie 
zmienia faktu, że wiele przepisów zawartych w artykułowanej w niej części koresponduje z nią. Za 
funkcjonalnie powiązaną z zasadą subsydiarności należy uznać zasadę decentralizacji władzy publicznej 
zawartą w przepisie art. 15 ust. 1 Konstytucji RP. Treścią tej zasady jest konieczność takiego podziału 
zadań publicznych, między organami administracji publicznej, by jak najwięcej z nich była przypisana do 
właściwości administracji samorządowej. J.H. Szlachetko zauważa przy tym, że istotą zasady decentralizacji 

21  Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 z późn. zm.).

22  J. Jagoda, 1.4. Samodzielność a subsydiarność i decentralizacja [w:] Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2011.

23  B. Banaszak, Prawne znaczenie Preambuły do Konstytucji RP z 1997 roku [w:] red. R. Balicki, M. Jabłoński, Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona 
Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, Wrocław 2018, s. 49-56.
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jest uznanie samodzielności podmiotów administracji zdecentralizowanej24. Kryterium „samodzielności” 
pozwala zresztą odróżnić decentralizację od dekoncentracji. Dekoncentracja zakłada bowiem 
przekazywanie kompetencji administracji terenowej bez przyznawania im przymiotu samodzielności w 
procesie ich wykonywania.

Z kolei przepis art. 16 ust. 2 Konstytucji RP przewiduje, że samorząd terytorialny (będący w polskim 
porządku prawnym związkami mieszkańców danej jednostki – art. 16 ust. 1 konstytucji) uczestniczy w 
sprawowaniu władzy publicznej i przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych 
samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W przepisie tym Tomasz Bąkowski 
widzi realizację zasady pomocniczości. Autor ten zwraca uwagę, że zadania samorządu terytorialnego, o 
których w nim mowa, obejmują zarówno zadania nie władcze jak i kompetencje o władczym charakterze25. 
Z kolei P. Sarnecki zwraca uwagę na podmiotowy zakres tego przepisu – powierza on do wykonywania 
zadania publiczna wspólnotom obywateli, które są osobnymi wobec ogółu Narodu, podmiotami prawa26. 
Tym samym należy uznać, że regulacja ta wpisuje się w zasadę subsydiarności w jakim tam nakazuje, w 
pierwszej kolejności, wykonywać zadania publiczne społeczeństwu (w postaci wspólnot samorządowych), 
przed państwem.

Myśl naczelnej zasady ustrojowej wyrażonej w przepisie art. 16 ust. 2 Konstytucji RP jest rozwijana 
w przepisie art. 163 ustawy zasadniczej. Regulacja ta zawiera domniemanie kompetencyjne na rzecz 
samorządu terytorialnego. Konsekwencją obowiązywania tego przepisu jest konieczność powierzania 
zadań publicznych do właściwości administracji publicznej innego rodzaju na podstawie wyraźnego 
przepisu ustawy. Ustrojodawca przewiduje, że polski samorząd terytorialny ma charakter wieloszczeblowy. 
Jednakże przepisy konstytucji nie określają bliżej iluszczeblowy samorząd terytorialny ma funkcjonować 
w Rzeczpospolitej Polskiej, pozostawiając uregulowanie tej materii ustawodawcy. Jedynie przepis art. 
164 ust. 1 Konstytucji RP przewiduje, że podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. 
Mimo braku określenia, w przepisach konstytucji, wyższych szczebli samorządu, to w przepisie art. 
164 ust. 3 Konstytucji RP, zawarto kolejne domniemanie kompetencyjne. Przewiduje ono, że to gmina 
wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu 
terytorialnego. Należy zatem stwierdzić, że ustrojodawca ustanawiając zasadę dwóch domniemań 
kompetencyjnych odnoszących się do zadań samorządu terytorialnego konsekwentnie realizuje wyrażoną 
w preambule do Konstytucji RP zasadę subsydiarności27.

