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Wi ce m ar sza ³ek Se na tu Ma rek Zió³ kow ski

Wi tam wszy s t kich przy by ³ych na kon fe ren cjê. Je s tem bar dzo szczêœ li wy,
¿e w imie niu Se na tu Rze czy po spo li tej mo gê roz po cz¹æ kon fe ren cjê „Po dzia³ 
w³a dzy w spo ³e czeñ stwie de mo kra ty cz nym – wo kó³ ra por tu Kon wer sa to -
rium «Do œwiad cze nie i Przy sz³oœæ». Sa mo rz¹ dnoœæ i de mo kra cja lo kal na”. 

Wi tam pa na pro fe so ra Je rze go Re gul skie go i pa ni¹ Bar ba rê Im io³ czyk,
któ rzy s¹ wspó³ or ga ni za to ra mi tej kon fe ren cji. Wi tam wiel ce sza no wnych
re fe ren tów: pa na pro fe so ra An drze ja Zol la, pa na pro fe so ra Mar ka Saf ja na,
pa na pre ze sa Je rze go Stêp nia, pa nów mi ni strów: pa na Ada ma Le sz kie wi -
cza i pa na To ma sza Sie mo nia ka. 

Kon fe ren cja, któ r¹ roz po czy na my, wpi su je siê w ogól no pol sk¹ de ba tê
o spra wo wa niu i po dzia le w³a dzy w spo ³e czeñ stwie de mo kra ty cz nym.
Zwra cam uwa gê, ¿e jest to ogól no na ro do wa de ba ta nad spo so bem fun kcjo -
no wa nia spo ³e czeñ stwa de mo kra ty cz ne go, pro wa dzo na na ró¿ nych szczeb -
lach. W dzi siej szej de ba cie bie rze udzia³ kil ku par tne rów.

Pier wszy z nich to Kon wer sa to rium „Do œwiad cze nie i Przy sz³oœæ”. Pun -
ktem wy jœcia jest w³a œ nie ra port tej gru py. Jest to hi sto ry cz na ju¿ in sty tu cja,
gru pa lu dzi, któ ra od po nad 20 lat sku pia oso by wiel kie go umys ³u i ser ca, na -
da j¹c kie run ki roz wo ju i za sta na wia j¹c siê nad tym, w ja ki spo sób pañ stwo
pol skie mo ¿e siê zmie niaæ. Lu dzie ci przy go to wy wa li in te lek tual nie tê wiel -
k¹ re wo lu cjê, wiel k¹ sy s te mo w¹ zmia nê w pol skim spo ³e czeñ stwie. Jest to
za tem tak ¿e pró ba od da nia na sze go ho³ du dzia ³a niom tej gru py. 

Dru gim ucze stni kiem kon fe ren cji jest Fun da cja Roz wo ju De mo kra cji
Lo kal nej z jej pre ze sem, pro fe so rem Je rzym Re gul skim i pre ze sem Za -
rz¹ du Fun da cji, pa ni¹ Bar ba r¹ Im io³ czyk.

Trze cim par tne rem s¹ przed sta wi cie le sa mo rz¹ dów lo kal nych i przed sta wi -
cie l wszy s t kich or ga ni za cji sa mo rz¹ du, je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Za tem trze cim ucze stni kiem tej de ba ty s¹ przed sta wi cie le ogól no pol -
skiej or ga ni za cji sku pia j¹ ce je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.
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Czwar tym ucze stni kiem tej de ba ty jest Se nat Rze czy po spo li tej Pol -
skiej, a wiêc ta Iz ba, w któ rej za czê ³a siê idea re for my sa mo rz¹ dów te ry to -
rial nych; ta Iz ba, któ r¹ przy wi¹ zu je nie zwyk ³¹ wa gê do wszy s t kie go, co siê
w tej dzie dzi nie dzie je.

Pi¹ tym wre sz cie ucze stni kiem s¹ przed sta wi cie le rz¹ du, mi ni stro wie.
Chcê po wie dzieæ, ¿e z rz¹ da mi w Rze czy po spo li tej po 1989 r. by ³o ró¿ -

nie. Mo¿ na wœród nich wy mie niæ ta kie, któ re by ³y zde cy do wa ny mi zwo -
len ni ka mi de cen tra li za cji. Na le ¿a ³y do nich rz¹ dy: Ma zo wiec kie go,
Bie lec kie go, Su choc kiej, Buz ka i obe c ny rz¹d. Co do in nych rz¹ dów po wie -
dzia³ bym, ¿e pre zen to wa ³y od mien n¹ ideo lo giê. Obe c nie ma my nie zwyk le 
sprzy ja j¹ c¹ sy tua cjê, gdy¿ te wszy s t kie gru py, o któ rych mó wi ³em oraz
przed sta wi cie le rz¹ du po do b nie dzia ³a j¹, myœ l¹ w je d nym kie run ku. Myœ -
l¹, jak zde cen tra li zo waæ pañ stwo, jak od daæ w³a dzê oby wa te lo wi.

S¹ w tej chwi li wiel kie pro gra my, któ re czê œ cio wo zo sta n¹ przed sta wio -
ne, te go, co rz¹d za mie rza, ale oczy wi œcie, jak wszys cy wie my, jest „dia be³” 
i s¹ „szcze gó ³y”. Trze ba roz wa ¿yæ te wszy s t kie ele men ty, któ re wy wo ³u j¹
de ba tê. Lecz jest to de ba ta kon struk ty wna, po nie wa¿ wszys cy myœ li my po -
do b nie. Ja ko ucze stni cy tej dys ku sji chce my wszys cy iœæ w tym sa mym kie -
run ku. Oczy wi œcie mo ¿e my dys ku to waæ o roz mai tych kwe stiach szcze gó ³o -
wych, ta kich jak za sa da po moc ni czo œci, re la cje miê dzy or ga na mi
je dno o so bo wy mi a ra da mi, upar tyj nie nie sa mo rz¹ dów, ale przede wszy s t kim 
o tym, jak umo co waæ spo ³e czeñ stwo oby wa tel skie, ¿e by sa mo rz¹ dy od gry -
wa ³y wiê k sz¹ ro lê we w³a dzy, nie tyl ko lo kal nej.

Na za koñ cze nie chcia ³em po wie dzieæ je sz cze je d n¹ rzecz. Cza sa mi mó -
wi siê, ¿e po li ty ka ka ¿ de go rz¹ du po trze bu je wiel kiej idei, nie za le¿ nie od
te go, ¿e bê dzie my osi¹ ga li co raz wy ¿ szy po ziom roz wo ju go spo dar cze go
i za spo ka ja nia po trzeb ma te rial nych. W 1990 r. by ³o to pro ste: nie pod leg ³a
Pol ska, po tem wst¹ pie nie do Unii Eu ro pej skiej, przy na le¿ noœæ do NATO.
To zrea li zo wa liœ my.

S¹ dzê, ¿e je d n¹ z ta kich wiel kich idei, któ ra na da je sens dzia ³a niom w³a -
dzy i za an ga ¿o wa niu oby wa tel skie mu, jest roz wój de mo kra cji lo kal nej, roz -
wój spo ³e czeñ stwa oby wa tel skie go i ucze stni ctwa oby wa te li we w³a dzy.
To jest ta idea, nie za le¿ nie od po trzeb ma te rial nych, wo kó³ któ rej mog li -
byœ my siê sku piæ i s¹ dzê, ¿e ta de ba ta do te go siê przy czy ni.

Chcia³ bym te raz od daæ g³os pa nu se na to ro wi Ma riu szo wi Wit cza ko wi,
prze wo dni cz¹ ce mu se nac kiej Ko mi sji Sa mo rz¹ du Te ry to rial ne go i Ad mi -
ni stra cji Pañ stwo wej.

Pro szê bar dzo, Pa nie Se na to rze.



Se na t or Ma riusz Wit czak

Sza no wni Pañ stwo! 
Je s tem za szczy co ny, ¿e mo gê prze by waæ w tak zna mie ni tym gro nie. Chcia -
³em bar dzo go r¹ co po zdro wiæ pañ stwa od wszy s t kich cz³on ków Ko mi sji Sa -
mo rz¹ du Te ry to rial ne go i Ad mi ni stra cji Pañ stwo wej Se na tu RP. Te
¿y cze nia, po zdro wie nia s¹ tym bar dziej szcze re, ¿e w tej ka den cji zna ko mi -
ta wiê k szoœæ mo jej ko mi sji to zwo len ni cy de cen tra li za cji, zwo len ni cy prze -
ka zy wa nia jak naj wiê k szych kom pe ten cji, pie niê dzy i za dañ sa mo rz¹ dom
te ry to rial nym, je dno stkom sa mo rz¹ dów te ry to rial nych. 

Po zdro wiê ró w nie¿ se na to rów, któ rzy przy szli na to spot ka nie, pa na se -
na to ra Per so na i pa na se na to ra Bi szty gê.

Sza no wni Pañ stwo, bar dzo siê cie szê, ¿e bê dzie my mog li dzi siaj roz ma -
wiaæ o ró¿ nych, naj o gól niej rzecz bio r¹c, kon cep cjach kszta³ to wa nia po zio -
mu w³ad cze go w je dno stkach sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. To, co nas ³¹ czy,
to nie w¹t pli wie prze ko na nie, ¿e ka ¿ da for ma de cen tra li za cji sy s te mu w³ad -
cze go w pañ stwie jest lep sza od ja kiej kol wiek for my cen tra li za cji.

Ale na pe w no jest te¿ tak, ¿e ró¿ ne po mys ³y zwi¹ za ne z de cen tra li za cj¹
wy wo ³u j¹ de ba tê, wy mia nê po gl¹ dów. Myœ lê, ¿e to jest do sko na le gro no,
aby te go ty pu po gl¹ dy by ³y wy mie nio ne. To nie w¹t pli wy wa lor te go ty pu
spot kañ. ¯y czê za tem bar dzo owoc nej dys ku sji i bar dzo po ¿y te cz nych
wnios ków dla rz¹ du i dla Se na tu RP. Je sz cze raz go r¹ co pañ stwa po zdra -
wiam.
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Wi ce m ar sza ³ek Se na tu Ma rek Zió³ kow ski

Dziê ku jê bar dzo, Pa nie Se na to rze.
Pro si³ bym te raz pa na pro fe so ra Mar ka Saf ja na, ja ko prze wo dni cz¹ ce go

Ra dy Kon wer sa to rium „Do œwiad cze nie i Przy sz³oœæ”, o wpro wa dze nie do
konferencji.



Referaty





Prof. dr hab. Ma rek Sa f jan 

Kon wers ato rium
„Doœ wiad cze nie i Przysz³oœæ”:

cele, za³o¿enia i za dan ia

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku! Sza no wni Pañ stwo! 
Bê dê siê sta ra³ byæ syn te ty cz ny i nad mier nie nie roz wi jaæ te ma ty ki

wpro wa dze nia, bo je s te œ my ju¿ rze czy wi œcie nie co spóŸ nie ni, a trze ba siê
trzy maæ po rz¹d ku na szych ob rad i za pe wniæ wszy s t kim de ba tê me ry to ry -
cz n¹ nad za ga dnie nia mi, któ re nas przy wiod ³y dzi siaj do tej sa li. Ale uwa -
¿am, ¿e war to roz po cz¹æ tê kon fe ren cjê od po sta wie nia kil ku py tañ
bar dziej ge ne ral nych, zwi¹ za nych z fun kcjo no wa niem sa me go Kon wer sa -
to rium „Do œwiad cze nie i Przy sz³oœæ” oraz te go, czym ono w ogó le jest.

Po wró ci liœ my do idei, któ ra wy da wa ³a siê noœ na 30 lat te mu, ale prze cie¿ 
Kon wer sa to rium „Do œwiad cze nie i Przy sz³oœæ” to kon cep cja wspo ma ga nia 
spo ³e czeñ stwa w okre sie wal ki z nie de mo kra ty cz n¹ w³a dz¹. Pró ba wy jœcia
wte dy po za ofi cjal ne ra my i struk tu ry, któ re, jak wie my, de cy do wa ³y
o wszy s t kim: o ofi cjal nej wie dzy, ofi cjal nej na u ce, ofi cjal nych po gl¹ dach na 
wszy s t ko, co siê w spo ³e czeñ stwie dzia ³o i dziaæ siê mia ³o, a mo ¿e i le piej
– mia ³o, na przy k³ad, w ogó le nie za is t nieæ w prze strze ni pub li cz nej. 

Czy li kró t ko mó wi¹c, Kon wer sa to rium „Do œwiad cze nie i Przy sz³oœæ”
by ³o pro te stem in te lek tua li stów, któ rzy, nie mie sz cz¹c siê zu pe³ nie w ra -
mach „je dy nie s³u szne go” po gl¹ du na rze czy wi stoœæ, po szu ki wa li wte dy
spo so bu za i ni cjo wa nia w Pol sce au ten ty cz nej i rze tel nej de ba ty o jej pro -
ble mach i per spek ty wach. 

By ³a to za ra zem pró ba in ne go ro dza ju ni¿ po de jmo wa na przez kla sy cz ne 
– je ¿e li wol no u¿yæ te go ter mi nu – œro do wis ko opo zy cyj ne w PRL, bo wiem
by ³a ona na kie ro wa na przede wszy s t kim na po g³ê bio n¹, mak sy mal nie zoo -
biek ty wi zo wn¹ ana li zê te go, co mia ³o naj wiê k sze zna cze nie dla rze czy wi -
sto œci tu i te raz, ale i w przy sz³o œci, w per spek ty wie.
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Za le t¹ tej ini cja ty wy by ³o wy jœcie po za kr¹g struk tur ofi cjal nych; oczy -
wi œcie to by³ brak cen zu ry i au to cen zu ry, do daj my. Ale wa d¹ by³ ogra ni czo -
ny kr¹g od bior ców i za wsze wte dy s³a ba prze k³a dal noœæ na re al nie
po de jmo wa ne de cyz je. 

Co by ³o naj wa¿ niej sze? Otó¿ naj wa¿ niej szym ele men tem tej ak ty w no -
œci by ³a bu do wa oby wa tel skiej œwia do mo œci. To by ³o przy go to wa nie spo ³e -
czeñ stwa do za dañ, któ re – gdy nad ej dzie ku te mu od po wie d ni mo ment
– uzy s ka j¹ szan sê na urze czy wi stnie nie. I tak siê sta ³o. By ³o to po nad 30 lat
te mu.

Po zo sta je py ta nie: co uspra wied li wia siêg niê cie do ta kiej de ba ty dzi siaj,
w ca³ ko wi cie od mien nym prze cie¿ an tu ra ¿u spo ³e cz nym, po li ty cz nym i ka -
¿ dym in nym wspó³ czes nej Pol ski? 

Po wrót do idei Kon wer sa to rium „Do œwiad cze nie i Przy sz³oœæ” na stê pu -
je na po cz¹t ku 2007 r., gdy je d nym z g³ó wnych ini cja to rów przy wró ce nia
tej for mu ³y de ba ty jest tak ¿e ucze stnik, bo ha ter sta re go DiP-u, Ste fan
Brat kow ski. Wte dy w³a œ nie gru pa lu dzi zwi¹ za nych z na u k¹, ale i z do -
œwiad cze nia mi pub li cz ny mi ró¿ ne go ty pu, do cho dzi do prze ko na nia, ¿e coœ 
nie dob re go dzie je z na szym pañ stwem. Dla cze go? Ma my prze cie¿ de mo -
kra cjê, ma my œwiet nie roz bu do wa n¹ w nie któ rych ele men tach in fra struk -
tu rê pra w n¹, ma my pañ stwo pra wa, ma my gwa ran cje in sty tu cjo nal ne te go
pra wa. Ma my te¿ s¹ dy, sa mo rz¹d, je s te œ my wre sz cie w Unii Eu ro pej skiej.

Ale ci¹g le je dnak mó wi my sa mi o so bie, ¿e je s te œ my m³o d¹, nie doj rza ³¹
de mo kra cj¹, ci¹g le de mo kra cj¹ in sta tu na scen di; de mo kra cj¹, przed któ r¹
stoi na dal bar dzo wie le ko lej nych wy zwañ. I nie od czu wa my, co jest cha -
rak te ry sty cz ne, w wiê k szo œci, ta kiej sa tys fak cji, ja kiej mog li byœ my siê spo -
dzie waæ do cie ra j¹c do obe c ne go eta pu po 20 la tach od roz po czê cia pro ce su
trans for ma cji.

Dla cze go? Otó¿ to, cze go nam bra ku je dzi siaj, to au ten ty cz ne go spo ³e -
czeñ stwa oby wa tel skie go. Od czu wa my nie do sta tek po wa¿ nej, au ten ty cz -
nej de ba ty o za sa dni czych pro ble mach Pol ski, ocze ki wa li byœ my tak ¿e
dzi siaj zna cz nie wiê k szej od po wie dzial no œci ka ¿ de go Po la ka za je go w³a s -
ne oto cze nie i za je go w³a s n¹ ma ³¹ Oj czyz nê.

De mo kra cja ma, jak wia do mo, wie le wy mia rów, ma ró¿ ne ob li cza. De -
mo kra cja, któ r¹ na zy wam de mo kra cj¹ nor ma ty wn¹, for mal n¹, de mo kra cj¹
za ko do wa n¹ w kon sty tu cji i wie lu usta wach, nie ko nie cz nie prze k³a da siê
na re al n¹ de mo kra cjê. Bo prze cie¿ spo ³e czeñ stwo de mo kra ty cz ne – to te¿
po wie dzmy wy raŸ nie, choæ brzmi to pa ra dok sal nie – to nie ko nie cz ne spo -
³e czeñ stwo oby wa tel skie. Mo¿ li woœæ wziê cia we w³a s ne rê ce wspó³ od po -
wie dzial no œci za Pol skê i za swo j¹ ma ³¹ Oj czyz nê prze cie¿ je sz cze wca le nie 
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oz na cza au to ma ty cz nie, ¿e ta ka mo¿ li woœæ wziê cia wspó³ od po wie dzial no œci
zo sta nie re al nie wy ko rzy sta na. Nie oz na cza te¿ je sz cze przy jê cia, kró t ko mó -
wi¹c, re al ne go za an ga ¿o wa nia oby wa te li w to, co siê wo kó³ nich dzie je. 

St¹d te¿ na wi¹ za nie do idei Kon wer sa to rium „Do œwiad cze nie i Przy -
sz³oœæ” w ta kim oto sen sie, ¿e uz na liœ my, tak jak kie dyœ, przed 30 la ty, za
nie zbê d ne wy jœcie nie co po za czy sto for mal ne struk tu ry, for mal ne spo so by 
ko mu ni ka cji, po to, ¿e by zo ba czyæ na sz¹ rze czy wi stoœæ z nie co in nej per -
spek ty wy. Po to, ¿e by w³a œ nie z in nej nie co per spek ty wy spró bo waæ do -
strzec, co siê dzie je w is t nie j¹ cych me cha niz mach ¿y cia pub li cz ne go. Co
siê za cie ra, co nie pa su je, co wy ma ga pil nej po pra wy i in ne go po de jœcia.

Kon wer sa to rium „Do œwiad cze nie i Przy sz³oœæ” – chcia ³em to z ca ³¹ mo -
c¹ pod kreœ liæ – nie jest par ti¹ po li ty cz n¹, nie jest na wet za cz¹t kiem par tii
po li ty cz nej, nie jest sto wa rzy sze niem, nie jest fun da cj¹ ani – do daj my dla
po rz¹d ku, ¿y je my wszak w go spo dar ce ryn ko wej – nie jest te¿ spó ³k¹ pra wa 
han dlo we go. Jest tak jak kie dyœ mak sy mal nie nie sfor ma li zo wa n¹ gru p¹
dys ku syj n¹, a wiêc w³a œ nie kon wer sa to rium. To na wi¹ za nie do kon struk cji
dy dak ty ki uni wer sy tec kiej – na uczel niach two rzy siê kon wer sa to ria obok
wy k³a dów i se mi na riów – nie jest przy pad ko we. Bo prze cie¿ cho dzi w pier -
wszym rzê dzie o wy mia nê myœ li i do œwiad czeñ, ale za ra zem nie cho dzi o to, 
by g³o siæ de fi ni ty wne i osta te cz ne pra w dy w po sta ci ak sjo ma ty cz nej.

To dru gie po trzy dzie stu la tach na wi¹ za nie do idei sta re go Kon wer sa to -
rium „Do œwiad cze nie i Przy sz³oœæ” prze ja wia siê w przy jê tej for mu le dzia -
³a nia obe c ne go DiP-u, któ ra za k³a da – tak jak kie dyœ – pe³ n¹ ró¿ no ro dnoœæ
po stro nie ucze stni ków kon wer sa to rium. Ró¿ no ro dnoœæ prze ko nañ po li ty -
cz nych, upo do bañ, pre fe ren cji, pro fe sji wy ko ny wa nej, a i sty lu dzia ³a nia.
Nie spo ty ka my siê pod ¿a dn¹ wspól n¹, je dno cz¹ c¹ for mu ³¹ po li ty cz n¹. Je -
dno czy nas na to miast myœl, ¿e mu si my coœ w na szej rze czy wi sto œci zmie -
niaæ, ¿e po trzeb ne s¹ no we idee, no we im pul sy. £¹ czy nas te¿ au ten ty cz ny
nie po kój, ¿e w Pol sce nie we wszy s t kich sfe rach dzie je siê do b rze. 

Spró buj my od po wie dzieæ obe c nie na py ta nie: dla cze go przy jê te za ³o ¿e -
nia i ce le sk³a nia j¹ do przy jê cia ta kiej w³a œ nie for mu ³y oby wa tel skie go za -
an ga ¿o wa nia, ta kiej for mu ³y wy ra ¿a nia tros ki o do b ro pub li cz ne? Otó¿ nie
mo¿ na tra ciæ z po la wi dze nia fak tu, ¿e spo ³e czeñ stwo pol skie jest dzi siaj
nie co zmê czo ne po li ty k¹, jest na wet do po li ty ki znie chê co ne; po twier dza j¹ 
to li cz ne ba da nia spo ³e cz ne. Jak wy ni ka na przy k³ad z ba dañ OBOP
– sprzed kil ku lat wpraw dzie, ale s¹ dzê, ¿e nie wie le siê tu taj zmie ni ³o – blis -
ko 70% ba da nych wy ra ¿a kry zys za u fa nia do wszel kich form czy sto po li ty -
cz ne go dzia ³a nia, je dy nie 30% wy ra ¿a in ne prze ko na nie, i to nie ko nie cz nie
w spo sób zde cy do wa ny.
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W na szym pier wszym ra por cie: „Uwa gi o sta nie de mo kra cji w Pol sce”,
zwra ca liœ my uwa gê na to, ¿e te wy ni ki ba dañ OBOP mo¿ na in ter pre to waæ
ró¿ nie. Po pier wsze, ja ko prze jaw alie na cji kla sy po li ty cz nej we wspó³ czes -
nej Rze czy po spo li tej. Ale z dru giej stro ny mo¿ na te¿ in ter pre to waæ je ja ko
prze jaw pe w nej nie doj rza ³o œci sa me go spo ³e czeñ stwa, któ re wy da je siê co -
raz moc niej za gu bio ne w co raz bar dziej skom pli ko wa nym g¹ sz czu nie ja s -
nych roz wi¹ zañ in sty tu cjo nal nych. To spo ³e czeñ stwo ci¹g le ocze ku je, ¿e
ktoœ mo ¿e – ale do daj my te¿ – ¿e ktoœ po wi nien za nie, i bez je go udzia ³u nie -
ste ty, roz wi¹ zy waæ re al ne pro ble my, któ re ta kich roz wi¹ zañ wy ma ga j¹. Bez
wzglê du na po pra w noœæ ta kiej in ter pre ta cji wy da je siê nie w¹t pli we, ¿e zja -
wis ko swoi ste go kry zy su za u fa nia, kry zy su za u fa nia do elit, tak czy ina czej
ro zu mia nych, to wa rzy szy nam na pe w no w ca ³ym okre sie trans for ma cji. 

Nie jest wiêc po zba wio na za sa dno œci te za, ¿e dzi siaj po trze bu je my
w pier wszym rzê dzie au ten tyz mu de bat, au ten tyz mu de ba ty spo ³e cz nej,
de ba ty uwol nio nej od ko no ta cji i emo cji po li ty cz nych, od do raŸ no œci bie -
¿¹ ce go in te re su. 

Nie je s te œ my na i wni – po li ty ka jest oczy wi œcie nie zbê d nym kom po nen -
tem, jest prze s³an k¹ sku te cz no œci wszel kich dzia ³añ na sce nie pub li cz nej.
Bez po li ty ki, wdra ¿a nej po przez de mo kra ty cz ne in sty tu cje, oczy wi œcie nie
ma szans na to, aby kszta³ to waæ pra wo, aby wp³y waæ stra te gi cz nie na kie -
run ki roz wo ju na sze go kra ju.

Ale te¿ pa miê taj my, ¿e po li ty ka ma swo je ogra ni cze nia. Po li ty ka ma bo -
wiem za wsze swo je au to no mi cz ne ce le. Przede wszy s t kim po li ty ka ni gdy
nie bê dzie dro g¹ do osi¹g niê cia za k³a da nych ce lów, je ¿e li nie zo sta nie wspar -
ta w³a œ nie tym au ten ty cz nym dia lo giem i za u fa niem spo ³e cz nym. Je ¿e li,
z dru giej stro ny, nie bê dzie wspar ta na do b rze umo co wa nych i zo biek ty wi zo -
wa nych ana li zach tych ob sza rów ¿y cia spo ³e cz ne go i go spo dar cze go, któ re
po ka zu j¹ ró¿ no ro dne wa rian ty, op cje, ko rzy œci i ne ga ty wy pro po no wa nych
zmian. I o to w³a œ nie sta ra my siê w ra mach na szej ak ty w no œci w ra mach Kon -
wer sa to rium „Do œwiad cze nie i Przy sz³oœæ”. Na szym ce lem jest wiêc ak ty wi -
zo wa nie spo ³e cz ne go dia lo gu – ko nie cz ne go ele men tu spo ³e czeñ stwa
oby wa tel skie go. Stan spo ³e czeñ stwa oby wa tel skie go Rze czy po spo li tej An -
no Do mi ni 2008, jak wspo mnia ³em przed chwi l¹, bu dzi nie po kój. Nie cho dzi 
ju¿ na wet o to, ¿e lu dzie od wra ca j¹ siê od po li ty ki; bar dziej cho dzi o to, ¿e nie
prze ja wia j¹ chê ci an ga ¿o wa nia siê w au ten ty cz n¹ ak ty w noœæ pub li cz n¹ i nie
chc¹ braæ od po wie dzial no œci za swo je pañ stwo za ró wno w je go wy mia rze
ogól nym, jak i w wy mia rze sa mo rz¹ do wym, lo kal nym.

Do br¹ i do sko na le zna n¹ wszy s t kim pañ stwu eg zem pli fi ka cj¹ ta kiej te -
zy jest ba nal ne przy pom nie nie ab sen cji wy bor czej, któ ra prze cie¿ wci¹¿
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utrzy mu je siê na nie zwyk le wy so kim po zio mie za ró wno w wy bo rach ogól -
no kra jo wych, jak i – mo ¿e je sz cze w wiê k szym stop niu – na szczeb lu sa mo -
rz¹ do wym. 

Na szym ce lem w tej sy tua cji jest wiêc po szu ki wa nie i roz wi ja nie oraz
wspo ma ga nie ta kich roz wi¹ zañ, któ re bê d¹ sty mu lo wa ³y ak ty w noœæ i po -
zwo l¹ na od bu do wa nie wiê zi spo ³e cz nej. Trud no siê nie zgo dziæ z te z¹, ¿e
Pol ska prze cho dzi przez ca ³y czas d³u gi, skom pli ko wa ny pro ces prze -
kszta³ ca nia pañ stwa au to ry tar ne go w de mo kra ty cz ne pañ stwo pra wa. Jest
to pro ces do ko nu j¹ cy siê na po zio mie œwia do mo œci oby wa tel skiej, ale tak ¿e 
i roz wi¹ zañ in sty tu cjo nal nych.

W na szym pier wszym ra por cie na te mat sta nu de mo kra cji w Pol sce,
któ ry po ja wi³ siê rok te mu, pi sa liœ my tak, cy tu jê: „Suk ces mo¿ na osi¹g n¹æ 
je dy nie dro g¹ ko lej nych kro ków, zmie nia j¹c pra wo, mo dy fi ku j¹c fun -
kcjo no wa nie in sty tu cji pub li cz nych, wspie ra j¹c roz wój spo ³e czeñ stwa
oby wa tel skie go”. Trze ba bu do waæ de mo kra cjê utrwa la j¹c osi¹ ga ne efek -
ty, a je dno czeœ nie trze ba we ry fi ko waæ spo so by re a li za cji za jêæ pub li cz -
nych i do sto so wy waæ siê do zmie nia j¹ cych siê po trzeb i oko li cz no œci. Jest
to wiel kie wy zwa nie i wiel ka hi sto ry cz na od po wie dzial noœæ w³adz pañ -
stwo wych i li de rów po li ty cz nych. Od ich dzia ³añ za le ¿y bo wiem przy -
sz³oœæ kra ju i spo ³e czeñ stwa.

Mo¿ na tu do daæ, ¿e od te go za le ¿y ró w nie¿, wie my to na pe w no dzi siaj,
na sze miej sce w Eu ro pie i nasz wp³yw na dal szy prze bieg i kie ru nek pro ce -
sów in te gra cyj nych.

Ra port o sa mo rz¹ dno œci i de mo kra cji lo kal nej, któ ry jest pun ktem wy jœcia
do dzi siej szej de ba ty, jest dru gim w ko lej no œci ra por tem Kon wer sa to rium
„Do œwiad cze nie i Przy sz³oœæ” – po ra por cie na te mat sta nu de mo kra cji
w Pol sce. Chcê do daæ, ¿e po tych dwóch ra por tach Kon wer sa to rium „Do -
œwiad cze nie i Przy sz³oœæ” za jê liœ my siê je sz cze in ny mi, bar dzo wa¿ ny mi
seg men ta mi po li ty ki pañ stwa, sy tua cji w Pol sce, po li ty ki za gra ni cz nej.
Ten ra port zo sta³ wy da ny kil ka mie siê cy te mu pod kie run kiem pa ni pro fe -
sor Ire ny Li po wicz. Ko lej ny ra port czy sta no wis ko Kon wer sa to rium „Do -
œwiad cze nie i Przy sz³oœæ” po œwiê ci liœ my spra wie re form w s³u¿ bie zdro wia. 
Jest ró w nie¿ w przy go to wa niu bar dzo wa¿ ny, jak s¹ dzê, ra port do ty cz¹ cy
pro ble mów edu ka cji w Pol sce, re form szkol ni ctwa wy ¿ sze go (ale nie tyl -
ko), a tak ¿e wy mia ru spra wied li wo œci.

Wra ca j¹c do ra por tu na te mat sa mo rz¹ dno œci i de mo kra cji lo kal nej. Ta
ko lej noœæ – jest to aku rat dru gi w ko lej no œci ra port – nie jest dzie ³em
przy pad ku, po nie wa¿ z ca ³¹ pe w no œci¹ po wo dze nie w bu do wa niu no wo -
czes ne go spo ³e czeñ stwa oby wa tel skie go za le ¿y w de cy du j¹ cym stop niu
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od te go, ja ka bê dzie dal sza stra te gia pañ stwa w sty mu lo wa niu ak ty w no œci 
na szczeb lu sa mo rz¹ do wym. I w tej dzie dzi nie prze cie¿ zro bio no ju¿ nie -
ma ³o.

Pol ska, dziê ki za sa dni czym re for mom w tym ob sza rze, prze ³a mu je
utrzy mu j¹ cy siê przez kil ka dzie si¹t lat mo no pol pañ stwa ko mu ni sty cz ne go 
we wszy s t kich dzie dzi nach ak ty w no œci po li ty cz nej. Iden ty fi ku je my ten
mo no pol tra dy cyj nie w piê ciu gru pach, ja ko mo no pol po li ty cz ny, w³a dzy
pub li cz nej, w³a s no œci pub li cz nej, fi nan sów pub li cz nych, ad mi ni stra cji
pub li cz nej. Otó¿ prze ³a my wa nie te go mo no po lu zmie ni ³o ob li cze Pol ski,
ale na dal je dnak czu je my wszys cy, ¿e dzi siaj po trzeb ny jest no wy im puls
w po sta ci dal szych is tot nych re form in sty tu cjo nal nych, któ re umoc ni¹
stan dar dy de mo kra cji lo kal nej i de mo kra ty cz ne go pañ stwa pra wa. Zgo d nie 
z pod sta wo wy mi za ³o ¿e nia mi kon sty tu cyj ny mi, zgo d nie z wy ra ¿o n¹ w art.
15 Kon sty tu cji za sa d¹ de cen tra li za cji w³a dzy pub li cz nej oraz sa mo rz¹ dno -
œci – art. 16, sa mo rz¹d ucze stni czy w spra wo wa niu w³a dzy, któ r¹ wy ko nu je
w imie niu w³a s nym i na w³a s n¹ od po wie dzial noœæ.

Koñ cz¹c wy ra ¿am na dzie jê, ¿e dzi siej sza de ba ta nad kszta³ tem dal szych
sa mo rz¹ do wych re form ustro jo wych od by wa siê w do brym mo men cie in -
ten sy wnych prac usta wo daw czych, któ re prze cie¿ w tym przed mio cie obe c -
nie siê to cz¹. 

Idee za war te w ra por cie Kon wer sa to rium „Do œwiad cze nie i Przy sz³oœæ”,
mam ta k¹ na dzie jê, oka ¿¹ siê przy dat ne dla lep szej iden ty fi ka cji naj wa¿ -
niej szych wy zwañ, przed któ ry mi stoi dzi siaj sa mo rz¹d te ry to rial ny Rze -
czy po spo li tej.

Chcia³ bym te¿ sko rzy staæ z okaz ji i w imie niu swoim oraz Ra dy Pro gra -
mo wej Kon wer sa to rium po dziê ko waæ wy so kiej Iz bie, po dziê ko waæ pa nu
mar sza³ ko wi za za an ga ¿o wa nie, po dziê ko waæ za za pro sze nie i or ga ni za cjê
kon fe ren cji oraz ob jê cie nad ni¹ swo je go do stoj ne go wspó³ pa tro na tu.
Dziê ku jê bar dzo za uwa gê.

Wi ce m ar sza ³ek Se natu Ma rek Zió³ kow ski

Pa nie Pro fe so rze, dziê ku jê bar dzo za re fe rat.
Za nim od dam g³os wspó³ or ga ni za to ro wi kon fe ren cji, chcia³ bym po wi taæ 

trzy oso by, re pre zen tu j¹ ce jak gdy by trzy szczeb le. Za cznê od rz¹ du. Pan
mi ni ster To masz Sie mo niak. Wi ta my ser de cz nie.

