
Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom. 
Dramat polskiej samorządności





Jacek Barcikowski

Zgodnie z prawem 
przeciwko 

obywatelom. 

Dramat polskiej 
samorządności

Warszawa, wrzesień 2018



Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom.  
Dramat polskiej samorządności

Autor: Jacek Barcikowski

Redaktor wydania PAFERE: Jan Kubań

Korekta: Beata Żukowska

Okładka: Tomasz Kamiński

Skład i łamanie: Dawid Żabiński

Wydanie I:

Polsko-Amerykańska Fundacja
Edukacji i Rozwoju
Ekonomicznego PAFERE
01-517 Warszawa,
ul. Mickiewicza 16/12A

www.pafere.org

QBS – Quality Business Software
Spółka z o.o.
02-656 Warszawa,
ul. Ksawerów 30/85

www.physicsoflife.pl

Copyright do tekstu polskiego: Fundacja PAFERE oraz Jan Kubań

Treść może być rozpowszechniana bez ograniczeń pod warunkiem podania 
źródła.

ISBN: 978-83-950564-4-4



5Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom. Dramat polskiej samorządności

Poprzez „patronat” czyli rozdawanie przywilejów i posad 
oraz koneksje na dworze, minister mógł zadbać o swoich. 
Płatne synekury, o mętnych raczej obowiązkach, można było 
otrzymać bez ograniczenia.

Barbara W. Tuchman „Szaleństwo władzy. 
Od Troi do Wietnamu”

Całość prowadzonej przez was polityki jest jedną, nieprze-
rwaną serią słabości, lekkomyślności, despotyzmu, ignoran-
cji, nieskuteczności, niedbalstwa oraz notorycznego serwili-
zmu, nieudolności i korupcji.

Barbara W. Tuchman „Szaleństwo władzy. 
Od Troi do Wietnamu”

Niestety żadna partia będąca przy władzy nie oprze się 
pokusie dyktatury, gdyż nawet w przypadku partii skrajnie 
komunistycznej jej program i taktyka wynikać będzie nie 
z praktyki, lecz powstaną w gabinetach.

Władimir Bieszanow „Kadry decydują o wszystkim”

Ponieważ jednak ja tutaj ustanawiam prawa, więc i ja 
mogę je łamać. Czego pan nie może czynić.

Aldous Huxley „Nowy wspaniały świat”

Sens sprawowania rządów polega na utrzymywaniu biu-
rokracji, a nie na rezultatach tych rządów.

Lee Iacocca „Gdzie się podziali ci wszyscy przywódcy?”

Poprzez „patronat” czyli rozdawanie przywilejów i posad 
oraz koneksje na dworze, minister mógł zadbać o swoich. 

Całość prowadzonej przez was polityki jest jedną, nieprze-
rwaną serią słabości, lekkomyślności, despotyzmu, ignoran-

Niestety żadna partia będąca przy władzy nie oprze się 
pokusie dyktatury, gdyż nawet w przypadku partii skrajnie 

Ponieważ jednak ja tutaj ustanawiam prawa, więc i ja 
mogę je łamać. Czego pan nie może czynić.

Sens sprawowania rządów polega na utrzymywaniu biu-
rokracji, a nie na rezultatach tych rządów.
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Państwa totalitarne to rodzaj teokracji, w których kasty 
rządzące, w celu utrzymania swojej pozycji, przypisują 
sobie boską nieomylność.

G. Orwell „Th e Prevention of Literature”, 1946

Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy 
jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami 
prawa.

Mark Twain

Klasyczny urzędnik zrobi wszystko, co doń należy, ale nic, 
by ułatwić ludziom życie.

Maria Dąbrowska

Nigdy nie zapominaj, że wszystko, co Hitler uczynił 
w Niemczech, było legalne.

Martin Luther King

Jeśli kraj ma być dobrze rządzony, prawa muszą być jasne.

Shang Yang

Drzewo stoczone przez korniki musi runąć. Spękany mur 
musi się zawalić. Gdy ministrowie współzawodniczą ze 
sobą w samolubstwie, a o lud się nie troszczą, wówczas 
ci, co na dole, odsuwają się od tych, co są u góry, kraj zaś 
przypomina spękany mur. Gdy urzędnicy wszelkich stopni 
łupią lud potajemnie, są oni podobni do korników.

Shang Yang

Państwa totalitarne to rodzaj teokracji, w których kasty 
rządzące, w celu utrzymania swojej pozycji, przypisują 

Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy 
jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami 

Klasyczny urzędnik zrobi wszystko, co doń należy, ale nic, 
by ułatwić ludziom życie.

Nigdy nie zapominaj, że wszystko, co Hitler uczynił 
w Niemczech, było legalne.

Jeśli kraj ma być dobrze rządzony, prawa muszą być jasne.

Drzewo stoczone przez korniki musi runąć. Spękany mur 
musi się zawalić. Gdy ministrowie współzawodniczą ze 
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Główne tezy książki

1. Polacy mieliby znacznie więcej korzyści z płacenia 
podatków, gdyby prawo nie sprzyjało marnowaniu 
bądź zawłaszczaniu środków publicznych dla realiza-
cji prywatnych celów rządzących i ich popleczników. 

2. Urzędnicy zatrudnieni w jednostkach samorządu te-
rytorialnego w swoich działaniach koncentrują się na 
formalnych procedurach i przepisach prawa, zamiast 
na celowości i gospodarności swoich decyzji z punktu 
widzenia interesu ogółu mieszkańców. 

3. Urzędnicy i politycy osiągnęliby znacznie lepsze efek-
ty zarządzania mieniem publicznym (samorządowym 
lub państwowym), gdyby mieli jasno określane za-
dania i mierniki ich osiągania, a przede wszystkim 
realnie odpowiadali za skutki podejmowanych przez 
siebie decyzji.

4. Raporty finansowe sporządzone przez włodarzy gmin 
umożliwiają im w dużym stopniu ukrywanie swojej 
niekompetencji i marnotrawstwa powierzonych im 
pieniędzy.

5. Rady gmin, do których należy bieżąca kontrola de-
cyzji wójtów czy burmistrzów pod względem ich 
celowości i gospodarności, nie mają z reguły wystar-
czających kompetencji do wykonywania tego rodzaju 
zadań. Ponadto nie posiadają ku temu wystarczają-
cych motywacji. 
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6. Prawo nie obliguje radnych do prowadzenia kontroli 
decyzji wójta (burmistrza), a raczej sprzyja patolo-
giom w tym zakresie. Radni nie ponoszą także żadnej 
odpowiedzialności za to, co robią. Są bezkarni. 

7. Prawo zabrania państwowym organom kontrolnym 
(np. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Wojewodzie) 
oceny celowości i gospodarności działań podejmo-
wanych na szczeblu samorządowym. Organy te są 
powołane jedynie do kontroli decyzji pod względem 
formalnej ich zgodności z przepisami. Nie gwarantuje 
to spełniania interesu publicznego, racjonalności czy 
celowości wydatków. 

8. Nieskuteczna jest także obywatelska kontrola decyzji 
polityków i urzędników. Po pierwsze, ogół obywateli 
nie ma koniecznej wiedzy do oceny trudnych pro-
blemów, a po drugie, ważniejsze, nie ma dostępu do 
potrzebnych informacji. Jak urzędnicy czy politycy 
nie zechcą ich udostępnić, to tego nie zrobią. Bez 
konsekwencji.

9. Dzięki istniejącym w prawie lukom osoby zarządza-
jące publicznymi pieniędzmi wspólnot gminnych 
mogą je w nadmierny sposób zadłużać, narażając tym 
samym na poważne kłopoty. Szczególnie te, które 
ujawnią się w przyszłości, po zakończeniu kadencji 
odpowiedzialnych za nie osób.

10. Efekty zarządzania majątkiem publicznym można 
łatwo poprawić poprzez zmianę istniejącego prawa. 
Nie ma jednak dobrej woli klasy politycznej, aby tego 
dokonać.
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11. Powyższe problemy mają swoje źródła w złych lub 
co najmniej niejednoznacznych przepisach Konsty-
tucji RP i przyjętych w niej dogmatach ustrojowych. 
Na ich podstawie politycy uchwalają prawo, które 
zbyt często jest antyobywatelskie. Treść Konstytucji 
powinna zostać przemyślana i zweryfikowana. Do-
tyczy to między innymi zasady o wolnym mandacie 
czy zasady legalizmu. 

12. Weryfikacji wymaga system prawa administracyj-
nego. Należy wprowadzić w nim realną możliwość 
egzekwowania przez obywateli swoich praw w spo-
rach z władzą wykonawczą. Sądy administracyjne 
winny mieć możliwość nie tylko unieważniania de-
cyzji urzędników, ale także nakazywania im działań 
zgodnych z interesem obywateli. 

13. Proces stanowienia prawa w Polsce wymaga znacznie 
większej kontroli społecznej, w tym poprzez stworze-
nie konstytucyjnego prawa do weta obywatelskiego. 
Bez tej kontroli polskie prawo nadal będzie tworzone 
bardziej w interesie rządzących niż rządzonych. Uzu-
pełnieniem tego prawa winna być realnie działająca 
ustawodawcza inicjatywa obywatelska.
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PAFERE

Fundacja PAFERE

Jestem niezadowolony z siebie samego, za to, że nie potrafię wraz 
z wieloma moimi sprzymierzeńcami, którym też leży na sercu do-
bro Polski, mimo wieloletnich naszych wysiłków oraz poniesionych 
już poważnych kosztów, wpłynąć na polską opinię publiczną, aby 
wreszcie większość Polaków zrozumiała, że socjalizm i związane 
z nim zjawisko kradzieży instytucjonalnej są ich niebezpieczny-
mi wrogami. Zjawisko to trzeba likwidować, jeśli Polska ma być 
silna i niepodległa. W przeciwnym wypadku, a więc jeśli dalej 
rozwijać się będzie biurokracja, korupcja i powszechność kradzieży 
„w majestacie prawa”, naszej ojczyźnie grozi całkowity upadek, 
a ludności niewola.

Jan Michał Małek
Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski 

za całokształt działalności dla dobra Polonii i Polski

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicz-
nego, będąca niezależną, pozarządową organizacją, zajmującą 
się wolnorynkową edukacją ekonomiczną, promocją wolności 
gospodarczej i wolnego handlu jako najskuteczniejszego i naj-
sprawiedliwszego systemu powodującego podnoszenie zamoż-
ności ludzi i narodów, związkami etyki z ekonomią, a także 
rozwojem nauk ekonomicznych, została założona przez Jana 
Michała Małka w roku 2007 i została wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000278610. Wcześniej 
Fundacja działała jako oddział amerykańskiej Fundacji PAFERE 
Pro Publico Bono, założonej w 2000 roku w Kalifornii.
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Świat Oczami Przedsiębiorcy

To seria wywiadów dostępna na naszym kanale YouTube. Przy-
bliżamy w niej sylwetki i historie ludzi, którzy dzięki własnej 
pomysłowości, konsekwencji, a przede wszystkim wytężonej 
pracy odnieśli sukces zawodowy. Chcemy pokazać, jak z per-
spektywy małych i średnich firm wygląda polska gospodarka, 
„kuchnia” zarządzania firmą i codzienność na froncie walki 
o klienta. Wierzymy, że nasi rozmówcy – praktycy biznesu – 
zachęcą do aktywnego działania mającego na celu dobro naszej 
Ojczyzny. Za pomocą tej serii pragniemy zerwać ze stereoty-
pem z czasów PRL, który przedstawiał przedsiębiorców jako 
aferzystów, wyzyskiwaczy i krwiopijców. My chcemy pokazy-
wać ich prawdziwe oblicze. To oni – jak powiedziała Margaret 
Thatcher – przez swoją ciężką pracę dźwigają na swoich barkach 
ogromne koszty sektora publicznego. Warto przekonać się, kim 
tak naprawdę są przedsiębiorcy.

Edukacja

Z inicjatywy Fundacji opublikowano ponad 20 książek i setki 
artykułów edukacyjnych. Fundacja jest otwarta na współpracę 
ze wszystkimi osobami i organizacjami działającymi na polu 
upowszechniania wartości, w celu których została powołana.

Formy działania

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację prelekcji, konferencji, seminariów i dyskusji 

publicznych.
2. Prowadzenie badań nad bieżącymi problemami eko-

nomicznymi i gospodarczymi oraz przedstawianie ich 
rozwiązań.



14 Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom. Dramat polskiej samorządności

3. Sponsorowanie publikacji książek, artykułów, esejów 
i innych form literackich dotyczących rozmaitych aspek-
tów ludzkiej wolności.

4. Sponsorowanie i przeprowadzanie ankiet i konkursów 
(Magister PAFERE i konkurs filmowy „Nie kradnij”).

5. Zapoznawanie z najnowszą myślą wolnorynkowej eko-
nomii przez zapraszanie do kraju wybitnych naukowców 
i praktyków wolnego rynku.

6. Podejmowanie współpracy z innymi fundacjami, insty-
tucjami i organizacjami o celach podobnych do celów 
Fundacji.

7. Współpraca z władzami lokalnymi w dziele realizacji 
celów Fundacji.

8. Prowadzenie i sponsorowanie serwisów internetowych.
9. Organizowanie obozów Liberty Camp dla młodzieży 

będących połączeniem nauki języka angielskiego z po-
znawaniem podstaw ekonomii i przedsiębiorczości.

Naszą bieżącą działalność można śledzić poprzez portal: www.
pafere.org.

Kontakt z Fundacją PAFERE

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicz-
nego: www.pafere.org, pafere@pafere.org.

Wesprzyj naszą działalność jako wolontariusz 
lub freelancer

Fundacja PAFERE prowadzi wiele różnych projektów i dlatego 
poszukujemy współpracowników, którzy tak jak my chcieliby 
propagować wiedzę wolnorynkową. Jeśli zatem w którymś z po-
niższych punktów odnajdujesz swoje umiejętności:
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 � potrafisz wyrażać swoje myśli prostym i zrozumiałym 
językiem w mowie lub piśmie;

 � potrafisz obsługiwać komputer w zakresie:
 � edytorów tekstowych,
 � DTP,
 � obróbki grafiki,
 � obróbki dźwięku,
 � obróbki filmów,
 � tworzenia stron WWW;

 � znasz język angielski na tyle dobrze, że możesz tłuma-
czyć na język polski lub tak doskonale, że możesz tłu-
maczyć na angielski;

 � jesteś dobrym organizatorem;
 � chciałbyś naukowo zająć się zbadaniem problemu z za-

kresu szeroko rozumianej ekonomii wolnorynkowej;

...to zapraszamy do zespołu Fundacji PAFERE – wystarczy, 
że skontaktujesz się z nami, wysyłając wiadomość na adres: 
pafere@pafere.org.

Wesprzyj naszą działalność, wpłacając donację 
na konto bankowe

Jeśli uważają Państwo, że to, co robimy ma sens, pomóc można 
na wiele sposobów. Najłatwiej jest przelać dowolną kwotę na 
nasze konto:

PLN: 76 1050 1012 1000 0090 3041 9197
US$: 32 1050 1012 1000 0090 3041 9213

Donacje mogą być ogólne albo celowe, np. na książki z serii 
Biblioteka Rządzących i Rządzonych, cykl wywiadów „Świat 
Oczami Przedsiębiorców”, „Akademię PAFERE” lub konkurs 
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„Magister PAFERE”, a każda ofiarowana kwota będzie rozsąd-
nie wydana na realizację naszej misji.

Wesprzyj naszą działalność, przekazując 1% 
podatku dochodowego

Od 2010 roku PAFERE posiada status Organizacji Pożytku 
Publicznego. Oznacza to, że można nam przekazać 1% podatku 
dochodowego. Wystarczy wpisać w deklaracji PIT numer KRS 
naszej Fundacji: 

KRS 0 0 0 0 2 7 8 6 1 0

Fundacja PAFERE, w przeciwieństwie do innych podobnych 
organizacji działających w Polsce, utrzymuje się jedynie ze środ-
ków prywatnych i ma statutowy zakaz korzystania ze środków 
publicznych zabranych pod przymusem podatnikom. Dlatego 
liczymy na Państwa dobrowolne wsparcie naszych inicjatyw. 

Z góry serdecznie dziękujemy
Zespół PAFERE
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Od wydawcy

W gruncie rzeczy jest to książka przerażająca. Mówi bowiem 
o metodach zniewalania jednych przez drugich. Rządzonych 
przez rządzących. Temat ten znany jest od tysięcy lat. Dawniej 
zniewalano przemocą fizyczną, a dzisiaj mechanizmy są bardziej 
subtelne. Mało kto zauważa, że współcześnie do zniewalania 
społeczeństw służą nie tylko coraz bardziej wyrafinowane tech-
niki manipulacji, podporządkowane politykom media, ale także 
stanowione przez nich, bez instytucjonalnej kontroli społecznej, 
prawo. Dawniej ludzie pozwalali na to, bo się po prostu bali 
o własne życie, dzisiaj – bo nie interesują się tym, co robi władza.

Pokazany przez autora mechanizm prowadzi do katastrofy. To 
nie ulega żadnej wątpliwości, historia też to wielokrotnie po-
twierdziła. Czy można go zmienić? No cóż, jeśli nie interesuje-
my się poczynaniami władzy, to trudno się dziwić, że robi ona 
z nami, co chce.

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ktoś taki jak rodzice lub 
jakiś dobry gospodarz powinien się nami opiekować, powinien 
o nas dbać i ratować w kłopotach. Ale wystarczy ponownie 
sięgnąć do historii, by zobaczyć, że systemy polityczne oparte 
na tym mylnym wyobrażeniu o rządzeniu prowadzą prosto do 
katastrofy1.

Czy można zatem to zmienić? Wydaje się, że rozproszone dzia-
łania pojedynczych osób i organizacji, takie jak prowadzenie 
blogów, pisanie książek, organizowanie konferencji i różnego 

1 Temat ten jest szeroko omówiony w książce „Zapadnia. Człowiek i Socjalizm” Ana-
tolija Fiedosiejewa, wydanej przez PAFERE pod numerem 004 w serii Biblioteka 
Rządzących i Rządzonych.
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rodzaju akcji protestacyjnych, wielkich rezultatów nie przyno-
szą. Być może szansą jest współdziałanie tych wszystkich pod-
miotów i ludzi broniących podmiotowości obywateli (w tym 
pojedynczych polityków) w kierunku stworzenia instytucjo-
nalnych narzędzi demokracji oddolnej, o których pisze autor 
niniejszej książki w jej podsumowaniu.

Wszystkich czytelników tej książki zapraszamy w imieniu wła-
snym i jej Autora do debaty na ten temat, w tym o problemach 
i propozycjach przedstawionych w jej treści. W tym celu reko-
mendujemy prowadzone na Facebooku przez Jacka Barcikow-
skiego forum Klubu Dyskusyjnego Obywatelski Think Tank 
(https://www.facebook.com/KlubOTT/).

Jeśli chcielibyście Państwo współtworzyć oddolny ruch Inicja-
tywa Demokracji Oddolnej – InDeO, mający między innymi 
na celu wprowadzenie do praktyki polskiej demokracji weta 
obywatelskiego, to zapraszamy do odwiedzenia strony www.
indeo.org. Weto obywatelskie inspirowane jest rozwiązaniami 
sprawdzającymi się od ponad stu lat w demokracji szwajcar-
skiej. Istotą tego rozwiązania jest oddanie w ręce wszystkich 
Polaków możliwości rozstrzygania najważniejszych dla nich 
sporów, jakie toczą politycy nie biorący w praktyce pod uwagę 
niczego innego niż własne interesy partyjne. Sporów, które dzi-
siaj toczą się w podporządkowanych tym politykom mediach 
i na ulicy. Powinny natomiast być one rozstrzygane oddolnie, 
przez wszystkich Polaków, na drodze ogólnokrajowego referen-
dum. Ale nie takiego, jakie mamy zapisane w Konstytucji RP. 
Referendum to powinno być bezprogowe i wiążące – tak jak 
w Szwajcarii. Oczywiście analogiczne spory o zasięgu lokalnym 
(samorządowym) powinny być rozstrzygane w referendach lo-
kalnych, również bezprogowych i wiążących.

Jan Kubań
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Przedmowa prof. Mirosława Matyi

Państwo ma zawsze prawo i jest zobowiązane do ingerencji 
w proces szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa. Regula-
cja w różnych dziedzinach życia jest potrzebna, a czasem nawet 
nieodzowna. W państwie prawa, jakim jest również Polska, 
interwencjonizm państwowy jest rzeczą zupełnie normalną 
i oczywistą. Problem polega jednak na tym, że interwencje 
i regulacje administracji państwowej winny być przejrzyste, 
zgodne z prawem i społecznie sprawiedliwe.

Autor niniejszej książki udowadnia, że mechanizmy rządzenia 
w Polsce, szczególnie na płaszczyźnie lokalnej, wykorzystują 
techniki manipulacyjne i monopol finansowy do bogacenia 
się rządzących. Autor pisze o tym precyzyjnie, podaje stosowne 
przykłady, bada szczegóły i wyciąga konieczne wnioski. Pozornie 
wszystko realizowane jest w Polsce zgodnie z obowiązującym 
prawem. Jest ono jednak tworzone przez decydentów, którzy 
przepisy prawne naginają w ten sposób, aby zmaksymalizować 
swój własny zysk. Tworzy się w ten sposób społeczeństwo rów-
noległe, na zasadzie „my i oni”. Kształtują się „elity” społeczne, 
które mają zupełnie swoiste pojęcie etyki, moralności i odpo-
wiedzialności obywatelskiej.

Ten sposób rządzenia określam mianem semidemokracji, 
a więc zlepkiem elementów instytucjonalizmu, wprowadzone-
go na wzór demokracji zachodnich z jednej strony i wpływu 
elit z drugiej. To, co w sferze polskiego życia społeczno-poli-
tycznego i konstrukcji państwa odróżnia nas od tradycyjnych, 
jednoznacznych i klasycznych demokracji państw zachodnich, 
to różnica w wartościach, postawach, zasadach i schematach 
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sprawowania władzy. Społeczeństwo zostaje w procesie decy-
zyjnym sprowadzone do roli biernego obserwatora.