Jak już wspomniano wyżej zasada subsydiarności jest komplementarna z zasadą decentralizacji, której 
komponentem jest konieczność przyznania samorządowi terytorialnemu samodzielności w wykonywaniu 
jego zadań. Dlatego też trzeba stwierdzić, że przepisy konstytucji zapewniające jednostkom samorządu 
terytorialnego samodzielność pełnią funkcję gwarancyjną wobec zasady subsydiarności. Takie regulacje 
wynikają z przepisów art. 165 Konstytucji RP. Ustęp 1 tego artykułu przyznaje jednostkom samorządu 
terytorialnego osobowość prawną. Oznacza to, że j.s.t., poza tym że są władzą publiczną, są także osobami 
prawnymi, które działają w sferze prawa prywatnego podobnie jak inne osoby prawne. Za gwarancję 

24  J. H. Szlachetko, Trwałość decentralizacji władzy publicznej - pomiędzy konstytucyjną zasadą a ustawową praktyką, ST 2018, nr 10, s. 45-55.

25  T. Bąkowski, Samorząd terytorialny jako użyteczny element ustrojowy państwa z punktu widzenia interesu jednostki, GSP 2020, nr 1, s. 9-19.

26  P. Sarnecki, Art. 16 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.

27  B. Przywora, Zadania samorządu terytorialnego z perspektywy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., PPP 2016, nr 12, s. 82-91.
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samodzielności j.s.t. należy uznać także przepis zawarty w art. 165 ust. 2 Konstytucji RP, który przewiduje, 
że samodzielność samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej. Przepis ten stwarza podstawę dla 
j.s.t. do ochrony ich uprawnień w sądach powszechnych i sądach administracyjnych, a także kompetencję 
do występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o zbadanie zgodności przepisów prawa z 
konstytucją28.

Zabezpieczeniu samodzielności j.s.t. w wykonywaniu zadań publicznych służą także przepisy konstytucji 
regulujące zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Materię tę regulują przepisy 
art. 167 Konstytucji RP. Ochronie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego służy zasada 
adekwatności dochodów j.s.t. względem zadań, które te wykonują (art. 167 ust. 1 i ust. 4 konstytucji). 
W piśmiennictwie wskazuje się, że naruszenie tych zasad polegające na powierzeniu samorządowi 
terytorialnemu do realizacji kolejnych zadań publicznych, bez zabezpieczenia im odpowiednich dochodów 
spowodowałoby faktyczne ograniczenie możliwości samodzielnego wykonywania tych zadań publicznych 
j.s.t.29. W konsekwencji doprowadziłoby to do uzależnienia samorządu terytorialnego od państwa, co 
skutkowałoby także naruszeniem zasady pomocniczości.

Last but not least trzeba także zauważyć, że zasada pomocniczości realizowana jest także przez przepis art. 
166 ust. 1 Konstytucji RP, który to przepis zawiera definicję legalną zadań własnych. Są to takie zadania 
publiczne, które służą zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych – mieszkańców gmin, powiatów 
oraz województw. Oznacza to, że istotą funkcjonowania samorządu terytorialnego, jest powierzenie 
członkom wspólnot samorządowych do załatwiania spraw związanych z funkcjonowaniem właśnie tych 
wspólnot. Zadania publiczne, które snie służą zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, zaś ogółu 
społeczeństwa, mogą być wykonywane przez samorząd terytorialny tylko jako zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej (art. 166 ust. 2 Konstytucji RP).

Konkluzje

Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że zasada pomocniczości ma fundamentalne znaczenie dla ustroju 
polskiej administracji publicznej. Nie została ona ujęta wprost w Rozdziale I Rzeczpospolita, który zawiera 
naczelne zasady ustrojowe Rzeczpospolitej Polskiej. Niemniej jednak poszczególne przepisy konstytucji 
konsekwentnie realizują tę zasadę ustrojową. W założeniach ustrojodawcy samorząd terytorialny, a w 
szczególności gmina, ma być pierwszym poziomem na jakim obywatele otrzymują od państwa pomoc w 
zaspokajaniu ich potrzeb życiowych (czy to w postaci usług administracji świadczącej, czy to w postaci 
ochrony różnego rodzaju dóbr i wartości wykonywanych przez policję administracyjną). To wspólnoty 
samorządowe powinny w zasadniczy sposób realizować zadania publiczne w ramach układu administracji 
publicznej. Zaś administracja rządowa powinna wykonywać tylko te zadania z którymi wspólnoty 
samorządowe nie mogą sobie samodzielnie dać radę. Można powiedzieć, że określony przepisami 
konstytucji system w oparciu o który zorganizowana jest administracja publiczna oparty jest m.in. o zasadę 
pomocniczości.