Po dru gie par la ment. Mó wi liœ my ca ³y czas o Se na cie, a tym cza sem jest
wœród nas pan po se³ Bro ni s³aw Dut ka, któ ry jest prze wo dni cz¹ cym Ko mi sji 
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Sa mo rz¹ du Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej Se jmu. Se nat i Sejm je d -
nak pra cu j¹ ra zem.

I po trze cie: chcia ³em po wi taæ przed sta wi cie la naj wy ¿ sze go szczeb la sa -
mo rz¹ du te ry to rial ne go, je d ne go z mar sza³ ków wo je wództw, pa na mar -
sza³ ka Mar ka WoŸ nia ka z Wiel ko pol ski.

Czy li ma my rz¹d, par la ment i sa mo rz¹d lo kal ny, o spo ³e czeñ stwie oby -
wa tel skim ju¿ us ³y sze liœ my.

Teraz poproszê o zabranie g³osu pa na pro fe so ra Regulskiego.



Prof. dr hab. Je rzy Re gul s ki

Sa morz¹dn oœæ
i de mok racja lokalna

Szanowni Pañ stwo! 
Dla mnie oso bi œcie to dzi siej sze spot ka nie dwóch in sty tu cji: DiP i Se na -

tu, ma spe c jal ne zna cze nie. Ty dzieñ te mu mi nê ³a 27. ro cz ni ca spot ka nia
na fo rum DiP-u, gdzie by ³a mo ¿ noœæ przed sta wie nia za ³o ¿eñ re for my sa -
mo rz¹ do wej i od bu do wy sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. By ³o to 12 czer wca
1981 r. A po tem by ³o 8 lat pra cy, któ r¹ pro wa dzi liœ my wspól nie z Mi cha ³em
Ku le sz¹, pra cu j¹c nad stwo rze niem te go mo de lu, któ ry by³ póŸ niej wpro -
wa dzo ny w ¿y cie na pod sta wie ini cja ty wy se nac kiej. Jej 19. ro cz ni ca przy -
pa da za pa rê ty go dni, w koñ cu lip ca. Mam w zwi¹z ku z tym emo cjo nal ne
po wi¹ za nie ze spra w¹ i cie szê siê, ¿e obie te in sty tu cje s¹ dzi siaj po ³¹ czo ne.

Z ra por tu, któ ry op ra co wa liœ my z pa ni¹ Bar ba r¹ Im io³ czyk, wy mie ni my
dzi siaj kil ka tez pod sta wo wych, ze wzglê du na ogra ni cze nia cza so we. Wa¿ -
niej sza jest dys ku sja. Bê dzie my ope ro waæ ra czej has ³a mi, któ rych uza sa -
dnie nie mo g¹ pañ stwo zna leŸæ al bo w tek œ cie, któ ry zo sta³ roz da ny, al bo na
stro nie in ter ne to wej (ad res jest po da ny w materia³ach), gdzie za ³¹ czo no ró -
w nie¿ oko ³o 30 stron przy pi sów uza sa dnia j¹ cych stwier dze nia, ja kie s¹
w tym tek œ cie za war te. 

Z ca ³o œci pro ble mów kon cen tru je my siê dzi siaj na spra wie po dzia ³u w³a -
dzy. Wia do mo, ¿e pañ stwo de mo kra ty cz ne jest opar te na za sa dzie po dzia ³u 
w³a dzy, i wia do mo, ¿e ka ¿ dy kto ma w³a dzê, nie lu bi siê dzie liæ z in ny mi.
Jest to zja wis ko cha rak te ry sty cz ne nie tyl ko dla Pol ski, ale w Pol sce wy stê -
pu je to w spo sób szcze gól nie groŸ ny w³a œ nie w okre sie bu do wa nia pañ stwa
de mo kra ty cz ne go.

Wia do mo, ¿e kon cen tra cja w³a dzy pro wa dzi do wszel kie go ro dza ju wy -
na tu rzeñ, w³a dza ab so lut na ko rum pu je w spo sób ab so lut ny. Wia do mo, ¿e

18

Prof. dr hab. Je rzy Re gul s ki – pre zes Fun da c ji Roz wo ju De mo k ra cji Lo kal n ej.



kon cen tra cja w³a dzy pro wa dzi do za gro ¿e nia praw oby wa tel skich, gdy¿
cz³o wiek jest wte dy uza le¿ nio ny od de cy den tów, a nie od pra wa.

Ge ne ral nie, mó wi¹c o po dzia le w³a dzy na ogó³ siê myœ li o jej kla sy cz -
nym trój po dzia le na w³a dzê usta wo daw cz¹, wy ko naw cz¹ i s¹ do wni cz¹.
O tym bym dzi siaj nie chcia³ je dnak mó wiæ. Chcê mó wiæ o tych in nych po -
dzia ³ach, któ re s¹ ró w nie¿ is tot ne, a o któ rych czê sto siê za po mi na.

A w Pol sce na stê pu je – w ci¹ gu tych 20 lat pra wie bu do wa nia de mo kra -
cji – za tar cie gra nic i przede wszy s t kim pod sta wo wa spra wa: za tar cie gra nic
po miê dzy po szcze gól ny mi in sty tu cja mi, któ re zgo d nie z za sa d¹ po moc ni -
czo œci po win ny prze jmo waæ naj wiê cej za dañ i od po wie dzial no œci tych in -
sty tu cji, któ re s¹ naj bli ¿ej oby wa te la. 

Tym cza sem in sty tu cje – mó wi¹c po pu lar nie – te wy ¿ sze, ma j¹ ten den -
cjê do prze jmo wa nia w³a dzy. Ma my wiêc za tar cie w³a dzy przede wszy s t -
kim po miê dzy sfe r¹ sa mo rz¹ do w¹ a sfe r¹ rz¹ do w¹. Wy ni ka to z wie lu
po wo dów, ale chcia³ bym skon cen tro waæ siê na dwóch. 

Pier wszy, o czym mó wi³ pan pro fe sor Saf jan, to mo del pañ stwa. Otó¿
od zie dzi czy liœ my w na szej men tal no œci pañ stwo ro zu mia ne w uk ³a dzie
PRL-owskim, pañ stwo scen tra li zo wa ne, w któ rym obo wi¹ zu je za sa da je -
dno li tej w³a dzy pañ stwo wej. Ma my ci¹g le za pi sa n¹ w g³o wie pe w n¹ hie -
rar chi cz noœæ w³adz, w³a dzê wy ¿ sz¹ i ni¿ sz¹. 

Tym cza sem ma my w œwia do mo œci pub li cz nej na dal nie ja s n¹ sy tua cjê,
do ty cz¹ c¹ mo de lu pañ stwa. Czy pañ stwo ma swo je w³a s ne in te re sy, czy
jest po to, ¿e by kie ro waæ oby wa te la mi, wska zy waæ im w³a œci we za cho wa -
nia i za stê po waæ oby wa te li w for mu ³o wa niu im ce lów? Czy od wro t nie: pañ -
stwo ma s³u ¿yæ oby wa te lom i ma ro biæ to, cze go chc¹ oby wa te le? 

Te dwa mo de le ci¹g le nie s¹ je dno zna cz nie ro zu mia ne. Sze reg op cji po -
li ty cz nych bar dzo wy raŸ nie op tu je na rzecz pañ stwa au to ry tar ne go, pañ -
stwa, któ re ma w³a s ne ce le, pañ stwa, któ re ma kie ro waæ oby wa te la mi
i wska zy waæ im to, co do bre, a okreœ laæ ró w nie¿ to, co z³e i cze go nie po win ni
ro biæ. Ta op cja ode gra ³a is tot n¹ ro lê, o czym mo ¿e pa ni Bar ba ra Im io³ czyk
wie le piej ode mnie, w cza sie dys ku sji na te mat od two rze nia sa mo rz¹ du po -
wia to we go i wo je wó dz kie go, kie dy to pra wi co wi po s³o wie bar dzo wy raŸ nie
mówili, ¿e trze ba wzmoc niæ w³a dzê wo je wo dy, bo prze ka za nie w³a dzy mar -
sza³ kom gro zi roz pa dem pañ stwa.

Pa miê tam, jak je d na z po s³a nek do wo dzi ³a, ¿e na da nie sa mo rz¹ dno œci
wo je wó dz twom do pro wa dzi do te go, ¿e na przy k³ad mar sza ³ek ol sztyñ ski
za wrze po ro zu mie nie z Ka li nin gra dem i stwo rz¹ wspól ne pañ stwo.

Mo¿ na wiêc mó wiæ du ¿o bzdur, o tym siê póŸ niej nie pa miê ta, ale skut ki 
ta kich wy st¹ pieñ czu je my wszys cy. A wiêc pro blem: ja kie pañ stwo ma byæ? 
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Oby wa tel skie czy au to ry tar ne? Ta spra wa, po wta rzam, nie jest w œwia do -
mo œci spo ³e cz nej je dno zna cz nie okreœ lo na. 

Chcia ³em pod kreœ liæ, ¿e d¹ ¿e nie do au to ry ta ryz mu oz na cza brak za u fa -
nia do spo ³e czeñ stwa. Oz na cza, ¿e tyl ko po li ty cy szczeb la cen tral ne go
i urzê dni cy naj wy ¿ sze go szczeb la mo g¹ okreœ liæ, co lu dziom jest po trzeb ne. 
Ten brak wia ry od czu wa liœ my przez ca ³y czas, na wet w mo men cie two rze -
nia sa mo rz¹ dów, kie dy to mó wio no, ¿e spo ³e czeñ stwo nie do ros ³o.

Dru g¹ rze cz¹, na któ r¹ chcia ³em zwró ciæ uwa gê, jest prze ciw sta wnoœæ
uk ³a du re sor to we go pañ stwa i uk ³a du opar te go na uk ³a dzie te ry to rial nym.
PRL by ³a opar ta na re sor tach i na wi¹ za niu lu dzi z miej scem pra cy. Tam
by ³y zwi¹z ki za wo do we, tam by ³a par tia, tam siê ro bi ³o ka rie ry, tam uzy s ki -
wa ³o siê przy dzia ³y sa mo cho dów czy mie sz kañ. Nie is t nia ³a or ga ni za cja
spo ³e czeñ stwa wo kó³ miej sca za mie sz ka nia. A sa mo rz¹ dnoœæ po le ga w³a œ -
nie na or ga ni za cji lu dzi wo kó³ miej sca za mie sz ka nia, bo wszys cy, nie za le¿ -
nie od za wo du, ma my te sa me po trze by.

Ta kon fron ta cja uk ³a du re sor to we go i uk ³a du te ry to rial ne go trwa do
dziœ. Re sor ty s¹ pod sta wo w¹ si ³¹ prze ciw sta wia j¹ c¹ siê wszel kim for mom
de cen tra li za cji. Bo wzmoc nie nie uk ³a du te ry to rial ne go po wo du je au to ma -
ty cz nie ogra ni cze nie up ra wnieñ re sor tu. Tê spra wê trze ba mieæ ca ³y czas
w œwia do mo œci, wie dzieæ, ¿e ona jest groŸ na. Szcze gól nie groŸ ne by ³y sy -
tua cje, w któ rych re sor ty przy dzie la no nie ja ko w pacht po szcze gól nym par -
tiom. Wte dy si ³a par tii za le ¿a ³a od stop nia roz wo ju re sor tu, czy li mia³ on
si ³ê do da wa nia pie niê dzy i ob sa dza nia sta no wisk.

Upar tyj nia nie po szcze gól nych mi ni sterstw pro wa dzi ³o oczy wi œcie do
ogra ni cza nia mo¿ li wo œci roz wo ju sa mo rz¹ dno œci i de cen tra li za cji pañ stwa.
Wy ni ka z te go kil ka pod sta wo wych tez. Je ¿e li chce my bu do waæ pañ stwo
oby wa tel skie, opar te na sa mo rz¹ dno œci, je ¿e li wie rzy my, ¿e lu dzie po tra fi¹
okreœ laæ swo je ce le i swo je po trze by, to trze ba ogra ni czyæ dzia ³a nie pañ -
stwa do tych dzie dzin, w któ rych pañ stwo jest po trzeb ne. Pañ stwo w Pol -
sce ma byæ sil ne, ale si ³a pañ stwa nie po le ga na tym, ¿e by przy jmo waæ jak
naj wiê cej kom pe ten cji pod swo je skrzyd ³a, tyl ko na tym, ¿e by swo je obo -
wi¹z ki do b rze wy pe³ niaæ. I dla te go trze ba siê skon cen tro waæ na tym, co
pañ stwo mo ¿e i po win no ro biæ w sto sun ku do oby wa te li. Trze ba wszy s t kie
in sty tu cje, któ re s¹ za wi¹ za ne przez re sor ty lo kalne, od daæ w³a dzom te re -
no wym.

Nie ma po wo du to le ro waæ sy tua cji, ¿e mi ni ster stwo kul tu ry ma kil ka set
in sty tu cji, któ ry mi za rz¹ dza bez po œre dnio, ¿e mi ni ster stwo rol ni ctwa – nie
wiem, w ja kim sta nie jest spra wa – chce prze j¹æ szko ³y rol ni cze, za braæ je
sa mo rz¹ dom. Nie ma po wo dów, ¿e by ca ³y sze reg in sty tu cji pañ stwo wych,
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cen tral nych za rz¹ dza³ in sty tu cja mi, któ ry mi za rz¹ dzaæ nie po wi nien. Jest
oczy wi ste ko nie cz noœæ ze spo le nia ad mi ni stra cji te re no wej w rê kach wo je -
wo dów i sta ro stów oraz lik wi da cja ad mi ni stra cji spe c jal nych, pod po rz¹d ko -
wa nych bez po œre dnio po szcze gól nym re sor tom.

Ale kon cen tru j¹c uwa gê na re la cjach miê dzy rz¹ dem a sa mo rz¹ dem
trze ba pa miê taæ, ¿e za sa da po moc ni czo œci wy ma ga ró w nie¿, aby kom pe -
ten cje w ra mach sek to ra sa mo rz¹ do we go by ³y prze ka zy wa ne w dó³. Tym -
cza sem ma my ten den cjê do cen tra li za cji ró w nie¿ w ra mach gmin,
po wia tów oraz wo je wództw, d¹ ¿e nie do prze jmo wa nia swoich kom pe ten cji 
i opór przed prze ka zy wa niem in nych po szcze gól nych fun kcji w dó³ – do
gmin, miast, a wiêc jak naj bli ¿ej oby wa te li.

Is t nie je ró w nie¿ pro blem two rze nia zbê d nych po dzia ³ów. Je ¿e li gmi ny
i po wiat ³¹ cz nie ma j¹ ob s³u gi waæ bez po œre dnie po trze by lu dno œci, to trze ba 
in sty tu cjo nal nie stwo rzyæ wa run ki do wspó³ pra cy tych dwóch or ga ni za cji.
Tym cza sem obe c na za sa da ca³ ko wi tej au to no mii, ca³ ko wi te go roz dzia ³u
gmin od po wia tów pro wa dzi do nie po trzeb nych na piêæ i kon tro wer sji. Zno -
wu wra ca py ta nie hie rar chi cz ne: kto wa¿ niej szy? Wójt czy sta ro sta? 

Po win no siê stwo rzyæ ra my in sty tu cjo nal ne dla ³¹ cze nia in sty tu cji, tak
aby mog ³y one wspól nie wy ko ny waæ wspól ne za da nia. Jest oczy wi œcie pro -
blem, jak to zro biæ.

Ró w nie¿ po dzia³ w³a dzy w uk ³a dach sa mo rz¹ do wych po wi nien prze bie -
gaæ po miê dzy sfe r¹ po li ty ki lo kal nej a sfe r¹ ad mi ni stra cji. Dzi siaj ma my sy -
tua cjê, ¿e te gra ni ce siê za cie ra j¹. Nie dob rze jest, je ¿e li pra wa oby wa te li
za le ¿¹ od de cyz ji po li ty ków lo kal nych, bo prze cie¿ wójt czy bur mistrz wy -
bie ra ny w wy bo rach bez po œre dnich jest lo kal nym po li ty kiem; to jest ten
cz³o wiek naj m¹d rzej szy we wsi, ta ki, do któ re go ma my naj wiê k sze za u fa -
nie. 

Jest te¿ pro blem wzmoc nie nia zna cze nia do ku men tów stra te gi cz nych,
stra te gii roz wo ju, stwo rze nia me cha niz mów kon tro li nad wój ta mi i bur mi -
strza mi, do ty cz¹ cych re a li za cji po li ty ki, pro fe sjo na li za cja i nie za le¿ noœæ ad -
mi ni stra cji lo kal nej, któ ra mog ³a by tu taj ra to waæ pra wa oby wa te li przed
wp³y wa mi po li ty cz ny mi.

Koñ cz¹c, chcia³ bym zwró ciæ uwa gê je sz cze na dwie spra wy. Pier wsz to 
pro blem s¹ do wni ctwa ad mi ni stra cyj ne go. Is t nie je du ¿y pro blem: czy ad -
mi ni stra cja lo kal na, w³a dze lo kal ne ma j¹ byæ trak to wa ne wy ³¹ cz nie ja ko
ad mi ni stra cja, wiêc ma ona dzia ³aæ tyl ko opie ra j¹c siê na pra wie? Czy te¿ s¹
to je dno stki au to no mi cz ne, pro wa dz¹ ce dzia ³al noœæ wy kra cza j¹ c¹ po za sen -
su stri cto de cyz je ad mi ni stra cyj ne, wo bec te go mo g¹ ce dzia ³aæ w ra mach
pra wa? Dzia ³al noœæ s¹ dów ad mi ni stra cyj nych w wie lu przy pad kach sta je
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siê ha mul cem roz wo ju. Wy da je mi siê, ¿e trze ba siê za sta no wiæ, w ja ki spo -
sób tê spra wê roz wi¹ zaæ, aby z je d nej stro ny is t nia ³a kon tro la s¹ do wa,
a z dru giej stro ny, aby nie by ³o sy tua cji, ¿e w tych sa mych spra wach po -
szcze gól ne s¹ dy de cy du j¹ w spo sób ca³ ko wi cie ró¿ ny, ¿e za cho dzi nie je -
dnoz na cz noœæ oce ny. 

Z dru giej stro ny ma my sy tua cjê, w któ rej po zba wia siê wój tów i bur mi -
strzów pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ pra wa do po de jmo wa nia ry -
zy ka, gdzie nie mo¿ na ka raæ za po my³ ki czy za po ra¿ ki w dzia ³al no œci
go spo dar czej.

S¹dzê, ¿e te spra wy bê d¹ przed mio tem dys ku sji. Chcia ³em je sz cze po -
pro siæ pa ni¹ Bar ba rê Im io³ czyk o uzu pe³ nie nie tej pro ble ma ty ki. 



Dr Bar ba ra Im io³ czyk

Sa morz¹dn oœæ
i de mok racja lo kalna

Pa nie Mar sza³ ku! Sza no wni Pañ stwo! 
Sku piê siê na przed sta wie niu te zy ge ne ral nej, któ ra jest zwi¹ za na z has -

³em „spo ³e czeñ stwo oby wa tel skie” i z bu do w¹ spo ³e czeñ stwa oby wa tel -
skie go. Na stê p nie chcia ³a bym po krót ce przed sta wiæ, ja kie wa run ki s¹
ko nie cz ne do roz woju spo³eczeñstwa obywatelskiego, i kilka propozycji, co 
nale¿y robiæ. 

Te za ge ne ral na i na sza tros ka o roz wój spo ³e czeñ stwa oby wa tel skie go
wy ni ka z fak tu, ¿e uwa ¿a my, i¿ de mo kra cja lo kal na – bo na tym po zio mie
chcê siê za trzy maæ – jest wte dy efek ty wna i wte dy do jrza ³a, kie dy cz³on ko -
wie wspól not lo kal nych, a wiêc mie sz kañ cy gmin, po wia tów i wo je wództw
s¹ zin te gro wa ni i ma j¹ po czu cie wp³y wu na spo sób roz wi¹ zy wa nia ich w³a s -
nych spraw. To po czu cie wp³y wu jest bar dzo is tot ne – pod kreœ lam to – i nie 
jest ono kwiat kiem do ko ¿u cha, to nie jest coœ, co mo¿ na do daæ do in we sty -
cji, do oczy sz czal ni œcie ków i do bu do wy ka na li za cji. Ono, tak sa mo jak 
spra w na ko mu ni ka cja, czy ste œro do wis ko, dobre szko³y – de cy du je o ja ko -
œci na sze go ¿y cia. 

I pan mar sza ³ek Marek Zió³kowski, i pan pro fe sor Marek Saf jan mó wi li
o tym, ¿e nie mo ¿e my byæ za do wo le ni z po zio mu roz wo ju na sze go spo ³e -
czeñ stwa oby wa tel skie go. Co bo wiem jest ab so lut nie ko nie cz ne, aby de -
mo kra cja lo kal na mog ³a byæ uz na na za do jrza ³¹ i efek ty wn¹ w ta kim sen sie, 
w ja kim to przed sta wi ³am? Aby cz³onkowie wspólnot lokalnych mieli
wp³yw i poczucie wp³ywu na to, co siê w tych wspólnotach dzieje?

Po pier wsze: i w³a dza lo kal na, i ad mi ni stra cja pub li cz na mu si byæ
powszechnie ro zu mia na tak, jak to jest za war te w usta wie o sa mo rz¹ dzie te -
ry to rial nym. Mu si wy pe³ niaæ ro lê po moc ni cz¹ wo bec spo ³e cz no œci lo kal -
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nej. Nie mo ¿e, na wzór ad mi ni stra cji rz¹ do wej, któ r¹ czê sto os kar ¿a siê
o za w³a sz cza nie w³a dzy, uzur po waæ so bie pra wa do po de jmo wa nia de cyz ji
bez kon sul ta cji spo ³e cz nych, i wy ko ny wa nia pe w nych za dañ za mie sz kañ -
ców na wet wte dy, kie dy gru py lo kal ne, gru py nie for mal ne, or ga ni za cje
spo ³e cz ne czy je dno stki po moc ni cze mo g¹ te za da nia wy ko ny waæ le piej,
w spo sób bar dziej dla sie bie zro zu mia ³y. Sa mo rz¹d jest okreœ lo ny w usta -
wie o sa mo rz¹ dzie te ry to rial nym ja ko wspól no ta mie sz kañ ców. Ale je ¿e li
za py taj¹ pañ stwo dzi siaj mie sz kañ ców gmin, jak ro zu mie j¹ s³o wo „sa mo -
rz¹d”, us ³y szy cie od po wiedŸ: samorz¹d to wójt, pre zy dent, urz¹d, se kre -
tarz. Sa mo rz¹d przez 20 lat prze sta³ nam ko ja rzyæ siê ze wspól no t¹
mie sz kañ ców; sa mym mie sz kañ com tak siê nie ko ja rzy. To jest bar dzo,
bar dzo groŸ ne zja wis ko. 

Sa mo rz¹ dna Rzecz po spo li ta to Rzecz po spo li ta opar ta na  wspó³ rz¹ dze -
niu, wspó³ de cy do wa niu mie sz kañ ców wszê dzie tam, gdzie mo g¹ oni wzi¹æ
na sie bie od po wie dzial noœæ. 

 Drugim wa run kiem rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego jest taki
spo sób sprawowania w³adzy i dzia ³a nia administracji  pub li cz nej, który
temu rozwojowi sprzyja. W³adza i administracja mu sz¹ byæ pro fe sjo nal ne,
prze wi dy wal ne, prze jrzy ste, roz li czal ne oraz podejmowaæ decyzje w sposób
zro zu mia ³y i ko mu ni ka ty wny dla lo kal nej spo ³e cz no œci. Jak wie le ele men -
tów na szej w³a dzy pub li cz nej dzia ³a w ten spo sób? Na pe w no s¹ ta kie, któ re
bar dzo wie le w tym kie run ku zro bi ³y.

S¹dzê, ¿e mo¿na do tego grona zaliczyæ wójtów, bur mi strzów i pre zy den -
tów, którym za u fa ³o 90, 80, 70% mie sz kañ ców.

Trzecim wa run kiem, trud nym do spe³ nie nia (dla te go ¿e za nie dba -
nym, w spo sób sy s te mo wy, w ci¹ gu osta t nich 20 lat trans for ma cji), jest
po sia da nie przez obywateli od po wie d nie go po zio mu wie dzy o de mo kra -
cji, umie jêt noœci ko rzy sta nia z in stru men tów de mo kra cji, z in sty tu cji de -
mo kra ty cz nych, umie jêt noœci ko rzy sta nia ze swoich praw, jak ró w nie¿
od po wie d ni po zio mu ka pi ta ³u spo ³e cz ne go. Kapita³u spo³ecznego ro zu -
mia ne go ja ko zdol noœæ i umie jêt noœæ wspó³ pra cy, wspó³ dzia ³a nia, ko o pe -
ra cji i za u fa nia.

Podkreœlam znaczenie zdol no œci do wspó³ pra cy. Je œ li za g³ê bi¹ siê pañ -
stwo w ana li zy do ty cz¹ ce do wol nej sfe ry na sze go ¿y cia: od sprawnoœci
funkcjonowania administracji publicznej po analizê systemu edukacji,
wszê dzie na tra fi cie na stwier dze nie, ¿e ha mul cem roz wo ju jest nie u mie jêt -
noœæ wspó³ pra cy, nie chêæ do wspó³ pra cy, brak ko o pe ra cji. 

To s¹ trzy wa run ki rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego. Jest ich na
pe w no wiê cej, ale wymieni ³am te, które uwa¿am za kluczowe.
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Is tot ne jest, aby i w³a dza lo kal na, i ad mi ni stra cja ro bi ³y mie sz kañ com
miej sce do wspó³ rz¹ dze nia. Dobrym przy k³a dem s¹ pod jê te w osta t nim
cza sie w Po zna niu pró by de cen tra li za cji i prze ka za nia jednostkom
pomocniczym du ¿ych kom pe ten cji i pie niê dzy. Ta kim przy k³a dem s¹
w wie lu gmi nach wiej skich or ga ni zo wa ne dla so ³ectw kon kur sy na naj lep -
sz¹ ini cja ty wê so³eck¹. Oka zu je siê, ¿e mie sz kañ cy po tra fi¹ w ra mach kon -
kur sów wy bu do waæ nawet œwiet n¹ lo kal n¹ dro gê, z bardzo tylko niewielk¹
pomoc¹ wójta. ¯e sa mi, je œ li chce my, je œ li ma my na to miej sce – po tra fi my
ca³ kiem do b rze re a li zo waæ za da nia. ¯e o rozwój lokalny dbaj¹ nie tyl ko
w³a dze i ad mi ni stra cja, ale ró w nie¿ gru py lo kal ne. 

Gdy by wszêdzie dzia³a³a pro fe sjo nal na, prze wi dy wal na ad mi ni stra cja,
po de jmu j¹ ca decyzje w spo sób zro zu mia ³y, gdy by w³a dza pub li cz na ze -
chcia ³a ze swo j¹ spo ³e cz no œci¹ lo kal n¹ wspól nie roz wi¹ zaæ pro blem sie ci
szkó³, nie by ³o by pro te stów w za my ka nych szko ³ach, g³o dó wek, oku pa cji
szkó³ i urzê dów. 

 Pro po zy cje – co na le ¿y ro biæ, aby wp³ywaæ na rozwój spo³eczeñstwa
obywatelskiego. 

Pier wsz¹ pro po zy cjê ad re sujê do rz¹ du i par la men tu.
Potrzebny jest czy tel ny syg na³, i¿ pro gra mem te go rz¹ du i par la men tu

jest bu do wa pañ stwa oby wa tel skie go, a nastêpnie stwo rze nie pro gra mu
bu do wy pañ stwa oby wa tel skie go i spo ³e czeñ stwa oby wa tel skie go. Ina czej
nie bar dzo ro zu mie my, czy usta wa o fun du szu so ³ec kim i usta wa o roz wo ju
miast i ob sza rów me tro po li tal nych wy ni ka j¹ z szer szej po li ty ki? Czy s¹ to
po mys ³y, któ re gdzieœ, kie dyœ, przez ko goœ zo sta ³y wy myœ lo ne i te raz siê je
re a li zu je? Czy jest to przypadek, czy czêœæ wiê k szej ca ³o œci? 

Po dru gie: prze jrzeæ usta wo daw stwo pod k¹ tem is t nie j¹ cych w nim ba -
rier roz wo ju spo ³e cz ne go, ba rier ato mi zu j¹ cych i unie mo¿ li wia j¹ cych
wspó³ pra cê miê dzy sek to ro w¹, ale i we wn¹trz sek to rów. Trze ba sy s te ma ty -
cz nie te ba rie ry eli mi no waæ. Przy k³a dy barier s¹ liczne – i myœ lê, ¿e us ³y -
szy my o nich je sz cze w dzi siej szej dys ku sji. 

Po trze cie: opracowaæ i wdro¿yæ standardy dobrego rz¹dzenia z udzia³em
wspólnot lokalnych, czyli zarz¹dzania partycypacyjnego.

Po czwarte: wy ko rzy staæ la ta 2008 – 2013 do in we sto wa nia w ka pi ta³ spo -
³e cz ny, zw³a sz cza w umie jêt noœæ wspó³pracy, w tym w edu ka cjê m³o dzie ¿y
i na u czy cie li. Op ra co waæ i wdro ¿yæ stan dar dy do bre go rz¹ dze nia z udzia ³em
wspól not lo kal nych, czy rz¹ dze nia par ty cy pa cyj ne go. Nie bê dê siê nad tym 
roz wo dziæ, wszys cy pañ stwo wie cie, co to zna czy.

Myœ lê, ¿e po 20 la tach bu do wy wol nej Rze czy po spo li tej mo ¿e my kry ty -
cz nie spo jrzeæ na de cyz je sprzed 20 lat, kie dy za ³o ¿y liœ my, ¿e spo ³e czeñ -
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stwo oby wa tel skie bê dzie siê roz wi ja ³o sa mo. I ono siê roz wi ja ³o, g³ó wnie
przy wspar ciu or ga ni za cji po za rz¹ do wych za pie ni¹ dze ame ry kañ skie al bo
z pañstw Unii Eu ro pej skiej.

Dzi siaj, po 20 la tach,  uwa¿am, ¿e nale¿y zwe ry fi ko waæ tam te za ³o ¿e nia
i po wie dzieæ, ¿e jest nam po trzeb ny kom plek so wy pro gram edu ka cji oby wa -
tel skiej i kom plek so wy pro gram roz wo ju spo ³e czeñ stwa oby wa tel skie go. 

Pa miê tam, jak na po cz¹t ku lat dzie wiêæ dzie si¹ tych bar dzo czê sto mó wi ³o
siê, ¿e za pe wni liœ my lu dziom wol noœæ, mo ¿e my za pe wniæ swo bo dy go spo -
dar cze i pañ stwo pra wa. Ale zbu do wa nie spo ³e czeñ stwa oby wa tel skie go jest
mo¿ li we do pie ro za ko lej ne po ko le nie. 

Uwa ¿am, ¿e czas zwe ry fi ko waæ tê te zê z lat dzie wiêæ dzie si¹ tych. I o to
zwra cam siê ró w nie¿ do rz¹ du, par la men tu i nas tu obecnych. Dziê ku jê.



Prof. Mi cha³ Ku le s za

Re forma de cent rali zac yjna
– za ga dn ie nia do k try n al ne

Pa nie Mar sza³ ku! Dro dzy Pañ stwo! 
Chcia³ bym za cz¹æ od stwier dze nia, któ re byæ mo ¿e dla czê œci z pañ stwa

bê dzie no we, ¿e pro blem spo ru do ktry nal ne go po miê dzy cen tra liz mem
a de cen tra li za cj¹ nie jest wca le kwe sti¹ osta t nich lat, ¿e nie po ja wi³ siê po
ro ku 1989. Ta ki spór to czy³ siê w Pol sce w do ktry nie miê dzy wo jen nej
i w ów czes nym pañ stwie pol skim, w któ rym ró w nie¿ wy stê po wa ³y bar dzo
ró¿ ne ten den cje w tym za kre sie. S¹ dwa, klu czo we byæ mo ¿e, na zwis ka
w pol skiej do ktry nie pra wa sa mo rz¹ du te ry to rial ne go: pro fe sor Bi go i pro -
fe sor Pa nej ko. By li to ró w nie¿ wiel cy opo nen ci w owym spo rze: de cen tra li -
za cja – cen tra li za cja. Ten spór by³ opa ko wa ny w py ta nie o to, czy sa mo rz¹d
ma w so bie au to no miê spo ³e cz n¹ – jest za tem prze ja wem ¿y cia zbio ro we go; 
oczy wi œcie po nad to jest tak ¿e pro du k tem in sty tu cjo nal nym, pra w nym, czy
te¿ sa mo rz¹d jest wy ³¹ cz nie for m¹ or ga ni za cji wy ko ny wa nia za dañ pub li cz -
nych przez pañ stwo.

In ny mi s³o wy, czy is t nie je ja kiœ duch Bo ¿y w spo ³e czeñ stwie i mo¿ na
mó wiæ o pra wie na tu ral nym do sa mo rz¹ du, cho cia¿ we wspó³ czes nym cza -
sie ju¿ wy ko ny wa nym z po mo c¹ in sty tu cji pra w nych, czy te¿ w is to cie rze -
czy je dy nym su we re nem i daw c¹ wszel kie go do b ra al bo z³a w tej ma te rii
jest pañ stwo ja ko ta kie, usta wo daw ca.

Re wo lu cja fran cus ka przy nios ³a zna n¹ za sa dê zwie rzchno œci na ro du i je -
dno czeœ nie prze ³o ¿y ³a siê ona po tem na roz wi¹ za nia pra we w ta ki w³a œ nie
spo sób, ¿e w is to cie rze czy nie ma pra wa po za par la men tem i nie ma praw
po za usta wa mi par la men tar ny mi. Pe w nie tak jest, bo ¿y je my w œwie cie,
w któ rym rze czy wi œcie pra wo na tu ral ne zo sta ³o, przy naj mniej przez nie -
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któ rych, ode s³a ne do la mu sa. Ale ró w nie¿ tak wca le nie jest, dla te go ¿e tak ¿e
pra wo miê dzy na ro do we uz na ³o za sa dy pra wa na tu ral ne go i je sko dy fi ko wa ³o
wspó³ czes nym jê zy kiem w ró¿ nych bar dzo wa¿ nych do ku men tach pod sta -
wo wych, ta kich jak: pra wa cz³o wie ka i oby wa te la itd., itd., ta kich, miê dzy in -
ny mi, jak choæ by ta na sza Eu ro pej ska Kar ta Sa mo rz¹ du Lo kal ne go itd.

Te pra wa na tu ral ne, cho cia¿ od bie ra j¹ im dzi siaj pra wo sa mo is t ne go
dzia ³a nia i od dzia ³y wa nia na rze czy, zna laz ³y wy raz w po rz¹d ku pra w nym
kra ju, Eu ro py, œwia ta. I przez to jak by zno wu wra ca my do pra wa na tu ral ne -
go. Tyl ko w in nej – po wie dzia³ bym – te chno lo gii in for ma cyj nej.