Weźmy jako przykład oddolną demokrację w Szwajcarii, gdzie 
decyzje podejmowane są przez obywateli – bezpośrednio i sub-
sydiarnie. Bezpośrednio, to znaczy w ramach referendum ludo-
wego na wszystkich trzech szczeblach państwowych: gminnym, 
kantonalnym i federalnym. Subsydiarność natomiast to nic 
innego jak zasada mówiąca o tym, że każdy szczebel władzy 
powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być sku-
tecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki 
działające w ramach społeczeństwa. Tyle państwa, na ile to ko-
nieczne, i tyle społeczeństwa, na ile to możliwe.

Tak więc już na poziomie gminnym widać diametralne róż-
nice w sposobie podejmowania wiążących decyzji w Polsce 
i w Szwajcarii. Do zadań szwajcarskiej gminy należą między 
innymi: wybór władz, zarządzanie majątkiem poprzez zawiera-
nie umów, finanse publiczne, ustalanie i egzekwowanie podat-
ków gminnych, przyznawanie obywatelstwa. Do tego dochodzi 
szkolnictwo publiczne, łącznie z wybieraniem władz szkolnych 
i nauczycieli, ochrona zdrowia i opieka społeczna, zapewnienie 
powszechnie dostępnej opieki lekarskiej, zapewnienie utrzyma-
nia spokoju i porządku publicznego itd.

To obywatele decydują w tych i w wielu innych sprawach. Daw-
niej w Szwajcarii decyzje podejmowane były na placu gminnym, 
gdzie dochodziło do głosowania przez podniesienie ręki, a więc 
na zasadzie „za albo przeciw”. Obecnie również odbywają się ze-
brania gminne wszystkich obywateli i to tam zapadają wszelkie 
ważne dla gminy decyzje. Przejrzystość i jawność są w tym kraju 
na porządku dziennym. Również przedstawiciele gminy – radni 
wybierani są na zebraniach gminnych.
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Nie ma przekupstwa ani manipulacji, bo nie ma na to miejsca. 
Suwerenem jest społeczność gminy, która wie, co jest dla niej 
dobre, a co złe. Jeśli jednak komuś nie podoba się jakaś decyzja, 
zawsze może zażądać w urzędzie gminy wglądu do dokumenta-
cji na temat konkretnego projektu bądź danych podatkowych. 

Urzędnicy gminy pełnią rolę tzw. trzeciego sektora, a więc usłu-
gową – służą społeczeństwu.

W Polsce podobny styl zarządzania też jest możliwy. Należało-
by go jednak ukonstytuować – dokonać odpowiedniej rewizji 
w Konstytucji RP, która jest przecież podstawą funkcjonowania 
społeczeństwa polskiego.

Początek jest już zrobiony – w Konstytucji z 1997 r. istnieje 
konkretny zapis o sterowaniu państwem polskim bezpośrednio, 
a więc oddolnie. Mam tu na myśli art. 4 polskiej ustawy zasad-
niczej, który jasno określa, że władzą zwierzchnią w Polsce jest 
naród, który sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub 
bezpośrednio. Bezpośrednio, czyli oddolnie, przy aktywnym 
udziale obywateli.

Skoro demokracja oddolna funkcjonuje w liczącej przeszło 8 
milionów mieszkańców Szwajcarii, to nie ma przeszkód, by 
również funkcjonowała w polskich gminach liczących kilka lub 
kilkanaście tysięcy mieszkańców. Jednak by była jakakolwiek 
szansa na wdrożenie takiego pomysłu, potrzeba zaangażowania 
możliwie szerokiej grupy obywateli, którzy – nie zapominajmy 
o tym – są suwerenem polskiego państwa. 

Niniejsza książka ukazuje się w roku 2018, czyli ważnym dla 
polskiego życia publicznego okresie, kiedy na nowo rozgorza-
ła debata konstytucyjna. Niestety, posłowie do Sejmu i radni 
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w gminach wybierani są w sposób wadliwy, dyskryminujący 
kandydatów indywidualnych, a partie polityczne przeradzają 
się w wąskie grupy interesów.

Na te i inne wady polskiej polityki zwraca uwagę Autor niniej-
szej książki, do lektury której gorąco państwa zapraszam.

Mirosław Matyja, Szwajcaria, czerwiec 2018 r.

Prof. dr Mirosław Matyja jest politologiem, historykiem i eko-
nomistą, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie 
i Uniwersytetu w Bazylei. Jest doktorem nauk ekonomiczno-
-społecznych Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii, dokto-
rem nauk filozoficznych w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie 
(PUNO) w Londynie oraz doktorem nauk społecznych na Uni-
wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest profeso-
rem na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie oraz 
na Uniwersytecie Guadalajara, Campus Tabasco w Villahermosa 
w Meksyku. Prof. dr Mirosław Matyja jest autorem książek, ese-
jów, artykułów publicystycznych i naukowych, także o tematyce 
historycznej, w której jest uznanym autorytetem. Od ponad 25 
lat mieszka w Szwajcarii.
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1. Wstęp

Książka, którą trzymacie Państwo w rękach, jest próbą odpo-
wiedzi na pytania nurtujące mnie od dawna: 

 � Czy jeśli rządzący nie naruszają obowiązujących prze-
pisów prawa (w tym administracyjnego2), to znaczy, że 
rządzą dobrze?

 � Czy konstytucyjny3 zapis mówiący, że Rzeczpospolita Pol-
ska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywist-
niającym zasady sprawiedliwości społecznej ma pokrycie 
w rzeczywistości?

 � Czy obowiązujące w Polsce prawo stoi na straży intere-
sów obywateli, czy może głównie rządzących oligarchii? 

 � Czy dochodzi do sytuacji, w której sprawujący wła-
dzę w Polsce działają zgodnie z prawem, ale przeciwko 
obywatelom?

Książka odnosi się głównie do problematyki samorządowej, 
jednak wnioski ogólne dotyczą również państwa jako całości.

1.1.  Czego oczekujemy od rządzących 
w państwie i samorządach?

Spory na temat roli państwa toczą się na całym świecie od czasów 
starożytnych. Nie dotyczą one samej zasadności jego istnienia, ale 

2 Prawo administracyjne jest to gałąź prawa, która obejmuje zespół norm regulujących 
funkcjonowanie i organizację organów administracji publicznej, stosunki między 
tymi organami a obywatelami. Ponadto precyzuje sposoby powołania, kompeten-
cji, prawa, obowiązki i formę odpowiedzialności organów administracji rządowej 
i samorządowej [źródło: https://eszkola.pl/wos, stan na 21.07.2018].

3 Konstytucja – definicja. Konstytucja (z łac. constitutio – ustanowienie) jest aktem 
prawnym posiadającym najwyższą moc prawną, określa ona fundamentalne zasady 
ustroju politycznego i ekonomicznego państwa, a także wskazuje, jaki jest status praw-
ny jednostek żyjących w nim [źródło: https://eszkola.pl/wos, stan na 21.07.2018].



24 Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom. Dramat polskiej samorządności

stopnia, w jakim winno ono ingerować w życie swoich obywateli, 
zarówno to gospodarcze, jak i osobiste (rodzinne, obyczajowe, re-
ligijne itd.). Główną osią tych sporów, szczególnie współczesnych, 
jest pytanie o skalę interwencjonizmu państwowego4. Z jednej 
strony wyznawcy poglądów liberalnych wytaczają szereg argu-
mentów za koncepcją „państwa minimum”, z drugiej strony ich 
krytycy optują za zwiększeniem stopnia państwowych regulacji. 
Warto zauważyć, że bez względu na wyznawane poglądy dotyczą-
ce skali ingerencji państwa w życie obywateli, w zasadzie wszyscy 
badacze tego problemu zgadzają się, iż przynajmniej w jakimś 
stopniu jest ona potrzebna. Na czym zatem powinna ona polegać? 
Przede wszystkim na stanowieniu obowiązującego wszystkich 
prawa, określającego zakres praw i wolności osób, a także zasady 
dostępu do środków publicznych przez różne grupy społeczne. 
W polskiej Konstytucji w art. 2 czytamy, że: Rzeczpospolita Pol-
ska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym 
zasady sprawiedliwości społecznej (Konstytucja RP [I]). 

Jak należy interpretować to konstytucyjne pojęcie? Ustawa za-
sadnicza nie uszczegóławia tej kwestii, wiemy natomiast, że pie-
niądze, którymi dysponuje władza państwowa lub samorządowa, 
powinny być racjonalnie wydatkowane na cele, które są zaakcep-
towane przez ogół wspólnoty. Samorządowej czy narodowej. Nie 
mogą być przeznaczane na cele, które takiej akceptacji nie mają. 
W szczególności nie mogą trafiać bez zgody, a nawet wiedzy oby-
wateli, do prywatnych kieszeni rządzących i ich popleczników.

Jak z kolei należy rozumieć cele zaakceptowane przez ogół oby-
wateli? Są to cele mające aprobatę większości członków danej 

4 Interwencjonizm państwowy – oddziaływanie państwa na gospodarkę metodami 
ekonomicznymi i administracyjnymi [źródło: internetowy Słownik Języka Polskie-
go PWN, stan na 15.07.2018]. Więcej na temat interwencjonizmu państwowego 
można znaleźć między innymi na stronie: http://www.mikroekonomia.net/system/
publication_files/391/original/0.pdf?1314959705, stan na 21.07.2018].
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wspólnoty narodowej lub samorządowej. Takie, co do których 
Polacy mają możliwość wypowiedzieć się bezpośrednio. Nie 
muszą tego robić każdorazowo, ale powinni mieć do tego pra-
wo. Ich aprobata nie może być jedynie domniemana, lecz musi 
stać się realną siłą i narzędziem politycznym. Architektem takiej 
siły i narzędzia (porozumienia) winna być między innymi wy-
brana przez Polaków władza, w przypadku samorządów wójt5, 
który sprawuje władzę wykonawczą w gminie6.

Oczywiście w każdym społeczeństwie trwają spory na temat 
tego, w jaki sposób i jakie cele powinny być wspierane przez rzą-
dzących ze wspólnych pieniędzy. Kluczową kwestią jest też to, 
aby środki publiczne były wykorzystywane na realizację przyję-
tych przez lokalną społeczność potrzeb, a nie w interesie wąskich 
grup powiązanych z władzą. W dużych przedsiębiorstwach 

5 Wójt (burmistrz, prezydent miasta) to organ wykonawczy gminy, wybierany w po-
wszechnych wyborach. Wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) nie może być 
osoba, która nie jest obywatelem polskim. Burmistrz jest organem wykonawczym 
w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium 
tej gminy. Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z: funkcją wójta lub 
jego zastępcy w innej gminie, członkostwem w organach jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta, zatrud-
nieniem w administracji rządowej, mandatem posła lub senatora [źródło: „Słownik 
podstawowych pojęć samorządowych”, http://wrotapodlasia.pl/pl/adm/akademia, 
stan na 21.07.2018].

6 Gmina jest podstawową i zarazem najmniejszą jednostką samorządu terytorialnego. 
W swoich granicach zrzesza ona wszystkich mieszkańców i wykonuje zadania z zakre-
su administracji. To znaczy, że wszyscy mieszkańcy danej gminy z mocy prawa tworzą 
zrzeszenie posiadające osobowość prawną i wypełniające zadania administracyjne. 
Na czele gminy, jeśli jest to gmina miejska lub miejsko-wiejska, stoi burmistrz miasta 
lub odpowiednio miasta i gminy, jeśli jest to gmina tylko wiejska – wójt lub jeśli jest 
to gmina będąca dużym miastem – prezydent miasta. Prezydent miasta, burmistrz 
czy wójt wybierani są w wyborach bezpośrednich. Jest to organ wykonawczy. Kom-
petencje stanowiące i kontrolne w gminie posiada rada, jeśli jest to miasto – to rada 
miejska, jeśli miasto i gmina – to rada miasta i gminy, jeśli tylko gmina wiejska – to 
rada gminy. Rada składa się z radnych wybieranych na czteroletnią kadencję, pracą 
rady kieruje przewodniczący rady miasta, miasta i gminy lub tylko gminy. Rada może 
podejmować wszelkie decyzje dotyczące samorządu, jeśli nie zostały one zastrzeżone 
dla innych podmiotów [źródło: „Słownik podstawowych pojęć samorządowych”, 
http://wrotapodlasia.pl/pl/adm/akademia, stan na 21.07.2018].
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prywatnych znanym zjawiskiem jest pojawianie się rozbież-
ności interesów ich właścicieli (akcjonariuszy) i członków 
zarządów. Członkowie zarządu są nastawieni na utrzymanie 
swoich stanowisk, bieżące korzyści finansowe oraz na pre-
stiż, natomiast właściciele myślą o korzystnych dla siebie 
efektach długoterminowych. Chcą, aby firmy jak najdłużej 
przynosiły zadowalające ich efekty. W przeciwieństwie do środ-
ków, którymi dysponuje gmina, prywatni właściciele mają przy-
wilej wyznaczania zarządom konkretnych mierzalnych celów, 
także niefinansowych. Posiadają cały szereg narzędzi służących 
do monitorowania ich osiągania. Wybrani przez właścicieli 
prezesi są realnie (w tym materialnie) odpowiedzialni za ewen-
tualną działalność na szkodę przedsiębiorstwa i nagradzani za 
osiągnięcie wyznaczonych im zadań.

W firmach prywatnych członkowie rad nadzorczych kontro-
lujących zarządy wybierani są według kryteriów posiadanych 
kompetencji określanych przez ich właścicieli. W podmiotach 
niebędących własnością prywatną kryteria te reguluje rozdział 
3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym[II]. Kandydat do rady musi wykazać się 
tu wyższym wykształceniem oraz dodatkowymi kompetencjami 
wymienionymi w ustawie.

W przypadku dużego przedsiębiorstwa biegli rewidenci7 w imie-
niu właścicieli co rok badają jego sprawozdania finansowe. 

7 Biegły rewident jest to osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych. 
Istnieją ściśle określone wymagania, jakie należy spełnić, aby zostać audytorem: 
korzystanie w pełni z praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych, 
nieskazitelny charakter i dotychczasowe postępowanie daje rękojmię prawidłowego 
wykonywania zawodu biegłego rewidenta, ukończenie studiów wyższych w Polsce 
(ewentualnie zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne) i wła-
danie językiem polskim w mowie i w piśmie, odbycie trzyletniej praktyki w Pol-
sce, w tym co najmniej dwuletnia aplikacja pod kierunkiem biegłego rewidenta, 
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Przepisy rachunkowości[III], na których sprawozdania te są opar-
te, są zgodne z międzynarodowymi standardami, a ponadto 
tak skonstruowane, że gwarantują ich możliwie dużą transpa-
rentność. Jedną z naczelnych reguł tych przepisów jest zasada 
„przewagi treści nad formą”[IV], która zobowiązuje zarządy do 
przedstawiania właścicielom rzetelnych danych. Takich, które 
ukazują faktyczny stan firmy. Formalne przepisy, których za-
stosowanie zaciemniałoby sytuację finansową przedsiębiorstwa, 
mają tu niższą rangę.

A jak funkcjonuje to w samorządach? Niestety, zupełnie inaczej. 
Tu liczy się głównie formalne przestrzeganie przepisów prawa 
i biurokratyczna zasada mówiąca, że jeśli coś jest zgodne z prze-
pisami, to jest też słuszne (!). Efekt ekonomiczny podejmowa-
nych działań, ich transparentność, a w konsekwencji interes 
ogółu lokalnej społeczności nie są priorytetem. Przewagę nad 
nimi ma trzymanie się „litery prawa”, biurokratycznych prze-
pisów. Wpływ na decyzje urzędników ma przy tym zbyt często 
interes wąskich grup powiązanych z władzą.

W państwie o tzw. ustroju demokratycznym przyjmuje się, że 
we wspólnych sprawach decydować powinna większość oby-
wateli, bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich przedsta-
wicieli. Alternatywą są tu rządy sprawowane przez mniejszości 
za pomocą siły. Mówimy wtedy o różnych formach i skali au-
torytaryzmu. W dawnych czasach podstawowym narzędziem 
dominacji rządów mniejszości była siła fizyczna – tarcza i miecz. 
Współcześnie do oręża wykorzystywanego przez autorytarną 
władzę zalicza się przede wszystkim techniki manipulacji i do-
minacji finansowej. Nadal jednak ważną rolę pełni strach przed 

zdanie egzaminu na biegłego rewidenta przed Komisją, uzyskanie dyplomu biegłe-
go rewidenta [źródło: Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/ 
Bieg%C5%82y_rewident, stan na 21.07.2018].
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użyciem różnego rodzaju sankcji finansowych i karnych. Na-
leży zauważyć, iż wszystko to jest realizowane na ogół zgodnie 
z tworzonym przez autorytarne mniejszości prawem. Mocno 
zaznaczył to słynny przywódca czarnej społeczności w USA 
Martin Luther King, mówiąc: Nigdy nie zapominaj, że wszystko, 
co Hitler uczynił w Niemczech, było legalne.

Te mniejszości to nie tylko „tradycyjni” dyktatorzy i ich po-
plecznicy. To coraz częściej partie polityczne, które odrywają 
się od społeczeństw, tworząc oligarchiczne struktury władzy. 
Prawo jest więc nie tylko narzędziem sprawiedliwości czy inge-
rencji państwa w życie obywateli (interwencjonizmu), lecz także 
orężem rządzących w panowaniu nad rządzonymi. W końcu to 
rządzący je stanowią. Fakt ten podkreślił w literackiej formie 
Aldous Huxley. W swojej powieści „Nowy wspaniały świat” 
napisał: Ponieważ jednak ja tutaj ustanawiam prawa, więc i ja 
mogę je łamać. Czego pan nie może czynić.

Rządzący, wraz z tymi, którzy bezpośrednio do tego rządzenia 
pretendują, tworzą razem „korporację polityków”. To właśnie 
jej członkowie, wybierani co kilka lat przez zmanipulowane 
społeczeństwa8, uchwalają przepisy, które są niejednokrotnie 
zaprzeczeniem zasady sprawiedliwości społecznej, o której jest 
mowa w polskiej Konstytucji. „Korporacja polityków” jest 
zdominowana przez oligarchie9 czerpiące korzyści z udziału 
w sprawowaniu władzy. 

8 Głównie przez zależne od rządzących lub ośrodków zagranicznych media [przypis 
redakcji].

9 Oligarchia – 1. «system rządów, w którym władzę sprawuje niewielka grupa ludzi, 
wywodząca się z warstw uprzywilejowanych» 2. «państwo o takim ustroju; też: grupa 
osób sprawująca rządy w takim państwie» [źródło: Słownik Języka Polskiego PWN]. 
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Gdy pewien współczesny pisarz chciał przedstawić punkt widze-
nia oligarchii okręgu, posłużył się terminologią jeździecką: w ich 
pojęciu, pisał, społeczeństwo składało się „z nielicznej, wyborowej 
arystokracji, urodzonej w butach i ostrogach po to, aby jeździć 
na koniu, i z wielkiej, bezimiennej masy, urodzonej z siodłem 
na grzbiecie i uzdą po to, aby służyła za konia. Tak o oligarchii 
pisała Barbara Tuchman w swojej książce „Wyniosła wieża”.

Wielu z wybitnych filozofów politycznych (na przykład Jean-
-Jacques Rousseau w teorii umowy społecznej) podkreślało, że 
państwo powołane jest do tego, by chronić swoich obywateli, 
przede wszystkim na drodze słusznych praw. Idee oświece-
niowe, żywe w naszej kulturze, obudziły też przekonanie, że 
państwo bronić powinno słabszych przed silniejszymi oraz 
samych obywateli przed nadmiernym uciskiem ze strony wła-
dzy, zarówno wykonawczej, jak i ustawodawczej czy sądowni-
czej. Niestety, idea taka nie znajduje pokrycia we współczesnej 
Polsce – polityczne oligarchie stanowią przepisy prawa, które 
wspomagają głównie ich własne interesy. 

Powszechnie znane jest powiedzenie „towarzysza” Lenina, że 
„kadry decydują o wszystkim”. Powtarzał je także „towarzysz” 
Stalin. Jakie kadry? Oczywiście własne, lojalne wobec swoje-
go wodza czy opcji politycznej. Zwykło się mawiać: „Mierny, 
ale wierny”. Stalin, mając tę zasadę na uwadze, przeprowadził 
w Armii Czerwonej „wielką czystkę”10. Współczesne partie 
polityczne i ich wodzowie nie wykorzystują już do wymiany 
kadr plutonów egzekucyjnych, o powyższej zasadzie jednak nie 
zapomniały. Taką „polityczną czystkę” przeprowadzają wszyst-
kie partie polityczne zaraz po wygranych wyborach, dotyczy 

10 Wielka czystka – nazwa szczytowej fazy ludobójstwa stalinowskiego wymierzonego 
w osoby uznane przez NKWD za niepewne politycznie i potencjalną, acz nieistnie-
jącą w WKP(b) opozycję [źródło: Słownik Języka Polskiego PWN].
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ona przede wszystkim intratnych stanowisk w spółkach Skarbu 
Państwa. Tak dosłownie rozumiana lojalność partyjna nie jest 
oczywiście niczym złym sama w sobie, niebezpieczeństwo tkwi 
wyłącznie w intencjach i braku kompetencji. „Polityczne czyst-
ki” przeprowadzane na pracownikach kompetentnych na rzecz 
osób partyjnych nie są kierowane dobrem ani ekonomicznym, 
ani merytorycznym. Może być jednak i tak, że lojalność partyjna 
idzie w parze z profesjonalizmem wykorzystywanym na rzecz 
dobra publicznego. Może, ale zbyt często nie jest.