28  J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2011.

29  W. Miemiec, Finanse samorządu terytorialnego w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, FK 1997, nr 5, s. 5-14.
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Ujęcie zasady pomocniczości w preambule do Konstytucji RP powoduje, że nie może być ona stosowana 
bezpośrednio jako norma prawna. Niemniej jednak zasada pomocniczości stanowi ważną dyrektywę 
interpretacyjną, która powinna być uwzględniana w procesie stosowania przepisów Konstytucji RP i 
ustawowych przepisów ustrojowych. Konieczność uwzględniania takiej dyrektywy w procesie stosowania 
prawa dotyczy zarówno organów władzy publicznej jak i przedstawicieli doktryny prowadzących badania 
nad polskim prawem samorządowym. Pogląd mówiący o konieczności posługiwania się takim zabiegiem 
interpretacyjnym nie budzi obecnie większych wątpliwości. Dobrze jego istotę oddał NSA stwierdzając, 
że: „Formą bezpośredniego stosowania Konstytucji jest również «współstosowanie» interpretacyjne 
zawartych w niej ogólnych zasad ustrojowych, gwarancji i norm - z normami ustaw zwykłych. W takim 
wypadku zasady konstytucyjne powinny być wyznacznikiem przy stosowaniu i interpretacji przepisów 
ustawowych, a organ stosujący prawo ustala jego znaczenie, biorąc pod uwagę zarówno normę ustawową, 
jak i odpowiednią normę Konstytucji”30.

Odnosząc się do postanowionej na wstępie niniejszego artykułu hipotezy badawczej należy ją 
zweryfikować częściowo negatywnie i częściowo uznać za niewiadomą. Ograniczone ramy niniejszego 
opracowania pozwoliły przeprowadzić badanie ograniczone tylko w odniesieniu do przepisów Konstytucji 
RP. Te zaś w sposób efektywny realizują zasadę pomocniczości. W tym miejscu, jako niewiadomą, należy 
pozostawić kwestię tego, czy zasada pomocniczości jest efektywnie realizowana przepisami ustaw. 
Zagadnienie to wymaga dalszych badań.

Kończąc, trzeba także odnieść sposób uregulowania w Konstytucji RP zasady pomocniczości do teorii 
norm-zasad Dworkina-Alexego. Zasada pomocniczości nie ma charakteru bezwzględnego i może być 
realizowana przez ustawodawcę na zasadzie „mniej lub bardziej”. O tym, że ustawodawca dysponuje 
pewną swobodą przy określaniu zakresu zadań samorządu terytorialnego w przepisach ustaw przesądza 
sama konstrukcja przepisów Konstytucji RP, w których występują pojęcia niedookreślone. Od uchwalenia 
obecnej ustawy zasadniczej upłynęło już 25 lat i wciąż istnieją niejasności w określaniu tego, które 
zadanie publiczne jest zadaniem własnym, a które zadaniem zleconym31. Zresztą zakres zadań publicznych 
realizowanych przez samorząd terytorialny polega dynamicznym przeobrażeniom w warunkach 
współczesnego świata32, co także wiąże się z koniecznością dynamicznego podejścia do treści zasady 
pomocniczości.

30  Wyrok NSA z 15.07.2020 r., I OSK 2825/19, LEX nr 3049848.

31  P. Czarny, Art. 166. [w:] red. P. Tuleja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2021.

32  Z. Niewiadomski, O znaczeniu tradycyjnej konstrukcji prawnej samorządu terytorialnego w warunkach współczesności , RPEiS 2020, nr 4, s. 35-48.
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