Pro blem: pañ stwo wa czy so cjo lo gi cz na spo ³e cz na do ktry na sa mo rz¹ do -
wa, jest oczy wi œcie dzi siaj w Pol sce wi do cz ny. Nie ste ty, bar dziej jest wi do -
cz ny je dy nie w sfe rze po li ty ki, gdzie spór to czy siê od ro ku 1989 – i jest to
spór ostry po miê dzy po li ty ka mi ró¿ nych op cji, z któ rych je d ni s¹ za de cen -
tra li za cj¹, in ni te¿, ale je dnak pañ stwo mu si tu taj na wszy s t kim trzy maæ rê -
kê. Pan mar sza ³ek na po cz¹t ku wspo mnia³ o tym wiel kim dy le ma cie
po li ty cz nym pañ stwa pol skie go.

Ale nie ste ty go rzej jest z do ktry n¹ wspó³ czes n¹. Pol ska do ktry na sa mo -
rz¹ du te ry to rial ne go – po wiem to, bo je s tem cz³on kiem te go œwia ta, œwia ta
uni wer sy tec kie go – jest mia³ ka, jest ra czej opi so wa. Tak s¹ dzê, tak mi siê
wy da je, ¿e nie ma w li te ra tu rze pol skiej z te go za kre su wie lu ta kich op ra co -
wañ, któ re sta no wi¹ in te lek tual ny fun da ment myœ le nia o sa mo rz¹ dzie. S¹
to ra czej rze czy z pa miê ci¹ zwro t n¹, rze czy wste cz ne, to zna czy opi su j¹ ce,
nie kie dy wspa nia le. Nie wie le jest zaœ prac, któ re mo¿ na by ³o by po ka zaæ ja -
ko przy k³ad kon cep tual ne go pa trze nia na sa mo rz¹d, pa trze nia ku przy sz³o -
œci. Ma my coœ, co ju¿ osi¹g nê liœ my.  Za sa da po moc ni czo œci, de cen tra li za cja, 
gmi na, kon sty tu cja – to wszy s t ko ma my. I co da lej? Jak to bê dzie ju tro, jak
to bê dzie po ju trze? Bo w pe w nej prze ko rze do te go, co mó wi li tu taj moi
przed mów cy, wca le nie uwa ¿am, ¿e za sa da de cen tra li za cji, za sa da po moc -
ni czo œci, tak piêk nie wpi sa na do Kon sty tu cji, za ³at wia nam pro blem. Na -
wet oœ mie lê siê po wie dzieæ, ¿e wrêcz od wro t nie – one go do pie ro za og nia j¹. 
Dla te go ¿e ma j¹ ta k¹ pod sta wê do ktry nal n¹, ¿e wspól no ta lo kal na, ¿e sa -
mo rz¹d, ¿e de cen tra li za cja, ¿e za sa da po moc ni czo œci, za sa da ak ty w ne go
spo ³e czeñ stwa, ¿e wre sz cie de mo kra cja, ja ko pe w ne fun da men tum re gno rum 
we wspó³ czes nym pañ stwie.

Po dru giej stro nie nie ja ko po ja wia siê py ta nie o spra w noœæ, o sku te cz -
noœæ. Oœ mie lê siê za u wa ¿yæ – mój g³os jest chy ba czwar ty dziœ z ko lei – te
s³o wa tu taj nie pa da ³y. Sku te cz noœæ, efek ty wnoœæ...

(Wy po wiedŸ po za mi kro fo nem: Pad ³y.)
Ale w ja kimœ sen sie pad ³y, chcia³ bym za py taæ?
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Sa mo rz¹d nie jest prze cie¿ ce lem sa mym w so bie re gu la cji kon sty tu cyj -
nej i pañ stwo wej. Ce lem jest je go sku te cz noœæ, jest re a li za cja praw oby wa -
tel skich, za dañ pub li cz nych, za spo ka ja nie po trzeb zbio ro wych itd. A wiêc
w is to cie nie bu du je my sa mo rz¹ du dla sa mo rz¹ du, ¿e by siê po chwa liæ, ja ki
to on piêk ny i ile ju¿ na bu do wa liœ my tych sa mo rz¹ dów, tyl ko za k³a da my,
¿e ma siê to przy czy niæ do sku te cz ne go re a li zo wa nia ró¿ nych za dañ pub li -
cz nych dla do b ra po wsze chne go, dla do b ra zbio ro we go. Tym do b rem zbio -
ro wym s¹ za do wo le ni oby wa te le. Oczy wi œcie, sa mo za do wo le nie oby wa te li 
nie jest tym je dy nym ce lem, cho cia¿ po li ty cy pa trz¹ na s³up ki i wi dz¹ za do -
wo le nie oby wa te la w s³up kach po par cia. Lecz cho dzi w³a œ nie o fun kcjo no -
wa nie ró¿ ne go ro dza ju spo ³e cz no œci, o to, czy ja mo gê byæ dum ny z mo je go
mia sta, czy ono mi siê po do ba, czy chcia³ bym tu taj ko goœ za pro siæ, po ka zaæ, 
jak to wspa nia le dzia ³a. Czy ra czej mó wiê: no tak, by ³em w Ir lan dii, czy
gdzieœ tam… – i tam to do pie ro dzia ³a.

My nie bar dzo ma my siê cze go wsty dziæ. Pol ski sa mo rz¹d na praw dê
umie po ka zaæ, ¿e dzia ³a tu tak sa mo jak gdzie in dziej. Ró w nie¿ w sfe rze or -
ga ni zu j¹ cej, ta kiej, gdzie mó wi my nie tyl ko o wy ko ny wa niu za dañ sa mo -
rz¹ do wych, ale o or ga ni zo wa niu ca ³ej tej prze strze ni, gdy – od nie da w na
– mó wi my o sa mo rz¹ dzie re gio nal nym, sa mo rz¹ dzie wo je wó dz twa.

Uwa ¿am, ¿e te po stê py s¹ ogrom ne. Co pra w da na mo cy Kon sty tu cji i na
mo cy na sze go ro zu mie nia œwia ta Pol ska jest kra jem je dno li tym, a wiêc
nasz sa mo rz¹d nie aspi ru je do au to no mii usta wo daw czej, ale nie oz na cza
to, ¿e ma ma ³e up ra wnie nia, re a li zu j¹c je przy in nych pod sta wach pra w -
nych.

Kto tro chê na tej sa li star szy, pa miê ta rok 1998 i to, ¿e wów czas za ³o ¿o ny
sa mo rz¹d wo je wó dz twa, sa mo rz¹d re gio nal ny by³ wte dy za le dwie pro jek -
tem cy wi li za cyj nym. Czy li by³ tym, co za pi sa no na piê ciu czy sze œciu stro -
nach usta wy i ni czym wiê cej. Po pro stu nie by ³o ta kie go two ru, bo myœ my
w Pol sce, po za Zie mia mi Za cho dni mi, czy li wiel kim wo je wó dz twem po -
znañ skim, au to no mi¹ œl¹s k¹, wo je wó dz twem po mor skim, nie mie li ni gdy
– chy ba ¿e wró ci my do cza sów I Rze czy po spo li tej – sa mo rz¹ dów w ska li re -
gio nal nej. A wiêc stwo rzy liœ my po ro ku 1998 coœ zu pe³ nie no we go. I sa mo -
rz¹d wo je wó dz ki, i sa mo rz¹d re gio nal ny z ni cze go, od zu pe³ ne go ze ra, sta³
siê dzi siaj wa¿ nym czyn ni kiem za rz¹ dza nia spra wa mi pub li cz ny mi. A po -
przez przy na le¿ noœæ Pol ski do Unii Eu ro pej skiej jest to czyn nik po sia da -
j¹ cy ró w nie¿ ogrom n¹ ge stiê de cy zyj n¹ – po przez pie ni¹ dze.

Chcia³ bym tu wró ciæ do kwe stii spra w no œci, dla te go ¿e kie dy mó wi my
dzi siaj o do ktry nie na przy sz³oœæ, wy da je mi siê, ¿e w tym miej scu tkwi¹
naj wiê k sze za gro ¿e nia dla sa mo rz¹ du.
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Po sta wiê ta k¹ te zê: brak sku te cz no œci i spra w no œci sa mo rz¹ du w roz -
wi¹ zy wa niu spraw pub li cz nych bê dzie skut ko wa³ na wro tem cen tra liz mu
pañ stwo we go. To jest bar dzo pro ste. Je ¿e li gmi na nie jest w sta nie
wspó³ pra co waæ z gmi n¹, je œ li na te re nie du ¿ej ag lo me ra cji miej skiej, na te -
re nie wszy s t kich du ¿ych ag lo me ra cji miej skich w Pol sce nie uda ³o siê wy -
kreo waæ ta kie go mi ty cz ne go ce lu, ja kim jest bi let me tro po li tar ny, bo go
ni gdzie w Pol sce nie ma – to oz na cza, ¿e sa mo rz¹d w wie lu swoich prze ja -
wach jest po pro stu nie spra wny. Po ja wia j¹ siê py ta nia: to mo ¿e by wo je wo -
da wpro wa dzi³ ta ki bi let me tro po li tar ny? Al bo mi ni ster trans por tu, bo on
chy ba umia³ by to zro biæ. 

Dzi siaj je s te œ my na ta kim eta pie prze kszta³ ceñ ustro jo wych pañ stwa, ¿e 
ustrój zde cen tra li zo wa ny ma my ju¿ zbu do wa ny. Jest py ta nie o je go sta bil -
noœæ, jest py ta nie o je go trwa ³oœæ. Tu li cz ne pre ten sje do Try bu na ³u Kon -
sty tu cyj ne go, ale ju¿ nie mo gê te go roz wi jaæ, bo nie ma na to cza su. Wy da je
siê zaœ, ¿e po ³o ¿e nie na cis ku na de cen tra li za cjê ja ko ta k¹, tyl ko na de cen -
tra li za cjê – bez uw zglê dnie nia wspo mnia nych tu taj ju¿ przez przed mów -
ców me cha niz mów wspó³ dzia ³a nia, wspó³ pra cy w sy s te mie sa mo rz¹ do -
wym, roz wi¹ zy wa nia za dañ w ska li po nad lo kal nej przez in sty tu cje,
po ro zu mie nia i in ne me cha niz my wspó³ pra cy – bê dzie for m¹ i prze szko -
d¹, a za tem bê dzie po wo do wa ³o wzrost na cis ku na re cen tra li za cjê – i to
z przy czyn obiek ty wnych, a nie dla te go, ¿e ja kaœ par tia tak chce lub wo li
czy uwa ¿a. Nie, po pro stu sa mo rz¹d bê dzie siê oka zy wa³ w wie lu dzie dzi -
nach nie spra wny.

Je sz cze je d na rzecz, o któ rej mu szê na koñ cu ko nie cz nie po wie dzieæ.
Pol ski sa mo rz¹d roz wi ja siê piêk nie od pra wie 20 lat, ale w pol skiej ad mi ni -
stra cji nie is t nie je ta kie po jê cie jak po jê cie „stan dar dów ad mi ni stra cyj nych 
i stan dar dów us ³ug pub li cz nych”. Je ¿e li ta kie go po jê cia nie ma, to nie ma
bu d¿e tu za da nio we go, to nie ma tak ¿e za sa dy adek wat no œci z art. 167 Kon -
sty tu cji, bo nie ma mia ry pie ni¹ dza po trzeb ne go do re a li za cji za dañ. I to
jest dru gi aspekt, op rócz bra ku efek ty wno œci, któ ry wi dzê ja ko po wa¿ ne za -
gro ¿e nie roz wo ju pol skie go sa mo rz¹ du. Wspó³ pra ca, ra czej jej brak – i brak
stan dar dów ad mi ni stra cyj nych i stan dar dów us ³ug pub li cz nych. Dziê ku jê
pañ stwu za uwa gê. 



To masz Sie mo n iak

Rz¹dowy pro gram
prze kaz ywa nia kom pet encji

sa morz¹dom

Pa nie Mar sza³ ku! Sza no wni Pañ stwo! 
Or ga ni za to rzy kon fe ren cji po pro si li mnie o je den z naj bar dziej prak ty -

cz nych re fe ra tów, któ re tu taj dzi siaj bê d¹ wy g³o szo ne, z ra cji te go, ¿e ma -
my za szczyt i przy jem noœæ ty mi w³a œ nie spra wa mi za jmo waæ siê
w Mi ni ster stwie Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji. Od ra zu spro stu jê
to, co mó wi³ pan pro fe sor Re gul ski. Jest ta ki je den re sort, któ ry jest za de -
cen tra li za cj¹. To jest w³a œ nie MSWiA, wiêc tu taj mo ¿e nie jest tak Ÿle z t¹
Pol sk¹ re sor to w¹.

Chcê po wie dzieæ o tym, ¿e – mo ¿e te¿ tro chê na wi¹ zu j¹c do te go, o czym 
mó wi ³a pa ni pre zes Bar ba ra Im io³ czyk – za wsze jest kwe stia oce ny, czy
syg na ³y s¹ czy tel ne, czy nie czy tel ne. W moim od czu ciu, w od czu ciu urzê -
dni ka, te syg na ³y s¹ bar dzo moc ne i czy tel ne, po cz¹w szy od ex posé pa na pre -
mie ra Do nal da Tus ka po przez uchwa ³ê ra dy Mi ni strów z 22 sty cz nia, gdzie 
bar dzo moc no zo sta ³y wska za ne kie run ki dal szej re for my ad mi ni stra cji, do -
koñ cze nia re for my ad mi ni stra cji pub li cz nej, tak ¿e z doœæ sil nym sta no wis -
kiem ide owym, po ka zu j¹ cym, o co tu taj cho dzi. I tam pa da j¹ s³o wa
o spo ³e czeñ stwie oby wa tel skim.

Myœ lê te¿, ¿e oso bi sta dwu kro t na ju¿ obe c noœæ pre mie ra Do nal da Tus -
ka na po sie dze niach Ko mi sji Wspól nej Rz¹ du i Sa mo rz¹ du Te ry to rial ne go
wska zu je, ¿e dla obe c ne go rz¹ du jest to je d na z prio ry te to wych spraw. Zre -
szt¹ nie jest tak, ¿e do pie ro w ex posé po raz pier wszy o tym by ³a mo wa. Pre -
mier Do nald Tusk od lat zna ny jest ze swe go sprzy ja nia sa mo rz¹ dno œci,
de cen tra li za cji, wpro wa dze niu bez po œre dnich wy bo rów wój ta, bur mi strza,
pre zy den ta. Tu taj je go udzia³ by³ – co pe w nie wszys cy pa miê ta my – bar dzo 
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du ¿y. Mo ¿e jest to tak ¿e kwe stia je sz cze wiê k szej pro mo cji tych dzia ³añ.
Ale wy da je mi siê, ¿e je œ li spo jrzeæ na bi lans osta t nie go pó³ ro cza, na in ten -
sy wnoœæ prac i blis koœæ wspó³ pra cy z przed sta wi cie la mi sa mo rz¹ du – to ten
efekt jest tu taj na praw dê zna cz¹ cy; zre szt¹ s¹ to nie tyl ko dys ku sje. 

Pod ko niec ma ja na po sie dze niu Ko mi sji Wspól nej Rz¹ du i Sa mo rz¹ du
Te ry to rial ne go przed sta wi liœ my pro jek ty ustaw, któ re by ³y za po wie dzia ne
w sty cz nio wej uchwa le Ra dy Mi ni strów, od no sz¹ ce siê do prze ka za nia
kom pe ten cji, de cen tra li za cji, jak ró w nie¿ do pe³ nia j¹ ce ten pier wszy pa kiet 
nie zbê d ny mi roz wi¹ za nia mi, o jakich mó wi³ przed chwi l¹ pro fe sor Mi cha³
Ku le sza, mia no wi cie takimi roz wi¹ za nia mi, któ re bê d¹ sprzy jaæ wspó³ pra -
cy sa mo rz¹ dów. To jest wspo mnia na ju¿ tu taj usta wa o roz wo ju miast, cen -
trach roz wo ju re gio nal ne go i ob sza rach me tro po li tal nych, i usta wa
o fun du szu so ³ec kim.

S¹ to oczy wi œcie roz wi¹ za nia, któ re w ró¿ nych de ba tach i dys ku sjach po -
ja wia ³y siê od lat, roz wi¹ za nia re a li zu j¹ ce po stu la ty, któ re po ja wia ³y siê od
lat. Ale pro szê do ce niæ, ¿e po ja wia j¹ siê one ja ko pro jek ty rz¹ do we, wspar te 
au to ry te tem Ra dy Mi ni strów – i w ta kim try bie bê d¹ kie ro wa ne do Se jmu.
Ju¿ nikt tu taj nie wal czy o pal mê pier wszeñ stwa, kto pier wszy co wy myœ li³,
ale wa¿ ne jest, kto co bê dzie chcia³ zro biæ.

Chcê wspo mnieæ – bê dzie o tym mó wi³ na pe w no sze rzej mi ni ster Le sz -
kie wicz – ¿e ró w nie¿ te pro jek ty, nad któ ry mi on pra co wa³, a Ra da Mi ni -
strów je den przy jê ³a, a dru gi te¿ ju¿ przy jê ³a, o s³u¿ bie cy wil nej
i o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych – te¿ wy ni ka j¹ z tej uchwa ³y i te¿ ju¿ s¹
kon kret ny mi pro jek ta mi; je den jest w par la men cie, a dru gi wkrót ce siê
w nim znaj dzie.

Myœ lê wiêc, ¿e przy ró¿ nych k³o po tach, trud nych dys ku sjach bar dzo po -
su wa my siê od kil ku mie siê cy do przo du. Zre szt¹, co jest wia do me po wsze -
chnie, ale o tym wspo mnê, ze zna ko mi tym i ogrom nym udzia ³em pro fe so ra 
Mi cha ³a Ku le szy, któ ry pe³ ni ro lê do rad cy spo ³e cz ne go wi ce pre mie ra i jest
co dzien nym ak ty w nym ucze stni kiem tych na szych prac i dys ku sji.

Chcia³ bym wiê cej po wie dzieæ o prze ka zy wa niu kom pe ten cji. Dwa du ¿e
ru chy ju¿ na st¹ pi ³y: pier wszy krok to rok 1990, po tem rok 1998 – i ró¿ ne in ne
ru chy kom pe ten cyj ne, któ re w ci¹ gu osta t nie go dzie siê cio le cia mia ³y miej sce.
Osta t ni w sty cz niu te go ro ku, kie dy pe w ne kom pe ten cje z dzie dzi ny ochro ny
œro do wis ka by ³y prze ka za ne przez wo je wo dów mar sza³ kom. Spot ka liœ my siê
wiêc, je œ li cho dzi o prze no sze nie tych kom pe ten cji, z ta kim pro ble mem, ¿e zo -
sta ³o dla nas wszy s t ko to, co by ³o za ma ³o efek to wne czy za ma ³e, czy nie bar -
dzo by ³o wia do mo, co z tym zro biæ, a by ³o opi sa ne w po nad trzy stu trzy dzie stu
usta wach, któ re re gu lu j¹ dzia ³al noœæ ad mi ni stra cji rz¹ do wej.
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Pro szê so bie wy ob ra ziæ ska lê tej ¿mu dnej pra cy, któ ra przed na mi sta nê -
³a, ¿e by – ar ty ku³ po ar ty ku le – do bie raæ siê do ró¿ nych spraw, któ re tak na -
praw dê nie s¹ wie dz¹ opi nii pub li cz nej, a ad mi ni stra cji rz¹ do wej ro bi¹
wie le k³o po tu – i cza sa mi s¹ kom pe ten cja mi zu pe³ nie zbê d ny mi. Choæ by
na przy k³ad to, ¿e wo je wo da w ka ¿ dym przy pad ku mu si do pi saæ siê do
wnios ku wój ta, pre zy den ta, bur mi strza do pre zy den ta o me dal za d³u go let -
nie po ¿y cie ma³ ¿eñ skie. I tak wo je wo da ma zo wiec ki spê dza przy tym
pó³ to rej go dzi ny w ty go dniu. Nie spraw dza te go, nie ma tu w ogó le ¿a dnej
kom pe ten cji; mu si siê po pro stu do pi saæ. Sie dzi i w³as no rê cz nie przez
pó³ to rej go dzi ny pod pi su je. Wo je wo da w mniej szym wo je wó dz twie ma pe -
w nie mniej ta kich wnios ków.

¯ar to wa liœ my, ¿e by w usta wie kom pe ten cyj nej pod wy¿ szyæ limit wieku,
jeœli chodzi o me dal za d³u go let nie po ¿y cie, do 70 lat. Ale w re zul ta cie po pro -
stu wy kreœ li liœ my tê kom pe ten cjê wo je wo dy. To jest spra wa szcze gó ³o wa,
je dnak za rê czam pañ stwu, ta kich spraw s¹ dzie si¹t ki i ma my na dzie jê, ¿e
przy okaz ji te go dzia ³a nia le gis la cyj ne go uda siê je upo rz¹d ko waæ.

Do du ¿ych rze czy, któ re s¹ za pi sa ne w tych pro jek tach, na le ¿¹ kom pe -
ten cje z za kre su po mo cy spo ³e cz nej. To jest naj wiê k szy i naj trud niej szy
ob szar w tym trze cim kro ku re for my, któ ry bê dzie prze nie sio ny z od po wie -
dzial no œci ad mi ni stra cji rz¹ do wej do sa mo rz¹ dów. Ró w nie¿ kom pe ten cje
zwi¹ za ne z ochro n¹ œro do wis ka. Cho dzi tu taj g³ó wnie o par ki kra job ra zo we, 
któ re prze jd¹ w kom pe ten cjê sa mo rz¹ dów wo je wó dz kich. S¹ te¿ spra wy
z dzie dzi ny rol ni ctwa. Oœ rod ki do ra dz twa rol ni cze go to tak ¿e jest doœæ zna -
cz¹ ce mo ¿e nie ob ci¹ ¿e nie, ale doœæ zna cz¹ cy ob szar po zo sta j¹ cy w ge stii
wo je wo dy. 

W za ³o ¿e niu, któ re so bie przy jê liœ my i któ re zo sta ³o za pi sa ne w uchwa le
Ra dy Mi ni strów, wo je wo da ma byæ re pre zen tan tem rz¹ du w te re nie, co
jest ja s ne, ma od po wia daæ za nad zór pra w ny nad sa mo rz¹ da mi. To jest jak -
by pod trzy ma nie tej kom pe ten cji, któ r¹ wo je wo da ma.

Myœ lê, ¿e po pe w nym nad u ¿y wa niu tej kom pe ten cji w po prze d niej ka -
den cji do pro wa dzi liœ my do sta nu, ¿e in ter wen cje wo je wo dów s¹ in ter wen -
cja mi rze czy wi œcie w spra wach for mal nych, a nie s¹ ta kim gnê bie niem
prze ciw ni ków po li ty cz nych. Zre szt¹ chcê tu taj pod kreœ liæ, ¿e z gro na szes -
na stu no wych wo je wo dów czter na stu wy wo dzi ³o siê wprost z sa mo rz¹ du.
To s¹ sa mo rz¹ dow cy, któ rzy pra co wa li w sa mo rz¹ dzie, w ró¿ nych miej -
scach: sta ro sto wie i wi ce mar sza³ ko wie, bur mi strzo wie – i któ rzy bar dzo do -
k³a dnie wie dz¹, na czym po le ga sa mo rz¹d i wie dz¹, bo wy raŸ nie to im
zo sta ³o po wie dzia ne, nie za le¿ nie od ró¿ nych re gu la cji, ¿e s¹ po to, ¿e by byæ
par tne ra mi dla sa mo rz¹ dów ró¿ nych szczeb li.
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Wy da je siê wiêc, ¿e ta wa¿ na prak ty ka w tym ob sza rze zna cz¹ co siê
zmie ni ³a, ten nad zór – do pe³ nia ny je sz cze dwo ma wa¿ ny mi in sty tu cja mi,
mia no wi cie re gio nal ny mi iz ba mi ob ra chun ko wy mi i sa mo rz¹ do wy mi ko le -
gia mi od wo ³aw czy mi – sta no wi ta ki trój k¹t, któ ry pe w nie wy ma ga je sz cze
ró¿ nych ko rekt, ale jest do ce lo wym, w na szym od czu ciu, mo de lem nad zo ru 
nad dzia ³al no œci¹ sa mo rz¹ dów, œciœ le opi sa nym w usta wach i pro ce du rach.

Na stê p na wa¿ na kom pe ten cja wo je wo dy, ja ka po zo sta je, to za rz¹ dza nie
i bez pie czeñ stwo kry zy so we. Jest to rzecz chy ba nie wy ma ga j¹ ca spe c jal nej 
dys ku sji. S³u¿ by, któ re za to od po wia da j¹, s¹ s³u¿ ba mi g³ó wnie rz¹ do wy mi
i prak ty ka, tak ¿e osta t nich mie siê cy, po ka zu je, ¿e to w³a œ nie wo je wo da jest
tym miej scem, w któ rym naj le piej spi na j¹ siê ró¿ ne za da nia w tym za kre -
sie. Ró w nie¿ nad zór nad ma j¹t kiem Skar bu Pañ stwa; tu taj wo je wo da po zo -
sta je w ro li, któ r¹ w tej chwi li spra wu je. 

Chcia ³em po wie dzieæ, ¿e przy okaz ji przy go to wy wa nia te go pro jek tu
Pol ska re sor to wa, o któ rej tu taj by ³a mo wa, przy pu sz cza ³a i przy pu sz cza
ata ki na to, ¿e by jak naj wiê cej in spek cji czy ró¿ nych ad mi ni stra cji od ³¹ czyæ
od wo je wo dów; ¿e by by ³y one kie ro wa ne bez po œre dnio z War sza wy. Wal -
czy my o to, ¿e by tak nie by ³o; oczy wi œcie tu taj ar gu men tów jest bar dzo du -
¿o. Ja ko na stê p ny krok pla nu je my te¿ ze spo le nie ad mi ni stra cji i s³u¿b na
po zio mie sta ro sty. Tu taj s³y szy my wszy s t kie mo¿ li we tra dy cyj ne ar gu men -
ty o tym, ¿e je ¿e li ko men dant stra ¿y czy ko men dant po li cji bê dzie w ja kiœ
spo sób bar dziej za le¿ ny od sta ro sty, to bê dzie mu sia³ przy mkn¹æ oko na pi -
ja ne go ra dne go czy na brud w przed szko lu. Te ar gu men ty s¹ ar gu men ta mi, 
któ re – je œ li za jrzeæ do sta rych ar ty ku ³ów, prze gl¹ dów pra sy z okre su po -
prze d nich du ¿ych ru chów re for ma tor skich – wra ca j¹ w³a œci wie w iden ty cz -
nej po sta ci. 

Wal czy my o to, i oczy wi œcie je s tem spo koj ny, ¿e tê wal kê wy gra my, po -
nie wa¿ tu taj ge ne ral na fi lo zo fia jest ta ka, ¿e le piej, aby sta ro sta i wo je wo da
do gl¹ da³ ró¿ nych s³u¿b, ni¿ ¿e by to by ³y na ra dy, or ga ni zo wa ne gdzieœ
w War sza wie raz na pó³ ro ku czy na rok – i by³ by prak ty cz nie bar dzo luŸ ny
nad zór. Ten dy le mat jest doœæ ³at wy do roz strzyg niê cia.

Swo j¹ dro g¹ uwa ¿a my, to jest nasz plan na naj bli¿ sze mie si¹ ce, ¿e trze ba
przy jrzeæ siê w ogó le struk tu rze ró¿ nych s³u¿b, in spek cji, stra ¿y, któ re dzia -
³a j¹ od lat w nie zmie nio nym kszta³ cie, i przy mie rzyæ siê do ich kon so li da -
cji. Nie ma po wo du, ¿e by ró¿ ne fun kcje pañstwowo-nadzorcze by ³y
spra wo wa ne w tej chwi li przez dwa dzie œcia kil ka in sty tu cji. 

Chcia³ bym po wie dzieæ, ¿e ten trze ci krok – jak my to na zy wa my, w na -
wi¹ za niu do dru gie go z ro ku 1998 i pier wsze go z ro ku 1990, bê dzie roz ³o ¿o -
ny na kil ka za sa dni czych ru chów. To, co w tym mo men cie czy w ci¹ gu
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naj bli¿ szych ty go dni bê dzie kie ro wa ne do par la men tu – to jest pier wszy
pa kiet. Nie chce my stra ciæ im pe tu i doœæ szyb ko chce my przy go to waæ na -
stê p ne pa kie ty, któ re rze czy wi œcie bê d¹ po rz¹d ko wa ³y sy tua cjê w ró¿ nych
ob sza rach, tak ¿e w ob sza rach zwi¹ za nych ju¿ wprost z ad mi ni stra cj¹ rz¹ do -
w¹. Jest du ¿o ta kich de cyz ji. Wspo mnê je d n¹, ju¿ za pi sa n¹ w tym pro jek -
cie: lik wi da cja de le ga tur urzê dów wo je wó dz kich, gdzie pra cu j¹ set ki lu dzi,
któ rzy mo g¹ byæ prze nie sie ni do in nych za dañ, co zna cz¹ co po win no uspra -
wniæ ad mi ni stra cjê rz¹ do w¹, a w ¿a den spo sób nie os ³a bi fun kcji wo je wo dy
w tym sen sie, w ja kim kry ty cy, mó wi¹c o lan dy za cji Pol ski, pró bu j¹ pod wa -
¿aæ ten kie ru nek.

Wo je wo da na praw dê nie jest sil niej szy przez to, ¿e pro wa dzi oœ ro dek
do ra dz twa rol ni cze go czy ma czter dzie œci trzy spó ³ki, zwi¹ za ne z pro duk cj¹
meb li, odzie ¿y. Myœ lê, ¿e sku pie nie siê wo je wo dy na czte rech, piê ciu g³ó -
wnych spra wach po mo ¿e tak ¿e i sa mo rz¹ do wi, i wo je wo dzie, a oby wa te lo -
wi da mi ni mal n¹ czy tel noœæ te go, kto za co od po wia da. Bo w tej chwi li
– niech to obe c ny tu pan mar sza ³ek po twier dzi i niech po wie, ile ko re spon -
den cji za miast do wo je wo dy tra fia do mar sza³ ka, ile do mar sza³ ka za miast
do wo je wo dy – na wet bar dzo zo rien to wa ni lu dzie nie wie dz¹, gdzie, kto, za
co od po wia da; ju¿ nie mó wiê o sta ro stach i bur mi strzach i skar gach do mar -
sza³ ka na bur mi strzów itd., itd. Bar dzo pañ stwu dziê ku jê.



Adam Le sz kie w icz

Re gul acje praw ne sta tusu
s³u¿by cy wiln ej i pr acow ników

sa morz¹du te ryt ori alnego

Pa nie Mar sza³ ku! Sza no wni Pañ stwo! 
Chcia ³em bar dzo ser de cz nie po dziê ko waæ za za pro sze nie Kan ce la rii

Pre ze sa Ra dy Mi ni strów do wspó³ pra cy z kon wer sa to rium i do udzia ³u
w tej dzi siej szej de ba cie. 

Bar dzo siê cie szê, ¿e Kancelaria Premiera w³¹cza siê w dys ku sjê o pañ -
stwie de mo kra ty cz nym i pañ stwie oby wa tel skim – i w³¹ cza  siê z ob sza rem
zwi¹ za nym z za rz¹ dza niem kad ra mi w ad mi ni stra cji pub li cz nej.

Chcia ³em przy pom nieæ to, o czym mó wi³ przed chwi l¹ pan mi ni ster Sie -
mo niak, ¿e ten te mat, ten ob szar sta³ siê ró w nie¿ wa¿ nym ele men tem
pro wa dzo nych przez rz¹d i MSWiA dzia ³añ zwi¹ za nych szcze gól nie
z dokoñczeniem re for my ad mi ni stra cji pub li cz nej. 

Tak ¿e my znaj du je my swo j¹ pod sta wê we wspo mnia nej uchwa le Ra dy
Mi ni strów ze sty cz nia; tam zo sta ³y na kreœ lo ne ce le na szych dzia ³añ. W ce lu 
do koñ cze nia re for my ad mi ni stra cji pub li cz nej ce lo we jest w szcze gól no œci
przy wró ce nie w³a œci wej ro li s³u¿ by cy wil nej i wpro wa dze nie sku te cz nych
me cha niz mów za rz¹ dza nia kad ra mi urzê dni czy mi – ¿e za cy tu jê wspo mnia -
n¹ uchwa ³ê.

Chcia³ bym pod kreœ liæ, ¿e mó wi¹c o sta tu sie pra w nym s³u¿ by cy wil nej
i pra co wni ków sa mo rz¹ do wych, te go te ma tu nie mo¿ na oczy wi œcie od dzie -
liæ od szer sze go kon tek s tu, ja kim jest sy s tem – al bo ra czej je go brak – za -
rz¹ dza nia za so ba mi lu dz ki mi w pol skiej ad mi ni stra cji. I dla te go w³a œ nie
je d nym z ce lów te go rz¹ du sta ³a siê po pra wa ja ko œci za rz¹ dza nia za so ba mi
lu dz kim tak ¿e w ad mi ni stra cji. To jest w³a œ nie ta pod sta wo wa te za i prze -
s³an ka obu pro jek tów usta w mó wi¹ ca, ¿e bez do bre go na rzê dzia trud no

36

Adam Le sz kie w icz – za st êp ca sze fa Kan ce l a rii Pre ze sa Ra dy Mi ni s trów. 



efek ty wnie i spra w nie re a li zo waæ za da nia – i w ten pa ra dyg mat, w tê w³a œ -
nie kon cep cjê wpi su j¹ siê dwie wspo mnia ne ini cja ty wy le gis la cyj ne. 

Oczy wi œcie trze ba pa miê taæ te¿ o tym, ¿e dzi siaj dla wie lu sy s tem za -
rz¹ dza nia kad ra mi nie jest a¿ tak is tot ny, wrêcz mo¿na po wie dzieæ, ¿e nie
jest po li ty cz nym dzia ³a niem wpro wa dza nie zmian w³a œ nie w tych ob sza -
rach. Bo czê sto sku pia my siê na dzia ³a niach me ry to ry cz nych, nie do koñ ca
uœ wia da mia j¹c so bie, ¿e ktoœ prze cie¿ te za da nia mu si re a li zo waæ, i to re a li -
zo waæ do b rze. Eks per ci mó wi¹ nam, ¿e za rz¹ dza nie za so ba mi lu dz ki mi to
stra te gi cz na, spój na me to da kie ro wa nia naj cen niej szym z ka pi ta ³ów – w³a -
œ nie lu dŸmi, któ rzy swoim oso bi stym i zbio ro wym wy si³ kiem przy czy nia j¹
siê do osi¹g niê cia ce lów or ga ni za cji.