Wielu współczesnych polityków pamięta także inną zasadę: 
„swoje kadry trzeba chronić”. Jak? Najprostszym na to spo-
sobem jest tworzenie prawa, które gwarantuje im przywileje 
i jednocześnie zwalnia z odpowiedzialności za działania: za brak 
gospodarności, realizacji postawionych im zadań, za naruszanie 
praw obywatelskich. Mottem przewodnim urzędników i po-
lityków, jak się wydaje, są słowa Juliana Tuwima: Odpowie-
dzialność – to, co inni powinni ponosić. Motto to stoi w jawnej 
sprzeczności ze słowami byłej premier Wielkiej Brytanii Mar-
garet Thatcher, która mówiła: Nie chcemy takiego społeczeństwa, 
w którym państwo odpowiada za wszystko, a nikt nie odpowiada 
za państwo. Politykom zdarza się czasem z mównicy sejmo-
wej głosić coś o „odpowiedzialności politycznej” – w polityce 
polskiej to pustosłowie i przykład prymitywnej propagandy. 
„Odpowiedzialność” polityków polega na tym, że gdy nawet nie 
zostaną oni „za karę” wybrani w kolejnych wyborach, to nadal 
będą brali pieniądze, tylko że nie za pełnione funkcje w aparacie 
władzy, a z kasy swoich partii politycznych. Czyli również z pie-
niędzy podatników. I jeszcze z pieniędzy od lobbystów11, którzy 
chętnie zapłacą za korzystnie dla nich uchwalane przepisy. 

11 Lobbing – «wywieranie wpływu na organy władzy państwowej w interesie określo-
nych grup politycznych, gospodarczych lub społecznych» • lobbistyczny, lobbystycz-
ny • lobbista, lobbysta • lobbować [źródło: Słownik Języka Polskiego PWN].
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Prawo nadmiernie naruszające równowagę pomiędzy intere-
sami rządzących i rządzonych wykorzystywane jest przez tych 
pierwszych do legitymizacji ich działań na szkodę tych dru-
gich. Politycy i współdziałający z nimi urzędnicy państwowi 
czy samorządowi mówią: „Przecież działamy zgodnie z prawem, 
a więc wszystko jest w porządku. Nikt nie może mieć do nas 
pretensji”. 

Niestety, obowiązujące w Polsce przepisy nie gwarantują, że 
przestrzegający prawa urzędnicy państwowi czy samorządo-
wi będą podejmowali właściwe decyzje, zgodne z interesem 
ogółu obywateli lub choćby lokalnych wspólnot. Po pierwsze, 
przepisy prawa nie są w stanie przewidzieć wszystkich możli-
wych sytuacji, w których decyzje są podejmowane. Po drugie, 
uchwalają je osoby czerpiące korzyści z udziału w sprawowa-
niu władzy, a więc przede wszystkim dbające o interes własny 
oraz swoich popleczników. Korzyści obywateli niebiorących 
udziału w procesie rządzenia są mniej istotne. Dlatego system 
tworzenia prawa powinien dawać ogółowi obywateli prawo 
weta12 przeciwko próbom wprowadzania przepisów bardziej 
korzystnych dla rządzących niż dla całej reszty społeczeństwa. 
Pojęcie demokracji, tak chętnie wykorzystywane przez po-
lityków do uzasadniania swoich antyobywatelskich decyzji, 
powinno nabrać też nowego znaczenia. Powinno ono być 

12 Weto ludowe (obywatelskie) jest to prawne narzędzie demokracji bezpośredniej, 
umożliwiające obywatelom (poprzez głosowanie) uchylenie obowiązującego już 
prawa lub umowy międzynarodowej.

Parlament rozpatruje wniosek, rewiduje go pod względem formalnym i meryto-
rycznym (weto nie obejmuje każdej ustawy, m.in. konstytucji i budżetu), następnie 
organizuje referendum dotyczące wniesionej sprawy. Następuje głosowanie (spo-
łeczeństwo może się opowiedzieć za lub przeciw kwestionowanej ustawie), wynik 
głosowania jest wiążący.

W Polsce nie ma instytucji weta ludowego, istnieje ono jedynie na szczeblu 
lokalnym, zbliżone do referendum lokalnego. Krajami, które przewidują weto lu-
dowe w swojej konstytucji, są: Włochy, Szwajcaria oraz niektóre stany USA [źródło: 
https://eszkola.pl, stan na 21.07.2018].
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tożsame z bieżącym udziałem całego narodu w rozwiązywaniu 
różnego rodzaju sporów i problemów społecznych oraz dyle-
matów ustrojowych. Zasady demokracji, rozumiane choćby 
intuicyjnie, nie mogą ograniczać się do wybierania rządzących 
i pozostawienia im całkowicie wolnej ręki. Zasady te winny też 
pozwalać na kontrolowanie działań ustawodawczych w sposób 
ciągły, zgodnie z myślą poety: Najlepszym rządem jest ten, który 
nas uczy rządzić się samym (Wolfgang von Goethe). Takim 
rządem byłby ten, który pozwala obywatelom podejmować de-
cyzje we wszystkich ważniejszych sprawach poprzez referenda. 
I dzięki nim „rządzić się samym”.

1.2.  Dylematy ustrojowe, czyli zawsze „coś za coś”

Ludowe powiedzenia: „dwie strony medalu”, „każdy kij ma 
dwa końce” i „nie ma róży bez kolców” przypominają nam, 
że wszelkie decyzje i działania mają pozytywne i negatywne 
konsekwencje, mówią, że nie ma rozwiązań idealnych. Mogą 
być one lepsze dla jednych, a gorsze dla drugich, choć często 
mają dobre i złe konsekwencje dla tych samych osób. Dotyczy 
to także stanowionego w Polsce prawa, opartego na założeniach 
mających swoje odzwierciedlenie w treści Konstytucji. Każdy 
przepis może przynieść, i często przynosi, skutki oceniane jako 
dobre lub złe. Najczęściej jednak niesie ryzyko pozytywnych 
i negatywnych konsekwencji jednocześnie.

Tak więc w praktyce niemal każde działanie z jednej strony 
pozytywnie wpływa na realizację planowanego zamierzenia, 
a z drugiej niesie ze sobą różne zagrożenia. Jest to zatem dyle-
mat: dążenie do realizacji jednego celu ma z reguły destrukcyj-
ny wpływ na osiągnięcie innego. Dylemat ten jest widoczny 
między innymi w procesie stanowienia prawa. Mając go na 
uwadze, winniśmy starać się tak ustalać jego reguły, aby brać 



33Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom. Dramat polskiej samorządności

pod uwagę nie tylko ich skutki pozytywne, ale i negatywne, 
i w jak największym stopniu przeciwdziałać tym drugim. Szcze-
gólnie ważne jest to, aby pozytywne konsekwencje uchwalanego 
prawa dotyczyły ogółu społeczeństwa, a nie osób sprawujących 
władzę lub kandydatów do rządzenia. Oczywiście, w ramach 
ogółu społeczeństwa trzeba godzić różne oczekiwania, interesy 
lub poglądy, chronić tych, którzy z obiektywnych przyczyn 
nie są w stanie sobie radzić. Rządzący powinni pełnić tu rolę 
„architekta konsensusu”, a nie „pana i władcy”. I działać według 
znanej zasady poszukiwania konsensusu „wygrany wygrany” 
(ang. win win), a nie „wygrany przegrany” (ang. win lost).

Aby zilustrować powyższą myśl, posłużmy się przykładami 
dwóch rozwiązań prawnych: instytucji referendum[V] oraz 
możliwości odwoływania osób sprawujących władzę pocho-
dzących z wyborów powszechnych (ang. recall13). Instrumenty 
te są dostępne w systemach politycznych niektórych krajów, 
choć w poszczególnych przypadkach wyglądają nieco ina-
czej[VI][VII]. Przeciwnicy referendów wymieniają takie ich ne-
gatywne cechy, jak:

1. Kierowanie się przez głosujących populistycznymi ocze-
kiwaniami, a co za tym idzie – unikanie podejmowania 
trudnych, niepopularnych decyzji, szczególnie w spra-
wach, które są dla większości z nich niezrozumiałe.

2. Podejmowanie niewłaściwych decyzji ze względu na brak 
wystarczającej wiedzy ogółu głosujących.

3. Podejmowanie decyzji przez osoby, które w przypadku 
niskiej frekwencji, nie reprezentują całości społeczeństwa.

4. Wysokie koszty przeprowadzenia referendum i długi czas 
podejmowania decyzji.

13  Recall – tu odwołanie urzędnika przedterminowo z kadencji [źródło: https://www.
diki.pl/slownik-angielskiego?q=recall, stan na 21.07.2018].
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Z kolei zwolennicy referendów widzą w nich przede wszystkim 
następujące zalety:

1. Bezpośrednie podejmowanie decyzji przez głosujących 
pozwala na faktyczne utrzymanie nadrzędnej roli suwe-
rena, jakim jest cały naród.

2. Zabezpieczanie się przed podejmowaniem decyzji przez 
parlamentarzystów, którzy kierują się swoim partyku-
larnym interesem (lub interesem swoich partii politycz-
nych), a nie dobrem ogółu obywateli.

W kwestii możliwości odwoływania osób sprawujących władzę 
również słychać szereg głosów o pozytywnych i negatywnych 
konsekwencjach takiego rozwiązania. Jego przeciwnicy twierdzą, 
że takie prawo będzie wykorzystywane przez opozycję w walce 
o władzę. Mówią, że byłyby to próby odwoływania przeciwni-
ków politycznych bez ważnego powodu, wyłącznie ze względu 
na partykularne interesy swojego ugrupowania politycznego. 
Zwolennicy instrumentu recall podkreślają natomiast, że po-
litycy, których by on dotyczył, musieliby w większym stopniu 
liczyć się ze swoimi wyborcami, i to nie tylko w czasie kampanii 
wyborczej, ale przez cały okres swojej kadencji. Staliby się oni 
w większym stopniu faktycznymi reprezentantami tych, na któ-
rych rzecz winni pracować: obywateli, którzy realnie mogliby 
wpłynąć na ich karierę polityczną, odwołując ich z pełnionych 
funkcji lub stanowisk. Byłoby to przeciwieństwem sytuacji, 
w której o ich karierze decydują głównie, a czasami wyłącznie, 
liderzy ich ugrupowań politycznych.

Powyższe argumenty za i przeciw są właśnie tymi przysłowio-
wymi „dwiema stronami jednego medalu”. Tworzą dylematy, 
których nie potrafimy jednoznacznie rozstrzygnąć, ale decyzję 
podjąć musimy. Dokonać jej trzeba w taki sposób, by pozytyw-
nych konsekwencji było więcej niż negatywnych. Co więcej, 
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trzeba pamiętać o znanym i bardzo prawdziwym powiedzeniu, 
że „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. Oczywistą 
bowiem rzeczą jest to, że politycy będą przeciwni prawu po-
zwalającemu na pozbawienie ich mandatu14 (czytaj: władzy) 
i z całą stanowczością będą przeciwstawiali się argumentom 
prowadzącym do takiego rozwiązania. Teza, że to nie wyborcy, 
a konkurenci do sprawowania władzy będą wykorzystywali 
instrument recall, by zająć ich miejsce, jest niewątpliwie uza-
sadniona. Ryzyko to można by jednak stosunkowo prosto zre-
dukować, chociażby ucząc się na przykładzie państw, które taki 
system rządzenia zastosowały u siebie. 

Problem braku wystarczającej wiedzy i kompetencji głosujących 
można ograniczyć do akceptowalnego poziomu, inspirując się 
rozwiązaniami szwajcarskimi w tym zakresie[VIII]. Każdy problem 
poddany pod głosowanie mógłby być przedstawiany obywate-
lom z różnych punktów widzenia, eksperci mogliby wskazywać 
na jego dobre i złe skutki oraz, co bardzo ważne, na koszty 
społeczne – na owe „coś za coś”. Ponadto w Polsce, podobnie 
jak w Szwajcarii, rekomendacje „jak głosować” mogłyby wyda-
wać różnego rodzaju organizacje społeczne, w tym także partie 
polityczne. Nie sposób tu również nie zauważyć, że ogół posłów 
i senatorów, podobnie jak ich wyborcy, nie posiada wystarczają-
cych kompetencji w sprawach, nad którymi głosuje. I tego, że 
politycy z reguły nie biorą pod uwagę opinii ekspertów, a kierują 

14 Mandat – uzyskane w wyborach prawo do działania w imieniu wyborców i pełnienia 
funkcji przedstawiciela w parlamencie. 

Mandat wolny – parlamentarzysta nie jest związany żadnymi instrukcjami swoich 
wyborców, a w swej pracy powinien kierować się interesami całego narodu. Z posia-
daniem mandatu wolnego wiąże się także niemożność odwołania parlamentarzysty 
przed upływem kadencji przez niezadowolonych wyborców.

Mandat imperatywny – parlamentarzysta jest wyłącznie reprezentantem swojego 
okręgu, a nie całego narodu, jest zobowiązany do wykonywania zaleceń swoich 
wyborców i może zostać przez nich odwołany przed upływem kadencji [źródło: 
https://eszkola.pl/wos, stan na 21.07.2018].
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się nakazami wydawanymi przez liderów swoich ugrupowań. 
Nie można więc powiedzieć, że decyzje oparte na wiedzy parla-
mentarzystów będą bardziej racjonalne niż te oparte na wiedzy 
biorących udział w głosowaniu obywateli. A już na pewno, że 
będą one podejmowane w interesie obywateli w większym stop-
niu niż te podejmowane przez nich bezpośrednio. 

Zarzuty, iż wyborcy nie będą w referendach podejmować ra-
cjonalnych rozstrzygnięć, są nie do przyjęcia jeszcze z jednego 
powodu. Dlaczego bowiem ich decyzje w wyborach parlamen-
tarnych nie budzą wątpliwości? Przecież wybory tam dokony-
wane, aby mogły być uznane za racjonalne, wymagają o wiele 
szerszych kompetencji. Choćby dlatego, że referenda mają roz-
strzygać tylko pojedyncze problemy, a nie ich dziesiątki czy setki 
jednocześnie, jak w przypadku wyborów. 

Problem kosztów i czasu podejmowania decyzji w formie re-
ferendów można także znacząco zredukować, wprowadzając 
choćby możliwość głosowania elektronicznego czy korespon-
dencyjnego. Przecież głosowania nie musiałyby opierać się na 
dotychczasowych rozwiązaniach organizacyjnych i technicz-
nych. Nie da się jednak przeprowadzać referendów zupełnie bez 
kosztów, ale jak wiemy, zawsze jest „coś za coś”. Ponadto trzeba 
pamiętać, że poniesienie jednych kosztów może nas uchronić 
przed poniesieniem innych, znacznie wyższych – tych wyni-
kających z fatalnych decyzji podejmowanych przez polityków.
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2.  Skąd się biorą marne efekty 
zarządzania majątkiem publicznym?

2.1.  Czy samorządy stać na lepsze zaspokajanie 
potrzeb swoich mieszkańców?

Przy różnych okazjach można często usłyszeć opinie, że Polska 
jest krajem biednym, że państwa nie stać na obniżanie podatków 
czy na zwiększanie nakładów na podstawowe potrzeby społeczne. 
Podobne refleksje towarzyszą debacie o zaspokajaniu oczekiwań 
lokalnych wspólnot. Brakuje pieniędzy na edukację, pomoc 
społeczną, służbę zdrowia, infrastrukturę, kulturę itd. Skąd je 
zatem wziąć? Metoda zwiększania dochodów poprzez podno-
szenie podatków i innych danin, najczęściej stosowana przez 
rządzących państwem i w samorządach, jest mocno ograniczona. 
I najczęściej jest najgorszym pomysłem, dlatego że pozbawia 
ludzi pieniędzy i przez to zwykle przynosi skutek odwrotny do 
zamierzonego. Dość oczywistym sposobem rozwiązania tego 
problemu mogłoby być zwiększenie efektywności gospoda-
rowania tym, co się ma, a dokładniej mówiąc – poszukiwanie 
możliwości osiągania „więcej za mniej”. 

Wniosek niby oczywisty, ale czy wszyscy jesteśmy gotowi szukać 
rozwiązań, które rozstrzygną nasze problemy? Osoby czekające 
przez długie miesiące w kolejce do lekarzy specjalistów pewnie 
tak. Rodzice, którzy chcieliby wysyłać swoje dzieci do mniej 
przepełnionych szkół o lepszym poziomie nauczania – także. 
Kierowcy, którzy chcieliby jeździć po dobrych drogach, ludzie 
potrzebujący pomocy socjalnej, pracownicy sektora publicznego, 
którzy marzą o wzroście swoich wynagrodzeń – niewątpliwie 
również.
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Czy są jednak tacy, którzy nie są przychylni poszukiwaniu moż-
liwości osiągania efektów zgodnie z zasadą „więcej za mniej”? 
Niestety, takich osób jest całkiem sporo. To politycy i urzęd-
nicy, którzy obawiają się, że gdy wprowadzi się do praktyki 
zarządzania państwem lub samorządem ocenę efektywności ich 
pracy, szybko stracą posadę i dotychczasowe, relatywnie łatwe 
źródło zarobkowania15. Dlatego gdy pojawia się jakaś potrzeba 
społeczna, często „wzmocniona” protestem grupy obywateli, to 
politycy nie myślą o poprawie sprawności działania instytucji, 
którymi zarządzają, ale o tym, jak zamknąć im usta darowizną 
(udzielając przywilejów), a przez to muszą zwiększyć dochody 
państwa przez podniesienie podatków czy parapodatków. Oczy-
wiście tylko wtedy, gdy grupa ta jest wystarczająco silna i ma 
poparcie znacznej liczby wyborców. 

2.2.  Procedury zamiast oceny efektów 
działania?

W obowiązującym w Polsce systemie prawnym nie istnieje 
praktycznie żaden skuteczny sposób oceny wyników zarzą-
dzania mieniem publicznym, czyli samorządowym16 lub pań-
stwowym17. Obowiązują jedynie procedury, których celem, 

15 Ten temat szeroko omawia Bill Freeza w książce „Jak uratować demokrację przed... 
demokratycznie wybranymi politykami”, wydanej przez PAFERE pod numerem 
009 w serii Biblioteka Rządzących i Rządzonych.

16 Mienie samorządowe – to kategoria mienia publicznego analogiczna do mienia 
państwowego. Samorządom prawo własności i inne prawa majątkowe przyznaje 
Konstytucja. Termin „mienie” może być odnoszony do konkretnego podmiotu (np. 
mienie gminy) lub stosowany ogólnie (mienie komunalne, samorządowe, publiczne). 

W przypadku gminy mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe 
należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób 
prawnych, w tym przedsiębiorstw [źródło: Encyklopedia Gazety Prawnej, http://
www.gazetaprawna.pl/encyklopedia, stan na 21.07.2018].

17 Mienie państwowe – § 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mie-
nie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom 
prawnym. § 2. Uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych 
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przynajmniej teoretycznym, jest zapobieganie podejmowaniu 
przez urzędników nielegalnych działań (w tym korupcyjnych). 
Osobom, którym powierza się dysponowanie publicznymi pie-
niędzmi (wójtom, burmistrzom, ministrom itd.), przydzielone 
zostają środki finansowe. Osoby te mogą tymi środkami dyspo-
nować. Oddaje im się we władanie także majątek rzeczowy. I na 
tym w zasadzie koniec, dalej „róbta co chceta” i „jak chceta”. 
Wyniki ich pracy nie są oceniane, a już na pewno nie są pod-
stawą realnej odpowiedzialności tych osób. 

W działaniach urzędników nie ma zbyt wiele miejsca na kre-
atywność, na szukanie optymalnych rozwiązań dla nietypowych 
problemów. Są procedury. Przepisy dobrze sprawdzają się przy 
pieczeniu ciasta, ale już nie zawsze przy rozwiązywaniu proble-
mów zarządzania, szczególnie tych niepowtarzalnych, zależnych 
od wielu czynników społecznych lub gospodarczych, na dodatek 
w sytuacjach, które rzadko są do siebie podobne. 

Jedną z procedur dotyczących gospodarowania majątkiem gmi-
ny jest uchwalanie i realizacja jej budżetu18. Teoretycznie ma 
to być narzędzie do utrzymywania dyscypliny wydawania pu-
blicznych pieniędzy – nie można bowiem ponosić wydatków, 
które nie są ujęte w planie. W praktyce jednak to nie tyle wy-
datki są dostosowywane do przyjętego na początku roku planu, 
co odwrotnie – to plan jest dostosowywany do ponoszonych 
kosztów. Dzieje się tak poprzez dokonywanie ciągłych jego 
korekt. W gminach takie zmiany są robione nawet kilkanaście 
razy w roku. Ostatnia z nich często w ostatnich jego dniach. 
Robi się to po to, by w sprawozdaniu można było napisać, że 

osób prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój 
[źródło: Definicja mienia państwowego – art. 44 ustawy Kodeks Cywilny, stan na 
21.07.2018].

18 Budżet – zestawienie planowanych wpływów i wydatków.
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plan został wykonany prawie w 100%! Skoro taka jest praktyka, 
to po co w ogóle sporządzać takie plany? Czy po to, by ciągle 
je korygować, zatrudniając do tego w skali całego kraju tysiące 
urzędników? Czyż wydane na ten cel pieniądze nie mogłyby być 
lepiej wykorzystane? Gdyby nie było zgody na ciągłe korekty 
planu, to na koniec roku można by dokonywać analizy przyczyn 
odchyleń poniesionych wydatków od zaplanowanych. 