Ma my wiêc tu taj do czy nie nia z dzia ³a nia mi rz¹ du, skie ro wa ny mi na
pod nie sie nie efek ty wno œci w³a œ nie te go na sze go naj cen niej sze go ka pi ta ³u
w ad mi ni stra cji. Ad mi ni stra cja pub li cz na jest ta kim spe cy fi cz nym
elementem human research, bo ze wzglê du na ró¿ ni cê miê dzy sfe r¹ pub li cz -
n¹ a ko mer cyj n¹ nie któ re roz wi¹ za nia mu sz¹ od bie gaæ od tych sto so wa -
nych w or ga ni za cjach ko mer cyj nych. Prze cie¿ fun kcjo no wa nie urzê dów,
na szych urzê dów, nie jest na sta wio ne na osi¹ ga nie zy s ków w wy mia rze fi -
nan so wym. To po pier wsze.

Po dru gie: du ¿o trud niej jest w zwi¹z ku z tym ba daæ efek ty wnoœæ urzê -
du i or ga ni za cji sek to ra pry wat ne go.

I po trze cie: struk tu ra ad mi ni stra cji jest na ty le zró¿ ni co wa na pod wzglê -
dem za dañ i na rzê dzi – tak ¿e te ry to rial nie – ¿e jest to utrud nio ne.

Cho dzi wiêc o to, ¿e by tak do sko na liæ dzi siej sze roz wi¹ za nia, by s³u ¿y ³o
to pod sta wo wym war to œciom. O spra w no œci i efek ty wno œci tu taj dzi siaj
mó wi liœ my; war to do rzu ciæ je sz cze i prze jrzy stoœæ, i ot war toœæ, i efek ty -
wnoœæ, a myœ lê, ¿e tak ¿e i po moc ni czoœæ. 

Cza sem wi¹ ¿e siê to z fun da men tal ny mi zmia na mi, ta ki mi, jak na przy -
k³ad lik wi da cja pañ stwo we go za so bu kad ro we go. A cza sem mó wi my po
pro stu o ta kim rozwojowym kro ku do przo du, czego przy k³adem bê dzie
decentralizacja systemu wynagrodzeñ w samorz¹dzie. Przy wi¹ zu je my
ogrom n¹ wa gê do te go, ¿e by od stro ny le gis la cyj nej po rz¹d ko waæ roz wi¹ za -
nia, któ re bê d¹ s³u ¿y ³y wzmac nia niu ja ko œci dzia ³a nia ad mi ni stra cji.

Sy s tem, któ ry dzi siaj ma my, cha rak te ry zu je siê z³o ¿o no œci¹, ró¿ no ro -
dno œci¹ i bra kiem tak na praw dê roz wi¹ zañ pro e fek ty wno œcio wych. Ma my
czte ry ta kie pod sy s te my: s³u¿ bê cy wil n¹, pra co wni ków sa mo rz¹ do wych,
pra co wni ków urzê dów pañ stwo wych, pra co wni ków Naj wy ¿ szej Iz by Kon -
tro li. Ka ¿ dy z tych pod sy s te mów dzia ³a we d³ug in nej pod sta wy pra w nej.
Te pod sta wy pra w ne przy jmo wa ne by ³y mniej wiê cej co kil ka lat, z cze go
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naj star sza po cho dzi z ro ku 1982, co sa mo w so bie po wo du je, ¿e te roz wi¹ za -
nia nie s¹ w ¿a den spo sób kom pa ty bil ne. Bra ku je wspól nych stan dar dów,
roz wi¹ zañ, me cha niz mów, bra ku je wspól nej ko or dy na cji. To po pier wsze.

War to przy pom nieæ, ¿e ka ¿ dym z tych ob sza rów, tak ¿e w ³o nie rz¹ du –
tak siê utrwa li ³a tra dy cja – za jmu je siê in ny re sort. W zwi¹z ku z tym po wo -
du je to oczy wi œcie in ne pa trze nie i in ne po mys ³y na kon kret ne roz wi¹ za -
nia. Bra ku je bu do wa nia wspól ne go stan dar du, s¹ ogrom ne ró¿ ni ce
w wy na gro dze niach i nie cho dzi o po ziom, ale po pro stu o za sa dy. W je d -
nym ob sza rze ma my mno¿ ni ki, w in nym ma my kwo ty bez wzglê dne,
w s³u¿ bie cy wil nej ma my dzie siêæ sk³a dników wynagrodzenia, w sa mo -
rz¹ dzie osiem. Mie liœ my osta t nio do czy nie nia z nie wiel ki mi pod wy¿ ka mi
p³ac w kor pu sie s³u¿ by cy wil nej – to by³ wskaŸ nik in fla cji. Ale ju¿ na nie -
któ rych sta no wis kach w sa mo rz¹ dzie p³a ce, na pod sta wie roz po rz¹ dze nia,
wzros ³y o po nad 10 pro cent. 

Ró¿ ni ce s¹ – i do ty cz¹ mia no wa nia, s³u¿ by przy go to waw czej, ocen, ot -
war te go i kon ku ren cyj ne go na bo ru, mo¿ li wo œci awan su i roz wo ju za wo do -
we go. To s¹ ele men ty, któ re w wie lu tych usta wach s¹ lub ich nie ma, a je œ li 
s¹, to s¹ ró¿ nie de fi nio wa ne i roz wi¹ zy wa ne. Pa nu je wiêc chaos i is t nie je
po trze ba two rze nia bar dziej spój ne go me cha niz mu sy s te mu i sy s te mu za -
rz¹ dza nia za so ba mi. Ta kie ini cja ty wy, jak ta dzi siej sza de ba ta, te¿ nie w¹t -
pli wie w tym po ma ga j¹. 

W zwi¹zku z tym kie ru j¹ na mi na stê pu j¹ ce idee. Po pier wsze: idea upo -
rz¹d ko wa nia tej sy tua cji w ra mach sze ro ko ro zu mia nej ra cjo na li za cji go -
spo da ro wa nia za so ba mi. St¹d sze ro kie kon sul ta cje spo ³e cz ne, eks per ckie,
aka de mic kie, tak ¿e dys ku sje na fo rum Ze spo ³u do Spraw Ustro jo wych Ko -
mi sji Wspól nej i w wie lu in nych miej scach. To wszy s t ko po to, ¿e by dojœæ
do pe w nej wiz ji, któ ra naj kró cej i naj syn te ty cz niej rzecz bio r¹c, opie ra siê
po pro stu na dwóch ele men tach: kon sty tu cyj nym wzor cu kor pu su s³u¿ by
cy wil nej i zde cen tra li zo wa nym, ela sty cz nym mo de lu s³u¿ by sa mo rz¹ du te -
ry to rial ne go. 

Po zo sta j¹ nam roz wi¹ za nia w za kre sie pra co wni ków urzê dów pañ stwo -
wych i Naj wy ¿ szej Iz by Kon tro li. I tu taj kon sul ta cje, roz mo wy, tak ¿e in for -
ma cje o tym, ¿e to cz¹ siê pe w ne pra ce przy go to waw cze, zmie nia j¹ ce
obe c ne roz wi¹ za nia, da j¹ na dzie jê, ¿e kon kret ne roz wi¹ za nia le gis la cyj ne
nie d³u go siê po ja wi¹.

Po tych de ba tach, kon sul ta cjach, pra cach we wnê trz nych po wsta ³y dwa
pro jek ty: no we li za cji usta wy o s³u¿ bie cy wil nej i zu pe³ nie no wa usta wa
o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych. 

Je ¿e li cho dzi o tê pier wsz¹, pracuje ju¿ nad ni¹ parlament.
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Je ¿e li cho dzi o pra co wni ków sa mo rz¹ do wych, pro jekt przy jê ty przez
Ra dê Mi ni strów w naj bli¿ szych dniach tra fi tak ¿e do par la men tu.

War to po wie dzieæ, ¿e roz wi¹ za nia za war te w tych usta wach s¹ ele men -
tem pe w ne go kom pro mi su. Z je d nej stro ny kom pro mis ten wy zna cza po -
zy ty wna opi nia Ko mi sji Wspól nej Rz¹ du i Sa mo rz¹ du Te ry to rial ne go, bez
któ rej trud no so bie wy ob ra ziæ – i rz¹d so bie nie wy ob ra ¿a³ – dal sze pro ce -
do wa nie tych roz wi¹ zañ. A z dru giej stro ny, po zy ty wna opi nia Ra dy S³u¿ by
Pub li cz nej w od nie sie niu do spraw do ty cz¹ cych s³u¿ by cy wil nej.

Je ¿e li mo wa o s³u¿ bie cy wil nej, cho dzi tu przede wszy s t kim o upo rz¹d -
ko wa nie za pi sów, ze szcze gól nym uw zglê dnie niem do sto so wa nia ich do
zgo d no œci z Kon sty tu cj¹. Przy pom nê, ¿e roz wi¹ za nia z 2006 r. bu dzi ³y wie -
le w¹t pli wo œci w od nie sie niu do wy ³¹ cze nia ze s³u¿ by cy wil nej wy ¿ szych
sta no wisk, do zlik wi do wa nia s³u¿ by przy go to waw czej, do zlik wi do wa nia
or ga nów s³u¿ by cy wil nej i prze nie sie nia pe w nych za dañ na Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów. Mo¿ li woœæ prze no sze nia bez na bo ru po miê dzy po szcze gól ny mi 
kor pu sa mi pra co wni ków i w³¹ cza nie ich do kor pu su s³u¿b.

Chcemy budsowaæ je dno li ty spój ny sy s te m za rz¹ dza nia.
Zale¿y nam na wpro wa dze niu ja ko za sa dy ot war te go i kon ku ren cyj ne -

go na bo ru. Bê dzie to pod sta wo wa za sa da wy ³a nia nia wszy s t kich kan dy da -
tów do pra cy w s³u¿ bie cy wil nej i na kie ro wni czych sta no wis kach w urzê -
dach cen tral nych. Oczy wi œcie, tak ¿e po no w ne w³¹ cze nie dy rek to rów ge -
ne ral nych, dy rek to rów de par ta men tów do s³u¿ by cy wil nej, wzmoc nie nie
ro li dy rek to rów ge ne ral nych, uchy le nie usta wy o pañ stwo wym za so bie
kad ro wym.

Ta ka dy gre sja, bo wczo raj pra wie do pó³nocy dys ku to wa liœ my w Se jmie
na pier wszym czy ta niu o na szej usta wie o s³u¿ bie cy wil nej, i na te ar gu -
men ty, któ re mó wi ³y, ¿e PZK to ta kie na rzê dzie, któ re do pu sz cza wszy s t -
kich i da je mo¿ li woœæ wy bo ru spoœ ród naj lep szych – od po wiadam: na
prawie osiem ty siê cy osób wpi sa nych do ewi den cji Pañ stwo we go Za so bu
Kad ro we go tyl ko dwie œcie piêæ dzie si¹t piêæ osób po cho dzi z eg za mi nu.
Re sz ta, to s¹ oso by, któ re zo sta ³y uw ³a sz czo ne w mo men cie we jœcia w ¿y cie 
usta wy oraz s¹ to urzê dni cy mia no wa ni.

Dru gi ar gu ment na te mat te go, czym jest ów za sób kad ro wy. Mó wi siê
o tym, ¿e wy bie ra siê naj lep szych. Pro szê Pañ stwa, w za so bie wpi su je siê
na stê pu j¹ ce da ne: imiê, na zwis ko, oœ wiad cze nie, ¿e siê ma wy ¿ sze wy -
kszta³ ce nie, oœ wiad cze nie, ¿e siê jest oby wa te lem pol skim i oœ wiad cze nie
do ty cz¹ ce ure gu lo wa ne go sto sun ku do s³u¿ by woj sko wej. Nie ma tam ele -
men tów mó wi¹ cych o tym, ja kie kto ma osi¹g niê cia. Jak na tej pod sta wie
wy bie raæ z za so bu naj lep szych kan dy da tów?
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Wy od rêb nie nie or ga nu w³a œci we go do spraw s³u¿ by cy wil nej, czy li przy -
wró ce nie sze fa s³u¿ by cy wil nej, pod kreœ le nie je go apo li ty cz no œci, wy ma ga -
ne du ¿e kry te ria, przy wró ce nie Ra dy S³u¿ by Cy wil nej.

Ra da S³u¿ by Cy wil nej w obe c nej for mu le li czy dwa dzie œcia je den osób;
sk³a da siê z osób wy zna czo nych przez par la ment i przez pa na pre mie ra.
Spot ka ³a siê do tej po ry for mal nie w tym ro ku dwa ra zy, choæ spo ty ka ³a siê
pe w nie ze szeœæ al bo sie dem, bo ni gdy nie ma kwo rum. 

Je ¿e li cho dzi o pro jekt usta wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych, to tu taj
ma my w³a œ nie tro chê in ny sy s tem, zde cen tra li zo wa ny, no we te chni ki za -
rz¹ dza nia za so ba mi. Na sz¹ in ten cj¹ by ³o, ¿e by pra co daw com sa mo rz¹ do -
wym za pe wniæ ela sty cz ne me to dy osi¹ ga nia pro fe sjo na liz mu, bez stron no œci, 
bezstronnoœci, rze tel no œci pra co wni ków urzê dów miast, gmin, sta rostw po -
wia to wych, urzê dów mar sza³ kow skich.

Naj wa¿ niej sze ele men ty to: fun kcja se kre ta rza ja ko sta no wis ko bê d¹ ce
 ele men tem ci¹g ³o œci, ja ko œci pra cy urzê du sa mo rz¹ do we go, bu do wa ne tro -
chê na wzór dy rek to ra ge ne ral ne go w kor pu sie, ob li ga to ryj noœæ je go za tru -
dnia nia, apo li ty cz noœæ, nie któ re wska za ne za da nia wy ko ny wa ne oczy wi œcie
przy po sza no wa niu ustro jo wej ro li kie ro wni ka, wpro wa dze nie no wych sta -
no wisk do rad ców i asy sten tów, ¿e by od dzie liæ po li ty kê od ad mi ni stra cji, ue -
la sty cz niæ za pi sy do ty cz¹ ce ot war te go kon ku ren cyj ne go na bo ru, awans we -
wnê trz ny – to sa mo zre szt¹ w kor pu sie, do pu sz cze nie sze rzej kan dy do wa nia
nie tyl ko tych, któ rzy ma j¹ do œwiad cze nie na sta no wis kach w ad mi ni stra cji,
ale tak ¿e osób, któ re pro wa dzi ³y dzia ³al noœæ go spo dar cz¹. Ró w nie¿ one bê dê
mog ³y, mam na dzie jê, kan dy do waæ dzi siaj na sta no wis ka.

Oczy wi œcie tak ¿e zde cen tra li zo wa nie sy s te mu wy na gro dzeñ po le ga -
j¹ ce go na tym, ¿e to tam bê d¹ usta la ne mak sy mal ne staw ki, w za le¿ no œci od 
po ten cja ³u da nej je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Zde cen tra li zo wa nie
na pra co daw ców za sad prze pro wa dza nia ocen pra co wni ków, s³u¿ by przy -
go to waw czej, ale wpro wa dze nie tej s³u¿ by, do o kreœ le nie tam wie lu in nych
ele men tów.

Mam na dzie jê, ¿e usta wa ta jest pe w nym kom pro mi sem, tak ¿e we wnê -
trz nym, po miê dzy wiz j¹ wpro wa dza nia ele men tów s³u¿ by cy wil nej do sa -
mo rz¹ du, do ad mi ni stra cji sa mo rz¹ do wej a wizj¹ zde cen tra li zo wa nia
i zre for mo wa nia za rz¹ dza nia kad ra mi zró¿ ni co wa ne w urzê dach sa mo -
rz¹ do wych. Wój to wie i bur mi strzo wie wy bra ni bez po œre dnio w wy bo rach
bio r¹ pe³ n¹ od po wie dzial noœæ za swo j¹ je dno stkê sa mo rz¹ du te ry to rial ne go 
– a my chce my im daæ sto so wne na rzê dzia do re a li za cji tych za dañ. 

Chcia³ bym pod kreœ liæ, ¿e oba pro jek ty, o któ rych mó wiê, prze sz³y pe³ n¹ 
œcie¿ kê le gis la cyj n¹. Nie by ³o tu ¿a dnych skró tów z kon sul ta cja mi spo ³e cz -

40



ny mi, miê dzy re sor to wy mi i ko mi sja mi pra wni czy mi, ko mi te tem sta ³ym,
Ra d¹ Mi ni strów. I ma my na dzie jê, ¿e uda ³o nam siê wy pra co waæ w mia rê
do bre pro jek ty. 

Do ce lo wo w nie da le kiej przy sz³o œci, bo ju¿ siê do te go za bie ra my, chce -
my w³¹ czyæ do de ba ty na te mat tych dwóch kor pu sów te ma ty zwi¹ za ne
z od po wie dzial no œci¹ pra w n¹ urzê dni ków. Z no wy mi roz wi¹ za nia mi ety cz -
ny mi, z re for m¹ wy na gro dzeñ w s³u¿ bie cy wil nej oraz pró b¹ two rze nia al bo
wzmoc nie nia je d ne go oœ rod ka, któ ry bê dzie siê za jmo wa³ ra cjo na li zo wa -
niem i w ogó le go spo da ro wa niem za so ba mi w ad mi ni stra cji pub li cz nej, bê -
dzie od po wie dzial ny za roz wój ad mi ni stra cji pub li cz nej i bê dzie wy zna cza³ 
pe w ne stan dar dy. 

Wi ce m ar sza ³ek Se natu Ma rek Zió³ kow ski

Bar dzo dziê ku jê, Pa nie Mi ni strze.
Chcia³ bym te raz za po wie dzieæ osta t nie go przed prze rw¹ re fe ren ta. Za -

nim je dnak po pro szê pa na pre ze sa Je rze go Stêp nia o wy g³o sze nie re fe ra tu,
chcia ³em w imie niu Se na tu i nas wszy s t kich z³o ¿yæ mu ser de cz ne po dziê -
ko wa nia i gra tu la cje za 9 lat, kie dy s³u ¿y³ ja ko sê dzia Try bu na ³u
Konstytucyjnego, a w szcze gól no œci za te osta t nie la ta, kie dy s³u ¿y³ ja ko
pre zes te go cia ³a.

Pa nie Pre ze sie, by³ Pan dla nas ucie leœ nie niem te go, jak po wi nien wy -
gl¹ daæ w³a œci wy po dzia³ w³a dzy usta wo daw czej, wy ko naw czej i s¹ do wni -
czej. Sk³a dam po dziê ko wa nie tak ¿e za to, ¿e po ka za³ Pan po li ty kom,
zw³a sz cza w³a dzy usta wo daw czej i wy ko naw czej, ¿e nie s¹ nie o myl ni.

Dziê ku je my za to bar dzo.
Pa nie Pre ze sie, pro szê o re fe rat.

Prof. dr hab. Je rzy St ê pieñ

Dziê ku jê bar dzo.



Prof. dr hab. Je rzy St ê pieñ

Sa mo rz¹d i sa mo rz¹dn oœæ w œw ietle
orze cz n i ctwa Try bu na ³u Kon sty t u cy j ne go

Szanowni Pañstwo!
Chcia ³em dzi siaj sko rzy staæ ze szcze gól ne go pra wa, mia no wi cie pra wa

do pe w nej swo bo dy wy po wie dzi. W zwi¹z ku z tym, ¿e prze sta ³em byæ pre -
ze sem Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go – wpraw dzie to by ³o bar dzo nie da w no,
kil ka dzie si¹t go dzin te mu, za nim je sz cze sta ³em siê cz³on kiem eli tar ne go
klu bu by ³ych pre ze sów Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go, któ ry, jak siê do wia -
du jê sk¹d in¹d, jest za ko nem zna cz nie ciê¿ szym, bar dziej ogra ni cza j¹ cym
swo bo dê ru chów ni¿ sta tus sê dzie go Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go w ogó le.
W zwi¹z ku z tym chcia³ bym sko rzy staæ z wiê k szej swo bo dy do wy po wie dzi 
i po wie dzieæ, ¿e przy go to wa ³em siê bar dzo so li dnie do te go wy st¹ pie nia;
jest to op ra co wa nie, któ re ma 40 stron. Oczy wi œcie nie je s tem w sta nie na -
wet ja koœ w skró cie go tu omó wiæ. Op ra co wa nie to prze ka ¿ê pa nu mar -
sza³ ko wi. No ta be ne, jest i dru ga czêœæ op ra co wa nia, zna cz nie szer sze go,
po ka zu j¹ ce go sa mo rz¹d te ry to rial ny w orze cz ni ctwie Try bu na ³u Kon sty tu -
cyj ne go od po cz¹t ku do 2006 r. 

Ale chcia³ bym po wie dzieæ o czymœ bar dziej ogól nym, cze go wy ma ga te -
go ro dza ju spot ka nie – i tyl ko cza sa mi bê dê od wo ³y wa³ siê do orze czeñ
Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go po to, ¿e by mo ¿e wzmoc niæ ja k¹œ wy po wiedŸ.

Chcia³ bym za cz¹æ od te go, ¿e w 1989 r. nie re for mo wa liœ my sa mo rz¹ du te -
ry to rial ne go. To jest b³¹d w sa mej struk tu rze jê zy ko wej. My bu do wa liœ my sa -
mo rz¹d te ry to rial ny od po cz¹t ku. Dzi siaj mo ¿e my mó wiæ o re for mo wa niu czy
od na wia niu, ale wte dy nie by ³a to re for ma. To by ³o bu do wa nie od po cz¹t ku,
od pod staw – na zu pe³ nie in nych za sa dach – sy s te mu w³adz lo kal nych w Pol -
sce. Mu sie liœ my siê przy bu do wa niu sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w Pol sce upo -
raæ z dwo ma za da nia mi, z któ ry mi oczy wi œcie nie mog liœ my siê upo raæ. 
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Po pier wsze: z prze zwy ciê ¿e niem dzie dzi ctwa pañ stwa ko mu ni sty cz ne -
go, PRL-owskiego – i wy da je mi siê, ¿e to w ja kimœ sen sie mo ¿e siê nam
uda ³o. Ale mu sie liœ my tak ¿e od nieœæ siê do ca ³ej na szej tra dy cji ustro jo wej,
któ ra zo sta ³a prze rwa na pod ko niec XVIII wie ku, a któ ra prze cie¿ is t nie je
ci¹g le ja ko ele ment do b ra wspól ne go. 

Je œ li dzi siaj mó wi my o po dzia le w³a dzy w pañ stwie wspó³ czes nym, to
gdy po sta wi my py ta nie, kie dy w Pol sce na st¹ pi³ ten po dzia³, myœ lê, ¿e wiê -
k szoœæ po wie ¿e po pier wszej woj nie œwia to wej, kie dy przy jê to Kon sty tu -
cjê Mar co w¹.

A to jest nie praw da. W Pol sce po dzia³ na w³a dze: usta wo daw cz¹, wy ko -
naw cz¹ i s¹ do wni cz¹ trwa³ d³u go, trwa³ od 1505 r., kie dy de fa cto Sejm sta³
siê ju¿ or ga nem w³a dzy usta wo daw czej, w pe³ ni nie za le¿ nej od in nych
w³adz, z okreœ le niem Ÿró de³ pra wa, któ re bê dzie two rzy³. To jest s³yn na
Kon sty tu cja Ni hil No vi i Sejm Ra dom ski – z wpro wa dze niem po raz pier -
wszy w Eu ro pie za sa dy pro mul ga cji pra wa, to zna czy za sa dy, któ ra mó wi ³a,
¿e pra wo obo wi¹ zu je do pie ro od te go mo men tu, kie dy zo sta nie na le ¿y cie
og ³o szo ne. Chcê w tym mo men cie twór com sta nu wo jen ne go i wszy s t kim
tym, któ rzy mó wi¹ na te mat od po wie dzial no œci lu dzi za ten okres, przy -
pom nieæ tê za sa dê.

W 1505 r. po wie dzie liœ my ju¿ tu taj, w Pol sce, ¿e pra wo mo ¿e obo wi¹ zy -
waæ tyl ko wte dy, kie dy zo sta nie na le ¿y cie og ³o szo ne.

W 1573 r. wpro wa dzo na zo sta ³a za sa da bez po œre dnie go wy bo ru fun kcjo -
na riu sza pub li cz ne go, któ ry mia³ wy ko ny waæ w³a dzê wy ko naw cz¹ w pañ -
stwie. Na zy wa liœ my go wte dy „kró lem”, dla te go ¿e pod ko niec XVI brak
by ³o na wet od po wie d nie go na ze wni ctwa, ¿e by na zwaæ te go w³a œ nie fun -
kcjo na riu sza, tak jak to zro bi li 200 lat póŸ niej Ame ry ka nie, pre zy den tem. 

Ten nasz król to prze cie¿ jest pre zy dent wy bie ra ny w wy bo rach po wsze -
chnych, bez po œre dnich, oczy wi œcie przez ogó³ szla chty, czy li tych, któ rzy
mie li pe³ niê praw oby wa tel skich. By ³o ich doœæ du ¿o: od 8 do 10 pro cent, na 
Ma zow szu to na wet po do b no 40 pro cent. Tyl ko ¿e to nie by³ fun kcjo na -
riusz wy bie ra ny na ka den cjê, na pe wie n o kres, ale na ca ³e ¿y cie, do ¿y wot -
nio. Miej my tê œwia do moœæ.

W 1573 r. po wsta³ Try bu na³ Ko ron ny, s¹d ab so lut nie nie za le¿ ny od w³a -
dzy wy ko naw czej i od w³a dzy usta wo daw czej. Czy li pod ko niec XVI wie ku 
– by ³o to do k³a dnie w 1578 r. – zrea li zo wa liœ my w pe³ ni trój po dzia³ w³a dzy,
do cze go Eu ro pa Za cho dnia do cho dzi ³a w mo zo le przez 200 lat. 

My ma my tê tra dy cjê, ale to wca le nie oz na cza, ¿e w ten spo sób usto sun -
ko wa ³em siê do wszy s t kich pro ble mów, któ re wi¹ ¿¹ siê w na szej tra dy cji
z po dzia ³em w³a dzy. Bo pa miê taj my je sz cze o je d nej rze czy: przez sam trój -
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po dzia³ w³a dzy nie da siê opi saæ rze czy wi sto œci pañ stwo wej, bo pañ stwo to
s¹ przede wszy s t kim oby wa te le. Oby wa te le plus te ry to rium plus su we ren -
na w³a dza pañ stwo wa. W tej su we ren nej w³a dzy pañ stwo wej s¹ ta cy sa mi
oby wa te le jak ci, któ rzy nie pe³ ni¹ fun kcji pub li cz nych, ale s¹ to oby wa te -
le, któ rzy przy jmu j¹ szcze gól ne zo bo wi¹ za nie s³u ¿e nia tej po zo sta ³ej czê œci 
lu dzi, któ rzy nie fun kcjo nu j¹ w struk tu rze w³a dzy pub li cz nej. Oni nie s¹
przez to lep si, m¹d rzej si przez sam fakt, ¿e zna leŸ li siê w struk tu rze w³a dzy
pub li cz nej. Oni ma j¹ s³u ¿yæ. Po ³a ci nie mi ni ster zna czy: s³u ga. 

W I Rze czy po spo li tej mu sie liœ my siê upo raæ z je sz cze je d n¹ rze cz¹.
I Rzecz po spo li ta by ³a pañ stwem sta no wym, ale two rzy ³a fan ta sty cz ny, nie -
zwyk le bar wny kon glo me rat ró¿ ne go ro dza ju prze strze ni oby wa tel skiej.
Je d na prze strzeñ oby wa tel ska to prze strzeñ, któ r¹ two rzy ³a szla chta, czy li
lu dzie, któ rzy mie li pe³ niê praw oby wa tel skich. Ale prze strzeñ oby wa tel -
sk¹ two rzy li na przy k³ad tak ¿e ̄ y dzi, któ rzy mie li swój w³a s ny Sejm, nie za -
le¿ ny od Se jmu Rze czy po spo li tej. I oni bez po œre dnio siê od no si li do kró la.
Ten Sejm zbie ra³ siê ka ¿ de go ro ku dwa ra zy, na wet czê œciej ni¿ Sejm Rze -
czy po spo li tej, Sejm Ko ron ny.

Ko lej n¹ prze strze ni¹ oby wa tel sk¹ by li mie sz cza nie – oni te¿ mie li swo je
pra wa. Pe w no, ¿e nie mie li praw iden ty cz nych jak szla chta, lecz po pro stu
dzia ³a li w in nej prze strze ni oby wa tel skiej. Ale to nie zna czy, ¿e nie mie li
wp³y wu na bieg spraw pañ stwo wych; mie li swoich przed sta wi cie li w Se jmie. 
Ca ³¹ ma sê ró¿ ne go ro dza ju przy wi le jów i za sad fun kcjo no wa nia wy ni ka -
j¹ cych w³a œ nie z pra wa. Ta k¹ prze strze ni¹ oby wa tel sk¹ by ³y uni wer sy te ty,
ta k¹ prze strze ni¹ oby wa tel sk¹ by ³y ce chy rze mieœ lni cze. Tu siê k³a nia kwe -
stia sa mo rz¹ du go spo dar cze go, któ rej do dzi siaj pra wid ³o wo nie roz wi¹ za liœ -
my. Swo j¹ w³a s n¹ prze strzeñ oby wa tel sk¹ mia³ te¿ kler.

By ³a wiêc ca ³a ma sa ró¿ ne go ro dza ju prze strze ni oby wa tel skich. Le piej
u¿y waæ te go okreœ le nia ni¿ mó wiæ, ¿e Rzecz po spo li ta by ³a pañ stwem sta -
no wym. Pañ stwem sta no wym by ³a Fran cja z jej po dzia ³em feu dal nym; ju¿
nie mó wi¹c o Ro sji. Ale tu by ³o pañ stwo o wie lu prze strze niach oby wa tel -
skich 

Oczy wi œcie, prze strzeñ oby wa tel ska szla chty czy mie sz czan wi¹ za ³a siê
z sa mo rz¹ dem, przede wszy s t kim z sa mo rz¹ dem te ry to rial nym. I to by ³a
na praw dê re al na sil na w³a dza sa mo rz¹ do wa.

W ro ku 1989 trze ba by ³o tak ¿e roz wi¹ zaæ pro blem prze tran spo no wa nia
pe w nych na szych do œwiad czeñ hi sto ry cz nych, zwi¹ za nych z fun kcjo no wa -
niem prze strze ni oby wa tel skich, na no we wa run ki, kie dy ju¿ nie mo¿ na by -
³o mó wiæ o tym, ¿e po szcze gól ne gru py oby wa te li mo g¹ fun kcjo no waæ
w ró¿ nych prze strze niach oby wa tel skich. Bo ogó³ oby wa te li mu sia³ byæ po -
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trak to wa ny ja ko je d na prze strzeñ oby wa tel ska – i z te go pun ktu wi dze nia,
oczy wi œcie, by ³o to bar dzo trud ne przed siêw ziê cie, i nie za wsze siê uda wa ³o. 

Ale my do sko na le czu je my, ¿e prze cie¿ kwe stie sa mo rz¹ du te ry to rial ne -
go nie da dz¹ siê opi saæ ani pra wid ³o wo zin ter pre to waæ na pod sta wie tyl ko
za sa dy trój po dzia ³u w³a dzy. Oczy wi œcie, po wie my wte dy, ¿e sa mo rz¹d
– z tru dem mo¿ na po wie dzieæ, ¿e sa mo rz¹d te ry to rial ny – to jest gdzieœ tam
w prze strze ni w³a dzy wy ko naw czej, i dzie li siê z rz¹ dem cen tral nym pe w -
ny mi obo wi¹z ka mi. Ale to za ma ³o. Czu je my sa mi, ¿e jest je sz cze coœ wiê -
cej do opi sa nia i do zde cy do wa nia – i to „wiê cej” jest nie zwyk le trud ne. Od
te go chcia³ bym za cz¹æ.

Kie dy mó wi ³em, ¿e do b rze, i¿ Mi cha³ Ku le sza nie bê dzie móg³ kry ty ko -
waæ Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go, to nie dla te go, ¿e by nie mia³ pra wa kry -
ty ko waæ, tyl ko ob a wia ³em siê, ¿e móg³ by tê kry ty kê prze pro wa dziæ zbyt
p³yt ko i w zbyt w¹s kich gra ni cach.

Oczy wi œcie Try bu na³ Kon sty tu cyj ny te¿ jest dziec kiem epo ki, jest jak -
by zwi¹ za ny si ³¹ kr¹ ¿¹ cych tu taj idei i ar gu men tów, dzie dzi cze nia pe w nych 
po jêæ i z te go pun ktu wi dze nia cza sa mi siê sza mo cze. Po wiem od ra zu,  ¿e
by ³em z³ym ob roñ c¹ sa mo rz¹ du te ry to rial ne go w Try bu na le Kon sty tu cyj -
nym. Dla cze go? Dla te go ¿e w wiê k szo œci przy pad ków mu sia ³em siê wy -
³¹ czaæ od roz poz na wa nia spraw do ty cz¹ cych sa mo rz¹ du, po nie wa¿ w po wsta -
wa niu bardzo wielu ak tów pra w nych, i w 1990, i póŸ niej – w 1998 r., bra ³em
udzia ³. W zwi¹z ku z tym mu sia ³em siê wy ³¹ czaæ. Ale wi dzia ³em, jak sê dzio -
wie Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go sza mo cz¹ siê z kwe sti¹ fun da men tal n¹
– i tu siê od wo ³am wprost do orze cz ni ctwa Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go – jak
ana chro ni cz ny po dzia³ na za da nia w³a s ne i zle co ne. 

Z pro fe so rem Mi cha ³em Ku le sz¹ nie by liœ my w sta nie wy t³u ma czyæ Se na -
to wi I ka den cji, ¿e ten po dzia³ jest po dzia ³em ana chro ni cz nym, ¿e jest to po -
dzia³ wy ni ka j¹ cy je sz cze z XIX-wiecznych nie miec kich kon struk cji pra w -
nych, któ re ab so lut nie nie przy le ga j¹ dzi siaj, w XXI wie ku, do rze czy wi sto œci. 

Kie dy siê zro dzi³ po dzia³ na za da nia w³a s ne? Wte dy, kie dy Na po leon
rz¹ dzi³ Pru sa mi i trze ba by ³o stwo rzyæ ta k¹ prze strzeñ – tu taj przy wo ³u jê na -
zwis ko Karla von Stei na – ¿e by po wie dzieæ, i¿ sa mo rz¹d to coœ in ne go ni¿ ta
w³a dza cen tral na, i ma on za da nia w³a s ne, za strze ¿o ne dla sie bie. Ta ki by³
kon tekst two rze nia te go po dzia ³u na po cz¹t ku XIX wie ku w Niem czech,
a póŸ niej na u ka ja koœ tak to po wta rza ³a, ucu kro wa ³a, tak ¿e pod wp³y wem na -
u ki nie miec kiej, na u ka pol ska w okre sie 20-lecia miê dzy wo jen ne go. 