W działaniu instytucji publicznych nie znajdziemy też jasnego 
określenia celów, jakie winny być osiągnięte, szczególnie celów 
niefinansowych. Nie ma też mowy o badaniu stopnia ich realiza-
cji. Czego nie można mierzyć, tym nie można zarządzać – to zda-
nie, autorstwa znanych w świecie biznesu profesorów Harwardu 
R. S. Kaplana i D. P. Nortona, jest podstawowym, powszechnie 
uznanym warunkiem dobrego zarządzania19. Ci sami autorzy 
zauważyli także, że: To, co jest mierzone, jest wykonywane... I to, 
co jest mierzone, staje się ważne! Podobne spostrzeżenia mieli 
już myśliciele starożytnych Chin. Jeden z nich, Shang Yang 
zauważył już setki lat przed naszą erą, iż: Natura ludzka sprawia, 
że gdy się coś odmierza, każdy chce najdłuższy kawałek, gdy zaś 
coś się odważa, najcięższy. 

Czy powyższe zasady dobrego zarządzania obowiązują w jed-
nostkach samorządu terytorialnego (JST)20? Weźmy na przykład 
pod uwagę remonty dróg. W budżetach gminnych znajdziemy 
dość łatwo kwotę przeznaczoną na ten cel. Nie ma tam jednak 

19  R.S. Kaplan, D.P. Norton, „Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na 
działanie”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

20 Jednostki samorządu terytorialnego – gmina, powiat, województwo samorządowe. 
Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem 
organów stanowiących (rada gminy, powiatu, sejmik województwa) i wykonawczych 
(wójt, zarząd powiatu, zarząd województwa). Wybory do organów stanowiących 
są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym [źródło: 
„Słownik podstawowych pojęć samorządowych”, http://wrotapodlasia.pl/pl/adm/
akademia, stan na 21.07.2018].
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informacji, czy naprawy tej samej drogi są wykonywane raz na 
kilka lat, czy kilka razy w roku. Kierownik referatu odpowie-
dzialny za te prace szybciej dostanie premię za przygotowywanie 
przetargów zgodnie z formalnymi procedurami (czyli za swoją 
„ciężką pracę”) niż za to, że drogi gminne nie będą wymagały 
napraw przez wiele lat. A co za tym idzie, dzięki dobremu za-
rządzaniu nie jest potrzebne aż tyle środków na ich remonty.

A czy słyszeliście Państwo, żeby w jakiejś gminie czy innym 
urzędzie ktoś wymagał, aby załatwianie spraw mieszkańców było 
realizowane w określonym, krótkim czasie? Lub by urzędnicy 
dostali nagrodę za osiągnięcie tego celu? Pracownikom gminy 
szybciej przyzna się nagrodę za lojalność wobec przełożonego 
niż za sprawną realizację ważnych z punktu widzenia miesz-
kańców potrzeb. A może ktoś słyszał, aby wójt badał, jaka jest 
efektywność kosztowa referatu księgowości? I na tej podstawie 
oceniał jakość pracy skarbnika? Raczej nie. Zadanie jest jedno: 
przestrzegać oficjalnych procedur. Koszty tego przestrzegania 
nie są już takie ważne. 

2.3.  Czy wiemy, na co wójtowie, burmistrzowie 
i prezydenci wydają publiczne pieniądze?

Tradycyjny budżet gminy sporządzany zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami jest mało czytelny. Nie zawiera informacji, 
które mogłyby być podstawą dla oceny efektywności wydawania 
publicznych pieniędzy. Nie daje on też podstaw do oceny, czy 
tego samego zadania nie dałoby się zrealizować taniej. Tak więc 
trudno się zorientować, czy znaczna część naszych wspólnych 
pieniędzy nie jest wyrzucana w przysłowiowe błoto. Nie wiado-
mo również, czy są one przeznaczane na realizację ogólnie ak-
ceptowanych celów. Z obowiązujących jednostki samorządu te-
rytorialnego sprawozdań nie dowiemy się, czy środki budżetowe 
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zostały wydane na cele służące ogółowi ich mieszkańców, czy 
też na cele służące wąskim grupom powiązanym wzajemnymi 
interesami z władzą.

W prywatnych przedsiębiorstwach ich właściciele dbają o to, 
aby zarząd dysponował ich majątkiem w sposób transparentny. 
Pomagają im w tym przepisy ustawy o rachunkowości, opar-
te w znacznym stopniu na międzynarodowych standardach. 
Sprawozdania finansowe mają za zadanie jak najlepiej ukazywać 
rzeczywistą sytuację firmy – jej zadłużenie i realne koszty dzia-
łalności w rozbiciu na poszczególne działy firmy, realizowane 
projekty i procesy. W sprawozdaniach włodarzy gmin z realizacji 
wydatków budżetowych trudno znaleźć tego typu przejrzystą 
informację. 

Konkretne przykłady „z życia” najlepiej działają na naszą wy-
obraźnię. Popatrzmy więc na wybrane pozycje planu wydatków 
Gminy L. Będzie ona w tej książce naszym „studium przypad-
ku” obrazującym opisywane problemy. 

Przykład nr 1: W gminnym budżecie na rok 2016 przewidzia-
no środki na promocję samorządu w kwocie 566 954 zł [IX]. Już 
w trakcie tegoż roku plan ten został zwiększony do 957 939 zł, 
lecz na tyle późno, że faktycznie zdążono wydać 885 367 zł, 
czyli 156% pierwotnego planu[X]. Od razu nasuwa się pytanie: 
na co zostały przeznaczone te niemałe pieniądze? Ze sprawoz-
dania gminy dowiadujemy się, że głównie na „zakup usług 
pozostałych” (kwota 780 983 zł stanowiąca ponad 88% całych 
wydatków). Cóż to są za usługi? Nie wiadomo, wiedzą o tym 
jedynie wtajemniczeni.

Przykład nr 2: Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w tej sa-
mej gminie. W roku 2016 całość jego wydatków wyniosła 
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2 907 656 zł, w tym wynagrodzenia to 1 599 751 zł, a tzw. 
„pozostałe koszty” – 1 069 007 zł. Warto przy tym zwrócić 
uwagę na to, że „koszty pozostałe” nie zawierały tu kosztów 
działalności statutowej, czyli: wystaw, koncertów, organizacji 
zajęć dla dzieci, wystąpień teatralnych, zajęć artystycznych itp. 
Koszty działalności statutowej, a więc działalności, do realizacji 
której powołany jest gminny ośrodek kultury, wyniosły zaledwie 
155 703 złotych[XI]. To jedynie trochę ponad 5% wszystkich 
wydatków poniesionych przez GOK! 

Przykład nr 3: W planach dochodów i wydatków samorządów 
podaje się łączną kwotę wynagrodzeń pracowników urzędu 
gminy. I tyle. Nie znajdziemy tam informacji, ilu pracowników 
zatrudnionych jest w niej do realizacji poszczególnych zadań, 
na przykład w księgowości. I dlaczego zatrudnionych jest ich 
właśnie tylu? Ile mają do zaksięgowania dokumentów? Czy 
pracują efektywnie przez cały dzień czy tylko przez 2-3 godziny? 
Ile osób jest zatrudnionych w innych działach? Czy ich praca 
faktycznie jest związana z realizacją obowiązków, jakie ciążą na 
samorządzie? A może przyczyną zatrudnienia części z nich jest 
fakt, że są oni krewnymi radnych czy innych osób, o których 
przychylność chce zadbać wójt? 

W naszym „studium przypadku” na 122 osoby zatrudnione 
w urzędzie gminy jedynie kilka z nich, jak twierdzi jej wójt, 
pełni funkcje publiczne21[XII], czyli takie, które mają związek 

21 „Sprawowanie funkcji publicznej wiąże się z realizacją określonych zadań w urzę-
dzie, w ramach struktur władzy publicznej lub na innym stanowisku decyzyjnym 
w strukturze administracji publicznej, a także w innych instytucjach publicznych. 
Wskazanie, czy mamy do czynienia z funkcją publiczną, powinno zatem odnosić się 
do badania, czy określona osoba w ramach instytucji publicznej realizuje w pewnym 
zakresie nałożone na tę instytucję zadanie publiczne. Chodzi zatem o podmioty, 
którym przysługuje co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach 
instytucji publicznej” [źródło: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 
2006 r., sygn. akt K 17/05].
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z realizowanymi przez gminę zadaniami, w tym z wydatkowa-
niem pieniędzy na ten cel! Reszta pracowników (93%) pełni 
zatem wyłącznie funkcje pomocnicze (usługowe)22. Jakie? Nie 
wiadomo. Nie dowiemy się tego z żadnych analiz efektywności 
zarządzania. Z obowiązujących sprawozdań nie dowiemy się 
również, jaka część pieniędzy publicznych jest marnowana przez 
rozmnożenie etatów. Stwierdzenie, że tylko ok. 7% zatrudnio-
nych pełni funkcje publiczne dowodzi braku transparentności 
w tym zakresie, a brak przejrzystości może budzić podejrzenia 
o niechęć ujawniania danych mogących świadczyć o niewła-
ściwym zarządzaniu majątkiem gminy. Informacje o wynagro-
dzeniach, zakresach obowiązków czy przyznawanych premiach 
w odniesieniu do osób pełniących funkcje publiczne są bowiem 
z mocy obowiązującego prawa jawne. Natomiast te odnoszące 
się do „stanowisk pomocniczych” już nie. Ponieważ przepisy 
dotyczące tych kwestii nie są sformułowane jednoznacznie, 
dają urzędnikom możliwości swobodnej ich interpretacji, i to 
bez ponoszenia za to jakiejkolwiek odpowiedzialności. Więcej 
informacji na temat historii próby uzyskania informacji od 
Gminy L. o wynagrodzeniach jej pracowników będzie przed-
stawionych w rozdziale „Konstytucyjna zasada równości wobec 
prawa, ale w czyim interesie stanowionego?”.

Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tych trzech przykładów? Ist-
niejące zasady sporządzania planów finansowych w samorządach 
i sprawozdań z ich realizacji niewiele mówią o jakości zarządzania 
mieniem publicznym. Istnieje więc uzasadnione przypuszczenie, 
że samorządowcy nie podejmują gospodarnych decyzji z punktu 

22 Jako czynności usługowe należy rozumieć takie, które nie mają bezpośredniego związku 
z merytorycznymi kompetencjami danego organu, jednakże mogą służyć realizacji 
tych kompetencji. Czynności tego rodzaju wykonują pracownicy sekretariatów, gońcy, 
kierowcy, osoby zajmujące się zapewnieniem czystości lub sprawności funkcjonowa-
nia urządzeń [źródło: T. Bojarski (red.), A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, 
M. Szwarczyk, „Kodeks karny. Komentarz”, Warszawa 2012, s. 253].
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widzenia interesu wspólnoty. Taki brak transparentności to w du-
żym stopniu wynik obowiązującego prawa, które sprzyja niejaw-
ności. Rządzący wykorzystują je w swoim interesie, przeciwko 
interesowi obywateli, którzy teoretycznie winni być podmiotem 
gminnych wspólnot. Przeglądając sporządzone zgodnie z przepi-
sami informacje, można postawić tezę, że służą one wyłącznie biu-
rokratycznej statystyce. I co gorsze, tuszowaniu złego zarządzania 
i niegospodarnych decyzji. Nie wyjaśniają natomiast mieszkań-
com, na co przeznaczane są ich pieniądze23. Podobne przykłady 
można mnożyć, gdy popatrzymy na różne gminy; oczywiście 
dostrzeżemy różnice, ale istota problemu pozostanie taka sama.

2.4.  Wiadomo, co można zrobić, wiemy też, jak. 
I co z tego?

Mahatma Gandhi, słynny indyjski filozof i polityk, powiedział: 
Różnica między tym, co robimy, a co jesteśmy w stanie zrobić, 
wystarczyłaby, by rozwiązać większość problemów tego świata. 

Nie mam wątpliwości, że opisane wyżej trzy przykłady praktyki 
działania władzy każdy świadomy obywatel oceni krytycznie. 
Przyczyny takiej praktyki można dość łatwo zreformować. Nie-
stety tylko w teorii. W przeszłości nawet sporo się na ten temat 
mówiło, na przykład w 2005 roku podjęto w Polsce prace nad 
wprowadzeniem do praktyki tzw. budżetów zadaniowych24. 

23 Ponownie odsyłamy do książki Billa Freeza „Jak uchronić demokrację przed... de-
mokratycznie wybranymi politykami”, w której opisuje on, jak doszło w Nowej 
Zelandii do wprowadzenia przepisów państwowych zapewniających transparentność 
i podwyższających efektywność pracy urzędników państwowych.

24 Istotą budżetu zadaniowego jest zarządzanie działalnością jednostki samorządu 
terytorialnego (JST) poprzez ujęcie tej działalności w zadania. Dotyczy to zarówno 
kompetencji ustawowych, obowiązków zleconych przez administrację rządową, jak 
i innych wynikających z woli samorządu, określanych na podstawie priorytetów za-
wartych w programie gospodarczym czy strategii rozwoju oraz potrzeb mieszkańców. 
Budżetowanie zadaniowe stanowi alternatywny, w stosunku do układu tradycyjnego 
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Były one inspirowane sprawdzającym się w wielu krajach tzw. 
nowym menedżerskim podejściem do administracji publicznej 
(New Public Management)[XIII]. Podejście to określa, jakie kon-
kretnie cele mają być w danym czasie zrealizowane i przy jakich 
nakładach finansowych. Co więcej, wyznaczonym zadaniom 
towarzyszą ustalone dla nich mierniki wykonania. Jak mogą 
one przykładowo wyglądać? 

Jeśli celem gminy jest ograniczenie zanieczyszczenia powie-
trza, to w jej planie muszą pojawić się przeznaczone na ten cel 
wydatki. Lecz nie tylko – muszą też być zaplanowane efekty, 
jakie te wydatki mają przynieść, oraz ich mierniki. W naszym 
wypadku np. liczba pieców na węgiel, które będą zamienione 
na piecyki gazowe. 

Innym celem gminy może być zwiększenie liczby mieszkańców 
samodzielnie segregujących odpady komunalne. Oprócz prze-
znaczenia na ten cel określonych środków finansowych, musi 
być dokładnie zdefiniowane, co za te pieniądze ma być osiągnię-
te. Miernikiem może być na przykład procentowy wzrost liczby 
osób, które zdecydują się na selekcjonowanie śmieci. 

Z kolei jeśli celem wydatków promocyjnych ma być zwiększenie 
aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy, to wskaźnikami 
służącymi do pomiaru skuteczności realizacji tego celu mogą 
być: frekwencja na zebraniach gminnych lub liczba uczestni-
ków konsultacji społecznych. Jeśli oba te wskaźniki wzrosną 
w stosunku do lat poprzednich o znaczący procent, wówczas 

podziałek klasyfikacji budżetowej (dział – rozdział – paragraf ), sposób opracowywa-
nia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Pozwala na lepszą 
alokację zasobów finansowych i rzeczowych, w rezultacie właściwsze zaspokojenie 
potrzeb mieszkańców [źródło: „Narzędzia efektywnego zarządzania – planowanie 
zadań w układzie wieloletnim i rocznym”, Lubelska Szkoła Biznesu – Brytyjski 
Fundusz Know How Fundusz Współpracy, Warszawa 2000].
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będzie można mówić o efektywnym spożytkowaniu środków 
promocyjnych na ten cel. Natomiast jeśli nic takiego się nie sta-
nie, wówczas będzie można powiedzieć, że autor tego projektu 
zmarnował pieniądze.

Innym przykładem planowania efektywności w systemie bu-
dżetów zadaniowych mogą być zadania referatu księgowości. 
Planując koszty tego działu, można ustalić, że jednym z jego 
celów jest efektywność pracy księgowych i transparentne przed-
stawianie stanu finansów gminy. Tu wskaźnikiem efektywności 
może być średnia liczba dokumentów zaksięgowanych przez 
jedną osobę w skali miesiąca. Oczywiście nie powinien to być 
jedyny wskaźnik. Inną podstawą oceny pracy tego działu mogły-
by być ankiety przeprowadzane wśród mieszkańców, w których 
oceniano by transparentność i przejrzystość przedstawianych im 
sprawozdań finansowych. Kolejne przykłady można mnożyć, ale 
chodzi tylko o pokazanie nowego sposobu myślenia, jaki wiąże 
się z koncepcją wprowadzania budżetów zadaniowych w miejsce 
tych mało czytelnych, które obowiązują obecnie.

A dlaczego do tej pory budżety zadaniowe nie są powszechnie 
stosowane w praktyce zarządzania samorządowymi finansami? 
Tajemnicą poliszynela jest to, że główną przyczynę stanowi 
niechęć do zmian ze strony urzędników i polityków. Niechęć 
spowodowana jest potrójnym „więcej”: budżety zadaniowe 
wymagają więcej pracy, więcej umiejętności i więcej odpo-
wiedzialności. Nie mówiąc już o konieczności zmiany mental-
ności ogromnej rzeszy pracowników urzędów, którzy zupełnie 
nie myślą w kategoriach efektywnego działania, i dla których 
jeśli coś jest zgodne z procedurami i formalnymi przepisami, 
to wszystko jest w porządku. Niestety, taki pogląd reprezentuje 
również znaczna część obywateli zmanipulowanych przez poli-
tyków, a także uzależnione od nich media.
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Celne spostrzeżenia dotyczące wspomnianych wyżej zmian zawar-
te są w projekcie „Analiza efektywności państwa” opracowanym 
w 1993 roku pod kierownictwem Ala Gore (byłego wiceprezyden-
ta USA). Podkreślał on znaczenie, jakie dla instytucji publicznych 
ma koncentracja na „klientach”, czyli mieszkańcach i obywatelach, 
oraz mierzenie efektywności. Czytamy w nim m.in.:

Niewielu z otwartymi rękoma powita program mierzenia efektyw-
ności. Ludzie będą mieli problemy z opracowaniem mierników. 
Pracownicy sektora publicznego zwykle nie zwracają uwagi na 
wyniki swojej pracy. Z jednej strony są przyzwyczajeni do myślenia 
o procedurach. Z drugiej strony nie zawsze łatwo zidentyfikować 
im mierniki. W efekcie mierzą zakres swoich czynności, a nie ich 
efekty. Gdy ciężko pracują, są przekonani, że robią wszystko, co 
w ich mocy. Sektor publiczny potrzebuje kilku lat (...) by opracować 
użyteczne mierniki i sprawozdania z wyników.

Nowe menedżerskie podejście do administracji (New Public Ma-
nagement), o którym mowa powyżej, to realna szansa poprawy 
efektywności działania instytucji publicznych. Pojawiło się ono 
w latach osiemdziesiątych XX wieku najpierw w Wielkiej Brytanii, 
Australii i Nowej Zelandii, a od początku lat dziewięćdziesiątych 
zyskało swe miejsce w Stanach Zjednoczonych i niektórych kra-
jach UE[XIV]. Filarami tego podejścia są przekonania mówiące, że:

1. Administracja publiczna powinna być zorientowana 
przede wszystkim na osiąganie wyników, a ocena jej 
działania powinna być dokonywana na podstawie mie-
rzalnych (ilościowych i wartościowych) standardów lub 
wskaźników wykonania.

2. Administracja publiczna winna zwrócić większą uwagę 
na sposób, w jaki robi użytek ze swoich ludzkich, rze-
czowych i finansowych zasobów – chodzi o osiągnięcie 
lepszych rezultatów mniejszymi nakładami.



49Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom. Dramat polskiej samorządności

Niestety, taki sposób myślenia, jak na razie, nie może upo-
wszechnić się w naszym kraju.

Podobne problemy jak z wprowadzeniem budżetów zadanio-
wych dotyczą wprowadzenia międzynarodowych zasad rachun-
kowości dla sektora finansów publicznych (International Public 
Sector Accounting Standards – IPSAS)[XV]. Standardy te oparte 
są na przepisach stosowanych w firmach prywatnych, a więc 
zdecydowanie bardziej znanych Polakom niż obowiązujące 
przepisy prowadzenia księgowości i sporządzania sprawozdań 
finansowych w gminach i jednostkach samorządu terytorial-
nego. Ich zastosowanie pozwoliłoby wielu mieszkańcom lepiej 
zrozumieć, na co wydawane są ich pieniądze, jakim majątkiem 
dysponują wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, w jakim stop-
niu zadłużona jest gmina, powiat, województwo, a tym samym 
bardziej rzetelnie ocenić jakość pracy władz samorządowych.

Z punktu widzenia interesu obywateli najważniejszą cechą przy-
jętych zasad prowadzenia rachunkowości i sporządzania spra-
wozdań finansowych w samorządach oraz innych podmiotach 
publicznych winna być ich zrozumiałość. Oczywiście kluczowe 
jest też to, aby oddawały one rzeczywistą sytuację finansową 
danego podmiotu. Powinny być one także świadectwem jakości 
zarządzania, a nie świadectwem spełniania formalnych przepisów 
i statystyk. Ich sporządzanie nie jest w chwili obecnej podykto-
wane interesem publicznym, a jedynie przejawem biurokracji.

Ważnym pytaniem, na które sprawozdania podmiotów pu-
blicznych winny odpowiadać, jest to, czy można było zrobić 
„więcej za mniej”? Więcej dla ogółu obywateli, a nie dla grup 
interesów powiązanych z rządzącymi. Szczególnie kluczowa 
jest tu transparentność wydatków publicznych. Ich dysponen-
ci powinni przedstawiać informacje, na co konkretnie wydali 
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wspólne pieniądze i jakie dzięki temu osiągnęli rezultaty. Należy 
tu podkreślić, że dostępne współcześnie technologie informa-
tyczne pozwalają na prezentowanie wystarczająco dokładnych 
tego rodzaju informacji, w prosty sposób. I to bez ponoszenia 
istotnych kosztów (wynagrodzeń czy innych). Z trzech warun-
ków sprawnego działania: chcieć, móc i potrafić, zdecydowanie 
największym pozostaje więc ten pierwszy.