Ale nie by liœ my w sta nie – mi mo ¿e Mi cha³ Ku le sza spê dzi³ prze cie¿
wie le lat na uni wer sy te tach nie miec kich i do sko na le wie dzia³, ¿e to jest
ana chro ni cz ny po dzia³ – wy t³u ma czyæ te go na szym ko le gom w Se na cie. 
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Dla cze go nie uda ³o siê wy t³u ma czyæ? Dla te go ¿e oni te¿ mie li swój kon -
tekst ak tu al ny. A ja ki by³ ten kon tekst ak tu al ny? Pa miê taj my – kie dy Se -
nat pra cu je nad usta w¹ o sa mo rz¹ dzie te ry to rial nym, jest rok 1989. W 1989
r. w³a dza cen tral na jest nie wia do mo je sz cze ja ka. Ona siê wy ³o ni ³a
z „okr¹g ³e go sto ³u”, ale je sz cze nie wia do mo, w któ rym kie run ku pój dzie
roz ³am, je sz cze woj ska ra dziec kie sto j¹ w na szych gra ni cach, wy jd¹ do pie ro 
za 4 la ta. W zwi¹z ku z tym pan mar sza ³ek Stel ma chow ski mo c¹ swo je go au -
to ry te tu nie ja ko na rzu ci³ nam tu taj ten po dzia³ na za da nia w³a s ne i zle co ne. 
Ro zu mo wa³ w ten spo sób: trze ba za bez pie czyæ in te re sy sa mo rz¹ du te ry to -
rial ne go po przez wpro wa dze nie ka te go rii za dañ w³a s nych, ¿e by z te go krê -
gu nie mo¿ na by ³o nic sa mo rz¹ do wi uszczkn¹æ.

Ale za kil ka lat prze gra liœmy tê kwe stiê, bo za kil ka lat sy tua cja siê zmie ni -
³a, kon tekst siê zmie ni³ i to, co mia ³o s³u ¿yæ sa mo rz¹ do wi, sta ³o siê je go ka -
gañ cem. Co ro bi ³a za ró wno w³a dza usta wo daw cza, jak i wy ko naw cza?
Mó wi ³a: jak tak, to w ta kim ra zie my wam wpi su je my to za da nie ja ko za da nie 
w³a s ne i te raz szu kaj cie so bie na to pie niê dzy. Czy li coœ, co mia ³o chro niæ sa -
mo rz¹d te ry to rial ny, w zmie nio nym kon tek œ cie sta ³o siê je go ogra ni cze niem.

Ju¿ w usta wie po wia to wej i w usta wie wo je wó dz kiej nie ma po dzia ³u na
za da nia w³a s ne i zle co ne, bo wte dy ju¿ wie dzie liœ my, ¿e od wo jo wa liœ my tê
prze strzeñ. Ale sta ³o siê nie szczê œcie, ¿e Kon sty tu cja z 2 kwiet nia 1997 r.
skon sty tu cjo na li zo wa ³a ten po dzia³ i w ten spo sób to, co mia ³o s³u ¿yæ sa mo -
rz¹ do wi, co mia ³o za bez pie czaæ in te re sy sa mo rz¹ du, sta ³o siê po no w nie
ogra ni cze niem je go mo¿ li wo œci.

Jest w je d nym z orze czeñ, w któ re go wy da wa niu zre szt¹ bra ³em udzia³,
pa ni sê dzia Dêbowska-Romanowska, je d na z eks per tów przy pi sa niu usta wy 
o sa mo rz¹ dzie te ry to rial nym. Mê czy siê, my wszys cy siê mê czy my – co tu
mo¿ na by zro biæ? W koñ cu po wie dzie liœ my, ¿e w ta kim ra zie nie wy star czy
na zwaæ ja kie goœ za da nia za da niem w³a s nym, tyl ko mo¿ na siê tu taj do pa try -
waæ sprze cz no œci z Kon sty tu cj¹ w sa mym de fi nio wa niu za da nia w³a s ne go.
I w ten spo sób po wie dzieæ, ¿e wte dy, gdy ja kieœ za da nie jest rze czy wi œcie
w³a s ne, to tak, to do b rze. Ale je œ li ono nie jest w³a s ne z is to ty, a tyl ko na zwa -
ne, w ta kim ra zie mu si my po wie dzieæ, ¿e ten po dzia³ jest nie kon sty tu cyj ny.
To oz na cza, ¿e za tym mu sz¹ pójœæ œrod ki na zu pe³ nie in nych za sa dach.

Try bu na³ Kon sty tu cyj ny za wsze bro ni³ do koñ ca czy sto œci idei s³u¿ by
cy wil nej. Jest wie le orze czeñ, któ re po œwiê ca j¹ tej kwe stii uwa gê. Sta ³o siê, 
moim zda niem, dra ma ty cz nie Ÿle, ¿e usta wa o s³u¿ bie cy wil nej zo sta ³a w ta -
ki w³a œ nie spo sób zmie nio na.

Nie za le¿ nie od ja kich kol wiek ana liz pra w nych po wiem, ¿e is t nie je pa -
pie rek lak mu so wy, któ ry po ka zu je, czy ma my w pañ stwie s³u¿ bê cy wil n¹,
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czy jej nie ma my. Jest to ka¿ do ra zo wy ak ces do Kra jo wej Szko ³y Ad mi ni -
stra cji Pub li cz nej. Do pó ki s³u¿ ba cy wil na by ³a ja ko ta ko zor ga ni zo wa na,
nie po wiem, ¿e bar dzo do b rze, ale ja ko ta ko, do pó ki etos s³u¿ by cy wil nej
by³ bu do wa ny, to do Kra jo wej Szko ³y Ad mi ni stra cji Pub li cz nej zg³a sza ³o
siê ka ¿ de go ro ku dzie siê ciu kan dy da tów na je d no miej sce. W mo men cie,
kie dy wpro wa dzo no za sób kad ro wy, kie dy zmie nio no, wy ³¹ czo no ze s³u¿ by 
cy wil nej naj wa¿ niej sze sta no wis ka, od ra zu siê wszys cy zo rien to wa li,
a m³o dzie¿ w szcze gól no œci, ¿e to nie jest dro ga ka rie ry za wo do wej, ¿y cio -
wej. I dra ma ty cz nie, w ci¹ gu je d ne go ro ku, po kil ku mie si¹ cach od we jœcia
w ¿y cie tych no wych roz wi¹ zañ, li cz ba kan dy da tów do Kra jo wej Szko ³y Ad -
mi ni stra cji Pub li cz nej spad ³a do trzech na je d no miej sce, 

Wy da je mi siê, ¿e bê dzie my mog li mó wiæ o bu do wa niu eto su s³u¿ by cy -
wil nej nie wte dy, kie dy na wet po ja wi¹ siê uchwa lo ne usta wy, kie dy za -
cznie dzia ³aæ s³u¿ ba, ra da s³u¿ by cy wil nej, szef s³u¿ by cy wil nej – to
oczy wi œcie trze ba zro biæ, zlik wi do waæ ten kad ro wy za sób – ale do pie ro
wte dy, kie dy zo ba czy my, ilu siê zg³o si ³o kan dy da tów do Kra jo wej Szko ³y
Ad mi ni stra cji Pub li cz nej. Wte dy do pie ro bê dzie my wie dzie li, czy m³o -
dzie¿ in styn kto wnie wy czu je, czy jest ju¿ do b rze, czy je sz cze na dal jest Ÿle. 

By ³a tu taj mo wa o szko ³ach za wo do wych. Szko ³y za wo do we oczy wi œcie
nie po win ny byæ w rê kach ad mi ni stra cji rz¹ do wej. To ja kiœ ab surd. Ale nie
po win ny byæ tak ¿e w rê kach sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Szko ³y za wo do we
po win ny byæ pro wa dzo ne przez sa mo rz¹d go spo dar czy, o któ rym jest mo -
wa w art. 61 Kon sty tu cji, ¿e sa mo rz¹d go spo dar czy tam mu si prze ka zy waæ
in for ma cje itd. Tyl ko ¿e sa mo rz¹ du go spo dar cze go w Pol sce nie ma, ma my
tyl ko sto wa rzy sze nia, któ re cza sa mi na zy wa my sa mo rz¹ dem go spo dar -
czym. Ale do b rze wie my, po ty lu ju¿ la tach fun kcjo no wa nia na sze go pañ -
stwa, ¿e o sa mo rz¹ dzie mo ¿e my mó wiæ tyl ko wów czas, kie dy wszy s t kie
pod mio ty z mo cy pra wa sta j¹ siê t¹ rze czy wi sto œci¹ sa mo rz¹ do w¹, a nie te,
któ re wstê pu j¹ al bo wy stê pu j¹, tak jak dzie je siê to w przy pad ku sto wa rzy -
szeñ. Czy li mu si my po cze kaæ – le piej niech te szko ³y cze ka j¹ tam, gdzie s¹
– ¿e by je prze ka zaæ sa mo rz¹ do wi go spo dar cze mu. I wte dy wszy s t ko bê dzie 
w po rz¹d ku.

Wy da je mi siê, ¿e po pe³ ni liœ my fun da men tal ny b³¹d, je œ li cho dzi o dru gi 
szcze bel kon tro li de cyz ji in dy wi dual nych. Z Mi cha ³em Ku le sz¹ wie le ra zy
prze ko ny wa liœ my tu taj – uda ³o nam siê to przy naj mniej w Se na cie – ¿e ko -
le gia od wo ³aw cze po win ny byæ w prze strze ni gmi ny. Zo sta liœ my za to bar -
dzo skry ty ko wa ni, za a ta ko wa ni, ¿e chce my wpro wa dzaæ ja kieœ roz wi¹ za nia
czes kie, jak pa miê tam, ¿e zno si my w ten spo sób de wo lu ty wnoœæ. No i po ja -
wi ³y siê ko mi sje od wo ³aw cze przy sej mi kach wo je wó dz kich, ale ju¿ po 2 la -
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tach sta ³y siê one de fa cto pañ stwo wy mi or ga na mi, któ re ma j¹ kon tro lo waæ
sa mo rz¹d te ry to rial ny nie le galnie, tyl ko me ry to ry cz nie. 

Ma ³o te go, na wet s¹ dy ad mi ni stra cyj ne wie lo kro t nie wzy wa ³y sa mo -
rz¹ do we ko le gia od wo ³aw cze do orze ka nia me ry to ry cz ne go, a nie tyl ko ka -
sa cyj ne go. W re zul ta cie te go, moim zda niem ustro jo we go, b³ê du ma my
ta k¹ sy tua cjê, ¿e nikt w tej chwi li nie kon tro lu je wój ta, bur mi strza i pre zy -
den ta me ry to ry cz nie, a ma my trzy in stan cje kon tro li le gal nej. To jest ja kiœ
ab surd, moim zda niem; z tym trze ba siê te raz upo raæ. 

Sa mo rz¹d te ry to rial ny sta je te raz przed ko nie cz no œci¹ zmie rze nia siê
z naj wiê k szym, moim zda niem, wy zwa niem pub li cz nym, ja kim jest re for -
ma s³u¿ by zdro wia. 

Nie da w no zo sta ³em za pro szo ny na ja kieœ sym poz jum po œwiê co ne tej
pro ble ma ty ce. Prze gl¹ dn¹ ³em usta wê o za k³a dach opie ki zdro wot nej oraz
orze cz ni ctwo Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go. I zno wu fun da men tal ny b³¹d
po pe³ nio ny w 1991 r., któ re go nie po pe³ ni liœ my wte dy, kie dy bu do wa liœ my
sa mo rz¹d te ry to rial ny i – w szcze gól no œci – re for mê go spo dar cz¹. Mia no wi -
cie, bar dzo dba liœ my o spra wê w³a s no œci. Tu wiel ka za s³u ga nie ¿y j¹ ce go
pro fe so ra Wa le ria na Pañ ki, któ ry by³ zna ko mi tym spe cja li st¹ z za kre su
w³a s no œci.

Ja ko by ³y sê dzia w zwyk ³ym s¹ dzie re jo no wym, te¿ wie dzia ³em, co to
jest w³a s noœæ i dla te go pil no wa liœ my bar dzo sku te cz nie – jak siê oka zu je
– te go, ¿e sa mo rz¹d mu si byæ uw ³a sz czo ny, mu si byæ ko mu na li za cja. Oczy -
wi œcie by ³o to ro bio ne szyb ko, w po œpie chu, nie mo¿ na by ³o skoñ czyæ tej
ko mu na li za cji w ci¹ gu 3 mie siê cy, tak jak to na pi sa ne zo sta ³o w prze pi sach
wpro wa dza j¹ cych. Lecz prze s¹ dzo na zo sta ³a za sa da, ¿e sa mo rz¹d ma byæ
pod mio tem w³a s no œci mie nia, nie ru cho mo œci. Ta sa ma za sa da zo sta ³a kon -
sek wen tnie wpro wa dzo na w ¿y cie usta w¹ (któ rej skut ki we sz³y w ¿y cie
5 gru dnia 1950 r.), ¿e przed siê bior stwa pañ stwo we sta ³y siê w³a œci cie la mi
nie ru cho mo œci. Ale ten b³¹d po pe³ nio ny zo sta³ w za k³a dach opie ki zdro -
wot nej. Mia no wi cie nie do ko na no uw ³a sz cze nia za k³a dów opie ki zdro wot -
nej na tych nie ru cho mo œciach, na któ rych one s¹.

Dla cze go tak siê sta ³o? Brak wy ob raŸ ni z je d nej stro ny – to ju¿ by ³o
w 1991 r., ju¿ za pa³, po wie dzia³ bym w cu dzy s³o wie „re wo lu cyj ny”, mi n¹³
– a z dru giej stro ny lêk, oba wa, co siê da lej z tym bê dzie dzia ³o, je œ li uw ³a sz -
czy my za k³a dy opie ki zdro wot nej. Mo ¿e na st¹ pi ja kaœ pry wa ty za cja s³u¿ by
zdro wia? 

W zwi¹z ku z tym nic nie po sta no wio no. W usta wie o za k³a dach opie ki
zdro wot nej jest na pi sa ne, ¿e w przy pad ku lik wi da cji za k³a du opie ki zdro -
wot nej – mó wi o tym art. 53 – mie nie jest prze ka zy wa ne al bo na rzecz Skar -
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bu Pañ stwa, al bo na rzecz sa mo rz¹ du. Na wet tam nie ma de cyz ji, ko mu
w³a œci wie siê to prze ka zu je.

Wy da je mi siê, ¿e re for ma s³u¿ by zdro wia jest nie wyob ra ¿al nie trud na.
Ale gdy by siê uda ³o sa mo rz¹ do wi prze ko naæ, ¿e na le ¿y kwe stiê w³a s no œci
za k³a dów opie ki zdro wot nej, po pier wsze: od po wie d nio zdiag no zo waæ,
i na stê p nie pod j¹æ de cyz jê, co z tym mie niem zro biæ, to w dal szej ko lej no -
œci mo¿ na by by ³o uru cho miæ ró¿ ne go ro dza ju me cha niz my, któ re si ³¹ rze -
czy wy mu si ³y by ca ³¹ ma sê ró¿ nych za cho wañ in nych pod mio tów.

Od wo ³am siê tu taj do na sze go uw ³a sz cze nia, do na szej ko mu na li za cji.
Pro fe sor Le szek Bal ce ro wicz z lê kiem od no si³ siê do sa mo rz¹ du te ry to rial -
ne go, ba³ siê sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Ja mu siê nie dzi wiê. Mi ni ster fi -
nan sów, któ ry tra ci kon tro lê nad czter dzie sto ma pro cen ta mi fi nan sów
pub li cz nych, mu si siê lê kaæ o los tych fi nan sów. Ale ju¿ po ro ku nie mia³
w¹t pli wo œci, ¿e to by ³a w³a œci wa de cyz ja, bo ko mu na li za cja uru cho mi ³a, po
pier wsze: pro ces pry wa ty za cji han dlu – a w³a œci wie go za koñ czy ³a w ci¹ gu
ro ku. Uru cho mi ³a ró¿ ne go ro dza ju me cha niz my w³as no œcio we, któ re po -
zwo li ³y gmi nom siê gaæ po kre dy ty hi po te cz ne wie lo let nie, œci¹ gaæ ka pi ta³
itd., itd. W ten spo sób uru cho mio na zo sta ³a de fa cto do pie ro re for ma go spo -
dar cza, ta opar ta na w³as no œcio wych ele men tach. Nie bój my siê œmia ³ej de -
cyz ji w tym za kre sie, ale wie dzmy, ¿e to s¹ de cyz je nie zbê d ne.

 Od pe w ne go cza su uwa ¿am, ¿e nie da siê sa mo rz¹ du te ry to rial ne go zbu -
do waæ, je œ li nie od bu du je my pra wid ³o wych wiê zi s¹ sie dz kich, któ re two rz¹ 
wspól no tê. Sa mo rz¹d jest wspól no t¹ mie sz kañ ców, tak za pi sa liœ my w art. 1, 
za co nas te¿ kry ty ko wa no. Nie któ rzy mó wi li, ¿e to w ogó le po jê cie bez sen -
su, co to za wspól no ta – na wet w nie któ rych ko men ta rzach mo¿ na to prze -
czy taæ. 

Sa mo rz¹d jest wspól no t¹ mie sz kañ ców, mie sz kañ cy ma j¹ pe w ne obo -
wi¹z ki wo bec in nych mie sz kañ ców, a za tem przede wszy s t kim wo bec in -
nych, wo bec s¹ sia dów. Wspól nie z s¹ sia dem mo ¿e my – ja ko oby wa te le –
zro biæ coœ, ot wo rzyæ no w¹ prze strzeñ w ró¿ nych wy mia rach. S¹ siad w do -
mu, s¹ siad w nie ru cho mo œci, s¹ siad w mie œcie, mia sto z mia stem, po wiat
z po wia tem. Cie szy my siê z b³o go s³a wieñ stwa do bre go s¹ sie dz twa w uk ³a -
dzie miê dzy na ro do wym, ale kie dy po pa trzy my na na sze sto sun ki s¹ sie dz -
kie, miê dzy lu dz kie, wi dzi my, jak jest Ÿle. 

Na ko niec aneg do ta. Na po cz¹t ku lat sie dem dzie si¹ tych pe wien bar dzo
zna ny ge ne ra³ do sta³, nie wie dz¹c w³a œci wie w ja kiœ spo sób, wil lê na prze -
ciw ko re zy den cji am ba sa do ra ame ry kañ skie go. Bar dzo siê cie szy³ z te go
po wo du, bo to do sko na ³e miej sce, na Skar pie, po miê dzy Mo ko to wem Gór -
nym a Dol nym, do sko na ³a lo ka li za cja, ale nie ste ty by ³o je d no nie szczê œcie
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w tym wszy s t kim. Po ni ¿ej by ³y je sz cze przed wo jen ne do mki, ta kie ma ³e
go spo dar stwa, gdzie by ³y ku ry oraz je den ko gut, któ ry bar dzo prze szka dza³ 
ge ne ra ³o wej. Któ re goœ dnia po wie dzia ³a do mê ¿a: zrób coœ z tym ko gu tem,
bo nie mo gê spaæ. No i ge ne ra³ coœ z tym zro bi³. I na tym chcia³ bym za koñ -
czyæ.

Za pe wne pañ stwo by za py ta li: a co on ta kie go zro bi³? Nie mam sa tys fak -
cjo nu j¹ cej od po wie dzi. Mam tyl ko na dzie jê, ¿e nie u¿y³ do roz wi¹ za nia te -
go pro ble mu œrod ków o cha rak te rze woj sko wym.

Wi ce m ar sza ³ek Se natu Ma rek Zió³ kow ski

Dziê ku jê bar dzo.
Chcia³ bym te raz pro siæ po prze d nie go pre ze sa Try bu na ³u Kon sty tu cyj -

ne go, cz³on ka te go eks klu zy wne go klu bu by ³ych pre ze sów Try bu na ³u, pa -
na pro fe so ra An drze ja Zol la o re fe rat.



Prof. dr hab. An drzej Zoll

Pra wo lo kalne
a be zpie czeñstwo oby wat elsk ie

Pa nie Mar sza³ ku! Sza no wni Pañ stwo! 
Tak siê z³o ¿y ³o, ¿e w³a œci wie wszys cy cz³on ko wie te go klu bu s¹ tu dzi -

siaj obe c ni, ja ko ¿e Try bu na³ Kon sty tu cyj ny – chy ba jest to ja kiœ znak
– przy wi¹ zu je zu pe³ nie za sa dni cz¹ wa gê do bu do wy spo ³e czeñ stwa oby wa -
tel skie go, któ re go je d nym z naj is tot niej szych prze ja wów jest te¿ sa mo -
rz¹ dnoœæ te ry to rial na, ro zu mia na ja ko wspól no ta oby wa te li. 

Mo ¿e do b rze, ¿e mo je wy st¹ pie nie zo sta ³o od dzie lo ne prze rw¹ od po -
prze d nich, bo bê dzie mia ³o zu pe³ nie in ny cha rak ter. Nie bê dê mó wi³ o pe -
w nych za sa dni czych spra wach ustro jo wych, ale o bar dzo kon kret nym
pro ble mie. Tu od ra zu mu szê siê uspra wied li wiæ, ¿e dla mnie ten pro blem
jest dla te go tak is tot ny, i¿ wy ni ka wprost z moich za wo do wych za in te re so -
wañ. Je s tem pro fe so rem pra wa kar ne go i bê dê mó wi³ o pe w nych pro ble -
mach zwi¹ za nych w³a œ nie z od po wie dzial no œci¹ kar n¹, ale w kon tek œ cie
up ra wnieñ sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. 

Fun da men tal n¹ za sa d¹ po rz¹d ku pra w ne go de mo kra ty cz ne go pañ stwa
pra wa jest za sa da nul lum cri men si ne le ge, nul la po e na si ne le ge, czy li: nie ma
od po wie dzial no œci kar nej bez wy raŸ ne go opi su czy nu za bro nio ne go przez
usta wê i nie ma od po wie dzial no œci kar nej bez okreœ le nia ka ry przez usta wê.

To jest za sa da, któ ra zna laz ³a bez po œre dnio wy raz w art. 42 ust. 1. Kon -
sty tu cji. Wy stê pu je tak ¿e za ró wno i w Ko dek sie kar nym, Ko dek sie wy kro -
czeñ.

Pra wo kar ne jest prze cie¿ dy scyp li n¹, któ ra w spo sób naj bar dziej dra sty -
cz ny in ge ru je w wol no œci i pra wa oby wa tel skie, i st¹d dy scyp li na ta mu sia ³a 
wy pra co waæ ca ³y sy s tem gwa ran cji, ma j¹ cy za bez pie czyæ oby wa te la przed
nad u ¿y ciem w³a dzy, ka rz¹ cej ze stro ny pañ stwa – i przed za ska ki wa niem

51

Prof. dr hab. An drzej Zoll – kie ro wn ik Ka ted ry Pra wa Uni w er sy te tu Ja gi el lo ñ sk ie go.



oby wa te li pe w n¹ kry mi na li za cj¹ za cho wañ, któ ra mia ³a by wp³yw na mo ty -
wa cjê po stê po wañ oby wa te la.

To nie tyl ko art. 42 Kon sty tu cji ta kie gwa ran cje stwa rza, ró w nie¿ pod -
sta wo wy prze pis w tym za kre sie, art. 31 ust. 3, któ ry za bra nia nie pod groŸ b¹ 
ka ry okreœ lo nych za cho wañ ja ko nie w¹t pli wie ogra ni cze nie ko rzy sta nia
z kon sty tu cyj nych wol no œci i praw okreœla, ¿e ta kie ogra ni cze nie wol no œci
i praw jest mo¿ li we tyl ko w usta wie – i to ze szcze gól nych po wo dów – tyl ko
wte dy, gdy ta kie ogra ni cze nia s¹ ko nie cz ne w de mo kra ty cz nym pañ stwie
dla je go bez pie czeñ stwa lub po rz¹d ku pub li cz ne go b¹dŸ dla ochro ny œro -
do wis ka, zdro wia i mo ral no œci pub li cz nej al bo wol no œci i praw in nych
osób.

Czy li bar dzo wy raŸ nie Kon sty tu cja wi¹ ¿e mo¿ li woœæ in ge ren cji w wol -
no œci i pra wa oby wa te li, a in ge ren cji prawno-karnej w szcze gól no œci – z tym,
a¿e by ta ka in ge ren cja mia ³a pod sta wê usta wo w¹, a tak ¿e za kreœ la od stro ny
me ry to ry cz nej pod sta wy ta kiej in ge ren cji. Czy w ta kim ra zie z Kon sty tu cji
wy ni ka je dno zna cz nie, ¿e pra wo kar ne jest dzie dzi n¹, któ rej ro la pra wot -
wór cza sa mo rz¹ dów te ry to rial nych zo sta je ca³ ko wi cie wy ³¹ czo na? Ta ki
wnio sek by³ by chy ba przed wczes ny.

Z art. 7 ust. 1 usta wy o sa mo rz¹ dzie gmin nym wy ni ka, ¿e za da niem w³a s -
nym gmi ny (te za da nia w³a s ne wi¹ ¿¹ siê z po rz¹d kiem pub li cz nym) jest za -
pe wnie nie po rz¹d ku pub li cz ne go na te re nie gmi ny i za pe wnie nie
bez pie czeñ stwa oby wa te li. Spra wy z te go za kre su sta no wi¹ tak ¿e za da nie
w³a s ne sa mo rz¹ dów po wia to wych.

Okreœ le nie wy mo gów prze strze ga nia po rz¹d ku pub li cz ne go i bez pie -
czeñ stwa oby wa te li, z uw zglê dnie niem wa run ków miej sco wych i te re no -
wych kon tek s tów, wy ma ga wy da wa nia prze pi sów po rz¹d ko wych. W tych
prze pi sach po rz¹d ko wych mu sz¹ byæ opi sa ne na ka zy czy za ka zy okreœ lo -
ne go za cho wa nia. W ta kim ra zie od po wie d nie w³a dze sa mo rz¹ du te ry to -
rial ne go mu sz¹ otrzy maæ up ra wnie nia do sta no wie nia ta kich w³a œ nie
prze pi sów po rz¹d ko wych.

Tak jest w usta wie o sa mo rz¹ dzie gmin nym; art. 40 ust. 3, sta no wi, i¿
w za kre sie nie u re gu lo wa nym w od rêb nych usta wach lub in nych prze pi -
sach po wsze chnie obo wi¹ zu j¹ cych ra da gmi ny mo ¿e wy da waæ prze pi sy po -
rz¹d ko we, je ¿e li jest to nie zbê d ne dla ochro ny ¿y cia lub zdro wia oby wa te li
oraz dla za pe wnie nia po rz¹d ku, spo ko ju i bez pie czeñ stwa pub li cz ne go.

Art. 41 ust. 2 tej usta wy o sa mo rz¹ dzie gmin nym – po wta rzam – prze wi -
du je w przy pad ku nie cier pi¹ cym zw³o ki mo¿ li woœæ wy da nia przez wój ta
prze pi sów po rz¹d ko wych w for mie za rz¹ dze nia. Ana lo gi cz ne prze pi sy
znaj du j¹ siê ró w nie¿ w usta wie o sa mo rz¹ dzie po wia to wym. Ra da sa mo -
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rz¹ du po wia to we go te¿ usta na wia ta kie prze pi sy po rz¹d ko we, przy nie co
ina czej sfor mu ³o wa nych pod sta wach, o czym je sz cze po wiem. Usta wa za -
kreœ la pod sta wy wy da nia tych prze pi sów po rz¹d ko wych, ale ró w nie¿ i za -
rz¹d po wia tu mo ¿e, w sy tua cji nie cier pi¹ cej zw³o ki, wy daæ od po wie d nie
prze pi sy po rz¹d ko we. 

Nor my za war te w tych prze pi sach, je ¿e li s¹ wy da ne zgo d nie z po wo ³a -
ny mi usta wa mi o sa mo rz¹ dach czy gmin nym, czy po wia to wym, po sia da j¹
zgo d nie z art. 87 ust. 2 Kon sty tu cji moc po wsze chnie obo wi¹ zu j¹ c¹ na te re -
nie dzia ³a nia od po wie d nie go sa mo rz¹ du.

W kon tek œ cie oma wia nej tu taj kwe stii up ra wnie nia or ga nów sa mo rz¹ du 
te ry to rial ne go do usta na wia nia norm okreœ la j¹ cych czy ny za bro nio ne pod
groŸ b¹ ka ry, ko nie cz ne jest zwró ce nie uwa gi na pod wój ne ogra ni cze nie
kom pe ten cji or ga nów sa mo rz¹ do wych, za war te w prze pi sach upo wa¿ nia -
j¹ cych, czy li w obu tych usta wach sa mo rz¹ do wych.

Za ró wno w art. 40 ust. 3 usta wy o sa mo rz¹ dzie gmin nym, jak i w art. 41
ust. 1 usta wy o sa mo rz¹ dzie po wia to wym upo wa¿ nie nie do wy da nia prze -
pi sów po rz¹d ko wych uza le¿ nio ne jest, i to w spo sób bez wzglê dny, od bra -
ku ure gu lo wa nia da nych sto sun ków spo ³e cz nych w od rêb nych usta wach
lub w in nych prze pi sach po wsze chnie obo wi¹ zu j¹ cych. W ten spo sób usta -
wo daw ca za po bie ga mo¿ li wo œci obo wi¹ zy wa nia na da nym te re nie nie zgo d -
nych z so b¹ dwóch re gu la cji, wy da nych przez pra wot wór cze or ga ny
pañ stwa oraz usta no wio nych przez or ga ny sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Tej
ko liz ji norm chce siê tu taj wy raŸ nie unik n¹æ. I usta wo daw ca do ta kiej ko liz -
ji nie do pu sz cza.

Dru gie ogra ni cze nie kom pe ten cji ma ju¿ cha rak ter materialno-prawny.
W art. 40 ust. 3 usta wy o sa mo rz¹ dzie gmin nym usta wa upo wa¿ nia or ga ny
gmi ny do wy da nia prze pi sów po rz¹d ko wych, je ¿e li jest to nie zbê d ne dla
ochro ny ¿y cia lub zdro wia oby wa te li oraz dla za pe wnie nia po rz¹d ku, spo ko -
ju i bez pie czeñ stwa pub li cz ne go. Czy li ta nie zbê d noœæ jest tu taj ele men -
tem de cy du j¹ cym o mo¿ li wo œci wy da nia prze pi su.

W art. 31 ust. 1 prze pi sów usta wy o sa mo rz¹ dzie po wia to wym ta ma te ria
jest, jak ju¿ po wie dzia ³em, bar dziej za kreœ lo na, bo obok nie zbê d no œci tych
ure gu lo wañ dla ochro ny wska za nych w usta wie dóbr, ko nie cz ne jest tak ¿e
szcze gól nie uza sa dnie nie przy pad ku. Czy li bar dziej re stryk cyj nie s¹ za -
kreœ lo ne kry te ria wy da nia prze pi su po rz¹d ko we go. W usta wie o sa mo -
rz¹ dzie po wia to wym jest zaœ nie co szer szy za kres, któ ry mo ¿e byæ
re gu lo wa ny prze pi sa mi po rz¹d ko wy mi. Jest to zwi¹ za ne z za da nia mi te go
szczeb la sa mo rz¹ du; prze pi sy po rz¹d ko we mo g¹ byæ wy da wa ne tak ¿e dla
ochro ny mie nia oby wa te li i œro do wis ka na tu ral ne go.
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Ce lem umo¿ li wie nia eg ze ku cji tych norm, któ re za war te s¹ w prze pi -
sach po rz¹d ko wych, usta wy sa mo rz¹ do we prze wi du j¹, i¿ prze pi sy po rz¹d -
ko we mo g¹ ³¹ czyæ siê z san kcj¹ za ich na ru sze nie, grzy wn¹ wy mie rza n¹
w try bie i na za sa dach okreœ lo nych w pra wie o wy kro cze niach. Je sz cze do
pro ble mu grzy wny wró cê, bo wi¹ ¿e siê z tym bar dzo is tot ne kon sty tu cyj ne
za ga dnie nie.

Znaj du j¹ wy raŸ ne pod sta wy kon sty tu cyj ne ure gu lo wa nia mo cy obo -
wi¹ zu j¹ cej pra wa miej sco we go – tu przy po mi nam art. 94 Kon sty tu cji, któ ry 
sta no wi ta k¹ pod sta wê dla re gu la cji pra w nej i pra wot wór czej kom pe ten cji
sa mo rz¹ du. Z je d nej stro ny te prze pi sy sa mo rz¹ do we oraz kon sty tu cyj ne
pod sta wy gwa ran cji oby wa tel skiej, zwi¹ za ne z pra wem kar nym, wy da j¹ siê
po zo sta waæ rze czy wi œcie w kon flik cie. I nie jest to pro blem teo re ty cz ny;
sta no wi on przed miot co dzien nych dy le ma tów or ga nów wy mia ru spra -
wied li wo œci, któ re mu sz¹ roz strzy gaæ, czy oby wa tel mo ¿e pod le gaæ od po -
wie dzial no œci kar nej w sy tua cji, w któ rej pod sta w¹ tej od po wie dzial no œci
jest na ru sze nie prze pi su po rz¹d ko we go, wy da ne go przez or gan sa mo rz¹ du
te ry to rial ne go.

W wie lu kwe stiach zwi¹ za nych z tym za ga dnie niem wy po wia da³ siê
Try bu na³ Kon sty tu cyj ny. Ma my tu taj pe w n¹ ewo lu cjê sta no wis ka Try bu -
na ³u Kon sty tu cyj ne go – ja bar dziej skon cen tru jê siê na orze cze niu chro no -
lo gi cz nie osta t nim, z 8 lip ca 2003 r.– w któ rym Try bu na³ roz strzy ga³
o kon sty tu cyj no œci art. 54 Ko dek su wy kro czeñ z art. 42 usta wy, 42 ust.1
Kon sty tu cji.

Art. 54 Ko dek su wy kro czeñ jest prze pi sem, któ ry na k³a da san kcjê kar n¹ 
na te go, kto wy kra cza prze ciw ko wy da nym z upo wa¿ nie nia usta wy prze pi -
som po rz¹d ko wym o za cho wa niu siê w miej scach pub li cz nych. Ta ka oso ba
pod le ga ka rze 500 z³ grzy wny al bo ka rze na ga ny.

Co Try bu na³ mó wi na te mat okreœ le nia czy nu za bro nio ne go w ak tach
pra w nych in nych ni¿ usta wy?