Pożądane zmiany: Zarządzający jednostkami samorządu 
terytorialnego powinni być zobligowani do przedstawia-
nia sytuacji finansowej podległych im podmiotów w spo-
sób całkowicie transparentny i jak najbardziej zrozumiały 
dla mieszkańców. Budżet gminy, powiatu, województwa 
winien zawierać możliwie szczegółowy wykaz zadań, któ-
re będą realizowane, oraz informację, ile będą kosztowały. 
Nie chodzi tu o łączną kwotę, a o planowane wydatki po-
dzielone na poszczególne koszty rodzajowe25 oraz miejsca 

25 Koszty rodzajowe to koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym (mie-
siącu, kwartale, roku) przedstawione w podziale na ich rodzaje. W rachunkowości 
wyodrębnia się 7 głównych rodzajów kosztów:

1) Zużycie materiałów i energii.
2) Usługi obce.
3) Podatki i opłaty.
4) Wynagrodzenia.
5)  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.
6) Amortyzacja.
7) Pozostałe koszty.

Te główne rodzaje kosztów (zwane także kosztami syntetycznymi) dzieli się bardziej 
szczegółowo na tzw. koszty analityczne. I tak przykładowo w ramach kosztów: 
„Zużycie materiałów i energii” można wyodrębnić koszty materiałów biurowych, 
technicznych, energii elektrycznej, artykułów spożywczych itd. „Usługi obce” to 
koszty remontów, transportu, informatyczne, prawne, promocji, bankowe, łączno-
ści, ekspertyz itd. „Podatki i opłaty” to koszty podatku od nieruchomości, podatek 
akcyzowy, opłaty sądowe i notarialne, podatek od czynności cywilno-prawnych itd. 
„Wynagrodzenia” to koszty wynagrodzeń wypłacanych w ramach umów o pracę, zle-
cenia, świadczenia wypłacane pracownikom w naturze itd. „Ubezpieczenia społeczne 
i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń” to koszty składek z tytułu ubezpieczeń 
społecznych opłaconych ze środków pracodawcy, składki na fundusz pracy itd. 
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ich poniesienia26. W szczególności dane te powinny moż-
liwie dokładnie ujawniać, ile wydatków w gminie pono-
szonych jest przez poszczególne referaty i samodzielne 
stanowiska realizujące jej zadania (gospodarka odpadami, 
oświata i wychowanie, promocja gminy, obsługa prawna, 
obsługa inwestycji i spraw obywatelskich, księgowość 
i finanse, ochrona środowiska, komunikacja, utrzy-
manie dróg i transportu publicznego itd.). Nieodzow-
ną częścią budżetu i sprawozdania z jego wykonania 
winna być też informacja, w jaki sposób mierzone są 
efekty ponoszonych wydatków (odpowiednie mierniki 
realizacji zadań). Inaczej mówiąc, do praktyki zarzą-
dzania w jednostkach samorządu terytorialnego trzeba 
wprowadzić zasady stosowane w przedsiębiorstwach 
prywatnych. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim 
rachunkowość zarządczą27. 

„Amortyzacja” to koszty zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i praw-
nych „Pozostałe koszty” to koszty ubezpieczeń majątkowych, podróży służbowych, re-
prezentacji, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, wypłaty ryczałtów 
za używanie przez pracowników własnych samochodów dla celów służbowych itd. 
Dane o kosztach rodzajowych są w ograniczonym stopniu przydatne do zarządzania 
danym podmiotem, gdyż nie pokazują, w jakim celu zostały one poniesione. Do tego 
celu służy podział na tzw. miejsca powstawania kosztów (MPK). Stanowią one jedy-
nie punkt wyjścia do dalszego rozliczania kosztów według miejsc ich powstawania 
oraz do kalkulacji kosztów różnych obiektów, w tym m.in. produktów.

26 Miejsca powstawania kosztów (MPK) to koszty podzielone według kryterium miejsca 
ich poniesienia. Miejsce powstawania kosztów jest pojęciem umownym, w zależności 
od potrzeb wymaga skonkretyzowania. Miejsca te może wyznaczać struktura orga-
nizacyjna danego podmiotu, główne zachodzące w nim procesy itd. Przykładowo, 
w gminach miejscami powstawania kosztów mogą być poszczególne referaty urzędu 
gminy bądź realizowane przez nią projekty.

27 Rachunkowość zarządcza: proces identyfikacji, pomiaru, gromadzenia, analizy, 
przygotowywania, interpretacji i komunikowania informacji wykorzystywanych 
przez kierownictwo do planowania, oceniania i kontrolowania działalności podmiotu 
oraz do upewniania się co do właściwego wykorzystywania zasobów. Rachunkowość 
zarządcza jest również wykorzystywana przy przygotowywaniu raportów finansowych 
dla grup spoza kierownictwa, takich jak akcjonariusze, kredytodawcy czy organy 
podatkowe [źródło: definicja sformułowana przez brytyjski Chartered Institute of 
Management Accountants (CIMA)].
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2.5.  Brakuje pieniędzy? Pożyczmy je, przecież to 
nie my będziemy je zwracać

A co się dzieje, gdy w kasie gminy zabraknie pieniędzy, np. ze 
względu na niegospodarne, nieprzemyślane, nadmierne wydat-
ki? Oczywiście można je pożyczyć. Wójtowie i burmistrzowie 
robią to tym chętniej, bo nie im przyjdzie spłacać pożyczone 
kwoty. Kto by się przejmował problemami swoich następców 
po zakończeniu własnej kadencji, oddalonymi w czasie o kilka 
czy nawet więcej lat? 

Ustawa o finansach publicznych, poza umożliwianiem 
w łatwy sposób ukrywania przez samorządy nieuzasadnio-
nych dobrem publicznym wydatków, wprowadza jeszcze 
łatwiejsze do obejścia ograniczenia dotyczące poziomu ich 
zadłużania się. Określa je art. 243 tej ustawy, który definiuje 
tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów (IWZ). 
Ustawowe limity w tym zakresie dotyczą jedynie wybranych 
jego rodzajów (kredyty bankowe, pożyczki, sprzedaż obliga-
cji itp.). Wiele innych ograniczeń pominięto. To sprawia, że 
mogą być one „omijane” w wyniku różnego typu manipulacji. 
Takie „dziury” w ustawie powodują, że samorządowcy mogą 
pozyskiwać środki finansowe dzięki tzw. niestandardowym in-
strumentom finansowania [XVI]. Nie wdając się w dość skompli-
kowane mechanizmy finansowe tego rodzaju, można stwierdzić, 
iż przepisy umożliwiają nie tylko omijanie ustawowych limitów 
zadłużenia, ale również pozwalają na nieujawnianie w sprawoz-
daniach finansowych wysokości zaciągniętych zobowiązań. Ich 
spłata może być odroczona np. na daleką przyszłość (15–20 lat, 
a nawet więcej), podobnie jak spłata odsetek. Tak więc o wszyst-
kich istniejących zobowiązaniach wiedzą tylko wtajemniczeni. 
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Zanim przyjdzie gminie zwrócić wyżej opisane długi, jej władze 
przestaną już pełnić swoje funkcje, a więc nie oni będą spłacać 
zaciągnięte przez siebie zobowiązania. Dzięki nadmiernemu 
zadłużaniu się, w czasie swojej kadencji będą mogli jednak re-
alizować wydatki, na które ich faktycznie nie stać. Pożyczone 
pieniądze mogą maskować też ich niegospodarność. Mogą rów-
nież pośrednio wpadać do ich kieszeni lub kieszeni ich poplecz-
ników. Łatwiej jest pożyczyć potrzebne środki niż zaoszczędzić je 
dzięki dobremu zarządzaniu. Sytuację taką można zobrazować: 
to tak, jakby rodzice zapożyczali się w lombardzie, aby prowa-
dzić hulaszczy tryb życia, i nie obchodziłoby ich to, że długi 
będą musiały spłacić ich dzieci. Idąc dalej tym przykładem, 
uściślić musimy, że ci sami rodzice nie mają zamiaru przyznać 
się przed dziećmi, że ciąży na nich konsekwencja ich nieodpo-
wiedzialnego zachowania, przeciwnie – stale zapewniają, że nie 
mają żadnych kredytów ani zobowiązań. 

A jak na powyższą sytuację mogą reagować nadzorujące finanse 
gminy Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO)28? Podpisywa-
nie umów na te „niestandardowe instrumenty finansowania” 
nie jest prawnie zabronione. Może „tylko” nie leżeć w intere-
sie mieszkańców, więc RIO nie mają podstaw prawnych, aby 
w takich sytuacjach reagować. Nie tylko nie mają podstaw, 
ale wręcz prawo im tego zabrania. Wynika to z konstytucyj-
nej zasady legalizmu29 i art. 5 ustawy o Regionalnych Izbach 

28 Regionalne Izby Obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli 
gospodarki finansowej i zamówień jednostek samorządu terytorialnego, związków 
międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, związ-
ków powiatów, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych 
(w tym samorządowych osób prawnych) oraz innych podmiotów, w zakresie wy-
korzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego [źródło: Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577)].

29 Legalizm – ścisłe przestrzeganie istniejących przepisów prawnych [źródło: interne-
towy Słownik Języka Polskiego PWN, stan na 15.07.2018].
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Obrachunkowych. Pomocy nie możemy się także spodziewać ze 
strony radnych – zmiana przepisów prawa stoi w sprzeczności 
z ich interesami osobistymi i zawodowymi. Chcą oni bowiem 
utrzymać swoje przywileje wynikające z piastowanych funkcji 
i pozostać wolni od odpowiedzialności za podejmowane przez 
siebie działania czy zaniechania.

Zilustrujmy ten problem przykładem. Gmina L. w latach 
2013 i 2014 podpisała z dwoma prywatnymi spółkami umowy 
przedwstępne na 30-letnie użytkowanie terenów przekazanych 
jej przez Wojewodę30 Mazowieckiego. Rynkowa wartość tych 
terenów (ok. 25 ha) to kwota rzędu 200 milionów złotych. 
Z tego tytułu gmina otrzymała kilkadziesiąt milionów złotych 
a conto przyszłego wynagrodzenia[XVII]. Wynagrodzenia, które 
teoretycznie należałoby się gminie po podpisaniu umów doce-
lowych. W rzeczywistości po ok. 4 latach od zawarcia umów 
przedwstępnych te docelowe nie zostały podpisane, pomimo 
że zwykle do sfinalizowania tego typu kontraktów dochodzi 
w okresie nie dłuższym niż rok. Żaden z kontrahentów nie 
zażądał w tym czasie od gminy zwrotu ogromnych zaliczek, 
mimo że zobowiązała się ona do ich zwrotu w znacznie wyższych 
kwotach niż wpłacone (ponad 100 milionów złotych).

Trzeba też zaznaczyć, że w sprawozdaniach finansowych 
Gminy L. za te lata nie ma informacji o tym, że istnieje realne 
prawdopodobieństwo, iż zwrot tych ogromnych kwot będzie 
konieczny, a także o tym, czy gmina zapłaci i ile za korzystanie 
z wpłaconych jej zaliczek (np. poprzez wypłatę odsetek z tego 
tytułu). Dlaczego? Na to potrafią odpowiedzieć tylko osoby 
wtajemniczone, gdyż wójt gminy nie udostępnił mieszkańcom 
treści ustaleń zawartych przez siebie umów. Nie zrobił tego, 

30 Wojewoda – przedstawiciel administracji państwowej na dane województwo [źródło: 
Słownik Języka Polskiego PWN].
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pomimo szeregu postanowień Samorządowego Kolegium Od-
woławczego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Na-
czelnego Sądu Administracyjnego, z których jednoznacznie 
wynikało, iż nie ma podstaw do odmowy ujawnienia treści tych 
dokumentów. Nie wykonano nawet prawomocnych wyroków 
sądów administracyjnych (WSA, NSA) w tym zakresie.

Tak więc można przypuszczać, iż powyższe umowy były faktycz-
nie jedynie sposobem pozyskania środków finansowych, takich, 
które w przeciwieństwie do oficjalnych kredytów, pożyczek 
czy emisji obligacji nie są ograniczone ustawowym limitem. 
Możemy żywić uzasadnione przekonanie, że umowy podpi-
sane przez wójta zawierają informacje o zasadach zwrotu tych 
środków i o kosztach korzystania z wpłaconych zaliczek, trud-
no bowiem przypuszczać, że prywatni przedsiębiorcy wpłacili 
do kasy samorządu dziesiątki milionów złotych i nie chcą ich 
zwrotu, a także nie oczekują żadnej rekompensaty finansowej 
za udostępniony gminie kapitał. 

Opisany sposób pozyskania finansowania w formie zaliczek 
można potraktować jako jeden z „niestandardowych instru-
mentów finansowania”. Taki, którego obowiązujące prawo nie 
limituje, nie nakazuje także jednoznacznie jego ujawnienia 
w sporządzanych przez gminy sprawozdaniach finansowych. 
W Gminie L. nawet w informacji uzupełniającej do bilansu (jej 
części opisowej) nie znajdziemy tak istotnych informacji, w tym 
tego, że w przypadku niepodpisania umów docelowych, trzeba 
będzie zwrócić wpłacone zaliczki wraz z odsetkami i ewentual-
nymi karami umownymi. Trudno przecież uznać za nieistotną 
dla sytuacji finansowej gminy realną wypłatę ponad 100 milio-
nów złotych! Tym bardziej, że istnieją poważne wątpliwości, czy 
utrzyma ona własność terenów, które były przedmiotem tych 
kontraktów. Wiadomo bowiem, że są one objęte roszczeniami 
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reprywatyzacyjnymi, i to takimi, które do tej pory zostały uzna-
ne m.in. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
oraz Naczelny Sąd Administracyjny, a także Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji (WSA 
sygn. akt I SA/Wa 1707/14, I SA/Wa 1186, NSA sygn. akt 
I OSK 1887/15, Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt XXIV 
C 923/15)[XVIII]. Jeśli więc dotychczasowe wyroki staną się pra-
womocne, zwrot będzie konieczny.

Ukrywanie faktycznego zadłużenia samorządów nie byłoby ta-
kie łatwe, gdyby rachunkowość w gminach była prowadzona 
na analogicznych zasadach jak rachunkowość przedsiębiorstw 
prywatnych oraz obowiązywałyby w nich międzynarodowe 
standardy rachunkowości, choćby te opracowane specjalnie 
dla podmiotów publicznych[XIX][XX]. 

Problemy niegospodarności i braku celowości wielu podej-
mowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów decyzji 
mogłaby oczywiście ograniczyć lepsza ich kontrola ze strony 
radnych. Niestety, brakuje jej z powodów systemowych.

Pożądane zmiany: Włodarze samorządów winni być 
zobligowani do przedstawiania w sprawozdaniach fi-
nansowych wszelkich zobowiązań gminy, także tych 
warunkowych (w informacji dodatkowej i na kon-
tach pozabilansowych). W części opisowej do tych 
sprawozdań obligatoryjnie winny być przedstawiane 
wszelkie prawdopodobne zagrożenia dotyczące możli-
wych wydatków, jakie mogą być wymagane od gminy 
w przyszłości (zgodnie z zasadami międzynarodowych 
standardów rachunkowości obowiązujących w firmach 
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prywatnych przy tworzeniu rezerw31). W dalszej przy-
szłości powinna być wprowadzona w rachunkowości 
jednostek samorządu terytorialnego zasada memoria-
łowa zamiast obowiązującej aktualnie metody kaso-
wej [XXI]. Docelowo księgowość winna być oparta na 
międzynarodowych standardach rachunkowości. 

2.6.  Czy jeśli włodarze gmin wydają pieniądze 
zgodnie z obowiązującym prawem 
i procedurami, to wszystko jest w porządku?

Kto może kontrolować gospodarność i celowość decyzji podej-
mowanych w gminach? Ich wójtowie/burmistrzowie przedsta-
wiają często jako pozytywne świadectwo jakości swojego za-
rządzania opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. To jednak 
w dużej mierze nic innego jak sprytna manipulacja bazująca 
na powszechnej nieznajomości obowiązującego prawa.

Ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych w art. 5.1. 
mówi, że: Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację 
zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne podmiotów, 
o których mowa w art. 1 ust. 2, na podstawie kryterium zgodności 
z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Praktyczne konsekwencje tego przepisu są takie, że RIO nie 
mają prawa badać, czy decyzje podejmowane w samorządach 
są gospodarne i celowe. Kontrolują jedynie, czy są one zgodne 
z formalnie obowiązującymi przepisami. Czy to wystarczy?

31 Rezerwy, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, występują w dwojakiej 
postaci: jako rezerwy na zobowiązania, określone w art. 35d ustawy, oraz jako bierne 
rozliczenia międzyokresowe kosztów – tzw. rezerwy na koszty – określone w art. 39 
ust. 2 pkt 2 ustawy.
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Niech powyższe pytania zilustruje prosty przykład z życia co-
dziennego. Mamy kilkuosobową rodzinę: małżeństwo z trojgiem 
dzieci. Rodzice nie dbają jednak o nie – większość swoich zarob-
ków przepijają i wydają na niepotrzebne rzeczy. Jak brakuje im 
pieniędzy, to sprzedają w lombardzie za bezcen rodzinny majątek. 
Dzieci na tym cierpią, brakuje bowiem środków na ich edukację, 
wakacje itd. Czy wydawanie pieniędzy na alkohol jest niezgodne 
z obowiązującym prawem? Nie, prawo zezwala na zakup nieogra-
niczonej ilości alkoholu. Czy wyprzedaż majątku rodzinnego za 
ułamek jego wartości jest niezgodna z prawem? Też nie, rodzice 
mają prawo sprzedać to, co do nich należy, po dowolnej cenie. 
Czy wobec tego działania rodziców są celowe, gospodarne i zgod-
ne z interesem całej rodziny, w szczególności dzieci?

Regionalne Izby Obrachunkowe nie mają prawa ingerować w de-
cyzje gmin dotyczące zasadności wydawanych środków, nie mogą 
oceniać też skutków decyzji podejmowanych przez wójtów czy 
burmistrzów. Mogą jedynie interweniować, gdyby naruszone 
zostało prawo. Jak wykazano powyżej, w zgodzie z prawem można 
jednak podejmować decyzje gospodarne i celowe, jak i całkowicie 
sprzeczne z interesem całej wspólnoty samorządowej.

A jeśli RIO nie może prowadzić merytorycznej kontroli, to kto 
może? Teoretycznie należy to do rady gminy32. Dlaczego teoretycz-
nie? Otóż i w tym przypadku obowiązujące prawo temu nie sprzyja, 
pozwalając na to, by radni decydowali między dobrem wspól-
nym a własną korzyścią materialną. I tu, niestety, bardzo często 

32 Rada gminy – kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Rada 
gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i do trzech wiceprzewodniczą-
cych. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz 
prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich 
zadań wiceprzewodniczącego. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących 
następuje na wniosek co najmniej 1/4 składu rady gminy. Rada gminy obraduje na 
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decydują się na to drugie. Obecny ustrój sprzyja też nepotyzmowi, 
zatrudnianiu pracowników w urzędach gmin nie na podstawie 
ich kompetencji, a na podstawie kryteriów pozamerytorycznych.

Pożądane zmiany: Prawo o Regionalnych Izbach Ob-
rachunkowych (RIO) powinno być zmienione. Izby 
powinny mieć nie tylko możliwość, ale i obowiązek 
kontrolowania, czy zarządcy gmin podejmują gospo-
darne i celowe decyzje. RIO powinny mieć także obo-
wiązek przedstawiania wyników swoich kontroli opinii 
publicznej (lokalnej społeczności jednostki samorzą-
du terytorialnego, tj. gminy, powiatu, województwa), 
a także organom nadzoru nad tymi jednostkami (oraz 
ewentualnie organom ścigania, jeśli zdaniem RIO do-
szło do działania na szkodę interesu publicznego). 

Prowadzenie kontroli przez RIO nie powinno oznaczać 
przyznania im uprawnień nadzorczych (funkcje kon-
trolne i nadzorcze to dwa różne uprawnienia[XXII] – te 
drugie oznaczają możliwość bezpośredniej ingerencji 
w działania kontrolowanych podmiotów). 

2.7.  Czy radni są kompetentni, aby kontrolować 
gospodarność wójta?

Wójt jest tzw. organem wykonawczym gminy i pełni podobną 
rolę, co zarząd w przedsiębiorstwie. W firmach prywatnych 
o dużym majątku obowiązkowo powołuje się rady nadzorcze. 
Zgodnie z art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych: Rada 

sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 
niż raz na kwartał [źródło: „Słownik podstawowych pojęć samorządowych”, http://
wrotapodlasia.pl/pl/adm/akademia, stan na 21.07.2018].
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nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we 
wszystkich dziedzinach jej działalności. Analogicznie działają rady 
w podmiotach dysponujących mieniem publicznym, takich jak 
spółki Skarbu Państwa. Kto może zostać ich członkiem? Jak już 
wspomniano, poza wykształceniem wyższym i pięcioletnim 
doświadczeniem zawodowym, osoba taka musi spełnić szereg 
innych warunków. Musi zdać specjalny egzamin bądź posia-
dać trudne do otrzymania certyfikaty, np. być radcą prawnym, 
adwokatem, biegłym rewidentem, doradcą podatkowym lub 
inwestycyjnym. Pełną listę takich wymagań znajdziemy w art. 
19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Radni w samorządach, przynajmniej teoretycznie, powinni peł-
nić podobną rolę jak członkowie rad nadzorczych. Przynajmniej 
ci, którzy zasiądą w komisji rewizyjnej. Winni nadzorować dzia-
łalność wójta, który dysponuje ogromnym majątkiem publicz-
nym. Radni jednak, w przeciwieństwie do członków rad nad-
zorczych, nie muszą posiadać żadnych kwalifikacji, mogą nawet 
nie mieć ukończonej szkoły podstawowej. Z reguły nie posiadają 
więc potrzebnych kompetencji do wypełniania swojej funkcji. 
Szczególnie dotyczy to znajomości zagadnień finansowych.