W wy ro ku z 12 sty cz nia 2000 r., czy li wcze œ niej szym ni¿ ten osta t ni, Try -
bu na³ stwier dzi³, co na stê pu je: Uza le¿ nie nie do pu sz czal no œci ogra ni czeñ
praw i wol no œci od ich usta no wie nia tyl ko w usta wie jest czymœ wiê cej ni¿
tyl ko przy pom nie niem ogól nej za sa dy wy ³¹ cz no œci usta wy dla nor mo wa nia 
sy tua cji pra w nej je dno stek, sta no wi¹ cej kla sy cz ny ele ment idei pañ stwa
pra w ne go. Jest to tak ¿e sfor mu ³o wa nie wy mo gu od po wie dniej szcze gó ³o -
wo œci unor mo wa nia usta wo we go. Sko ro ogra ni cze nia kon sty tu cyj nych
praw i wol no œci mo g¹ byæ usta na wia ne tyl ko w usta wie, to kry je siê w tym
na kaz kom plet no œci unor mo wa nia usta wo we go, któ re mu si sa mo dziel nie
okreœ laæ wszy s t kie pod sta wo we ele men ty ogra ni cze nia da ne go pra wa
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i wol no œci, tak aby ju¿ na pod sta wie lek tu ry prze pi sów usta wy mo¿ na by ³o
wy zna czyæ kom plet ny za rys te go ogra ni cze nia.

Nie do pu sz czal ne jest na to miast przy jmo wa nie w usta wie ure gu lo wañ
blan kie to wych, po zo sta wia j¹ cych or ga nom w³a dzy wy ko naw czej czy or ga -
nom sa mo rz¹ du lo kal ne go swo bo dê nor mo wa nia osta te cz ne go kszta³ tu
owych ogra ni czeñ, a w szcze gól no œci wy zna cza nia za kre su tych ogra ni czeñ.
Jest to sta no wis ko, któ re w kon tek œ cie art. 54 Ko dek su wy kro czeñ mu si je -
dno zna cz nie, zda wa ³o by siê, pro wa dziæ do zdys kwa li fi ko wa nia te go prze pi -
su i do dys kwa li fi ko wa nia w ogó le kom pe ten cji sa mo rz¹ du te ry to rial ne go do 
usta la nia prze pi sów po rz¹d ko wych, któ rych na ru sze nie mia ³o by siê wi¹ zaæ
z ja k¹œ san kcj¹ o cha rak te rze re pre syj nym.

W in nym, wcze œ niej szym orze cze niu Try bu na³ stwier dzi³, ¿e usta wo we
sfor mu ³o wa nie prze pi sów re pre syj nych mu si w spo sób zu pe³ ny od po wia -
daæ za sa dzie okreœ lo no œci. Oz na cza to, ¿e sa ma usta wa mu si w spo sób kom -
plet ny, pre cy zyj ny i je dno zna cz ny de fi nio waæ wszy s t kie zna mio na czy nów
za gro ¿o nych ka r¹. To jest orze cze nie z 26 kwiet nia 1994 r.

Art. 54 Ko dek su wy kro czeñ, od sy ³a j¹ cy do prze pi sów po rz¹d ko wych
usta na wia nych na pod sta wie usta wy, jest prze pi sem blan kie to wym i to
o pod wój nym cha rak te rze blan kie tu, bo jest to tak zwa ny blan kiet zu pe³ ny. 
W tym prze pi sie art. 54 w ogó le nie ma opi sa ne go czy nu za bro nio ne go.
Czy ta j¹c tyl ko art. 54 nie wiem, co jest za bro nio ne, bo nie wiem, co jest tre -
œci¹ prze pi sów po rz¹d ko wych, któ re na ru sza.

Ale jest to je sz cze in ne go ty pu blan kiet, mia no wi cie tak zwa ny blan kiet dy -
na mi cz ny. Usta wo daw ca, uchwa la j¹c art. 54 nie zna prze pi sów wy da wa nych,
wy pe³ nia j¹ cych blan kiet, a ró w nie¿ te prze pi sy mo g¹ siê zmie niaæ w trak cie
obo wi¹ zy wa nia art. 54. Czy li sa mo rz¹d te ry to rial ny oczy wi œcie mo ¿e tu taj
kszta³ to waæ nor my, któ re bê d¹ ogra ni cza ³y wol no œci i pra wa oby wa tel skie.

Trze ba po wie dzieæ, ¿e Try bu na³ za cz¹³ mniej wiê cej od 2001 r. ³a go dziæ
swo je sta no wis ko – i to tak ¿e w sto sun ku nie tyl ko do wy kro czeñ, ale i do
prze stêpstw. W 2001 r. ju¿ jest nie co in ny ton, je ¿e li cho dzi o wy mo gi
okreœ lo no œci czy nu za bro nio ne go. Try bu na³ stwier dza, ¿e zw³a sz cza w od -
nie sie niu do prze stêpstw prze ciw ko mie niu, ob ro to wi go spo dar cze mu czy
prze ciw ko in te re som fis kal nym pañ stwa kon struk cja usta wy kar nej, któ ra
by ca³ ko wi cie wy klu cza ³a po trze bê od wo ³a nia siê do roz po rz¹ dzeñ re gu la -
cyj nych okreœ lo nej sfe ry dzia ³al no œci, jest trud na do wy ob ra ¿e nia. Czy li ju¿
tu taj ta kom plet noœæ i zu pe³ noœæ prze pi su usta wo we go w opi sa niu czy nu
za bro nio ne go zo sta ³a je dnak w ja kiœ spo sób os ³a bio na. 

Try bu na³ Kon sty tu cyj ny w tym osta t nim orze cze niu z 2003 r., s³u sznie
– moim zda niem – uz na³, ¿e tak ¿e w œwiet le po sta no wieñ obo wi¹ zu j¹ cej
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Kon sty tu cji nie da siê wy klu czyæ, ¿e usta no wio ny w usta wie prze pis re pre -
syj ny w ca ³o œci bê dzie od sy ³a³ do ak tu pra w ne go pod u sta wo we go, ce lem
opi sa nia za cho wa nia za bro nio ne go. Jest to, trze ba przy znaæ, zu pe³ ne ode -
jœcie od ra dy kal ne go wy mo gu zu pe³ no œci i kom plet no œci opi su przez
usta wê czy nu za bro nio ne go pod groŸ b¹ san kcji kar nej.

Try bu na³ je dnak sfor mu ³o wa³ pe w ne wa run ki dla ta kie go ode s³a nia,
i one oczy wi œcie ma j¹ bar dzo is tot ne zna cze nie dla dzia ³al no œci pra wot -
wór czej sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Prze pis re pre syj ny, zda niem Try bu na ³u 
Kon sty tu cyj ne go, o cha rak te rze blan kie tu zu pe³ ne go do pu sz czal ny jest
tyl ko wte dy, gdy usta wa prze wi du je ka ry o sto sun ko wo nie wiel kim stop -
niu do leg li wo œci; tak to zo sta ³o sfor mu ³o wa ne w orze cze niu Try bu na ³u.
Try bu na³ spre cy zo wa³ tê myœl w tym kie run ku, ¿e do pu sz czal ne s¹ w ta -
kim przy pad ku tyl ko nie wiel kie grzy wny, nie wcho dz¹ zaœ w grê ka ry,
zwi¹ za ne z ogra ni cze niem wol no œci oso bi stej.

Try bu na³ wy raŸ nie wiêc wy klu czy³ mo¿ li woœæ blan kie tu zu pe³ ne go
w sto sun ku do prze stêpstw; to mo g¹ byæ tyl ko wy kro cze nia. Po s³u gi wa nie
siê te chni k¹ blan kie tu zu pe³ ne go jest, zda niem Try bu na ³u, do pu sz czal ne
tyl ko wte dy, gdy usta wa od sy ³a do prze pi sów usta no wio nych przez or gan
po sia da j¹ cy de mo kra ty cz n¹ le gi ty ma cjê, po twier dzo n¹ w wy bo rach po -
wsze chnych i bez po œre dnich.

Tu zwra cam uwa gê na za rz¹d po wia tu, któ ry zgo d nie z art. 41 jest up ra -
wnio ny do wy da wa nia tych, w sy tua cjach nie cier pi¹ cych zw³o ki, prze pi sów 
po rz¹d ko wych. W œwiet le orze cze nia Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go ta kom -
pe ten cja jest nie zgo d na z kon sty tu cj¹.

Usta wa, we d³ug Try bu na ³u, mu si wy raŸ nie wy ra ¿aæ wo lê pe na li za cji za -
cho wañ za ka za nych przez pra wid ³o wo wy da ne prze pi sy pod u sta wo we.
Ten wa ru nek w art. 54 by³ by spe³ nio ny. No i w³a œ nie w wy ro ku z 2003 r.
Try bu na³ Kon sty tu cyj ny w koñ cu orzek³, ¿e art. 54 usta wy – Ko deks wy -
kro czeñ, w za kre sie, w ja kim prze wi du je wy mie rza nie ka ry grzy wny za na -
ru sze nie prze pi sów po rz¹d ko wych, sta no wio nych przez or ga ny sta no wi¹ ce
sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, jest zgo d ny z art. 42 Kon sty tu cji.

W œwiet le tej sen ten cji wy ro ku Try bu na ³u py ta nie: co z wój tem? Bo mi -
mo ¿e ma on le gi ty ma cjê z de mo kra ty cz nych wy bo rów, to je dnak or ga nem
sta no wi¹ cym nie jest. Nie w¹t pli wie ró w nie¿ – i to na wet jest wy raŸ nie
w uza sa dnie niu te go orze cze nia stwier dzo ne – za nie kon sty tu cyj ne trze ba
uz naæ wy da wa nie prze pi sów po rz¹d ko wych, któ re mia ³y by byæ za gro ¿o ne
san kcj¹ kar n¹ za ich na ru sze nie; wy da wa nie ich przez wo je wo dê na pod sta -
wie usta wy o ad mi ni stra cji rz¹ do wej w wo je wó dz twie. Te prze pi sy zo sta ³y
przez Try bu na³ zdys kwa li fi ko wa ne.
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Na koñ cu po zo sta je je sz cze do wy jaœ nie nia kom pe ten cja or ga nów sa mo -
rz¹ du te ry to rial ne go do okreœ la nia w prze pi sach po rz¹d ko wych grzy wny,
gro ¿¹ cej za na ru sze nie usta no wio nych przez sa mo rz¹d te ry to rial ny prze pi -
sów. I tu jest do syæ skom pli ko wa na sy tua cja do ktry nal na.

Otó¿, ma my re pre zen to wa ne dwa, a mo ¿e na wet trzy sta no wis ka w do -
ktry nie kon sty tu cyj nej i pra wa kar ne go. Bar dzo po wa¿ ny au to ry tet, pro fe -
sor Ochê dow ski, jest zda nia, i¿ or ga ny sa mo rz¹ du te ry to rial ne go mo g¹
swo bo dnie okreœ liæ wy so koœæ grzy wny, gro ¿¹ cej za na ru sze nie prze pi sów
po rz¹d ko wych przez sie bie usta no wio nych, by le tyl ko ta grzy wna mie œci ³a
siê w gra ni cach prze wi dzia nych przez Ko deks wy kro czeñ – to zna czy sa mo -
rz¹d mo ¿e tu swo bo dnie okreœ liæ grzy wnê do 5 ty siê cy z³.

To sta no wis ko, nie co w in nym ujê ciu, jest pre zen to wa ne te¿ przez au to -
rów naj bar dziej roz pow sze chnio ne go ko men ta rza do Ko dek su wy kro czeñ,
to jest przez Bo jar skie go i Ra dec kie go, któ rzy na wet id¹ tak da le ko, ¿e
przy jmu j¹, ¿e je ¿e li sa mo rz¹d okreœ li grzy wnê, to wte dy w ogó le art. 54 Ko -
dek su wy kro czeñ nie ma za sto so wa nia, tyl ko pod sta w¹ wprost do wy mie -
rze nia grzy wny s¹ te prze pi sy. 

Trze cie roz wi¹ za nie jest re pre zen to wa ne przez Woj cie cha Ta ra sa i An -
drze ja Wrób la, ad mi ni stra ty wi stê. Wy klu cza j¹ oni mo¿ li woœæ usta no wie nia 
grzy wny sa mo dziel nie przez sa mo rz¹d te ry to rial ny. Sa mo rz¹d mo ¿e je dy -
nie ode s³aæ do art. 54, w ten spo sób in for mu j¹c oby wa te li, ¿e czyn jest za -
gro ¿o ny grzy wn¹, ale nie ma tu taj mo¿ li wo œci okreœ le nia wy so ko œci
grzy wny.

Myœ lê, ¿e to trze cie sta no wis ko jest naj bar dziej zbli ¿o ne do po sta no wieñ 
Kon sty tu cji i mu szê po wie dzieæ, ¿e Try bu na³ Kon sty tu cyj ny, w swoim
uza sa dnie niu do po wo ³a ne go prze ze mnie orze cze nia z 2003 r., na ta kim
sta no wis ku sta n¹³. Sa mo rz¹d nie mo ¿e sa mo dziel nie okreœ laæ wy so ko œci
grzy wny.

Wi dzi my tê ten den cjê Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go. Mu szê po wie dzieæ, 
¿e to osta t nie orze cze nie jest na pe w no ¿y cio we. Sa mo rz¹d mu si mieæ mo¿ -
li woœæ sta no wie nia prze pi sów po rz¹d ko wych, i san kcja mu si gro ziæ za na ru -
sze nie tych prze pi sów; nie mo ¿e byæ lex in per fe cta, czy li nor my pra w nej bez
¿a dnej san kcji.

Ale ja ko kar ni sta chcia³ bym po wie dzieæ, ¿e try bu na³ w tym mo men cie
do szed³ ju¿ do œcia ny pe w nej prze strze ni, któ r¹ mu da je Kon sty tu cja. Da lej 
li be ra li zo wa nie by ³o by ju¿ nie bez pie cz ne. Dziê ku jê bar dzo.
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Wi ce m ar sza ³ek Se natu Ma rek Zió³ kow ski

Dziê ku jê bar dzo, Pa nie Pro fe so rze.
Mie liœ my za tem re fe ra ty do ty cz¹ ce w bar dzo ró¿ ny spo sób kwe stii po -

dzia ³u w³a dzy w pañ stwie de mo kra ty cz nym. By ³y za ró wno idee, ta kie kie -
run ko we jak pla ny czy pro gra my zmian, a¿ do roz wi¹ zañ, któ re s¹ obe c nie
wpro wa dza ne w usta wo daw czych i szcze gó ³o wych pro ble mach pra w nych.

Mo ¿e my siê do te go wszy s t kie go od no siæ przez ca ³y czas, w³a œ nie roz -
ma wia j¹c na te mat, któ ry nas tu taj sku pi³. Jak spra wiæ, a¿e by po wsta ³o je -
dno czeœ nie pañ stwo de mo kra ty cz ne, pañ stwo oby wa tel skie – bo te go
ter mi nu u¿y wa no – i spo ³e czeñ stwo oby wa tel skie wspó³ pra cu j¹ ce ze so b¹
na po zio mie lo kal nym.

A te raz ot wie ram de ba tê.
Pro szê, pan mar sza ³ek Ma rek WoŸ niak.



Dys kus ja





Ma rek Wo Ÿ niak
Mar sza ³ek Wo j e wó dz twa Wiel ko p ol sk ie go, 
prze wo dn i cz¹ cy Pol skiej De le g a cji do Ko mi t e tu Re gi o nów 
w Unii Eu ro p ej sk iej

Sza no wni Pañ stwo! 
 Je s tem for mal nie przed sta wi cie lem prze wo dni cz¹ ce go zwi¹z ku wo je -

wództw, wiêc chcia³ bym przede wszy s t kim po wie dzieæ o wi dze niu tych
spraw, któ re s¹ ma te ri¹ na sze go spot ka nia, od stro ny re gio nal nej. Ale nie
spo sób te¿ uciec od re flek sji oso bi stej, po nie wa¿ tak siê sk³a da, ¿e roz po -
cz¹ ³em przy go dê z sa mo rz¹ dem ju¿ 18 lat te mu i w³a œci wie mam do œwiad -
cze nia i gmin ne, i po wia to we, i wo je wó dz kie. Ka ¿ de z nich trwa ³o kil ka lat,
wiêc jest to do œwiad cze nie tro chê szer sze ni¿ tyl ko re gio nal ne. 

Bar dzo mi siê po do ba ³o op ra co wa nie: sa mo rz¹ dnoœæ – de mo kra cja lo kal -
na, dla te go ¿e w³a œci wie w pe w nym sen sie pod su mo wa ³o ono pro blem
i sk³o ni ³o do pe w nych re flek sji wstecz i do pe w nych przemyœleñ na przy -
sz³oœæ. To nie s¹ ³at we wy zwa nia, od po wie dzieæ so bie, do cze go po win niœ -
my zmie rzaæ i ja ki mi me to da mi. Wy da je siê, ¿e stwo rze nie spo ³e czeñ stwa
oby wa tel skie go jest bar dzo po wa¿ nym za da niem dla wszy s t kich. Trze ba
te¿ okreœ liæ, jak wy ob ra ¿a li byœ my so bie to spo ³e czeñ stwo oby wa tel skie, jak 
wy ob ra ¿a li byœ my so bie tê je go ideal n¹ ak ty w noœæ. 

Mam wra ¿e nie, ¿e spo ³e czeñ stwo cza sem po tra fi byæ bar dzo oby wa tel -
skie, je œ li ma prze ko na nie, ¿e dzie je siê coœ wa¿ ne go dla nie go ja ko ca ³o œci
i in dy wi dual nie dla ka ¿ de go z ucze stni ków. 

Ta kim pro stym przy k³a dem s¹ cho cia¿ by tak zwa ne ze brania osied lo we
czy wiej skie. Je œ li s¹ po œwiê co ne spra wom doœæ abs trak cyj nym, jak na
przy k³ad wnios kom do bu d¿e tu gmi ny, to przy cho dzi kil ka osób. Je œ li zaœ
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by ³o – je sz cze nie tak da w no, mo ¿e dzi siaj ju¿ mniej – po œwiê co ne bu do wie
sie ci te le fo ni cz nej, a w po cz¹t kach lat dzie wiêæ dzie si¹ tych by³ to bar dzo wa¿ -
ny te mat, zja wia li siê nie mal wszys cy i nie by ³o ani miej sca, ¿e by wszy s t kich
zmie œciæ w sa li, ani mo¿ li wo œci pod jê cia ja kie goœ wspól ne go dia lo gu. Po ka zy -
wa ³o to wiêc, ¿e w tej sa mej prze strze ni jest jak by dwoi stoœæ myœ le nia.

Nie spo sób nie wspo mnieæ te¿ o je d nym wra ¿e niu. Ten ra port ma w so -
bie cieñ cza sów, któ re – mam na dzie jê – ju¿ mi nê ³y, i to bez po wrot nie.
Czy ta siê go z lek kim dre sz czy kiem, dla te go ¿e wra ca j¹ nie tak da w ne
wspo mnie nia. Cza sa mi bu dzi to uœ miech, jest œmie szne, a cza sa mi jest po
pro stu stra szne w swo jej wy mo wie. Bo je œ li so bie przy pom ni my w³a œ nie te
za bie gi o prze jmo wa nie ini cja ty wy i prze jmo wa nie w³a dzy na wet w sfe -
rach, gdzie usta wo wo na le ¿a ³a ona do sa mo rz¹ du, i ró¿ ne sto so wa ne wte dy
me to dy, mo¿ na mieæ ta kie w³a œ nie dwoi ste re flek sje.

Z pe w nym uœ mie chem bê dê wspo mi na³ in ter ne to we li sty do mnie od
mo je go ko le gi, pa na wo je wo dy z po u cze nia mi, co mam ro biæ w kwe stii ob -
sa dza nia sta no wisk w in sty tu cjach sa mo rz¹ du wo je wó dz twa, ko go zwol niæ
i dla cze go itd. Rze czy ab so lut nie trud ne do przy jê cia; ale ta ka by ³a rze czy -
wi stoœæ. Ta kie mam dwie re flek sje ogól ne.

Doœæ smut na na to miast jest kon sta ta cja, ¿e pe w nie mog li byœ my zajœæ
da lej przez te la ta. Ja te¿ uwa ¿am, ¿e mo¿ na by ³o zajœæ da lej. Gdy so bie przy -
po mi nam kil ka ele men tów tej rze czy wi sto œci, to pa miê tam, ¿e w po cz¹t kach
lat dzie wiêæ dzie si¹ tych mie liœ my kie dyœ, z sie dz¹ cym zre szt¹ tu taj obok An -
drze jem Po raws kim, roz mo wê te le fo ni cz n¹ o tym, co zro biæ, ¿e by tro chê za -
in te re so waæ sa mo rz¹ dno œci¹ œro do wis ka pod sta wo we, lo kal ne. 

Ta kim po mys ³em by ³o da nie im ja kichœ kon kret nych pie niê dzy do dys -
po zy cji. To siê uda ³o zro biæ w po cz¹t ku lat dzie wiêæ dzie si¹ tych w mo jej
gmi nie. Ka ¿ de so ³e ctwo mia ³o okreœ lo n¹ pu lê i mog ³o j¹ wy daæ al bo na cho -
dnik, al bo na plac za baw dla dzie ci, al bo na re mont szko ³y, al bo na za kup
kom pu te rów. Te de cyz je by ³y po de jmo wa ne i by ³y nie o dwo ³al ne; po pro -
stu te za ku py by ³y wy ko ny wa ne. I to rze czy wi œcie upod mio to wi ³o w ja kiœ
spo sób te lo kal ne œro do wis ka.

W któ rymœ zaœ mo men cie przy sz³o roz strzyg niê cie Re gio nal nej Iz by Ob -
ra chun ko wej, któ re stwier dza ³o, ¿e œro do wis ka te mo g¹ co naj wy ¿ ej wnios -
ko waæ do Ra dy Gmi ny. I tak siê po tem ju¿ sta ³o, ¿e mog ³y co naj wy ¿ ej
wnios ko waæ, a ra dni gmin ni mog li ³as ka wie przy chy liæ siê do tej czy in nej
pro œby. I to zde cy do wa nie za bi ³o sa mo rz¹ dnoœæ na po zio mie so ³e ctwa. 

Myœ lê, ¿e obe c na ini cja ty wa fun du szu so ³ec kie go od grze wa jak by tê
spra wê i byæ mo ¿e spo wo du je, ¿e bê dzie mo¿ na wró ciæ do tam te go do bre go 
zwy cza ju.

62



Dru g¹ spra w¹, któ r¹ mam w pa miê ci, jest to, ¿e skom pro mi to wa no s³u¿ -
bê cy wil n¹ na sa mym po cz¹t ku jej fun kcjo no wa nia. Chy ba dla ka ¿ de go by -
³o rze cz¹ bar dzo czy tel n¹, ¿e na u cze nie siê jê zy ka ob ce go i zda nie
eg za mi nu pañ stwo we go w 3 ty go dnie nie jest mo¿ li we na wet dla ge nial -
nych osób, a ta cy w Kor pu sie S³u¿ by Cy wil nej, z ra mie nia ów czes nej gru py
rz¹ dz¹ cej, zda rza li siê – i to doœæ ma so wo.

Trze ba te¿ po wie dzieæ, bi j¹c siê w pier si w imie niu sa mo rz¹ dow ców, ¿e
nie co skom pro mi to wa no kwe stiê p³ac sa mo rz¹ do wych. Pa miê tam, ¿e w ro ku 
1998 nie by ³y one w ni czym ogra ni czo ne i wte dy – ku ogrom ne mu mo je mu
zdzi wie niu – nie któ rzy sa mo rz¹ dow cy ze szczeb la gmin ne go w spo sób nie -
po ha mo wa ny usta la li so bie p³a ce na po zio mie pre ze sów ban ków czy spó ³ek
i nie mog li zro zu mieæ, dla cze go to bu dzi ja kieœ opo ry i kon tro wer sje.

Dzi siaj ma my ta k¹ sy tua cjê, ¿e po osta t niej pod wy¿ ce – mam na dzie jê,
¿e nie zo sta nê Ÿle zro zu mia ny – sta ro sto wie po wia tów w moim wo je wó dz -
twie ma j¹ za ra biaæ o 2 z³ mniej ode mnie, po mi mo ¿e mój bu d¿et jest kil ku -
na sto kro t nie wiê k szy od ich bu d¿e tów, i obo wi¹z ki te¿. To tak ¿e zu pe³ nie
nie znaj du je dzi siaj zro zu mie nia.

Ale co groŸ ne, my w tej chwi li pod no sz¹c p³a ce – bo mu si my pod no siæ
p³a ce w sa mo rz¹ dzie – mu si my pod no siæ p³a ce tym, któ rzy wy ko nu j¹ bez -
po œre dnio za da nia urzê dni cze, i ucie ka j¹ nam do wie lu miejsc, i na stê pu je
sp³a sz cze nie p³ac na po zio mie me na ge men tu. Czy li za chwi lê ró¿ ni ce miê -
dzy za rz¹ dem wo je wó dz twa, dy rek to ra mi i ich za stêp ca mi, kie ro wni ka mi
bê d¹ tak na praw dê mi ni mal ne – przy zde cy do wa nie od mien nym za kre sie
od po wie dzial no œci. Jest to wiêc zja wis ko, któ re bê dzie gdzieœ tam przed
na mi bu do wa ³o pe w ne ba rie ry. 

Je œ li cho dzi o kwe stie re gio nal ne, pan pro fe sor Ku le sza wspo mnia³, ¿e
jest tu po stêp. Rze czy wi œcie jest po stêp. Re gio ny bu do wa ne by ³y rze czy -
wi œcie od ze ra, od po cz¹t ku. Mam wra ¿e nie, ¿e nie któ rzy do koñ ca nie wie -
dzie li, czym ma j¹ siê za jmo waæ; nie by ³o zre szt¹ in stru men tów do te go,
¿e by mog ³y w³a œci wie wal czyæ o swo je miej sce w prze strze ni pub li cz nej,
¿e by mog ³y co kol wiek po ka zaæ, wy ge ne ro waæ ja kie kol wiek wy da rze nie,
ja kie kol wiek dzia ³a nia, ¿e by za is t nieæ w prze strze ni pub li cz nej.

Czê sto by ³y to bar dzo spek ta ku lar ne dzia ³a nia, choæ nie ko nie cz nie bar -
dzo wa¿ ne. Dzi siaj sy tua cja jest zde cy do wa nie od mien na, bo myœ lê, ¿e tak
na praw dê fun du sze unij ne spo wo do wa ³y, ¿e sa mo rz¹d wo je wó dz twa jest wi -
do cz ny. Cza sa mi nie jest wi do cz ny tak, jak byœ my mo ¿e chcie li, ale w ogó le
jest wi do cz ny i jest uz na wa ny za wa¿ ny, bo wiem dzie li pie ni¹ dze unij ne. 

Za czy na byæ po wo li zro zu mia ³a kwe stia, co to jest – roz wój re gio nal ny.
Roz wój re gio nal ny, w ta kim naj pro stszym t³u ma cze niu, to bu do wa ja kiejœ
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wa¿ nej kwe stii w prze strze ni re gio nal nej, z u¿y ciem œrod ków z Unii Eu ro -
pej skiej; tak to mo¿ na dzi siaj wy t³u ma czyæ mie sz kañ com i oni s¹ to w sta -
nie zro zu mieæ. Po zo sta ³e rze czy s¹ doœæ abs trak cyj ne, bo s¹ tak od da lo ne
od mie sz kañ ców, ¿e za nim do trze my do nich z wie dz¹, kto to jest mar sza -
³ek i czym siê ró¿ ni od wo je wo dy, przy pu sz czam, ¿e je sz cze spo ro cza su up -
³y nie. A le gis la cja nam w tym nie sprzy ja ³a. Wo je wo da jest „wdru ko wa ny”
w œwia do moœæ od bar dzo da w nych cza sów – po mi jam kwe stiê PRL-u; to
by ³o o wie le wcze œ niej.

 Trud no jest siê z tym wszy s t kim prze biæ i za is t nieæ. Cza sem szko da, bo
ten brak wie dzy przy kry wa ró w nie¿ sa mo rz¹d, za s³a nia go, a jest on war to -
œci¹ dla nas wszy s t kich wa¿ n¹. Dziê ku jê bar dzo.

An drzej Po raw s ki
Dy rek t or Biu ra Zwi¹z ku Miast Pol skich 

Pa nie Mar sza³ ku! Sza no wni Pañ stwo! Po nie wa¿ wy po wie dzi fun da -
men tal ne dzi siaj ju¿ by ³y, chcê po wie dzieæ o kil ku pro ble mach wy rwa nych
z kon tek s tu, ale moim zda niem wa¿ nych.

Sa mo rz¹d ma 18 lat, ale Rzecz po spo li ta sa mo rz¹ dna 27. Wte dy, kie dy j¹
so bie na kreœ li liœ my, na kreœ li liœ my wie le ce lów, z któ rych te ustro jo we
– z wy j¹t kiem je d ne go – s¹ zrea li zo wa ne. Ten je den, któ ry nie jest re a li zo -
wa ny, to jest Se nat, któ ry nie jest iz b¹ sa mo rz¹ do w¹. Oczy wi œcie, nie da siê
te go zro biæ dzi siaj bez zmia ny Kon sty tu cji, cho cia¿ da siê zro biæ w je den
kon kret ny spo sób – i to jest nasz po stu lat. Znieœæ za kaz ³¹ cze nia fun kcji w sa -
mo rz¹ dzie z fun kcj¹ se na to ra. Je ¿e li ten za pis siê znie sie, to za rê czam pañ -
stwu, ¿e okreœ lo na gru pa przed sta wi cie li sa mo rz¹ du znaj dzie siê w Se na cie.

Tam ten zjazd uczyni³ je sz cze je d no. Na pi sa³ roz dzia³, któ ry na zy wa³ siê
„so li dar ne spo ³e czeñ stwo”. Nie da w no po li ty cy pró bo wa li nam wpraw dzie
za fun do waæ so li dar ne pañ stwo, ale na szczê œcie nic z te go nie wy sz³o. Na to -
miast te go so li dar ne go spo ³e czeñ stwa nie uda ³o siê nam do koñ ca zbu do waæ, 
po nie wa¿ – miê dzy in ny mi – w kil ku kom pe ten cjach tam wy mie nio nych
ja ko ta kich, w któ rych po win no siê daæ au to no miê spo ³e cz no œciom lo kal -
nym, nie da no tej au to no mii. 

Je d n¹ z tych dzie dzin jest s³u¿ ba zdro wia, o któ rej ju¿ mó wi³ dzi siaj pan
se na tor Stê pieñ. Sa mo rz¹ dy nie ma j¹ tu pe³ nej au to no mii, tak ¿e pe³ nej
w³a s no œci i ja s nej sy tua cji. Nie ma j¹ œrod ków.

Dru g¹ ta k¹ dzie dzi n¹ jest po moc spo ³e cz na, gdzie dzi siaj we d³ug te go
sta nu, któ ry siê pa nu se na to ro wi Stêp nio wi nie po do ba, po ³o wa za dañ z za -
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kre su po mo cy spo ³e cz nej to za da nia zle co ne. A w dru giej po ³o wie, czy li
w za da niach w³a s nych, gor set roz po rz¹ dzeñ jest tak szty wny, ¿e tam o spe c -
jal nej au to no mii nie ma co mó wiæ. 

Chcia³ bym zwró ciæ uwa gê, ¿e sa mo rz¹d – po za tym spo ³e czeñ stwem
oby wa tel skim – jest dzi siaj tak ¿e, przy naj mniej po stro nie pub li cz nej, g³ó -
wnym sty mu la to rem roz wo ju.

W 2006 r. (bo za 2007 r. nie mam je sz cze da nych) bu d¿et pañ stwa wy da³
na in we sty cje 11 mi liar dów z³, a bu d¿e ty je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial -
ne go 25 mi liar dów z³. Wi daæ wiêc, kto, w sek to rze pub li cz nym przy naj -
mniej, bar dziej kreu je roz wój.

Sa mo rz¹d w Pol sce otrzy ma³ je d no wa¿ ne na rzê dzie – po za in ny mi
– z któ re go dzi siaj nie w pe³ ni ko rzy sta. Sa mo rz¹d w Pol sce wœród tych kra -
jów, któ re re for mo wa ³y siê 18 lat te mu, uzy s ka³ ogrom n¹ iloœæ ma j¹t ku,
w prze ci wieñ stwie do Czech, Lit wy i in nych pañstw w tym obo zie. Ale,
nie ste ty, kwe stio no wa na jest do dziœ mo¿ li woœæ sa mo dziel ne go dys po no -
wa nia tym ma j¹t kiem. Mi mo ¿e sa mo rz¹d ma sa mo dziel noœæ gwa ran to wa -
n¹ i ma mo¿ li wo œci stra te gi cz ne go pla no wa nia, w przy pad ku dys po no wa nia 
ma j¹t kiem sta wia siê sa mo rz¹ dow com ta kie ogra ni cze nia, któ re de fa cto
zmu sza j¹ do kon sta ta cji, ¿e my co naj wy ¿ ej mo ¿e my ad mi ni stro waæ tym
ma j¹t kiem, ale ju¿ nie ko nie cz nie nim go spo da rzyæ. 

W ra mach te go roz wo ju nie za u wa ¿o no, ¿e sa mo rz¹d to zde cen tra li zo wa -
na czêœæ pañ stwa i ¿e sa mo rz¹d nie uzy s ka³, w ra mach sek to ra fi nan sów
pub li cz nych, ró wno œci z ad mi ni stra cj¹ rz¹ do w¹.

Dzi siaj, na przy k³ad, ad mi ni stra cja rz¹ do wa po zy s ku j¹c da ne z Kra jo we -
go Re je stru Kar ne go nie p³a ci za te da ne, a sa mo rz¹d p³a ci. Ob li ga cje Skar -
bu Pañ stwa s¹ zwol nio ne z opo dat ko wa nia, ale ob li ga cje gmi ny lub in nych
je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go nie s¹ z nie go zwol nio ne. Czy wiêc je s -
te œ my sek to rem pub li cz nym, czy ja kimœ dzi wa cz nym two rem, któ ry nie
wia do mo, czy jest pub li cz ny, czy nie jest.

I je sz cze bar dzo kró t ko o spo ³e czeñ stwie oby wa tel skim. W 2004 r. gmi ny
w ra mach dzia ³al no œci po ¿yt ku pub li cz ne go prze ka za ³y 250 mi lio nów z³,
w 2005 – 500 mi lio nów, a w 2006 – 1 mi liard 200 mi lio nów. Ale z dru giej stro ny, 
tyl ko gmi ny tak na praw dê mo ni to ru j¹ ten pro ces. Jak siê oka zu je, z do œwiad -
czeñ gmin wy ni ka, ¿e tyl ko 10 pro cent or ga ni za cji pub li cz nych za re je stro wa -
nych w gmi nie ubie ga siê o te pie ni¹ dze. Dzi siaj na szym wy zwa niem jest
spo wo do waæ, ¿e by te 90% al bo przy naj mniej czêœæ z tych 90% tak ¿e za czê ³a
ubie gaæ siê o te pie ni¹ dze. To jest oczy wi œcie mo¿ li we, tyl ko trze ba im po móc.