Pożądane zmiany: Osoby wybierane na członków 
komisji rewizyjnej rady gminy powinny mieć odpo-
wiednie kwalifikacje, podobne jak członkowie rad nad-
zorczych spółek Skarbu Państwa. Dlatego komisja rewi-
zyjna winna być wybierana przez radę gminy nie tylko 
spośród jej członków, ale także spośród osób spoza tego 
grona. Takich, które posiadają odpowiednie, potwier-
dzone kwalifikacje i doświadczenie. Członkowie komi-
sji rewizyjnych powinni mieć także dostęp do wszelkich 
dokumentów związanych z działalnością gminy. Także 
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tych, które z mocy ograniczeń ustawy o dostępie do 
informacji publicznych nie są ujawniane wszystkim 
obywatelom. Oczywiście po podpisaniu odpowiednich 
umów o poufności. Członkowie komisji rewizyjnych 
powinni być również objęci zaostrzonymi ogranicze-
niami przeciwdziałającymi nepotyzmowi. Nie mogliby 
być zatrudniani w żadnej formie ani w urzędzie gmi-
ny, ani w żadnej z jej jednostek organizacyjnych, czy 
w spółkach z udziałem kapitału gminy. Nie powinni 
także otrzymywać żadnych dotacji czy korzystać w in-
nej formie z majątku (w tym pieniędzy) pochodzących 
z budżetu danego samorządu. To samo ograniczenie 
winno dotyczyć członków ich najbliższej rodziny. 

2.8. W czyim interesie występują radni?

Kontrolowanie wójta często nie leży w prywatnym interesie 
radnych, gdyż z reguły zależy im na dobrych z nim stosunkach. 
To często dzięki niemu oni sami bądź ich krewni znajdują za-
trudnienie w gminie lub w jej jednostkach organizacyjnych 
(szkołach, przedszkolach, domach kultury, spółkach komunal-
nych itd.). Czasami korzystają też z dotacji pochodzących z sa-
morządowych pieniędzy. Polskie prawo nie nakłada obowiązku 
ujawniania wszystkich takich relacji, więc zjawisko nepotyzmu 
jest powszechne i ma wpływ na postawy radnych. 

W Gminie L., według lokalnej gazety „Kurier Południowy”[XXIII], 
żona jednego z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
i syn innego są zatrudnieni w urzędzie gminy. Żona kolejne-
go radnego z tej komisji otrzymuje co rok ponad 3 miliony 
złotych dotacji na swoje przedszkola[XXIV]. Czy jest to zgodne 
z obowiązującym prawem? Tak. A teraz zastanówmy się, czy 
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tego typu powiązania mogą mieć wpływ na to, że rada gminy, 
a w szczególności jej komisja rewizyjna, będzie patrzyła przez 
palce na decyzje wójta? I jak będzie oceniała, czy są one celowe 
i gospodarne z punktu widzenia ogółu mieszkańców? Odpo-
wiedź na nie jest raczej oczywista33, nieprawdaż?

Niegospodarności i bezcelowości decyzji podejmowanych przez 
wójta sprzyja jeszcze jeden fakt. Otóż z obowiązującego prawa 
wyborczego wynika, że kandydat na stanowisko wójta/burmi-
strza musi być zgłoszony przez komitet, który również wystawia 
kandydatów na radnych. I to w przynajmniej połowie okręgów 
wyborczych w danej gminie (art. 478. § 1 Kodeksu Wybor-
czego[XXV]). W praktyce proponuje te kandydatury najczęściej 
wójt. Ubiegając się o reelekcję, dysponuje on pieniędzmi sa-
morządowymi, które łatwo może wykorzystać na promocję 
siebie i swoich kandydatów na radnych. Dzięki temu mają oni 
zdecydowanie większe szanse w kolejnych wyborach niż nowi 
kandydaci. Tworzy się więc dług wdzięczności: radni, którzy 
myślą o reelekcji, nie będą skłonni do jakiejkolwiek krytyki wój-
ta, aby w przyszłości nie stracić jego poparcia. Dodatkowo, to 
głównie od wójta zależy, czy dany radny będzie mógł „załatwić” 
dla swoich wyborców pieniądze na zaspokajanie ich potrzeb, 
a tym samym uzyskać ich przychylność w kolejnych wyborach. 
Nie muszą to być duże kwoty, gdyż aby zostać radnym, musi on 
przekonać do siebie niewielką grupę osób. W naszej przykła-
dowej Gminie L. najmniejsza liczba głosów, która wystarczyła 

33 Z punktu widzenia teorii systemów ten system pozbawiony jest ujemnego sprzężenia 
zwrotnego. Skoro wójt przeznacza pieniądze publiczne na przedszkola prowadzone 
przez żonę członka Komisji Rewizyjnej, to część z tych pieniędzy pośrednio wpływa 
do kieszeni tego członka, nawet w sytuacji, gdy małżonkowie objęci są formalnie np. 
umową o rozdzielności majątkowej. Występuje tu niewątpliwie konflikt interesów, 
gdyż wójt ma przecież możliwości wpływania na prowadzenie rodzinnego biznesu 
radnego czy wysokość wynagrodzenia członka jego rodziny. Praworządne państwo nie 
powinno dopuszczać do powstawania tego typu patologicznych struktur i układów.
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w wyborach w 2014 roku do uzyskania mandatu radnego, to 
113, co stanowiło 0,49% ogółu mieszkańców gminy i 0,73% 
uprawnionych do głosowania. W gminie tej na 21 radnych 17 
osób wybrano w tych wyborach z komitetu wyborczego wójta 
przeznaczającego rocznie na propagandę setki tysięcy złotych. 

Pożądane zmiany: Prawo powinno zobowiązywać 
kandydatów na radnych i samych radnych do ujaw-
niania wszelkich relacji z gminą, w której mają pełnić 
lub pełnią swoją funkcję. Katalog tych relacji powinien 
być otwarty, choć niektóre z nich winny być konkretnie 
objęte tym obowiązkiem (zatrudnienie w urzędzie gmi-
ny i jej jednostkach organizacyjnych, spółkach komu-
nalnych). Obowiązek ten powinien także obejmować 
członków najbliższej rodziny radnych i kandydatów 
do sprawowania tej funkcji. Ponadto powinna być 
wprowadzona możliwość odwołania radnego, który 
nie ujawni istniejącego konfliktu interesu, o którym 
mowa wyżej. Pozbawienie radnego jego mandatu win-
no być automatyczne, gdy istnienie konfliktu interesu 
stwierdzi sąd.

Z zapisów prawa wyborczego trzeba usunąć zasadę 
mówiącą, że wójt musi startować z komitetu, który 
wystawia także kandydatów na radnych. A zatem do 
organu uchwałodawczego, którego zadaniem jest m.in. 
kontrola sposobu zarządzania przez wójta (organ wyko-
nawczy) majątkiem publicznym. Co więcej, powinien 
obowiązywać zakaz wspierania przez komitet wybor-
czy kandydata na wójta kandydatów do rady gminy. 
Chodzi tu o uzyskanie większej niezależności organów 
wykonawczego i uchwałodawczego, a także o większą 
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równowagę między nimi. Powinny być także wprowa-
dzone prawne ograniczenia możliwości przeznaczania 
środków z budżetu gminy na cele propagandowe w ra-
mach tzw. budżetu promocyjnego gminy.

2.9.  Czy wójta mogą skutecznie kontrolować 
sami mieszkańcy?

Osoby zarządzające majątkiem publicznym nie podlegają wy-
starczającej kontroli ze strony obywateli. Barierą jest tu nie tylko 
powszechny brak obywatelskiej aktywności w sferze publicznej 
czy, w wielu wypadkach, brak kompetencji merytorycznych 
(podobnie jak w przypadku radnych). Kluczowym powodem 
jest brak skutecznych narzędzi sprawowania takiej kontroli.

Obowiązująca ustawa o dostępie do informacji publicznej daje 
urzędnikom samorządowym szereg możliwości, aby jej nie 
udzielać. Nie zawiera jasnych przepisów określających odpo-
wiedzialność urzędników za jej nieudostępnianie. Co prawda, 
wprowadza ona odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia 
przepisów ustawy, jednak przepis ten jest w praktyce przepisem 
martwym. Ustawa ma więc raczej charakter „instruktażowy”. 
Rządzący, którzy będą chcieli respektować prawo obywateli do 
informacji (art. 61 Konstytucji RP), dowiedzą się z niej, choć 
nieprecyzyjnie, jak to robić. Natomiast ci, którzy będą chcieli 
podejmować decyzje w tajemnicy przed lokalną społecznością, 
nie napotkają żadnej przeszkody prawnej.
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3. Grube ryby pływają w mętnej wodzie 

3.1.  Konstytucyjne prawo do informacji. 
Obowiązek czy jedynie dobra wola 
polityków i urzędników?

Dobrym przykładem ilustrującym problemy z konstytucyjnym 
prawem obywateli do uzyskiwania informacji publicznych jest 
następująca historia. W maju 2015 roku do Gminy L. wpłynął 
wniosek o udostępnienie kopii umów przedwstępnych zawar-
tych z prywatnymi firmami (była już o nich mowa w rozdziale 
„Brakuje pieniędzy? Pożyczmy je, przecież to nie my będziemy 
je zwracać”). Przypomnijmy, że ustalenia zawarte w tych umo-
wach były bardzo ważne dla mieszkańców. Dotyczyły przecież 
dysponowania majątkiem gminy o wartości rzędu setek milio-
nów złotych.

Umowy te nie zostały ujawnione, gdyż urzędnicy stwierdzili, 
że nie są one informacją publiczną. Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny uznał jednak, że są (wyrok o sygn. akt II SAB/Wa 
810/15). Nakazał więc Gminie L. rozpatrzenie złożonego w tej 
sprawie wniosku. Jej wójt jednak tego nie zrobił, zaskarżając 
powyższy wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA 
odrzucił skargę gminy, potwierdzając stanowisko sądu I instan-
cji (wyrok o sygn. akt. I OSK 1227/16). Rozpatrzenie tej kwestii 
zajęło wymiarowi sprawiedliwości ponad dwa lata. Co więcej, 
na dzień oddania do wydawcy tej książki wyrok sądu w sprawie 
ujawnienia powyższych umów nie został przez Gminę L. wyko-
nany. Pomimo że minęło kilka miesięcy od dnia, w którym NSA 
potwierdził stanowisko sądu I instancji, nakazującego gminie 
jeszcze w 2015 roku rozpatrzenie złożonego do niej wniosku. 
W oczekiwaniu na rozstrzygnięcia w tej sprawie, do Gminy L. 
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skierowane zostały inne zapytania. Tym razem o ujawnienie już 
nie całych umów, a wybranych ich części. Pierwsze z nich było 
złożone w lipcu 2015 roku. Gmina również odmówiła udostęp-
nienia fragmentów tych dokumentów. Powołała się na tajem-
nice przedsiębiorstw, z którymi zawarła umowy. Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze (SKO)34 uchyliło tę decyzję, stwier-
dzając, iż nie było ku niej podstaw (sygn. sprawy KOA/3743/
Pi/16). Wniosek o udostępnienie tych informacji został więc 
przekazany wójtowi do ponownego rozpatrzenia. Jego decyzja 
znów była odmowna – tym razem pretekstem był fakt, że umo-
wy zostały zawarte w formie aktu notarialnego. Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze unieważniło i tę decyzję. Stwierdziło, 
iż przepisy prawa o notariacie także nie mogły być podstawą 
odmowy przekazania żądanych informacji. I jeszcze raz skiero-
wało wniosek do kolejnego rozpatrzenia (KOA/1004/Pi/17). 
Po drugiej decyzji SKO wójt Gminy L. ani nie wydał trzeciej 
decyzji odmownej, ani nie udostępnił żądanych informacji.

O tym, że gmina nie ma podstaw do nieujawniania treści umów, 
o których tu jest mowa (czy ich fragmentów), Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze stwierdzało także w innych swoich roz-
strzygnięciach (KOA/907/Pi/17). Na wniosek o udostępnienie 
innych zapisów wspomnianych umów złożony w listopadzie 
2015 roku Gmina L. również nie odpowiedziała. W związku 
z powyższym WSA w Warszawie stwierdził, że pozostaje ona 

34 Samorządowe Kolegia Odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumie-
niu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również Ordynacji 
podatkowej. Rozpatrują więc odwołania w indywidualnych sprawach z zakresu 
administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorial-
nego – gminy, powiatu i województwa samorządowego. Obecnie jest 49 kolegiów 
odwoławczych. SKO są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania 
odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania 
lub od stwierdzenia nieważności decyzji [źródło: https://samorzad.infor.pl/sektor/
organizacja/prawo_administracyjne/388397,Jakie-sprawy-moga-byc-rozpatrywane 
-przez-kolegia-odwolawcze.html, stan na 21.07.2018]. 
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w bezczynności i nakazał rozpatrzenie tego wniosku (sygn. akt 
II SAB/Wa 99/16). W reakcji na ten wyrok gmina stwierdziła, 
że nie posiada informacji o wpłaconych na jej konto zaliczkach 
w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych! Nie wie, kto 
i ile jej wpłacił, mimo że wpływy takich ogromnych pieniędzy 
odnotowała jako dochody w swoich sprawozdaniach!

Jeszcze inny wniosek dotyczący tych samych dokumentów zło-
żony został do Gminy L. w październiku 2015 roku. Zawar-
ta była w nim prośba o udostępnienie treści domniemanych 
klauzul zobowiązujących gminę do przestrzegania tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Gmina ich także nie udostępniła. Przegrane 
postępowania przed SKO, WSA i NSA nie skłoniły urzędników 
gminy do ujawnienia treści tak ważnych dla jej mieszkańców 
dokumentów. Wyczerpały się więc możliwości walki o udo-
stępnienie powyższych informacji na drodze administracyjnej. 
W konsekwencji tego faktu, na podstawie ustawy o dostępie 
do informacji publicznej, złożone zostało zawiadomienie do 
prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Artykuł 
23 ustawy mówi bowiem, że: Kto, wbrew ciążącemu na nim obo-
wiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Prokuratura odmówiła jednak wszczęcia postępowania. Swoją 
decyzję uzasadniła tym, że w jej opinii podejrzenie o nieudo-
stępnianie informacji publicznej nie było wystarczająco uzasad-
nione. W odmowie wszczęcia dochodzenia napisano: 

Zaznaczyć ponadto należy, że upatrywanie przestępstwa urzęd-
niczego w każdej decyzji, która wywołuje niezadowolenie strony 
w świetle przepisów prawa, nie może zyskać akceptacji. Zgod-
nie z art. 303 kpk podstawą wszczęcia śledztwa musi być uza-
sadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Ocena czynu 
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jako przestępstwa opiera się na fakcie zaistnienia działania lub 
zaniechania albo skutku zabronionego przez przepis prawa 
karno-materialnego.

Wyroki sądów administracyjnych i Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego, potwierdzające naruszenie przez 
urzędników gminy zasad udostępniania informacji publicz-
nej, nie były dla prokuratury wystarczającym uzasadnieniem 
dla podejrzenia, że mogło dojść do przestępstwa?! Nie był 
nim także fakt, iż wójt nie wykonał prawomocnych wyro-
ków WSA i NSA w tej sprawie?!

Jeśli opisana wyżej historia wielu prób uzyskania dostępu do do-
kumentów nie była dla prokuratury uzasadnieniem podejrzenia 
popełnienia przestępstwa, to co w takim razie winno nim być?

W innym fragmencie uzasadnienia odmowy wszczęcia śledztwa 
przez organy ścigania można przeczytać, że:

O przestępstwie można mówić dopiero gdy organ nie udziela infor-
macji, nie podając ku temu żadnej podstawy. Błędne zrozumienie 
treści wniosku przez organ nie może być podstawą do przyjęcia, że 
w sprawie doszło do wypełnienia znamion czynu zabronionego.

A także, że:

Wadliwa wykładnia prawa dokonana przez organ nie może być 
natomiast podstawą do przyjęcia ocen tego zachowania na gruncie 
prawa karnego jako zachowanie nacechowane zamiarem popeł-
nienia jakiegokolwiek przestępstwa. 

Z uzasadnień tych jednoznacznie wynika, że jeśli urzędnicy 
nie znają bądź nie rozumieją przepisów prawa, to mogą je 
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bezkarnie łamać, nawet wtedy, gdy wadliwa ich interpretacja 
została im jasno wyjaśniona przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze i Sąd Administracyjny! Urzędnicy pozostający 
na swoich stanowiskach i ignorujący zalecenia Sądu Administra-
cyjnego wyraźnie pokazują globalny problem, z którym mamy 
do czynienia w Polsce. 

3.2.  Czy wymiar sprawiedliwości wspiera 
obywateli w egzekucji ich podstawowych 
praw w sporach z administracją 
samorządową?

Przykład historii Gminy L. nie jest odosobniony. Działacze 
Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska przepro-
wadzili w roku 2015 badanie postanowień prokuratorskich 
wydanych w latach 2012–2015 w ramach postępowań doty-
czących przestępstwa wskazanego w art. 23 ustawy o dostępie 
do informacji publicznej[XXVI]. Według zebranych przez nich 
danych, w badanym okresie prokuratury prowadziły łącznie 243 
spraw tego typu. Odmowa wszczęcia postępowania nastąpiła 
w 192 przypadkach, co stanowiło 79% wszystkich wydanych 
postanowień. Reszta postępowań, czyli 50 z 243 (20%) zakoń-
czyło się wydaniem postanowienia o umorzeniu śledztwa bądź 
dochodzenia. Tylko jedno z nich zakończyło się skierowaniem 
do sądu aktu oskarżenia, choć i w tym przypadku początkowo 
postępowanie zostało umorzone. 

Od powyższych postanowień prokuratorów stosunkowo rzadko 
składane były do sądów zażalenia. W 13 sprawach z 17 (76%) 
sędziowie podzielali poglądy organów ścigania. W dwóch posta-
nowieniach odrzucono akty oskarżenia z przyczyn formalnych, 
natomiast tylko w sześciu sprawach zostały one rozpatrzone 
merytorycznie. W każdym z tych przypadków sprawy trafiły 



70 Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom. Dramat polskiej samorządności

na wokandę jedynie dzięki inicjatywie oskarżycieli posił-
kowych35, tj. w żadnej z nich oskarżycielem nie był proku-
rator. W powyższych sprawach zapadł jedynie jeden wyrok 
skazujący – zasądzono grzywnę.

Z omawianej analizy wynika, że istniała jedna główna przyczyna 
powyższych decyzji prokuratorów. Twierdzili oni, że nieudostęp-
nianie informacji publicznej nie było przestępstwem, gdyż nie 
wynikało ono ze złej woli oskarżanych osób, a jedynie z błędnej 
interpretacji przez nie prawa lub jego nieznajomości. A jak 
w podobnych sytuacjach prawo traktuje obywateli? W przy-
padku nawet kilkudniowego opóźnienia w złożeniu deklaracji 
podatkowej (a więc naruszenia swego rodzaju obowiązku udo-
stępniania informacji) urząd skarbowy może nałożyć na obywa-
tela karę w postaci mandatu. Tu nie możemy się tłumaczyć, że 
nie znaliśmy obowiązującego prawa, że inaczej je rozumieliśmy 
czy że nie mieliśmy złej woli, naruszając obowiązujące przepisy. 

35 Oskarżyciel posiłkowy to inaczej oskarżyciel subsydiarny, uboczny. Jest stroną 
procesową, jest nim pokrzywdzony, występujący z oskarżeniem obok oskarżyciela 
publicznego w sprawie o przestępstwo ścigane z urzędu. W określonych prawem 
sytuacjach – również zamiast tego podmiotu.

Pokrzywdzony może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarży-
ciela posiłkowego aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej 
(art. 54 § 1 k.p.k.), bądź w myśl art. 343 § 5 k.p.k., w przypadku rozpoznania na 
posiedzeniu wniosku oskarżyciela publicznego o skazanie oskarżonego bez rozprawy 
(art. 335 k.p.k.), pokrzywdzony może złożyć takie oświadczenie najpóźniej na tym 
posiedzeniu. Pokrzywdzony staje się tym samym oskarżycielem posiłkowym przez 
samo złożenie oświadczenia, że ma zamiar działać w tym charakterze, a nie na mocy 
postanowienia sądu.

Ponadto, zgodnie z art. 55 § 1 k.p.k., pokrzywdzony może także samodzielnie 
wystąpić z aktem oskarżenia, w sprawie o czyn ścigany z urzędu, jako oskarżyciel 
posiłkowy, w przypadku powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia 
o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub o umorzeniu tego po-
stępowania. W takim przypadku mówi się o oskarżeniu typu subsydiarnego (zastęp-
czego). Nawet wówczas, gdy działa obok oskarżyciela publicznego, jest podmiotem 
niezależnym. Oskarżyciel posiłkowy może zawsze odstąpić od oskarżenia.
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Inną ważną przyczyną wyżej opisanych decyzji przedstawicieli 
wymiaru sprawiedliwości były trudności interpretacyjne doty-
czące przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Nic dziwnego, są one w wielu przypadkach bardzo ogólne i nie-
jednoznaczne. W takich sytuacjach państwowi prokuratorzy 
„brali stronę” urzędników i odsyłali obywateli do sądów 
administracyjnych.

Nasuwa się teza, która brzmieć może jak teoria spiskowa, ale 
trudno zaprzeczyć, że politycy uchwalają zasady prawa, aby 
można było je interpretować na korzyść aparatu władzy, 
a nie obywateli. Za uzasadnienie tej tezy niech posłuży kolejny 
przykład.