Ko mi sja Wspól na, pi sze cie pañ stwo, za mie ra. Je s tem se kre ta rzem ko -
mi sji ze stro ny sa mo rz¹ do wej, wiêc mnie to oczy wi œcie oso bi œcie do tknê ³o.
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Ona za mie ra ³a je sz cze w ro ku 2007, po nie wa¿ tak siê sk³a da, ¿e to jest Ko -
mi sja Wspól na, musz¹ wiêc byæ dwie stro ny. Wów czas tyl ko je d na stro na
chcia ³a pra co waæ. Dzi siaj, od co naj mniej pó³ ro ku Ko mi sja Wspól na dzia ³a
fan ta sty cz nie, po nie wa¿ dzi siaj ta dru ga stro na chce wspó³ pra co waæ i chce,
¿e by ta ko mi sja dzia ³a ³a i to sku te cz nie. Dziê ku jê bar dzo.

W³o dzi m ierz Pu zy na
Re k tor Wy ¿ szej Szko ³y Ad mi n i st ra cji Pu b li cz n ej w Szcze ci n ie

Sza no wni Pañ stwo! 
Wczo raj by ³em w Gdañ sku na Kon gre sie Eko no mii Spo ³e cz nej. Ogrom -

nie ¿a ³u jê, ¿e nie mog ³em tam zo staæ dzi siaj, ale ser ce mam po stro nie sa -
mo rz¹ do wej, wiêc zna laz ³em siê tu. Wczo raj s³u cha liœ my tam ró¿ nych
re fe ra tów, za ró wno ze stro ny pol skiej, jak i ze stro ny przed sta wi cie li miê -
dzy na ro do wych in sty tu cji.

Je s tem pod wra ¿e niem opo wie œci przed sta wi cie la Wiel kiej Bry ta nii,
któ ra po ka zy wa ³a, w ja ki spo sób w Wiel kiej Bry ta nii rz¹d, a w³a œci wie pre -
mier, ga bi net pre mie ra, do szed³ do wnios ku, ¿e ko nie cz ne jest stwo rze nie
re sor tu i mi ni stra od po wie dzial ne go za wspar cie trze cie go sek to ra, do któ -
re go tam za li cza siê nie tyl ko sto wa rzy sze nia, ale tak ¿e i in sty tu cje eko no -
mii spo ³e cz nej. Naj pierw by ³a ana li za zda rzeñ, któ ra wska zy wa ³a na wa gê
te go sek to ra, po tem na st¹ pi ³a ca ³a se ria ba dañ prze pro wa dzo nych przez fa -
cho we in sty tu cje. Na pod sta wie tych ba dañ po wsta ³a dia gno za, któ ra zo sta ³a
bar dzo szcze gó ³o wo skon sul to wa na i op ra co wa na wspól nie z in ter e sa riu sza -
mi, po czym po wsta ³a stra te gia, te¿ w ko o pe ra cji z in ter e sa riu sza mi, po wsta³
pro gram wdro ¿e nio wy, po wsta ³y struk tu ry, pro ce du ry, pie ni¹ dze, do te go je -
sz cze by ³a promocja i ca ³y sy s tem mo ni to rin gu, ¿e by oce niæ na ile po mys³
by³ w³a œci wy i na ile je go pro ce du ra wdra ¿a nia bieg nie pra wid ³o wo.

Kie dy wy s³u cha liœ my tej opo wie œci, w kon fron ta cji z opo wie œcia mi z na -
szej grz¹d ki wszys cy za da liœ my so bie py ta nie: czy le ci z na mi pi lot? Na to
py ta nie dziel nie od po wie dzia³ Mi cha³ Bo ni, któ ry oka za³ siê wiz jo ne rem.
Ale po tem przy zna³, ¿e to, co po wie dzia³, to nie ma te ria³ rz¹ do wy ani pro ce -
du ra przy go to wa na przez rz¹d, tyl ko je go wiz ja stwo rzo na na ten aku rat
mo ment pod pre sj¹ ko nie cz no œci po wie dze nia cze goœ ta kie go. 

Tu chcia³ bym siê od wo ³aæ do pa na mi ni stra Sie mo nia ka, bo ¿a chn¹³ siê
na uwa gê, ¿e ta kiej wiz ji czy kur su, któ ry by pi lot wy zna czy³, nie da siê od -
czy taæ. Py tam wiêc. No do b rze, usta wa o fun du szu so ³ec kim; ale cze go ona
jest wy ra zem? Czy chce my wzmac niaæ te je dno stki po moc ni cze, ¿e by zrea -
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li zo waæ po stu lat de cen tra li za cji czy zwiê k sze nia par ty cy pa cji spo ³e cz nej?
Co chce siê przez to osi¹g n¹æ? 

Je ¿e li jest to syg na³ zwiê k sze nia par ty cy pa cji, to dla cze go nie id¹ za tym
dal sze za pi sy, któ re to re a li zu j¹? Bo nie tyl ko pie ni¹ dze, ale te¿ za da nia, ja -
kie sa mo rz¹d ma re a li zo waæ. I to rze czy wi œcie war to by zro biæ. Ma ³o te go.
Gdy pa trzê na to, ja ki to sku tek wy wo ³a w prak ty ce, to myœ lê, ¿e bê dzie
awan tu ra. Bo co siê oka zu je? S¹ ta kie gmi ny, któ re ju¿ usta no wi ³y zna cz nie
wy ¿ sze fun du sze so ³ec kie. Czy li ta no wa usta wa, któ ra z gó ry ogra ni cza to,
co mo¿ na so³ ty so wi daæ, wy wo ³a na tych miast awan tu rê. 

Czy ktoœ po myœ la³, czy ktoœ prze dys ku to wa³, czy ktoœ za sta no wi³ siê nad 
tym, cze mu to ma s³u ¿yæ, jak to bê dzie gra ³o w kon tek œ cie?

Co ze s³yn n¹ usta w¹ me tro po li tal n¹? Prze cie¿ to jest zwyk ³y ob li ga to ryj -
ny zwi¹ zek gmin i to na pi sa ny w ta kiej kon wen cji, w ja kiej na pi sa ny by³ ten 
zwi¹ zek w przy pad ku War sza wy; za dzia ³a ³o to ze skut kiem wia do mo ja -
kim. Tak sa mo, go tów je s tem siê za ³o ¿yæ, za dzia ³a ta for ma przy mu so we go
na k³o nie nia do wspó³ pra cy je dno stek sa mo rz¹ du.

Je ¿e li wi dzi my, ¿e de fi cyt tej wspó³ pra cy jest rze czy wi œcie czymœ zna -
cz¹ cym, to ro dzi siê py ta nie, gdzie jest ca ³a wiz ja, jak w³a œ nie tê wspó³ pra cê 
wy wo ³aæ, byæ mo ¿e nie tak dra sty cz ny mi me to da mi? Nie s³y szê, nie wi dzê,
nie ro zu miem. Ma ³o te go, nie ma z kim na ten te mat dys ku to waæ.

Wy da je mi siê, ¿e po win niœ my stwo rzyæ miej sce de ba ty na ta kie te ma ty; 
tu od wo ³u jê siê do po stu la tu Mi cha ³a Ku le szy, któ ry przed chwi l¹ pad³.

Je ¿e li cho dzi o sa mo rz¹d, wy da je mi siê, ¿e tu taj uwa gi pad ³y w tym ra -
por cie, któ ry jest rze czy wi œcie nie ak tu al ny, bo chwa ³a Bo gu, sy tua cja siê
nie co zmie ni ³a, czar ne chmu ry czê œ cio wo siê roz wia ³y, choæ nie wszy s t kie,
nie ste ty. To, wy da je mi siê, s¹ te dwie fun da men tal ne spra wy, któ re wy -
ma ga j¹ pil ne go roz wi¹ za nia sy s te mo we go. Pier wsza do ty czy lik wi da cji po -
dzia ³ów re sor to wych, któ re bi j¹ w sa mo rz¹d, bo one scho dz¹ do sa mo rz¹ du.
To nie praw da, ¿e na po zio mie sa mo rz¹ du tych wp³y wów re sor to wych nie
ma. To jest po li ty ka spo ³e cz na.

Pro szê zo ba czyæ, ja kie tu jest roz bi cie re sor to we, wi dzia ne cho cia¿ by na
po zio mie sa mo rz¹ do wym. Po moc spo ³e cz na oso b no, in stru men ty ryn ku
pra cy, po li ty ka ryn ku pra cy oso b no i na in nym po zio mie, edu ka cja je sz cze
gdzie in dziej, da lej: zwal cza nie skut ków al ko ho liz mu, wal ka z nar ko ty ka -
mi. Jest kil ka na œcie nie za le¿ nych pro gra mów re sor to wych, któ re s¹ wy mu -
szo ne na sa mo rz¹ dzie, ma ³o te go – s¹ one kom plet nie nie spój ne.

Wczo raj na wspo mnia nym kon gre sie je den z przed sta wi cie li Gdañ ska
py ta³: ja ki jest g³ó wny cel po li ty ki spo ³e cz nej pañ stwa, ja ki pa ra dyg mat jej
przy œwie ca? Czy wel fa re sta te, bo je sz cze coœ ta kie go ma my, gdzie w³a œci wie 
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ju¿ wszys cy wie dz¹, ¿e w to siê pa ku je pie ni¹ dze na za sa dzie nar ko ty ku
uza le¿ nia j¹ ce go i je sz cze po g³ê bia j¹ ce go pa to lo giê. Czy te¿ siê przy jmu je
za sa dê wel fa re sta te, czy li ak ty wi zu j¹ cych me tod po mo cy, bo te za sa dy s¹
do k³a dnie prze ciw sta wne.

I kie dy pa trzy my w gdañ skim wo je wó dz twie, ile tu pie niê dzy na to i na
to idzie, to wi dzi my, ¿e na wel fa re sta te mi liard, czy li  w za sa dzie mi liard
wsa dzo ny w po g³ê bie nie pa to lo gii, a 250 mi lio nów na ak ty wi za cjê. No wiêc 
trze ba ju¿ w koñ cu na po zio mie kra jo wym usta liæ, ja ka ta po li ty ka ma byæ.
Bo pa ko wa nie pie niê dzy w prze ciw sta wne ten den cje jest zu pe³ nie non -
sen sem. Ma my wy j¹t ko w¹ sy tua cjê, ¿e by w tej chwi li prze myœ leæ ca ³¹
struk tu rê i po pra wiæ me cha niz my. Mam tu wie le po mys ³ów, bo w³a œ nie
program EQUAL, któ ry siê skoñ czy³ nie da w no, ta kie po mys ³y nie sie. 

Mie liœ my kon fe ren cje w Se na cie, chcie liœ my przed sta wiæ wnio sek de le ge
fe ren da – i nikt nie chcia³ te go s³u chaæ. Przed sta wi cie le rz¹ du po wie dzie li
swo je i uciek li, se na to rów zo sta ³o dwóch, po s³ów te¿ dwóch.

Ko lej ny wiêc pro blem, któ ry tu siê zre szt¹ te¿ prze wi n¹³, to pro blem, ja -
ki mo del roz wo jo wy sa mo rz¹d po wi nien re a li zo waæ? Bo od te go za czy na siê 
ca ³a po li ty ka wspie ra nia sa mo rz¹ du w pro wa dze niu dzia ³añ roz wo ju. Bo
rze czy wi œcie to jest fun da ment roz wo ju sa mo rz¹ du – zre szt¹ wi daæ to ze
sta ty sty ki z osta t nich lat. Mo¿ na by tu je sz cze zna cz nie wiê cej przy k³a dów
przy to czyæ, ¿e by te ko lek cje od po wie d nio wzbo ga ciæ. 

Ale rz¹d po wi nien wo bec te go sa mo rz¹d ho ³u biæ jak o cz ko w g³o wie, bo
to jest g³ó wny mo tor roz wo ju. I nikt nie za sta na wia siê nad tym, ja ki w za sa -
dzie mo del roz wo ju po win no siê sa mo rz¹ do wi za pro po no waæ. Wy da je mi
siê, ¿e po win no siê za pro po no waæ w³a œ nie mo del roz wo ju zwi¹ za ny z ide¹
eko no mii spo ³e cz nej, ale wte dy gdy siê ten mo del przy jmie, wte dy mo¿ na
za o fe ro waæ od po wie d nie in stru men ty wspar cia. A tu taj to wspar cie od by wa 
siê te¿ doœæ chao ty cz nie i w spo sób czê sto nie zbyt prze myœ la ny. 

Jest wiêc wie le wy zwañ, któ re po win niœ my przy j¹æ i któ rym po win -
niœ my wyjœæ na prze ciw, ¿e by upo rz¹d ko waæ pañ stwo, w tym spra wy po -
li ty ki sa mo rz¹ do wej. Ale nie ste ty, nie ma miej sca ani lu dzi, któ rzy
by li by go to wi tê de ba tê pod j¹æ. Pó ki siê to nie sta nie, bo jê siê, ¿e bê dzie my 
zno wu ¿eg lo wa li, dry fo wa li po ocea nie – i obyœ my siê zno wu nie na dzia li
na ja k¹œ ko lej n¹ ska ³ê, ju¿ nie mó wi¹c o czar nych chmu rach, któ re te¿
nam gro ¿¹.

Chcia³ bym po dziê ko waæ Se na to wi za mo¿ li woœæ pod jê cia w ogó le dys -
ku sji na te mat, za to, ¿e ze chcia³ nam udzie liæ swo je go fo rum. Ale wy da je
mi siê, ¿e war to by by ³o, ¿eby Se nat pod j¹³ dzia ³a nia sy s te ma ty cz ne, nie tyl -
ko do raŸ ne dys ku sje, ale sy s te ma ty cz n¹ dzia ³al noœæ se mi na ryj n¹. Bo gdzieœ 
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trze ba siê ze braæ, gdzieœ trze ba siê spot kaæ, bez te go de ba ta siê nie po to czy. 
Dziêkujê.

Wi ce m ar sza ³ek Se natu Ma rek Zió³ kow ski

Ja mo ¿e ad vo cem po wiem, ¿e w dys ku sjach nad ro l¹ Se na tu w tym kie -
run ku chcie liœ my pójœæ. Z je d nej stro ny, oczy wi œcie, ma my po pra wiaæ usta -
wy przy go to wa ne przez rz¹d i Sejm, ale z dru giej stro ny – za sta na wiaæ siê
nad kie run ko wy mi zmia na mi d³u go fa lo wy mi, z szer szym od de chem. To
ma byæ w³a œ nie pe wien ele ment re flek sji i de ba ty pub li cz nej. Ta dzi siej sza 
kon fe ren cja tro chê te mu s³u ¿y. Oczy wi œcie chcie li byœ my, aby wszy s t ko, co
tu taj po wie dzia no, do tar ³o tak ¿e do tych, któ rzy wy szli, ¿e by tak nie by ³o,
¿e to jest mó wie nie so bie a mu zom. 

Myœ lê, ¿e w tym kie run ku Se nat chcia³ by pójœæ.
Ko lej nym mów c¹ bêdzie pan Zbi gniew Le wan dow ski.

Zbi gniew Le wan d ow ski
Pre zes Fo rum Se kre t a rzy Je d no s tek Sa mo rz¹ du Te ry t o ri al ne go
przy Re gio n al nym Cen trum Fun dac ji Roz wo ju 
De mo k ra cji Lo kal n ej w £o dzi 

Dzieñ do bry.
Tak siê sk³a da, ¿e aku rat wczo raj od by ³o siê po sie dze nie Fo rum Se kre -

ta rzy, któ re by ³o ca³ ko wi cie po œwiê co ne dys ku sji nad no wym pro jek tem
usta wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych. Pra ce te by ³y jak by zwieñ cze -
niem kil ku spot kañ przy Za rz¹ dzie G³ó wnym Fo rum, w³a œci wie ju¿ nie
Fo rum, tyl ko Kon wen tu Se kre ta rzy, któ ry dzia ³a przy Fun da cji  w War -
sza wie.

My ja ko se kre ta rze z za in te re so wa niem przy jê liœ my ten pro jekt usta wy.
Cie szy my siê, ¿e za ³at wio no w tym pro jek cie kil ka zg³a sza nych przez nas
po stu la tów. Ta ki mi po stu la ta mi, któ re s¹ szcze gól nie ko rzy stne i któ re zo -
sta ³y przez nas zg³o szo ne – a zo sta ³y przy jê te, jest na przy k³ad ogra ni cze nie
li cz by od wo ³añ w pro jek cie usta wy, ure gu lo wa nie cza su pra cy w ten spo -
sób, ¿e nie jest on nad mier nie prze re gu lo wa ny. Wpro wa dze nie mo¿ li wo œci
awan su za wo do we go dla pra co wni ków sa mo rz¹ do wych, bo te go w do tych -
cza so wym roz wi¹ za niu nie by ³o, przy naj mniej po osta t nich zmia nach usta -
wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych.
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Je dnak jest bar dzo wie le spraw, któ re nam siê nie po do ba ³y. Wbrew pre -
am bu le, gdzie mó wi siê o s³u¿ bie sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, prak ty cz nie
wszys cy pra co wni cy bê d¹ mie li umo wy o pra cê, a nie zwi¹ zek s³u¿ by, tak
jak do tej po ry by³ on mo¿ li wy – na po cz¹t ku – dla pra co wni ków, któ rzy ma -
j¹ sa mo dziel ne i kie ro wni cze sta no wis ka. PóŸ niej ju¿ by³ do zwo lo ny tyl ko
w gmi nach. Te raz sto su nek mia no wa nia ma byæ ca³ ko wi cie zlik wi do wa ny.
Jest to je dy ne za bez pie cze nie pra co wni ków me ry to ry cz nych przy bar dzo
du ¿ej ilo œci ogra ni czeñ, któ re na pra co wni ków sa mo rz¹ do wych spa da j¹. Bo
pra co wnik sa mo rz¹ do wy ma obo wi¹ zek sk³a da nia oœ wiad czeñ o dzia ³al no -
œci go spo dar czej, obo wi¹ zek sk³a da nia oœ wiad czeñ o sta nie ma j¹t ko wym,
któ re s¹ pub li cz ne, ma sze ro ki al bo na wet ca³ ko wi ty za kaz pro wa dze nia
dzia ³al no œci go spo dar czej, a te go in ni pra co wni cy, któ rzy ma j¹ sto su nek
pra cy, nie ma j¹. 

S¹ to nis kie sto sun ko wo wy na gro dze nia, dla te go ¿e w cza sach, kie dy by -
³y je sz cze pub li ko wa ne wy na gro dze nia w po szcze gól nych ga ³ê ziach ad mi -
ni stra cji, wy na gro dze nia w ad mi ni stra cji rz¹ do wej by ³y œre dnio o oko ³o
50% wy ¿ sze ni¿ sa mo rz¹ do we. Te raz ju¿ tak do k³a dnych da nych sta ty sty -
cz nych po wsze chnie do stêp nych nie ma. Za ty mi wszy s t ki mi ogra ni cze nia -
mi nie ma do s³o wnie ¿a dnych przy wi le jów, któ re by pra co wni cy sa mo rz¹ do -
wi mie li.

Do dat ko wo je sz cze za bo la ³a nas sy tua cja se kre ta rzy. Se kre tarz w omó -
wie niu skut ków re gu la cji ma byæ pra co wni kiem miê dzy ka den cyj nym. Ale
fak ty cz nie ob ni ¿a siê je go ran gê, gdy¿ do tych czas by³ po wo ³y wa ny i od wo -
³y wa ny na wnio sek prze wo dni cz¹ ce go za rz¹ du b¹dŸ wój ta, bur mi strza, pre -
zy den ta na mo cy uchwa ³y ra dy. Te raz, gdy bê dzie tyl ko umo wa o pra cê, nic 
pro stsze go, jak daæ ta kie mu pra co wni ko wi wy po wie dze nie.

Zda rza ³o siê – i znam kil ka ta kich przy pad ków, ¿e wójt, bur mistrz, czy
pre zy dent chcia³ zmie niæ se kre ta rza, dla te go, ¿e by ³y ja kieœ uz go dnie nia
koa li cyj ne i ktoœ in ny mia³ tym se kre ta rzem zo staæ. Po ob ro nie te go cz³o -
wie ka przez ra dê w ci¹ gu kil ku mie siê cy do gry wa li siê, do ga dy wa li, do cie -
ra ³y siê ich sta no wis ka i oka zy wa ³o siê, ¿e ich dal sza wspó³ pra ca jest
na praw dê bar dzo do b ra. Bo œwie ¿o  wy bra ny wójt prze ko ny wa³ siê, ¿e pra ca 
ad mi ni stra cji wy gl¹ da zu pe³ nie ina czej, ni¿ on so bie wy ob ra ¿a³, i ¿e bez ta -
kie go fa chow ca so bie nie po ra dzi. 

Przy ca³ ko wi tym bra ku ochro ny, jak to jest te raz prze wi dy wa ne, bê dzie -
my mie li tak na praw dê do czy nie nia z se lek cj¹ ne ga ty wn¹. Bo i nis kie za -
rob ki, i ¿a dnych in nych za bez pie czeñ. Nie wy ob ra ¿am so bie bu do wa nia
eto su s³u¿ by sa mo rz¹ do wej w ten spo sób. Wy ob ra ¿am so bie na to miast, ¿e
bê dzie kie dyœ je d na usta wa o s³u¿ bie cy wil nej, tak jak by ³o to przed woj n¹,
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któ ra bê dzie obe jmo wa ³a wszy s t kich pra co wni ków ad mi ni stra cji pub li cz -
nej. Nie bê dzie czte rech ustaw, jak by ³o wcze œ niej mó wio ne, tyl ko ta je d -
na, i je den z jej roz dzia ³ów bê dzie po œwiê co ny sa mo rz¹ dom te ry to rial nym
– a to wy star czy. Dziê ku jê bar dzo.

Wik tor Osik
Po se³ na Sejm III i IV ka den c ji

Nie ukry wam, ¿e z wiel k¹ sa tys fak cj¹ s³u cha ³em tu taj twór ców tej na -
szej re for my sa mo rz¹ do wej, na wet – jak pan Stê pieñ po wie dzia³ – tych,
któ rzy stwo rzy li sa mo rz¹d w Pol sce. Ale jak ka ¿ de dzie ³o, to te¿ nie jest do -
sko na ³e i – co zre szt¹ po wie dzia³ we wpro wa dze niu pan pro fe sor Saf jan
– naj bar dziej od czu wa my brak au ten ty cz ne go spo ³e czeñ stwa oby wa tel -
skie go. W wie lu wy po wie dziach prze wi ja ³a siê tu taj w³a œ nie spra wa te go, ¿e 
nie bie rze my od po wie dzial no œci za swo j¹ ma ³¹ Oj czyz nê, ¿e lu dzie nie czu -
j¹ siê su we re nem, ¿e nie chc¹ sa mi oso bi œcie de cy do waæ o swoich spra -
wach.

W tej chwi li po de jmu je siê ró¿ ne go ro dza ju dzia ³a nia, ¿e by spo ³e czeñ -
stwo za kty wi zo waæ, ¿e by two rzyæ ró¿ ne go ro dza ju or ga ni za cje oby wa tel -
skie; s¹ ró¿ ne go ro dza ju po mo co we œrod ki prze zna cza ne na ten cel. Bo
o nie któ re gran ty, na przy k³ad, mo g¹ siê ubie gaæ tyl ko te or ga ni za cji po za -
rz¹ do we.

Ale wy da je mi siê, ¿e je ¿e li cho dzi o po pe³ nio ny b³¹d, by ³a to spra wa je -
dno stek po moc ni czych. Mó wi siê tu taj przez ca ³y czas o za sa dzie po moc ni -
czo œci, ale jak mo¿ na j¹ re a li zo waæ w³a œ nie bez je dno stek po moc ni czych?

Pa miê tam, jak uw ³a sz cza no gmi ny i jak  po zba wio no wte dy so ³e ctwa
w³a s no œci. Pra cu jê w gmi nie od 1973 r., z prze rw¹, gdy by ³em po s³em; póŸ -
niej znów wró ci ³em do sa mo rz¹ du. Chcê pañ stwu po wie dzieæ, ¿e do dzi siaj, 
gdy je s tem na ze braniu we wsi, nie mo gê wy t³u ma czyæ, dla cze go za bra no
im ich w³a s noœæ. Dla cze go nie ma j¹ pra wa dys po no waæ swoim ma j¹t kiem,
dla cze go mu sz¹ two rzyæ sto wa rzy sze nie, ¿e by móc za ³o ¿yæ ra chu nek
w ban ku, za p³a ciæ za to, na przy k³ad, 500 z³ w s¹ dzie, ¿e by siê za re je stro waæ
– i mu sz¹ sk³ad kê na ten cel we wsi ro biæ. Po co, je ¿e li jest sa mo rz¹d wiej -
ski, jest ra da so ³ec ka, jest ze branie wiej skie, jest so³ tys? Dla cze go oni nie
mo g¹ nor mal nie fun kcjo no waæ? 

 Mó wi³ tu taj pan W³o dzi mierz Pu zy na o tym, ¿e pod jê cie w³a œ nie w tej
chwi li te ma tu fun du szu so ³ec kie go jest do bre, ale nie ko nie cz nie trze ba na -
rzu caæ z gó ry, jak to ma byæ. Sa mo rz¹ dy sa me te spra wy ure gu lu j¹, ale trze ba
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daæ pod mio to woœæ w³a œ nie tym or ga nom po moc ni czym. To wy da je mi siê
w tej chwi li pod sta wo w¹ spra w¹, i to na praw dê nic nie bê dzie ko szto waæ.

Prze cie¿ pa miê tam, jak lu dzie sa mi bu do wa li we wsi œwiet li ce, skle py,
zle wnie, ró¿ ne go ro dza ju obie k ty. A dla cze go te raz nie mo g¹ za dbaæ o to,
¿e by pro wa dziæ  ta k¹ œwiet li cê, ¿e by or ga ni zo waæ ja koœ to ¿y cie na wsi, ¿e by 
two rzyæ plac za baw dla dzie ci itd.? I oni bê d¹ to ro biæ, ale trze ba aku rat na -
wet w tej chwi li ju¿ nie fi nan so we, ale pe w ne in stru men ty pra w ne im daæ.
I to by by ³o chy ba to, co tu taj mo¿ na zro biæ.

Se na t or Hen ryk WoŸ niak

Pa nie Mar sza³ ku! Sza no wni Pañ stwo! 
Jest wo la dys ku sji, przede wszy s t kim z sa mo rz¹ dem i z or ga ni za cja mi

spo ³e cz ny mi o tym, jak de cen tra li zo waæ pañ stwo,o czym mó wi³ pan pro fe -
sor Zió³ kow ski. Mo ¿e cie pañ stwo na to li czyæ.

Nie je s tem cz³on kiem Ko mi sji Sa mo rz¹ du Te ry to rial ne go i Ad mi ni stra -
cji Pañ stwo wej, ale je s tem tu taj, bo uwa ¿am, ¿e te spra wy s¹ nie zwyk le
wa¿ ne nie tyl ko dla pe w ne go ob sza ru spraw wa¿ nych dla Rze czy po spo li tej, 
lecz dla ca ³ej Rze czy po spo li tej.

Pan dy rek tor An drzej Po raw ski z w³a œci w¹ so bie pre cyz j¹ mó wi³ o nie ró -
wno œci wo bec pra wa obu czê œci sek to ra pub li cz ne go. Tu jest, myœ lê, ja s na,
kla ro wna œcie¿ ka – ocze ki wa nie, by kie ro waæ kon kret ne wy st¹ pie nia do
Ko mi sji Sa mo rz¹ du Te ry to rial ne go Se na tu. Ko mi sje se nac kie – pan mar -
sza ³ek mo ¿e to po twier dziæ – chc¹ in spi ro waæ ró w nie¿ roz wi¹ za nia le gis la -
cyj ne i po de jmu j¹ wie le, wie le dzia ³añ w tym za kre sie, cho cia¿ by re a li zu j¹c 
wy ro ki Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go, co do tej po ry nie mia ³o a¿ tak wiel -
kiej dy na mi ki w dzia ³a niach Se na tu.

Myœ lê, ¿e ma siê do b rze ta in sty tu cjo nal na de mo kra cja. 20 lat jej two rze -
nia przy nios ³o ge ne ral nie do bre owo ce; de mo kra cja okrzep ³a, jest sil na. Ale 
czy wszy s t kie owo ce s¹ je dna ko wo do bre? Je œ li pa trzeæ na to, co siê dzia ³o
nie tak da w no w Pio trko wie, póŸ niej w Go rzo wie, a osta t nio w Ol szty nie, to 
trze ba so bie po sta wiæ py ta nie, czy o ta k¹ de mo kra cjê in sty tu cjo nal n¹ i ta k¹
si ³ê de mo kra cji in sty tu cjo nal nej cho dzi ³o?

Kie ro wa ³em za rz¹ dem mia sta. Wte dy za rz¹ dza nie mia stem, gmi n¹ od -
by wa ³o siê w spo sób ko le gial ny, oczy wi œcie za wsze wte dy mó wi ³em, ¿e po -
trze ba sil nej w³a dzy wy ko naw czej, w³a dzy po cho dz¹ cej z wy bo ru
bez po œre dnie go. Dzi siaj ta k¹ w³a dzê ma my. Ale dzi siaj w bar dzo wie lu opi -
niach ta w³a dza wy mknê ³a siê spod kon tro li spo ³e cz nej. Jest py ta nie: co
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zro biæ, by w³a dza by ³a na ty le sil na, aby gwa ran to wa ³a spra w noœæ fun kcjo -
no wa nia, ale by ³a te¿ na ty le uczci wa i pod tak do br¹ spo ³e cz n¹ kon tro l¹, by
gwa ran to wa ³a efek ty wnoœæ go spo da ro wa nia gro szem pub li cz nym. By i ten
je den de zy de rat, i ten dru gi uk ³a da³ siê we w³a œci wej pro por cji, a nie je den
al bo dru gi siê wy klu cza³.

Myœ lê, ¿e de mo kra cja oby wa tel ska znaj du je siê od pe w ne go cza su w pe -
w nej stag na cji. Po eu fo rii z lat dzie wiêæ dzie si¹ tych, na tu ral nej eu fo rii, na -
pot ka ³a póŸ niej wie le ba rier, zwi¹ za nych w³a œ nie z fi nan so wa niem,
z ucze niem siê po zy s ki wa nia œrod ków w zu pe³ nie in ny spo sób. Nie tak da -
w no by ³em py ta ny przez li de ra je d nej z or ga ni za cji: A co bê dzie, jak skoñ -
cz¹ siê gran ty, ja kie bê dzie fi nan so wa ne or ga ni za cji, no bo prze cie¿ ju¿
do ta cji chy ba nie bê dzie? S¹ ta kie py ta nia. My mu si my ró w nie¿ te py ta nia
ro zu mieæ i wyjœæ tym py ta niom na prze ciw.

Z ca ³¹ pe w no œci¹ œrod ki z pro gra mu „Ka pi ta³ lu dz ki” wzmoc ni¹ de mo -
kra cjê oby wa tel sk¹, to jest oczy wi ste; tych pie niêdzy jest du ¿o i na pe w no
tra fi¹ one we w³a œci we rê ce i przy nios¹ do bre owo ce.

Ale myœ lê, ¿e jest ot war te py ta nie, co stoi na prze szko dzie wiê k szej ak -
ty w no œci spo ³e cz nej? Bo oczy wi œcie usta wa o fun du szu so ³ec kim na pe w -
no wzmoc ni – mó wi³ o tych ocze ki wa niach mój przed mów ca – spo ³e cz no -
œci lo kal ne na po zio mie so ³ec kim. Usta wa me tro po li tal na, co by o niej
mó wiæ – tu móg³ bym po le mi zo waæ z W³o dzi mie rzem Pu zy n¹, ale zo sta -
wiê so bie to na roz mo wy ku lua ro we – jest tak ¿e po trzeb na, i od lat dzie -
wiêæ dzie si¹ tych mó wi liœ my o tym, ¿e du ¿e mia sta po trze bu j¹ roz wi¹ za nia
usta wo we go, któ re zwiê k szy efek ty wnoœæ dzia ³a nia w ob sza rze za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go, za go spo da ro wa nia go spo dar ki od pa da mi, ko mu -
ni ka cji miej skiej, za o pa trze nia w wo dê etc., etc. Ta kie roz wi¹ za nie jest
po trzeb ne. 

Ale czy ta kie jak w tym pro jek cie rz¹ do wym? To je sz cze jest do dys ku sji,
bo prze cie¿ to jest pro jekt rz¹ do wy; bê dzie my nad nim pra co waæ w obu iz -
bach par la men tu. Ale po za so ³e ctwem, po za me tro po lia mi jest je sz cze Pol -
ska, i tu taj wy da je siê, ¿e to, co in te gru je spo ³e cz no œci na po zio mie
naj ni¿ szym, w so ³e ctwach, to bez po œre dnia re la cja, to in ter ak cja: s¹ siad
– s¹ siad, o któ rej mó wi³ pro fe sor Stê pieñ. To po czu cie wspól no ty lo su, czê -
sto wie lo po ko le nio wej wspól no ty lo su. Te go ju¿ nie ma w mia stach po wia -
to wych œre dniej wiel ko œ ci. Chcia³ bym po sta wiæ ta k¹ kwe stiê: czy je s te œ my
w sta nie w in sty tu cjach (byæ mo ¿e od nie sie siê do te go pan mar sza ³ek
Zió³ kow ski) po ku siæ siê o ba da nia o cha rak te rze so cjo lo gi cz nym, a¿e by zin -
wen ta ry zo waæ przy czy ny, któ re spra wia j¹, ¿e je dnak ak ty w noœæ spo ³e cz na
w Pol sce po za so ³ec kiej nie jest na mia rê na szych ocze ki wañ, na mia rê ocze -
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ki wañ pa na pro fe so ra Re gul skie go. Bo chy ba nie tak do koñ ca oj ciec pol -
skiej sa mo rz¹ dno œci wy ob ra ¿a³ so bie ak ty w noœæ swoich ro da ków. 

Jest to wiel kie wy zwa nie i wiel kie py ta nie, co do któ re go, myœ lê, bê -
dzie my siê d³u go spie raæ, dys ku to waæ, i po szu ki waæ od po wie dzi na to, jak
spra wiæ, ¿e by sil na in sty tu cjo nal nie de mo kra cja by ³a wspar ta au ten ty cz n¹
de mo kra cj¹ oby wa tel sk¹.

Pan mar sza ³ek Zió³ kow ski po wie dzia³, ¿e w Se na cie chce my ta kich de -
bat, chce my ws³u chi waæ siê w ocze ki wa nia i pró bo waæ w³a œ nie na tej pod -
sta wie wy zna czaæ kie run ki dzia ³añ dla rz¹ du. Dziê ku jê up rzej mie.

El ¿ bie ta Po lak
Oœ ro dek Re gio n al ny Fun da c ji Roz wo ju 
De mo k ra cji Lo kal n ej w Zie lo n ej Gó r ze 

Chcia ³a bym siê z pañ stwem po dzie liæ moim prak ty cz nym do œwiad cze -
niem w za kre sie bu do wa nia spo ³e czeñ stwa oby wa tel skie go. Chcia ³am po -
de przeæ prak ty cz nie wy po wiedŸ, te zê pa ni pre zes Bar ba ry Im io³ czyk, ¿e
bar dzo jest nam po trzeb ny kom plek so wy pro gram edu ka cji spo ³e czeñ stwa
oby wa tel skie go.

Dla cze go? Pra cu jê ró w nie¿ w Ko mi sji Bu d¿e tu Sej mi ku Wo je wó dz twa 
Lu bus kie go. Opi szê dwa ma ³e zda rze nia z przed wczo raj. Opi niu je my
zmia nê w bu d¿e cie w za kre sie zwiê k sze nia œrod ków na in we sty cje dro go -
w¹, po nie wa¿  za wa li³ siê na syp, bo zo sta ³o to Ÿle wy ko na ne i ra dni je dno -
g³oœ nie, po prze sta wie niu wnios ku przez za rz¹d, zwiêk sza j¹ bu d¿et na ten 
cel o 3 mi lio ny z³, prak ty cz nie bez dys ku sji. W na stê p nym pun kcie za pro -
si ³am li de rów or ga ni za cji po za rz¹ do wej, naj wiê k szej or ga ni za cji dzia ³a -
j¹ cej w Zie lo nej Gó rze, ini cja to rów po wo ³a nia lu bus kie go fun du szu
po ¿y cz ko we go dla or ga ni za cji po za rz¹ do wych. Uz na ³am, ¿e jest to œwiet -
ny po mys³, po nie wa¿ bar dzo czê sto ko rzy sta j¹c z gran tów, cze ka my d³u go 
na œrod ki fi nan so we, i jest to du ¿ym pro ble mem dla or ga ni za cji po za -
rz¹ do wych. Byæ mo ¿e dla te go tyl ko 10 pro cent siê ga po te œrod ki, przy stê -
pu je do kon kur sów. 

I za czê ³a siê wiel ka dys ku sja: a ja kie po rê cze nia, a ja kie za bez pie cze nia,
a ten je den mi lion z³o tych to prze cie¿ trze ba ja koœ za bez pie czyæ, a kto
przy go tu je re gu la min? Dys ku sja trwa ³a po nad go dzi nê.

Ja ki z te go wnio sek? Jest spo ³e czeñ stwo oby wa tel skie w na szym œro do -
wis ku, s¹ je sz cze ta cy, któ rym siê chce. Ale fak ty cz nie bra ku je edu ka cji
oby wa tel skiej. Bo ci, któ rzy po de jmu j¹ de cyz jê, nie po sia da j¹ tej œwia do -
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mo œci, nie ufa j¹ po pro stu. Ten kom plek so wy pro gram edu ka cyj ny jest
nam, nie ste ty, na tym eta pie wci¹¿ nie zbê d ny. Dziê ku jê.

Ma³ go rza ta Re cz ko
Bur mistrz Mia sta S³aw k ów

Mo ¿e przed sta wiê pa rê uwag z pun ktu wi dze nia ma ³ej gmi ny, gmi ny
miej skiej, li cz¹ cej sie dem ty siê cy mie sz kañ ców, 36 ki lo me trów kwad ra to -
wych, czy li mniej wiê cej wiel ko œ ci na sze go mia sta po wia to we go Bê dzi na.

Ale z te go wy ni ka j¹ ró w nie¿ pro ble my. To zna czy, ma my czwar te miej -
sce, je œ li cho dzi o przy chód na g³o wê je d ne go mie sz kañ ca, zaœ pier wsze
miej sce – w wo je wó dz twie œl¹s kim oczy wi œcie, je ¿e li po ró w na my to do do -
cho dów, bo to jest 4,3% do cho dów, czy li p³a ci my ro cz nie oko ³o 880 ty siê cy
do bu d¿e tu pañ stwa na tak zwa n¹ sub wen cjê ró wno wa ¿¹ c¹, na tak zwa ne
bie dne gmi ny. 

Ale w³a œci wie nie o tym chcia ³am mó wiæ, bo to „ja no si ko we” trze ba by
chy ba ju¿ kie dyœ znieœæ, bo wiem mie sz kañ cy, ma j¹c tak wy so ki do chód,
chcie li by coœ z te go mieæ, przy naj mniej ja k¹œ je d n¹ dro gê wiê cej – a to jest
nie mo¿ li we. 

 Wy li czy ³am so bie za da nia, ja kie s¹ na k³a da ne na nas przez ró¿ ne re sor ty 
i przez usta wy. I wy sz³o mi, ¿e w tym ro ku ujem ne skut ki fi nan so we z te go
ty tu ³u, ³¹ cz nie z „ja no si ko wym”, wy nios ³y pra wie 4 mi lio ny z³. Sta no wi to
pra wie 75% za dañ in we sty cyj nych za pla no wa nych na ten rok, któ re my po
pro stu po kry wa my z po ¿y czek. No bo tak jest, bo gdy byœ my te pie ni¹ dze
mie li... A cze go to jest wy nik? To jest wy nik nie spój no œci pra wa, wy da wa -
nia – po wie dzmy – ta kich prze pi sów na przy k³ad, je ¿e li cho dzi o po dat ki,
któ re po pro stu bi j¹ w do cho dy ma ³ej gmi ny. 

Pod pi su jê siê obie ma rê ka mi pod tym, ¿e by ta kie de ba ty, jak dzi siej -
sza od by wa ³y siê czê œciej i by ³o by bar dzo do b rze, gdy by dzia ³o siê to na
fo rum w³a œ nie Se na tu. Pod pi su jê siê te¿ pod de cen tra li za cj¹ spo ³e czeñ -
stwa – na przy k³a dzie na sze go mia sta; zre szt¹ dwie oso by, któ re sie dz¹
tam w pre zy dium, po mog ³y nam kie dyœ bar dzo, bo to jest mia sto na po -
gra ni czu Ma ³o pol ski i Œl¹s ka. I tak jest, ¿e raz je s te œ my tu, raz tu. Osta t -
nio zro bi liœ my re fe ren dum, na wet w sta nie wo jen nym ro bi liœ my
re fe ren dum, kie dy by liœ my przez przy pa dek dziel ni c¹ D¹b ro wy Gór ni -
czej.

W lu dziach jest bar dzo du ¿y po ten cja³, mo¿ li wo œci do te go, ¿e by dzia ³a li
w sa mo rz¹ dzie, ¿e by by li spo ³e czeñ stwem oby wa tel skim. My zaœ po win -
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niœ my im w tym po móc. Bê d¹c bur mi strzem, cz³o wiek nie za wsze ma czas,
bo do by by brak ³o, ¿e by prze ko ny waæ lu dzi, ale myœ lê, ¿e war to.

Je ¿e li by ta ki pro gram gdzieœ by³, choæ nie mó wiê, ¿e ko nie cz nie pro -
gram, bo pro gra mów ma my du ¿o i nie ko nie cz nie je wy ko nu je my, ale po -
wie dzmy re al nie: gdy byœ my przy st¹ pi li do te go – to na praw dê du ¿o
mo ¿e my zro biæ. Pod wa run kiem, ¿e bê d¹ od po wie d nie uwa run ko wa nia le -
gis la cyj ne do te go, ¿e byœ my my to mog li ro biæ; z pun ktu wi dze nia gmi ny
przy k³a dy mo¿ na by mno ¿yæ. Tu cho dzi na przy k³ad o w³a œci we wy ko rzy -
sty wa nie pie niê dzy, o za mó wie nia pub li cz ne itd., itd. Ta kich spraw s¹ ty -
si¹ ce, na przy k³ad op ³a ty ad ia cen ckie, gdzie wrêcz s¹ bra ki w pra wie. My
siê na to z¿y ma my. Szcze gól nie s¹ bra ki w pra wie w okre sach, kie dy nie by -
³o pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go; w je d nych mia stach nie ma
ich do tej po ry, w in nych to by³ kró t ki okres. Tak wiêc je s tem za tym, ¿e by
ta kie spot ka nia siê od by wa ³y, bo im wiê cej bê dzie my roz ma wiaæ z lu dŸmi,
im wiê cej bê dzie my lu dzi, w koñ cu swo je go spo ³e czeñ stwa, s³u chaæ, tym
le piej. 

Te ren gmi ny to miej sce, gdzie siê naj wiê cej rze czy dzieje, bo ma my
bez po œre dni kon takt z lu dŸmi. Wy da je mi siê, ¿e spra wê przy spie szy to, je -
¿e li bê dzie my po tra fi li mó wiæ do lu dzi, bo jak to mó wi¹: nie wy star czy mó -
wiæ do rze czy, trze ba mó wiæ do lu dzi. Ta ka jest mo ja kon kluz ja. Dziê ku jê.

Wi ce m ar sza ³ek Se natu Ma rek Zió³ kow ski

Dziê ku jê bar dzo. 
Cho dzi o to, ¿e by „dziad nie prze ma wia³ do ob ra zu”?
Dziê ku jê pañ stwu za udzia³ w dys ku sji.
W tym mo men cie roz po czy na my czêœæ koñ cz¹ c¹. Naj pierw po pro szê

pa na pro fe so ra Re gul skie go, a po tem pa na pre ze sa pro fe so ra Saf ja na. 



Pod sum owa nia





Prof. dr hab. Je rzy Re gul s ki
Pre zes Fun da c ji Roz wo ju De mo k ra cji Lo kal n ej

Przede wszy s t kim chcia ³em po dziê ko waæ za wy po wie dzi, za dys ku sjê.
Wy da je siê, ¿e te de ba ty i ko nie cz noœæ wy mie nia nia myœ li s¹ po trzeb ne, ¿e -
by two rzyæ so bie pe w ne wspól ne opi nie i po gl¹ dy. Jest oczy wi ste, ¿e sa mo -
rz¹ dy spe³ nia j¹ swo j¹ ro lê, oczy wi ste, ¿e za wsze mog ³o by byæ le piej. Ja
za wsze mó wiê, ¿e je œ li cz³o wiek jest za do wo lo ny w 70 pro cen tach z te go, co 
zro bi³, to za wsze do b rze, bo zro bi ³o siê 70 pro cent. A gdy by siê nie pod jê ³o
pe w nych dzia ³añ, to by ³o by ze ro; wiêc za wsze ka ¿ dy krok do przo du jest
do bry. 

Ale na pe w no – nie ule ga w¹t pli wo œci – jest te raz mo ment nie zbê d nych
zmian, nie zbê d nych in i cja tyw i sa mo rz¹ do wych, i rz¹ do wych, i ogól no spo -
³e cz nych, bo co ja kiœ czas trze ba do ko ny waæ pe w nych we ry fi ka cji sy s te mu
ustro jo we go, form dzia ³a nia – i ta ki mo ment chy ba te raz przy szed³.

 Jest chy ba tu taj, wy da je mi siê, kil ka spraw, któ re bar dzo sil nie by ³y za -
ak cen to wa ne, do b rze za ak cen to wa ne i one s¹ nie s³y cha nie wa¿ ne. Pro blem 
wiz ji pañ stwa: czym pañ stwo ma byæ, ja kie s¹ ce le, to co pan re ktor Pu zy na
mó wi³: czy ma byæ ten wel fa re sta te, czy ma byæ ja kaœ in na for ma? Cze go
chce my? A wiêc jest to ro la po li ty ków cen tral nych, par la men tu, rz¹ du, li de -
rów po li ty cz nych – wy zna cza nie ce lu, któ ry chce my wspól nie osi¹g n¹æ.
Te go nam bra ku je.

Bo tak na praw dê mó wi siê o ró¿ nych spra wach kon kret nych, a ja nie
wiem, ja ka ma byæ wiz ja ustro ju Pol ski za 10 lat. Ku cze mu d¹ ¿y my? Cze go
chce my? Wy da je mi siê, ¿e tu taj na le ¿a ³o by ocze ki waæ od tych si³ po li ty cz -
nych ja kieœ iden ty fi ka cji ce lu. Bo tyl ko wte dy mo¿ na oce niaæ w dzia ³al no -
œci po szcze gól ne kro ki po li ty cz ne.
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Je d nym z nich jest na pe w no spra wa bu do wa nia spo ³e czeñ stwa oby wa -
tel skie go i to – co pa ni pre zes Im io³ czyk mó wi ³a – jest nie zbê d ne. Pro gram
dzia ³añ je dno ra zo wych i ja kichœ ci¹g ³ych dzia ³añ w tym kie run ku.

Sa mo rz¹ dy mu sz¹ mieæ sa mo dziel noœæ i jest rze cz¹ oczy wi st¹, ¿e pañ -
stwo nie po win no in ge ro waæ tam, gdzie nie mu si. Nie ule ga w¹t pli wo œci, ¿e 
in ge ru je zbyt czê sto nie po trzeb nie tam, gdzie nie mu si. Na to miast po win -
no stwo rzyæ pe w ne ru ty ny czy spo so by dzia ³a nia, i in i cjo waæ pe w ne kie -
run ki tych dzia ³añ. To do ty czy, miê dzy in ny mi, dys ku sji o me tro po liach.
Na pe w no coœ tu trze ba zro biæ. Ale czy tak, czy tro chê ina czej? To s¹ te ma -
ty do dys ku sji. W³a œ nie te dys ku sje s¹ chy ba po trzeb ne – i chwa ³a Se na to -
wi, ¿e chce umo¿ li wiaæ i two rzyæ pe w ne ra my czy plat for my do ta kich
dys ku sji. Dziê ku jê je sz cze raz.

Prof. dr hab. Ma rek Sa f jan
Prze wo dn i cz¹ cy Ra dy Kon wer s a to rium 
„Do œwiad cze nie i Przy sz³oœæ” 

Chwa ³a Se na to wi za to spot ka nie. Oczy wi œcie jest ono bar dzo po trzeb -
ne, wpi su je siê w fun da men tal ne de ba ty na te mat sta nu pañ stwa pra wa,
sta nu de mo kra cji, po nie wa¿ nie mam ¿a dnej w¹t pli wo œci, ¿e to, co bê dzie
siê roz strzy ga ³o na po zio mie sa mo rz¹ dów, to, co zde cy du je my o ak ty w no œci 
spo ³e cz no œci lo kal nej, bê dzie okreœ la ³o wiz jê pañ stwa.

Wra ca j¹c do bar dzo fun da men tal ne go py ta nia, któ re po sta wi³ a w³a œci -
wie przy pom nia³, Mi cha³ Ku le sza, a mia no wi cie do py ta nia o spór, o Ÿród ³a
idei sa mo rz¹ dno œci: czy jest ona efek tem pe w nych za ³o ¿eñ tkwi¹ cych
w na tu rze rze czy, czy ra czej jest kon cep cj¹ przy cho dz¹ c¹ z ze wn¹trz, jest
ja k¹œ wiz j¹ kszta³ to wa nia struk tur pañ stwa i pra wa?

Nie ule ga dzi siaj ¿a dnej w¹t pli wo œci, ¿e wiz ja spo ³e czeñstw eu ro pej -
skich, wiz ja kul tu ry eu ro pej skiej jest bar dzo sil nie wpi sa na, ja ko ele ment
ab so lut nie ko nie cz ny, w sa mo rz¹ dnoœæ spo ³e cz no œci lo kal nej. Mo¿ na po -
wie dzieæ, ¿e tak, jak mó wi my o przy ro dzo nej go d no œci cz³o wie ka, tak mo -
¿e my mó wiæ o przy ro dzo nej sa mo rz¹ dno œci spo ³e cz no œci lo kal nej. To jest
ana lo gia – prze pra szam za to po ró w na nie – ale w grun cie rze czy od da je ona
do b rze zna cze nie i is to tê te go, co dzi siaj okreœ la is to tê spo ³e czeñ stwa de -
mo kra ty cz ne go, spo ³e czeñ stwa oby wa tel skie go.

Dru ga uwa ga. Je s tem prze ko na ny, ¿e to dzi siej sze spot ka nie mo ¿e przy -
nieœæ bar dzo re al ne kon sek wen cje i bar dzo go r¹ co bê dê na ma wia³ pa na
mar sza³ ka i wy so ki Se nat do te go, ¿e by ta k¹ de ba tê wy ko rzy staæ, z pe w ny -
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mi tak ¿e re flek sja mi czy od nie sie nia mi na przy sz³oœæ, bo ta kie wnios ki dzi -
siaj tak ¿e pad ³y.

S¹ dzê, ¿e ta kim bar dzo pod sta wo wym prze s³a niem, któ re siê prze wi ja ³o
w wie lu wy po wie dziach i jest za pe wne te¿ wa¿ n¹ ide¹ kszta³ to wa nia sa mo -
rz¹ dno œci na przy sz³oœæ, jest wez wa nie do wzmoc nie nia edu ka cji oby wa tel -
skiej w za kre sie sa mo rz¹ dno œci.

Dla cze go to tak stra sznie wa¿ ne? Dla te go, ¿e my – wbrew po zo rom – ma -
my w tej chwi li na praw dê bar dzo ju¿ sze ro ko roz bu do wa ne, ca³ kiem nie z³e
w kon sek wen cji, in stru men ta rium pra w ne. Ty le tyl ko, ¿e lu dzie, in sty tu cje
– myœ lê tu taj o sa mo rz¹ dach te ry to rial nych ró¿ nych szczeb li – s¹ tro chê bez -
ra dni, nie po tra fi¹ z te go ko rzy staæ, nie wie dz¹, jak to ro biæ, a spo ³e cz no œci lo -
kal ne naj czê œciej nie czu j¹ za in te re so wa nia, po nie wa¿ wie dza o zna cze niu
tych roz wi¹ zañ na po zio mie sa mo rz¹ du te ry to rial ne go ci¹g le jest mi ni mal na,
na pe w no nie do sta te cz na. I tu jest bar dzo du ¿o do zro bie nia.

W zwi¹z ku z wa¿ no œci¹ te go po stu la tu – ma j¹c ca ³y czas na uwa dze fakt,
¿e Se nat Rze czy po spo li tej Pol ski za jmu je siê prze cie¿ sa mo rz¹ da mi te ry to -
rial ny mi ja ko t¹ sfe r¹, tym ob sza rem, któ ry na le ¿y do naj wa¿ niej szych ob -
sza rów fun kcjo no wa nia pañ stwa, bê d¹ cych w cen trum za in te re so wa nia tej
in sty tu cji – pro po no wa³ bym, aby w³a œ nie dla te go Se nat roz wa ¿y³ – to jest
do roz wa ¿e nia oczy wi œcie dla pre zy dium, dla pa na mar sza³ ka – mo¿ li woœæ,
po trze bê pod jê cia spe c jal nej uchwa ³y, któ ra by do ty czy ³a edu ka cji, ale
uchwa ³y in stru men ta li zu j¹ cej za ra zem. Co zro biæ, ¿e by ta edu ka cja nie by -
³a pu stym has ³em? 

Mo ¿e my has ³o pu sz czaæ w po wie trze, w prze strzeñ, tyl ko z te go nic nie
wy ni ka.Ale co zro biæ? Co zro biæ kon kret nie? Ja kie dzia ³a nia mia ³y by byæ
pod jê te, ¿e by owa edu ka cja oby wa tel ska rze czy wi œcie na bra ³a re al ne go
kszta³ tu i nie by ³a tyl ko pu stym has ³em? To jest wa¿ na kwe stia.

Na stê p na spra wa. Myœ lê – tu taj przy chy li³ bym siê do tych s¹dów, któ re
zo sta ³y co naj mniej w kil ku wy po wie dziach sfor mu ³o wa ne, na przy k³ad
przez pa na se na to ra WoŸ nia ka – ¿e is t nie je po trze ba do ko na nia swoi stej in -
wen ta ry za cji pod sta wo wych ba rier fun kcjo no wa nia sa mo rz¹ du, ale ta kiej
in wen ta ry za cji, któ ra po cho dzi ³a by ze stro ny przed sta wi cie li sa mo rz¹ du.
Myœ lê, ¿e tu taj – je ¿e li mo¿ na coœ su ge ro waæ – by ³a by to tak ¿e sfe ra dzia ³añ
dla wy so kiej Iz by, bo mo¿ na so bie wy ob ra ziæ przeprowadzenia wœród
przed sta wi cie li sa mo rz¹ du kró t kiej an kie ty, któ ra po zwa la ³a by na to, by
pañ stwo pro wa dz¹ cy sa mo rz¹ dy te ry to rial ne nie sta ra li siê op ra co wy waæ
wiel kie go,  stu piêæ dzie siê cio stro ni co we go me morandum, ale udzie li li tyl -
ko dwu, trzy stro ni co wych od po wie dzi, któ re by iden ty fi ko wa ³y naj wiê k -
sze, wa szym zda niem, ba rie ry fun kcjo no wa nia sa mo rz¹ du. I to jest bardzo 
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wa¿ ne, bo to by ³a by nie zwyk ³a po moc dla wy so kiej Iz by do wy st¹ pie nia
z in i cja ty wa mi usta wo daw czy mi w tym za kre sie. Pro po no wa³ bym roz wa -
¿yæ ta k¹ kon cep cjê.

Wre sz cie, myœ lê, ¿e by owo ce tej kon fe ren cji nie by ³y zmar no wa ne, bo
prze cie¿ po wie dzia no tu bar dzo wie le o nie któ rych wa¿ nych ele men tach,
na przy k³ad spo ro bar dzo kon kret nych rze czy o po trze bie lep sze go roz gra -
ni cze nia kom pe ten cji po miê dzy mar sza³ kiem i wo je wo d¹, po wie dzia no
wie le o sta tu sie pra co wni ków s³u¿ by cy wil nej, po wie dzia no tak ¿e spo ro na
te mat kwe stii two rze nia pra wa lo kal ne go, prze pi sów lo kal nych itd., itd.
Jest wiêc wie le wa¿ nych wnios ków, któ re na pod sta wie tych kon fe ren cji
mo¿ na by uj¹æ ju¿ w pe wien pa kiet po stu la tów, ale te¿ od po wie d nio syn te -
ty cz ny w ta ki spo sób, by mog ³y staæ siê prze s³an k¹ dla okreœ lo nych dzia ³añ
le gis la cyj nych, dla in i cja tyw usta wo daw czych Se na tu. Bo Se nat, nie zmie -
nia j¹c kszta³ tu kon sty tu cyj ne go, mo ¿e bar dzo wie le czy niæ dla do bre go
fun kcjo no wa nia sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Nie bê d¹c w œcis ³ym te go s³o wa 
zna cze niu iz b¹ sa mo rz¹ do w¹, mo ¿e prze cie¿ tak na praw dê pe³ niæ bar dzo
pod sta wo we fun kcje iz by sa mo rz¹ do wej w³a œ nie, wy ko rzy stu j¹c swo je
kom pe ten cje w za kre sie w³a dzy usta wo daw czej.

I wre sz cie chcia ³em te¿ pod kreœ liæ wa gê tych po stu la tów, któ re by ³y for -
mu ³o wa ne, ¿e byæ mo ¿e by ³o by is tot nie ce lo we, by z ini cja ty wy Se na tu od -
by wa ³y siê cyk li cz ne, co ja kiœ czas or ga ni zo wa ne kon fe ren cje, spot ka nia
te go ty pu, któ re nie mu sz¹ byæ prze cie¿ ja koœ szcze gól nie moc no for ma li -
zo wa ne, ale któ re po zwa la ³y by w³a œ nie na iden ty fi ka cjê tych naj wa¿ niej -
szych pro ble mów, i byæ mo ¿e przy go to wa nie od po wie d nich in i cja tyw ze
stro ny Se na tu, ale in spi ro wa nych g³o sa mi osób, któ re re pre zen tu j¹ sa mo -
rz¹d te ry to rial ny. 

Na koñ cu, dziê ku j¹c tak ¿e w imie niu Ra dy Pro gra mo wej „DiP”, je sz cze 
raz dziê ku jê pa nu pro fe so ro wi Je rze mu Re gul skie mu i pa ni pre zes Bar ba -
rze Im io³ czyk za to op ra co wa nie, któ re dzi siaj po zwo li ³o nam prze pro wa -
dziæ tak ¿e i tê dys ku sjê. Chcia ³em za ra zem w imie niu pa na pro fe so ra – nie
wiem, czy zo sta nê przez nie go umo co wa ny ex post do te go – z³o ¿yæ za pe -
wnie nie, ¿e DiP bê dzie pra co wa³o nad ty mi za ga dnie nia mi z in ny mi, bo
myœ li my nad tym, by w je d nym z ko lej nych ra por tów DiP by ³y pro ble my
zwi¹ za ne z fi nan so wa niem sa mo rz¹ du te ry to rial ne go; s¹ to nie zwyk le z³o -
¿o ne, ale bar dzo pod sta wo we, po wie dzia³ bym fun da men tal ne dla kszta³ tu
sa mo rz¹ du, za ga dnie nia.

Bar dzo dziê ku jê je sz cze raz za to spot ka nie, bar dzo dziê ku jê, Pa nie
Mar sza³ ku, za umo¿ li wie nie tej bar dzo interesuj¹cej kon fe ren cji.
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Wi ce m ar sza ³ek Se natu Ma rek Zió³ kow ski

Dziê ku jê bar dzo, Pa nie Pro fe so rze.
Pan pre zes Stê pieñ, pro szê bar dzo.

Prof. dr hab. Je rzy St ê pieñ

Bar dzo wa¿ ne py ta nie po sta wi³ tu taj pan re ktor W³o dzi mierz Pu zy na,
cz³o wiek z ol brzy mim do œwiad cze niem par la men tar nym i sa mo rz¹ do wym.
Co w³a œci wie po win no na mi kie ro waæ? Za sa da wel fa re sta te czy par ty cy pa -
cja? To jest na praw dê bar dzo wa¿ ne py ta nie. No ta be ne od póŸ ne go œre -
dnio wie cza wszys cy siê nad tym za sta na wia j¹, tro chê to ina czej na zy wa j¹.
Da w niej mó wi ³o siê o ta kiej re la cji po miê dzy par ty cy pa cj¹ a na œla do wni -
ctwem. Oka zu je siê, ¿e wiê k szoœæ za cho wañ spo ³e cz nych s¹ to za cho wa nia
dyk to wa ne na œla do wni ctwem, a tyl ko pe w na czêœæ jest jak by mo ty wo wa na 
in ny mi prze s³an ka mi, na wet pró bo wa no to w ja kiœ ró¿ ny spo sób na wet
okreœ laæ, ale ta par ty cy pa cja w na szych cza sach prze cie¿ mu si byæ mak sy -
mal nie du ¿a. To po pier wsze.

Po dru gie, ce le, któ re po win niœ my so bie sta wiaæ, po win ny byæ ar ty ku ³o -
wa ne po za par la men tem. Wie my z do œwiad cze nia par la men tar ne go, ¿e par -
la ment sam z sie bie nie jest w sta nie wy pro du ko waæ ¿a dnej wiel kiej
re for my, ¿a dne go wiel kie go przed siêw ziê cia, zaœ mu si ko rzy staæ z te go, co
jest pro du ko wa ne na ze wn¹trz, st¹d tra dy cja bu do wa nia ró¿ ne go ro dza ju
think tan ków, pod po wia da nia par la men to wi, li de rom par tyj nym, ¿e by
uczy ni ³y z pe w nych roz wi¹ zañ czêœæ swoich pro gra mów par tyj nych; to jest
oczy wi ste, wiêc te ce le mu sz¹ byæ for mu ³o wa ne po za.

I trze cia rzecz. Pro fe sor Re gul ski, pro fe sor Ku le sza i ja by liœ my prze ciw -
ni ka mi wpro wa dza nia w tym try bie, w ja kim to zo sta ³o zro bio ne, bez po œre -
dnich wy bo rów wój tów, bur mi strzów i pre zy den tów, ostrze ga j¹c, ¿e te go
ro dza ju roz wi¹ za nie bez je dno czes ne go wpro wa dze nia to wa rzy sz¹ cych im
in nych roz wi¹ zañ ustro jo wych, w szcze gól no œci w za kre sie au dy tu, kon tro li 
itd. mu si do pro wa dziæ do nie bez pie cz nych zja wisk. I to siê sta ³o, na sze
ostrze ¿e nie zo sta ³o zlek ce wa ¿o ne.

Ale tym bar dziej trze ba ce niæ tu taj g³os pa na Le wan dow skie go, któ ry
prze strze ga przed ko lej nym b³ê dem na tej dro dze, przed po mniej sze niem
zna cze nia se kre ta rza gmi ny. Ta po zy cja mu si byæ w³a œ nie wzmoc nio na,
a nie od wro t nie. Na to miast pro po zy cje, o któ rych s³y szy my, id¹ w prze ci w -
nym kie run ku. A za tem na le ¿y bar dzo wy raŸ nie tu taj to ostrze ¿e nie sfor -
mu ³o waæ. I na tym chcia³ bym za koñ czyæ swo je wy st¹ pie nie. Dziê ku jê.
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Wi ce m ar sza ³ek Se natu Ma rek Zió³ kow ski 

Rze czy wi œcie, zga dzam siê z tym, co przed chwi l¹ po wie dzia³ pan pre zes 
Stê pieñ. Par la ment sam pe w nych rze czy nie wy myœ li, je ¿e li nie bê dzie
czu³, ¿e re pre zen tu je spo ³e czeñ stwo i od po wia da na na cis ki spo ³e cz ne,
a tak ¿e na roz mai te idee i myœ li grup lu dzi do brej wo li i wiel kie go umys ³u.

W ta kim ra zie, na wi¹ zu j¹c do te go, co po wie dzia³ pan pro fe sor Saf jan,
chcê za dek la ro waæ ta kie has ³o: DiP z Se na tem, Se nat z DiP-em. Chce my
zro biæ w ta kim ra zie cykl na stê p nych kon fe ren cji. Myœ lê, ¿e to jest w³a œ nie
to, do cze go chce my siê zo bo wi¹ zaæ.

Po dru gie, mó wi³ pan pro fe sor o na œla do wni ctwie. Ja sam, opi su j¹c spo -
³e czeñ stwo pol skie w ci¹ gu osta t nich 20 lat, u¿y wa ³em ter mi nu „mo der ni -
za cja imi ta cyj na”. Nie kie dy, to by ³o nie co na si ³ê, sta ra liœ my siê imi to waæ
pe w ne roz wi¹ za nia, i to z lep szym lub gor szym skut kiem – i to rze czy wi œcie 
tak tro chê wy gl¹ da.

Trze cia rzecz, je ¿e li cho dzi o obo wi¹z ki Se na tu. Oczy wi œcie tak, my
ma my po pra wiaæ pra wo, sta no wiæ do bre pra wo. Ma my ini cja ty wê usta wo -
daw cz¹ i chce my z niej zde cy do wa nie ko rzy staæ. Je sz cze raz de kla ru jê us -
³u gi do brej wo li le gis la cyj ne, se nac kie, jeœli chodzi o te wszy s t kie spra wy,
któ re oczy wi œcie bê d¹ wple cio ne w ca ³¹ re for mê sa mo rz¹ do w¹ pañ stwa
pol skie go. To jest ta ki po dzia³ pra cy, i trze ba do k³a dnie na sz¹ fun kcjê
w tym wi dzieæ. Zre szt¹ mam ta kie za pe wnie nie, ¿e oczy wi œcie te g³ó wne
spra wy to bê d¹ – usta wy rz¹ do we, ale jest bar dzo du¿e po le do pracy, i to
w³a œ nie po przez ta kie de ba ty, po przez po mys³ z an kie t¹ wy sy ³a n¹ do sa -
mo rz¹ dow ców.

 Mu szê zre szt¹ po wie dzieæ, to zro bi ³em z zu pe³ nie in nym ze spo ³em, po -
wo ³a ³em Ze spó³ do Spraw Dróg Wo dnych i Tu ry sty ki Wo dnej, bo jeœli
chodzi o rzeki w Pol sce, nie jest dobrze. Pier wsze py ta nie by ³o ta kie: co
mo¿ na z ni mi zro biæ, ja kie s¹ ba rie ry w roz wo ju wy ko rzy sta nia dróg wo -
dnych? Pier wsz¹ rze cz¹, ja k¹ zro bi liœ my z pa nem se na to rem G³ow skim, by -
³o wy s³a nie an kie ty do gmin nad rze cz nych. Od po wie dzi s¹ bar dzo
in struk ty wne. Oka za ³o siê, ja kie s¹ re al ne pro ble my. To sa mo mo¿ na by
zro biæ, aby uru cho miæ de ba tê pub li cz n¹ – i chce my byæ w ta kim ra zie tak ¿e 
oœ rod kiem de ba ty po to, ¿e by byæ tak ¿e tym oœ rod kiem re flek sji d³u go fa lo -
wej, wpi saæ siê w de ba tê oby wa tel sk¹.

Osta t nia, ju¿ ta ka tro chê bar dziej scep ty cz na uwa ga. Ja te¿ wie rzê w spo -
³e czeñ stwo oby wa tel skie. Zda jê so bie spra wê z te go, ¿e to jest z je d nej stro -
ny: par ty cy pa cja, a z dru giej stro ny, o czym pro fe sor Ku le sza mó wi³ ca ³y
czas – sku te cz noœæ sa mo rz¹ dów. ¯e by to wszy s t ko ra zem do b rze fun kcjo -
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no wa ³o, jest przed na mi ol brzy mia ro bo ta. Myœ lê, ¿e jak bê dzie my dzia ³a li
wspól nie, to wszy s t ko w tym wzglê dzie bê dzie w po rz¹d ku. 

Prof. dr hab. Je rzy St ê pieñ

Moim obo wi¹z kiem jest bar dzo po dziê ko waæ tak ¿e i dzi siaj Se na to wi
– i to w imie niu Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go – za to, ¿e pod j¹³ siê in i cja tyw
usta wo daw czych w za kre sie wpro wa dza nia w ¿y cie wy ro ków Try bu na ³u
Kon sty tu cyj ne go. Pan Krzy sztof Kwiat kow ski jest tu taj na praw dê po sta ci¹
wspa nia le ro zu mie j¹ c¹, jak wa¿ n¹ rze cz¹ jest to, ¿e by te orze cze nia by ³y re -
a li zo wa ne.

Gdy by par la ment w ogó le nic in ne go nie ro bi³, tyl ko za j¹³ siê wdro ¿e -
niem wy ro ków Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go, za jê ³o by to naj praw do po dob -
niej co naj mniej rok i by ³o by to na pe w no z wiel k¹ ko rzy œci¹ dla pañ stwa.

Wi ce m ar sza ³ek Se natu Ma rek Zió³ kow ski

Zna leŸ liœ my w ten spo sób dla sie bie ni szê do dzia ³a nia, a mu szê po wie -
dzieæ, ¿e Se nat jest do te go bar dziej sk³on ny, bo Sejm uwa ¿a, ¿e jest osta te cz -
n¹ w³a dz¹ – i jest nie chêt ny ule ga niu wy ro kom, Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne -
go. Se nat ma zaœ do te go bar dziej lu dz kie po de jœcie, Pa nie Pre ze sie.

Dziê ku jê pañ stwu bar dzo. 

Oprac owa no na pod staw ie nie aut ory zow ane go ste nog ramu kon fer encji.
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