Pierwotnie proponowane w 2000 roku przepisy ustawy o do-
stępie do informacji publicznej dotyczące odpowiedzialności 
urzędników za jej nieprzestrzeganie były dość precyzyjne[XXVII]:

Art. 18 Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostęp-
nia informacji publicznej, informację tę zniekształca, ogranicza, 
bez podstawy prawnej uznaje za niejawną lub objętą inną tajem-
nicą albo bez podstawy prawnej ogranicza dostęp do posiedzeń, 
o których mowa w art. 8, podlega karze pozbawienia wolności do 
roku, ograniczenia wolności lub grzywny. 

Art. 19 Kto nie wykonuje prawomocnej decyzji o ujawnieniu in-
formacji, o udostępnieniu informacji, wyroku sądu o obowiązku 
udostępnienia informacji publicznej, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3, ograniczeniu wolności lub grzywny. 

Art. 20 Ściganie przewidzianych tą ustawą przestępstw następuje 
na wniosek osoby zainteresowanej, której odmówiono dostępu do 
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informacji, lub na wniosek wydawcy lub innej osoby, w imieniu lub 
na rzecz której zainteresowany występował o dostęp do informacji.

Przypomnijmy, że ostatecznie zostały one zastąpione jednym, 
bardziej mętnym przepisem i to na domiar złego takim, który 
może być niemal dowolnie interpretowany [XXVIII]:

Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostęp-
nia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Warto zwrócić uwagę, że ze statystyk sądowych wynika, iż 
w roku 2016 Wojewódzkie Sądy Administracyjne (WSA) rozpa-
trzyły merytorycznie 664 prawidłowo złożonych pod względem 
formalnym skarg z zakresu informacji publicznej i prawa pra-
sowego[XXIX]. Ich przedmiotem była głównie tzw. bezczynność 
organów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej, 
czyli brak odpowiedzi na złożony wniosek o jej udostępnienie. 
Sądy uwzględniły 342 z nich (51,5%). W roku 2017 spośród 
1197 prawidłowo złożonych skarg sądy uznały 650 (54,3%). 
Znamienne jest także to, że w tych latach odrzucono z przy-
czyn formalnych odpowiednio 396 i 609 skarg (37% i 33% 
wszystkich złożonych).

Należy tu podkreślić, że organy, jakimi są Samorządowe Kole-
gia Odwoławcze czy Wojewódzkie Sądy Administracyjne, nie 
rozstrzygają merytorycznie sporów o udostępnienie informacji 
publicznej poprzez nakazanie jej ujawnienia, zobowiązują je-
dynie dany organ do ponownego rozpatrzenia danej sprawy. 
Nie mogą natomiast zmienić ich decyzji, tj. wydać jej za organ 
administracji. Wynika to z przepisu art. 145 ustawy Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi[XXX]. Takie rozwią-
zanie sprawia, że wójtowie czy burmistrzowie bez większych 
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problemów mogą latami unikać udzielenia odpowiedzi na 
stawiane im pytania, praktycznie bez ponoszenia jakichkol-
wiek konsekwencji.

Co prawda, w roku 2015 dokonano nowelizacji prawa, doda-
jąc do ww. ustawy art. 145a, jednak według tego przepisu sąd 
może wydać merytoryczne rozstrzygnięcie jedynie w sytuacji, 
gdy prawo całkowicie jednoznacznie określa, co w danym przy-
padku należy zrobić:

Art. 145a § 1. W przypadku, o którym mowa w art. 145 § 1 pkt 
1 lit. a lub pkt 2, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, 
sąd zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie decyzji 
lub postanowienia, wskazując sposób załatwienia sprawy lub jej 
rozstrzygnięcie, chyba że rozstrzygnięcie pozostawiono uznaniu 
organu.

Wyrok NSA z 13 lipca 2017 r. (II GSK 1038/17):

(...) merytoryczne rozstrzygnięcie w danej sprawie nie może być 
pozostawione uznaniu administracyjnemu. Uznaniowy charakter 
danego rozstrzygnięcia stanowi zatem bezwzględną przesłankę 
wyłączającą możliwość skorzystania przez sąd z instytucji prze-
widzianej w art. 145a p.p.s.a.

W opinii sporządzonej dla Biura Analiz Sejmowych, prof. dr 
hab. Marek Chmaj[XXXI] napisał:

Regulacja art. 145a p.p.s.a. znajdzie zastosowanie wyłącznie w od-
niesieniu do tzw. decyzji związanych. Decyzje związane to decyzje, 
których przesłanki wydania są ściśle określone przepisami prawa, 
zaś organ administracji jest pozbawiony możliwości swobodnego 
uznania przy ich wydawaniu. Projektowana regulacja nie będzie 
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dotyczyć decyzji uznaniowych, tj. tych, co do których przepisy nie 
określają ściśle przesłanek ich wydania, czyli decyzji opartych na 
uznaniu organu administracji.

Przepis ten nadal nie daje sądom administracyjnym możliwości 
faktycznego, merytorycznego rozstrzygania sporów pomiędzy 
władzą a obywatelami. Jeśli prawo w sposób jednoznaczny nie 
reguluje, jaka decyzja musi być przez urzędnika wydana, sąd nie 
może mu jej narzucić. Nie może tego zrobić nawet wtedy, gdy 
taka decyzja, zgodnie z powszechnym orzecznictwem sądowym, 
była podjęta niezgodnie z prawem. Może jedynie ją uchylić 
i nakazać urzędnikowi ponowne rozpatrzenie danej sprawy. 
A co się dzieje, gdy nowe rozstrzygnięcie jest także niezgodne 
z prawem? Procedura się powtarza, sąd po raz kolejny może je 
jedynie uchylić. Nie może zdecydować, czy rację ma urzędnik, 
czy obywatel. Takie uchylanie kolejnych wadliwych decyzji 
funkcjonariuszy publicznych może zapadać wielokrotnie w tej 
samej sprawie. A ta może ciągnąć się latami.

W artykule „Rzeczypospolitej” pt. „Martwy przepis zapewnia 
urzędnikom bezkarność za błędne decyzje”, urzędnik Mini-
sterstwa Sprawiedliwości przyznaje, że ustawa w praktyce nie 
działa [XXXII]:

W latach 2011–2015 nie odnotowano prawomocnych skazań na 
podstawie ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych 
za rażące naruszenie prawa – mówi Jerzy Kubrak z Ministerstwa 
Sprawiedliwości.

Pożądane zmiany: W przepisach prawa administra-
cyjnego określającego obowiązki podmiotów publicz-
nych wobec obywateli, w tym władzy wykonawczej na 
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poziomie samorządowym, powinna zostać określona 
odpowiedzialność urzędników za naruszanie tych praw. 
Przepisy powinny też jasno i jednoznacznie definiować 
obowiązki, aby nie pozostawiać urzędnikom możliwości 
interpretowania prawa na niekorzyść obywateli. Jedną 
z takich ustaw wymagających nowelizacji jest ustawa 
o dostępie do informacji publicznej. Nowelizacja po-
może nam zmierzyć się z problemem, który opisałem 
wyżej – urzędnicy wydający decyzje odmowne, które 
zostały już wcześniej uchylone przez Samorządowe Ko-
legium Odwoławcze, muszą być bezwzględnie karani 
grzywną. W przypadku, gdy uporczywie odmawiają 
udostępnienia danej informacji, powołując się na ar-
gumenty odrzucone przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze lub Sąd Administracyjny (np. więcej niż 
2 razy), winni być karani bardziej dotkliwie (zakaz peł-
nienia funkcji publicznych na dany okres, np. kilku lat, 
czy nawet kara pozbawienia wolności). W ustawie re-
gulującej dostęp do informacji publicznej powinny być 
także doprecyzowane przepisy, w tym definicje kluczo-
wych dla niej pojęć, takich jak: „informacja przetworzo-
na”, „dodatkowe nakłady” (związane z wytworzeniem 
informacji przetworzonej), „istotny interes publiczny”, 
„osoby pełniące funkcje publiczne”, „osoba wykonująca 
wyłącznie czynności usługowe” itd.
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4. Wszystko zaczyna się od Konstytucji

4.1.  Konstytucyjna zasada legalizmu źródłem 
urzędniczej niegospodarności i związanej 
z nią bezkarności?

Cały problem zaczyna się od Konstytucji. W jej art. 7. czytamy, 
że: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach 
prawa. Jest to zasada legalizmu, która odnosi się do organów 
publicznych. Zakłada się tutaj, że ustawodawca nie popełnia 
błędów (dogmat racjonalnego prawodawcy) i nie działa w party-
kularnym interesie wąskich grup społecznych (w tym w interesie 
władzy) kosztem ogółu społeczeństwa. Przyjmuje się również, 
że w uchwalonych przepisach przewidziane zostały wszystkie 
możliwe sytuacje. Czy słusznie?

Konsekwencją zasady legalizmu jest to, że organy publiczne, 
a więc i organy gmin (wójt, rada gminy) muszą stosować literę 
prawa, nawet gdy działa ono wbrew interesowi publicznemu, 
muszą ściśle przestrzegać przepisów, nawet jeśli przynosi to 
negatywne konsekwencje dla obywateli. 

Jak w praktyce działa wspomniana wyżej zasada? Dla przykładu 
weźmy jedno z ważnych zadań gminy, jakim jest gospodarka 
odpadami komunalnymi. Celem strategicznym jest dbałość 
o środowisko poprzez zwiększanie stopnia odzyskiwania su-
rowców wtórnych. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest 
selektywna zbiórka śmieci, w którą zaangażowani są sami oby-
watele. Segregują swoje odpady, umieszczając je w różnie ozna-
kowanych pojemnikach lub workach, odbieranych przez specja-
listyczne firmy. Minister Środowiska w swoim rozporządzeniu 
z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu 
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selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów [XXXIII] w § 5 
stwierdził, że: Wymóg selektywnego zbierania odpadów uważa się 
za spełniony, jeżeli: (...) worki, o których mowa w § 2, zapewnia-
ją zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej 
frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Jak worki mogą zapewnić zabezpieczenie odpadów przed pogor-
szeniem jakości ich segregacji? Czy ta jakość nie zależy wyłącznie 
od osób, które umieszczają w nich odpowiednie ich rodzaje? 
Otóż, z rozporządzenia wynika, że jakość odpadów zależy nie 
od ludzi, a od kolorów worków, które muszą mieć napis z nazwą 
danej frakcji. Rozporządzenie mówi na przykład, że: Frakcję 
odpadów, o której mowa w § 3 pkt 5, zbiera się w pojemnikach 
koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Czy jeśli odpady ulegające biodegradacji ktoś umieści nie w wor-
ku brązowym z napisem BIO, a worku o tym kolorze, ale bez 
takiego napisu, to jakość zapakowanej np. trawy się pogorszy? 
Tak wynikałoby z rozporządzenia. A jeśli na przykład trawa 
będzie umieszczona w worku oznaczonym napisem BIO, ale nie 
brązowym, a przezroczystym, to nie zostanie uznana za zebraną 
w sposób selektywny? Przecież w worku przezroczystym widać 
doskonale, co w nim jest, a w brązowym nie.

Czy powyższe przepisy dotyczące selektywnej zbiórki śmie-
ci potwierdzają obowiązujący dogmat o tym, że prawodawca 
jest zawsze racjonalny? I czy ścisłe przestrzeganie prawa przez 
urzędników zawsze jest gwarancją właściwego ich postępowa-
nia z punktu widzenia założonego celu i interesu publicznego? 
Odpowiedź jest oczywista. 

Zasada legalizmu powoduje, że gminy nie mają możliwości swo-
bodnego kształtowania umów z firmami wywożącymi śmieci. 
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Nie mogą z nimi ustalić, że firmy te będą odbierały nawet naj-
lepiej posegregowane odpady, jeśli zostaną one umieszczane 
w workach o niezgodnych z rozporządzeniem kolorach i bez 
odpowiednich napisów. Jeśli na rynku będzie brakowało takich 
worków, to trudno – selekcji odpadów nie będzie. Wygra litera 
bezsensownego prawa, a nie jego duch. Wygra biurokracja, 
przegra ekologia. 

Konieczność sztywnego trzymania się wyłącznie litery prawa 
w powyższym przykładzie będzie miała także jeszcze jedną 
konsekwencję. Przegrają małe firmy, które nie będą w stanie, 
ze względów ekonomicznych, produkować worków na odpady 
spełniających wymogi rozporządzenia. Worki z nadrukami 
mogą bowiem wytwarzać większe przedsiębiorstwa, które stać 
na maszyny drukujące napisy. Oczywiście fakt ten zwiększy 
także cenę takich worków – ze względu na koszt druku, ale 
także z powodu ograniczenia konkurencji w branży (monopol). 
Stanie się tak tylko dlatego, że liczą się wyłącznie przepisy, 
mądre czy głupie. 

Inne negatywne konsekwencje stosowania zasady legalizmu 
dotyczą obowiązujących przepisów o przetargach publicznych. 
Firmy prywatne organizują różnego rodzaju postępowania 
dotyczące wyboru swoich kontrahentów. Zasady przetargów 
dostosowują do nadrzędnego celu, jakim są korzyści właścicieli 
firmy. Mimo że nie są one obowiązkowe i nie są uregulowane 
biurokratycznymi przepisami, zarządy tych przedsiębiorstw do-
bierają procedury wyboru swoich dostawców tak, aby cel został 
osiągnięty, są bowiem odpowiedzialne przed właścicielami za 
celowe i gospodarne postępowanie. 

Urzędnicy w gminach nie ponoszą odpowiedzialności za ce-
lowość i gospodarność realizacji zadań publicznych, pilnują 
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głównie, aby je realizować zgodnie z literą prawa. Potwierdza 
to praktyka, zgodnie z którą o wyborze dostawców decyduje 
najczęściej najniższa cena. Znamienne jest to, że nawet wybór 
trybu przeprowadzenia przetargu nie jest w większości przypad-
ków podyktowany interesem publicznym, a interesem urzędni-
czym, w tym chęcią zabezpieczenia się przed zarzutem błędnego 
zastosowania przepisów. Zarządcy gmin, przy obowiązującym 
systemie prawnym, nie boją się zarzutów niegospodarności, 
boją się zarzutów nieprzestrzegania paragrafów. Dlatego z reguły 
wybierają proste tryby przetargowe, do których w pierwszym 
rzędzie zobowiązuje ich prawo (np. tzw. przetarg nieograniczo-
ny36). Rzadko decydują się na tryby negocjacyjne (np. nego-
cjacje z ogłoszeniem37), które wymagają większych kwalifikacji, 
a jednocześnie stwarzają dla nich większe ryzyko. Boją się, że 
ich postępowanie może być ocenione jako niezgodne z prawem. 
Między innymi dlatego, że prawo dopuszcza zastosowanie try-
bów negocjacyjnych jedynie w szczególnych sytuacjach. Efek-
tywność ekonomiczna specjalnie się nie liczy, gdyż nikt jej nie 
ocenia, i co ważniejsze, w praktyce nikt za nią nie odpowiada.

W Gminie L. – naszym „studium przypadku” – w roku 2010 jej 
zarządcy postanowili wybudować Centrum Edukacji i Sportu 
(CEiS). Obiekt ten miał być dumą mieszkańców i władz. Reali-
zacja była zaplanowana w trzech etapach, a inwestycja miała być 
ukończona w 2012 roku. Na wykonanie I etapu zorganizowano 
przetarg nieograniczony, w którym jedynym kryterium wyboru 

36 Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi 
na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 
wykonawcy [art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych].

37 Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym 
ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do 
udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocja-
cje, a następnie zaprasza ich do składania ofert [art. 54 ustawy Prawo zamówień 
publicznych].
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była cena (wpłynęło 18 ofert). Wygrała go firma z Płocka, która 
zaoferowała swoje usługi za 32,8 mln złotych brutto. Kolejne 
co do wartości oferty były złożone na 36,5 mln i 37,6 mln 
złotych[XXXIV]. Istotnie niższa cena zwycięzcy mogła wzbudzić 
u władz gminy poważne wątpliwości, lecz tak się nie stało. Każ-
dy doświadczony menedżer podejrzewałby, że taka oferta może 
być na przykład wynikiem próby ratowania się przed utratą 
płynności, i dokładnie prześwietliłby sytuację finansową takiej 
firmy. Z przedsiębiorstwem, które zaoferowało najniższą cenę, 
podpisano umowę. Została ona jednak wkrótce zerwana, gdyż 
firma porzuciła plac budowy i złożyła wniosek o upadłość 38. 
W wyniku tego ogłoszono nowy przetarg, także nieograniczony. 
Jego zwycięzca zgodził się tym razem dokończyć I etap rozpo-
czętej już inwestycji nie za 32,8, 36,5 czy 37,6 mln zł (najniż-
sze oferty pierwszego przetargu), ale za 47,7 mln złotych[XXXV]. 
Efektem tych postępowań było to, że I etap budowy CEiS został 
zakończony w roku 2013, gdy w pierwotnych planach całość 
inwestycji miała być gotowa w kwietniu 2012 roku. Nakłady 
na jego realizację wyniosły ok. 52 mln złotych wobec wcześniej 
planowanych około 36 mln. Te rzędu 15 mln wyższe koszty 
realizacji I etapu to niewątpliwie wynik zastosowania metody 
przetargu z kryterium najniższej ceny i braku skutecznego „prze-
świetlenia” kontrahenta, który złożył najniższą ofertę. Do takiej 
sytuacji zapewne by nie doszło, gdyby wybrano trudniejszy 
tryb przetargowy – negocjacje z ogłoszeniem. Konsekwencją 
tak przeprowadzonego wyboru firmy budowlanej jest to, że 

38 Upadłość – procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegają-
ca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli 
(tzw. egzekucja generalna, w odróżnieniu od egzekucji singularnej prowadzonej 
przez poszczególnych wierzycieli). Umożliwia ona często także restrukturyzację 
przedsiębiorstwa dłużnika (np. w drodze układu), a w niektórych porządkach 
prawnych także zwolnienie dłużnika z reszty długów. Szczegółowe zapisy dotyczące 
upadłości reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i napraw-
cze (Dz.U. Nr 60 poz. 535 z późn. zm.) [źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/
Upad%C5%82o%C5%9B%C4%87, stan na 21.07.2018].
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przez 8 lat nie zrealizowano kolejnych etapów budowy CEiS. 
Co więcej, w planach gminy nie przeznaczono na to środków aż 
do roku 2033[XXXVI]. Wójt gminy za takie działanie nie doczekał 
się krytyki ze strony radnych, wydaje się, że 15 mln złotych 
dodatkowych wydatków nie miało w ich ocenie istotnego zna-
czenia. Regionalna Izba Obrachunkowa także nie zareagowała. 
Przecież decyzje wójta były zgodne z prawem. 

Niewątpliwie, z jednej strony władze publiczne winny prze-
strzegać prawa, jednak w jego ramach muszą istnieć rozwiązania 
systemowe, które będą przeciwdziałać negatywnym skutkom 
obowiązujących przepisów. 

Dyskusja na temat roli prawa w państwie nie jest nowa. Czy ma 
być ono strażnikiem sprawiedliwości, etyki czy narzędziem rzą-
dzących w panowaniu nad rządzonymi? Filozoficzne dywagacje 
na ten temat sięgają nawet początków chińskiej cywilizacji. 
Przykładem może być tu spór zwolenników legizmu39 i kon-
fucjanizmu40, znanych szkół filozoficznych Państwa Środka.

39 Legizm – doktryna społeczna, pozostająca w skrajnej opozycji do konfucjanizmu, 
zakładająca utworzenie scentralizowanego państwa na podstawie egzekucji przepisów 
drobiazgowo regulujących wszelkie przejawy aktywności cesarskich poddanych. 
Instrumenty zawiadywania ubezwłasnowolnionym ludem to terror i donosicielstwo 
oraz stosowanie surowych kar i wysokich nagród. Cel legizmu to etatyzacja czło-
wieka. Środkiem do niego prowadzącym jest upowszechnienie zasady bezwzględnej 
lojalności wobec aparatu biurokratycznego, prowadzące do likwidacji zdobyczy 
„próżniaczej” kultury oraz tradycyjnych cnót moralnych. Efemeryczny triumf le-
gizmu miał miejsce w okresie panowania dynastii Qin (221–207 r. p.n.e.). Główni 
przed stawiciele: Shanyang (IV w. p.n.e.) i Hanfeizi (IV/III w. p.n.e.) [źródło: http://
www.eduteka.pl/doc/chinska-filozofia, stan na 21.07.2018]. 

40 Konfucjusz prezentował wzniosłe ideały zarówno w stosunku do jednostek, jak i do 
społeczeństwa. Jego zdaniem człowiek nigdy nie powinien poprzestawać w dążeniach 
do samodoskonalenia. Praca moralna nad sobą jest obowiązkiem człowieka, wiedza 
powoduje jego wzrost, a sama edukacja kształtuje kręgosłup moralny. Obowiąz-
kiem jest ulepszanie nie tylko siebie, ale też innych. O sobie należy myśleć zawsze 
w odniesieniu do społeczeństwa. W kwestii rządzenia Konfucjusz uznawał cnotę 
i politykę za nierozłączne. Główna jego koncepcja opierała się na przeniesieniu relacji 
i porządku panującego w rodzinie na stosunki społeczne i konstrukcję państwa. 
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Istotą legizmu było stworzenie prawa tak szczegółowego i przy tym 
surowego, aby niemożliwe było pozostawienie człowiekowi nawet 
najmniejszej decyzji w kwestii jego wykładni. Jedynym prawem 
w kraju powinno być prawo ustanowione przez władcę, ponie-
waż to w nim mają swoje źródło wszystkie prawa i jemu należne 
jest bezgraniczne i bezwarunkowe posłuszeństwo. Cała władza 
powinna spoczywać w rękach cesarza i powinna opierać się na 
wypełnianiu jego nakazów bądź zakazów, a nie na podstawie 
wymyślonych norm moralnych. Prawo powinno być wykonywane 
bez zastanowienia nad jego celowością, nawet, jeżeli jest jawnie 
pozbawione sensu. Społeczeństwo miało być równe wobec pra-
wa, a dyscyplina wystarczyła, aby zagwarantować wszechobecny 
dobrobyt. Konfucjaniści wyznawali prymat moralności oraz pra-
wa zwyczajowego, odwoływali się do wartości humanitaryzmu, 
świadomego poczucia obowiązku, kulcie przodków oraz tradycji, 
natomiast legiści a contrario uważali, że ani przodkowie, ani 
tradycje, ani moralność, nie mogą przeciwstawić się prawu, które 
powinno opierać się na dyscyplinie kija i surowych karach.[XXXVII]

Shang Yang (390–338 r. p.n.e.), przedstawiciel szkoły legistów, 
jest autorem41 tej oto sentencji: 

Uważał, że harmonijne stosunki rodzinne prowadzą do harmonijnego społeczeństwa. 
Za wyjątkowo istotne uważał odpowiednie relacje pomiędzy: ojcem i synem, władcą 
i poddanym, mężem i żoną, starszym bratem i młodszym bratem oraz pomiędzy 
przyjaciółmi. Pięć najważniejszych cnót konfucjańskich to: humanitarność (ren), 
prawość (yi), rytuał/etykieta (li), mądrość (zhi) oraz wierność (xin). Nazwano je 
Pięcioma Regulacjami i stanowiły one istotę życia i relacji społecznych. W krajach 
zachodnich nazwa „konfucjanizm” uznawana jest jako nazwa własna tradycji obecnej 
w Azji Wschodniej, którą zainicjował Konfucjusz. W rzeczywistości jest to tradycja 
ogólnie utrwalona w Chinach, wykształcona na długo przed nim, a którą Konfucjusz 
kultywował, badał i rozwijał. Nazwana została tradycją rujia (ruxue, rujiao, ru) co 
oznacza „doktrynę lub tradycję uczonych” [źródło: http://www.eduteka.pl/doc/
chinska-filozofia, stan na 21.07.2018].

41 Źródło: https://slynne-cytaty.pl/autorzy/shang-yang, stan na 21.07.2018.
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Gdy się rządy za pomocą kar sprawuje, lud żyje w strachu. Gdy 
zaś lud w strachu żyje, nie popełnia łajdactw. Gdy zaś nie ma 
łajdactw, lud jest szczęśliwy.

Jednak mimo swoich legistycznych poglądów zawartych w po-
wyższym zadaniu, zauważył, że: 

Drzewo stoczone przez korniki musi runąć. Spękany mur musi się 
zawalić. Gdy ministrowie współzawodniczą ze sobą w samolub-
stwie, a o lud się nie troszczą, wówczas ci, co na dole, odsuwają 
się od tych, co są u góry, kraj zaś przypomina spękany mur. Gdy 
urzędnicy wszelkich stopni łupią lud potajemnie, są oni podobni 
do korników.

Czyż powyższe spostrzeżenie chińskiego myśliciela sprzed ty-
sięcy lat nie brzmi całkowicie współcześnie? Jakby było komen-
tarzem do otaczającej nas rzeczywistości? A jeśli tak, to można 
postawić tezę, że już tysiące lat temu ludzie uświadamiali sobie 
niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwego wykorzystywania 
prawa w procesie sprawowania władzy. Wracając do współcze-
sności i zasady legalizmu, nasuwa się pytanie: jak zabezpieczyć 
się przed jej negatywnymi społecznie skutkami? Odpowiedź 
wydaje się prosta. Tworzenie prawa przez polityków powin-
no być pod znacznie większą kontrolą całego społeczeństwa, 
którego prawo to dotyczy, zgodnie choćby z przepisem art. 
4 Konstytucji RP, że: Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej 
Polskiej należy do Narodu.

Pożądane zmiany: Konstytucyjna zasada legalizmu win-
na być doprecyzowana i rozróżniać sfery działania władz 
wykonawczych na rzecz gospodarnej realizacji zadań 
publicznych (administracja „niewładcza”) i przeciwko 
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ograniczaniu praw obywatelskich (administracja „wład-
cza”42)[XXXVIII]. W zakresie działań „świadczących” (nie-
władczych) organy publiczne powinny mieć większą 
swobodę postępowania przy realizacji usług publicz-
nych (głównie przy zawieraniu umów). Działania w tym 
względzie winny być oceniane nie wyłącznie z punktu 
widzenia ich zgodności z literą prawa, formalnymi prze-
pisami, ale też zgodnie z interesem publicznym (celo-
wość i gospodarność podejmowanych decyzji). 

42 Administracja niewładcza:
• organ administracji publicznej nie musi dysponować wyraźną kompetencją (nie 

ma takiego wymogu), upoważnienie może wynikać z zakresu działania tego 
organu (z ogólnych norm zakreślających jego działalność);

• nie ma wymogu przeprowadzenia procedury, wystarczą zasady prawa cywilnego;
• w przypadku działań o charakterze niewładczym, zazwyczaj mamy do czynienia 

z takimi czynnościami, które mają charakter dwustronny, np. umowy cywilno-
prawne, gdy strony układają wzajemne stosunki na zasadzie równorzędności;

• w przypadku działań niewładczych, nie ma wymogu właściwej komunikacji;
• wymóg kontroli sądowej w stosunku do działań niewładczych jest w zasadzie 

zbędny, ale pojawiają się takie sytuacje, takie czynności niewładcze, które mogą 
pośrednio wpływać na sytuację prawną adresata, np. czynności materialno-tech-
niczne, i ustawodawca w stosunku do niektórych otworzył drogę do kontroli 
sądowej.

Administracja władcza: 
• działania władcze administracji publicznej będą wymagały wyraźnego wyposaże-

nia organu administracji w prawo do korzystania z władztwa (nie ma ogólnego 
domniemania);

• do podejmowania działań władczych musi być wyraźna norma kompetencyjna 
(„organ palcem musi ją pokazać”), np. starosta uprawniony do cofnięcia prawa 
jazdy;

• stosowanie działań władczych wymaga respektowania pewnej procedury, działa-
nia władcze z natury rzeczy powodują jakieś skutki w sytuacji prawnej adresata 
(np. jakaś przykrość), więc wymóg stosowania procedury jest ważny, aby taka 
decyzja nie spadała na adresata jak „piorun z jasnego nieba”;

• działania władcze są działaniami jednostronnymi;
• działania władcze muszą być we właściwej formie zakomunikowane adresatowi 

(wymóg właściwej komunikacji, zgodnej z prawem);
• działania władcze administracji publicznej podlegają kontroli sądowej (konse-

kwencja zasady legalności), co do zasady wszystkie te działania będą podlegały 
kontroli sądowej [źródło: https://www.arslege.pl/13020/materialy-edukacyj-
ne/8441/wladcze-formy-dzialania-administracji, stan na 21.07.2018].
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Ponadto powinna być wprowadzona konstytucyjna, 
obywatelska kontrola uchwalanego prawa poprzez in-
stytucję weta obywatelskiego43. Jego rolą byłoby nie-
dopuszczanie do uchwalania prawa wbrew interesowi 
publicznemu lub interesowi znacznych grup obywateli. 

4.2.  Konstytucyjna zasada „wolnego mandatu” 
źródłem bezkarności i arogancji władzy?

W art. 104 Konstytucji RP czytamy: Posłowie są przedstawicie-
lami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców. 

Posłowie nie muszą wypełniać swoich wyborczych deklaracji, 
dzięki którym ludzie ich wybrali. Ta konstytucyjna zasada zwal-
nia parlamentarzystów z lojalności wobec swych wyborców, ale 
nie wobec swoich partii politycznych, które mogą instruować 
posłów. Partie polityczne, a nawet sam ich lider, mogą wpływać 
na to, jak parlamentarzyści zagłosują. W tym celu lider może ich 
szantażować perspektywą utraty miejsc na listach wyborczych 
w kolejnych wyborach lub pominięciem ich przy obsadzaniu 
intratnych stanowisk44. Parlamentarzyści są więc zgodnie z Kon-
stytucją RP niezależni od Narodu, którego powinni być przed-
stawicielami. Ta sama Konstytucja pozwala jednak na silną ich 
zależność od ugrupowań politycznych, których są członkami. 

43 Aby dokładniej zapoznać się z zasadą weta ludowego – odpowiednikiem zapropono-
wanego przez Autora weta obywatelskiego – odsyłamy czytelnika do 8 książki z serii 
Biblioteka Rządzących i Rządzonych autorstwa prof. Mirosława Matyi „Szwajcarska 
demokracja szansą dla Polski?”. Opisane są w niej również inne instrumenty poli-
tyczne, które w swej dyspozycji ma naród szwajcarski. Profesor Matyja w artykułach 
poświęconych analizie systemów polskiego i szwajcarskiego wielokrotnie podkreślał, 
że w Szwajcarii do podobnych patologii nie dochodzi. I być może właśnie dzięki 
temu kraj ten plasuje się na czołowych pozycjach rankingów wolności, bogactwa 
i... zadowolenia obywateli [przypis redakcji].

44 Jak pamiętamy, ten sam mechanizm działa już na poziomie gminy.
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W ustawach zasadniczych innych państw także znajdują się za-
pisy gwarantujące swobodę głosowania wybranych przez naród 
przedstawicieli. Przykładowo w konstytucji Szwajcarii, w jej ar-
tykule 161, wprowadzono tzw. zakaz mandatu imperatywnego: 

1. Członkowie Zgromadzenia Federalnego głosują bez 
instrukcji. 

2. Ujawniają oni swoje związki z grupami interesów 45.

Zakaz dotyczy więc wszystkich, którzy chcieliby wpływać na 
indywidualne decyzje wybranych przez Szwajcarów reprezen-
tantów (w tym partii politycznych). W szwajcarskiej konstytucji 
znalazł się natomiast nakaz ujawniania związków parlamenta-
rzystów z różnymi grupami interesów, które mogłyby wpływać 
na sposób ich głosowania nad poszczególnymi ustawami. 

Zasada wolnego mandatu oparta jest na przekonaniu, że polityk 
winien reprezentować nie tylko osoby, które go wybrały, ale 
także wszystkie pozostałe: i te, które mają odmienne poglądy 
polityczne, i te, które nie miały szansy oddać na niego głosu, 
gdyż np. wybierały w innym okręgu wyborczym. Polska prak-
tyka wskazuje jednak, że posłowie nie reprezentują oczekiwań 
wszystkich wyborców. Co więcej, nie zawsze głosują zgodnie 
ze swoimi osobistymi przekonaniami. Najczęściej robią to, wy-
pełniając instrukcje swojej partii politycznej, w tym głównie 
jej lidera. Wiedzą przecież, że od jego woli zależy ich reelekcja, 
szczególnie gdy system wyborczy oparty jest na formule ordy-
nacji proporcjonalnej46. W obowiązującym systemie wyborcy 
nie głosują zatem na swoich przedstawicieli, a na przedstawi-
cieli ugrupowań politycznych (ich liderów). Tak więc nie ma 

45 Źródło: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/szwajcaria.html, stan na 14.06.2018.
46 Ordynacja proporcjonalna – sposób przeliczania głosów wyborców na liczbę man-

datów partii w parlamencie lub na liczbę głosów kandydata na urząd państwowy 
w procesie wyłaniania reprezentanta [źródło: Wikipedia, pol., stan na 14.06.2018].
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większej różnicy, kto z partyjnych list będzie wybrany. Każda 
z takich osób, jak wskazuje wieloletnie doświadczenie, będzie 
i tak głosowała zgodnie z rozkazami swoich przywódców. 

Powyższy problem nie dotyczy tylko posłów. W punkcie 1 art. 
23 ustawy o samorządzie gminnym[XXXIX] czytamy, że: Radny 
utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, 
a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy 
postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest 
jednak związany instrukcjami wyborców. Powtórzono tu zasadę 
sformułowaną w art. 104 Konstytucji RP. Radni nie muszą 
realizować oczekiwań mieszkańców swojej gminy. Możliwość ta 
nie dotyczy jednak „sugestii” pochodzących od wójtów. Ci, na 
wiele sposobów, mogą skutecznie wpływać na decyzje radnych.

Z rozdziału „W czyim interesie występują radni?” wiemy już, że 
w Gminie L. najmniejsza liczba głosów wystarczająca do uzy-
skania mandatu radnego w wyborach samorządowych w 2014 
roku wyniosła 113, co stanowiło 0,49% ogółu mieszkańców 
gminy i 0,73 % uprawnionych do głosowania[XL]. Postawmy 
pytanie: jak radni, wybrani tak niewielką liczbą głosów, mają 
reprezentować wszystkich mieszkańców gminy i w dodatku nie 
są związani obietnicami wyborczymi wobec nich?

Art. 170 Konstytucji RP stwierdza: Członkowie wspólnoty sa-
morządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach 
dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wy-
borów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady 
i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa.

Można odwołać organ samorządu, tj. wójta/burmistrza/pre-
zydenta czy całą radę gminy, nie można natomiast odwołać 
pojedynczego radnego. Jest to niewątpliwie paradoks – przecież 
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w wyborach oddajemy głos na konkretne osoby, i to w dodatku 
w różnych okręgach. Proces odwoływania całego składu rady 
gminy oznacza sankcjonowanie zasady odpowiedzialności zbio-
rowej. Dlaczego jeśli jeden z radnych sprzeniewierza się swoim 
obowiązkom, działając np. na szkodę swojej wspólnoty, to inni 
muszą odpowiedzieć za jego zachowanie? Albo nikt? 

Na radnych nie ciąży żadna realna odpowiedzialność za podej-
mowane decyzje, choć przynoszą oni czasem ogromne straty dla 
wspólnej kasy gminy[XLI]. Radni nie mają więc wystarczających 
motywacji, by reprezentować interesy mieszkańców, w prze-
ciwieństwie do dbania o interesy władzy wykonawczej, która 
dysponuje budżetem i może zagwarantować im reelekcję. Wójt/
burmistrz/prezydent ma przecież możliwości wpływania na 
sposób głosowania poszczególnych radnych, którzy podejmują 
ważne dla mieszkańców uchwały, w tym zatwierdzają propono-
wany przez niego sposób wydatkowania publicznych pieniędzy. 
Może to robić choćby poprzez zatrudnianie ich bądź członków 
ich rodzin w urzędzie gminy lub innych jednostkach organiza-
cyjnych z nią powiązanych. Tego rodzaju nepotyzm nie łamie 
obowiązującego prawa, jednak na pewno nie leży w interesie 
ogółu społeczności lokalnej. 

Pożądane zmiany: W Konstytucji RP powinna zo-
stać zmodyfikowana zasada „wolnego mandatu”. Zakaz 
wpływania na sposób głosowania wybranych przed-
stawicieli (nie tylko parlamentarzystów, ale i np. rad-
nych) winien dotyczyć nie tylko wyborców, ale wszel-
kich organizacji, w tym partii politycznych. Wybrany 
przedstawiciel, głosując w różnych sprawach, winien 
kierować się wyłącznie swoją wiedzą, doświadczeniem 
i sumieniem, a przede wszystkim interesem publicznym 
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całego narodu (lokalnej społeczności), a nie tylko swo-
jego politycznego ugrupowania. Jedynym sposobem 
wpływania na decyzje posłów, senatorów lub radnych 
powinno być przekonywanie ich co do tego, że dany 
wybór jest optymalnym kompromisem oczekiwań róż-
nych grup społecznych. Powinna być przy tym zlikwi-
dowana praktyka tzw. dyscypliny partyjnej.

Konstytucja powinna nakładać na wybieranych człon-
ków władz ustawodawczych i wykonawczych obowiązek 
ujawniania wszelkich ich związków z grupami interesów. 
Dotyczy to także faktów, które mogą mieć wpływ na 
sposób pełnienia przez nich mandatu, w tym głosowania.

Polskie prawo powinno stwarzać możliwość odwoływa-
nia przez obywateli, np. poprzez referendum, wybranych 
przez nich osób, a nie tylko organów władzy publicz-
nej. Odwołanie przedstawiciela musiałoby mieć związek 
z działaniem na szkodę interesu publicznego. Uzasadnio-
ną przyczyną takiego odwołania mogłoby być zatajenie 
związków z różnymi grupami interesów, o których jest 
mowa wyżej. Taką przyczyną mogłoby być również zata-
jenie istnienia konfliktu interesów jego i członków jego 
najbliższej rodziny ze sprawowaną przez niego funkcją. 
Oczywiście potwierdzonych przez niezawisły sąd.

Zasada wyrażona w art. 170 Konstytucji RP, iż członko-
wie lokalnej wspólnoty mogą odwołać jedynie wybrane 
przez siebie organy samorządowe, powinna być zmie-
niona. Możliwość takiego odwołania musi dotyczyć 
także poszczególnych radnych. Takie odwołanie powin-
no być w szczególności możliwe w sytuacji, gdy wystę-
puje konflikt interesów między daną osobą a pełnioną 
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przez nią funkcją. Rozstrzygać o tym powinien sąd na 
wniosek mieszkańców danej społeczności. Wniosek 
podpisany przez określoną ich liczbę, na przykład nie 
mniejszą od liczby głosów, jakie odwoływany radny 
otrzymał w czasie wyborów. Zasada ta miałaby taką 
zaletę, że trudniej byłoby odwołać radnego, który cie-
szyłby się znacznym poparciem.

4.3.  Konstytucyjna zasada równości wobec 
prawa, ale w czyim interesie stanowionego?

W art. 32. Konstytucji RP „Zasada równości obywatela wobec 
prawa” czytamy, że:

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do 
równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

W związku z powyższymi zasadami nasuwa się kilka pytań. Czy 
jeśli wszyscy obywatele są traktowani wobec prawa tak samo, 
to znaczy, że są realizowane ich podstawowe prawa, także te 
nadane przez Konstytucję? A co w sytuacji, gdy obowiązujące 
prawo nadaje niektórym grupom społecznym przywileje, które 
nie są akceptowane przez ogół społeczeństwa? Co w sytuacji, 
gdy prawo wyraźnie preferuje rządzących wobec rządzonych? 

W rozdziale „Czy wymiar sprawiedliwości wspiera obywateli 
w egzekucji ich praw podstawowych w sporach z administracją 
samorządową?” przedstawione są argumenty na to, że prawo 
administracyjne w zbyt małym stopniu chroni interesy obywa-
teli, zdecydowanie natomiast broni interesów osób rządzących. 
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Choćby w ten sposób, że nie przewiduje dla rządzących realnej 
odpowiedzialności za podejmowane przez nich decyzje.

Kontrowersyjną cechą sądownictwa administracyjnego jest to, 
że nie rozstrzyga ono sporów pomiędzy rządzącymi a rządzony-
mi, mając na uwadze równe prawa i obowiązki obu stron. Roz-
strzyga jedynie, kto przestrzega litery prawa. Kasacyjny charakter 
orzeczeń sądów administracyjnych (...) powoduje m.in., że sądy te 
zasadniczo nie rozstrzygają bezpośrednio o prawach lub obowiąz-
kach indywidualnych podmiotów (stron postępowania). Zawarte 
w sentencji wyroku sądu administracyjnego rozstrzygnięcie, ujęte 
w odpowiedniej formule procesowej, jest rezultatem przeprowadzo-
nej przez ten sąd kontroli administracji publicznej 47.

Kasacyjny charakter orzeczeń sądów oznacza, że nie mogą one 
ingerować merytorycznie w decyzje wydawane przez organy 
administracyjne, np. przez wójtów. Mogą one je tylko uchylać 
i ewentualnie w uzasadnieniu swoich decyzji sugerować okolicz-
ności, które winny być brane pod uwagę przy wydawaniu kolej-
nej decyzji w danej sprawie. Sugerować, ale nie zobowiązywać 
do ich uwzględnienia. Czy taka zasada chroni interes obywateli? 

Aby zilustrować ten problem, raz jeszcze posłużmy się przy-
kładem z Gminy L.[XLII]. Do jej wójta wpłynął w lipcu 2015 
roku wniosek o ujawnienie wynagrodzeń pracowników urzę-
du oraz merytorycznych uzasadnień przyznanych im nagród. 
Z rozdziału „Czy wiemy, na co wójtowie, burmistrzowie i pre-
zydenci wydają publiczne pieniądze?” dowiedzieliśmy się już, 
że z odpowiedzi wójta wynikało, iż na 122 osoby zatrudnione 
w urzędzie gminy tylko kilka z nich pełni funkcje publiczne. 
Początkowo ujawniono jedynie informacje o wynagrodzeniach 

47 B. Dauter, A. Kabat, „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Komentarz”, LEX 2013.
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czterech osób: wójta, jego zastępcy, skarbnika i sekretarza. Co 
do pozostałych pracowników wydana została decyzja odmowna. 
Powołano się przy tym na to, że nie pełnią oni funkcji publicz-
nych, więc informacje o ich wynagrodzeniach są chronione ta-
jemnicą na podstawie art. 5.2. ustawy o dostępie do informacji 
publicznej. Jednak w ustawie tej czytamy, że[XLIII]: Ograniczenie 
to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, 
mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach 
powierzenia i wykonywania funkcji. 

Wyjaśnijmy tu bliżej, kim są osoby pełniące funkcje publiczne. 
Prawo niestety, jak często ma to miejsce, nie definiuje tego 
jednoznacznie. Z definicją tego pojęcia spotkamy się w art. 
115 § 19 k.k.[XLIV]. Znaczenie tego pojęcia przybliża nam także 
sądowe orzecznictwo. I tak, Trybunał Konstytucyjny w jednym 
ze swoich wyroków (sygn. akt K 17/05 [33]) stwierdził, że: 
Wskazanie, czy mamy do czynienia z funkcją publiczną, powin-
no zatem odnosić się do badania, czy określona osoba w ramach 
instytucji publicznej realizuje w pewnym zakresie nałożone na tę 
instytucję zadanie publiczne. Chodzi zatem o podmioty, którym 
przysługuje co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ra-
mach instytucji publicznej.

Wspomnianą wyżej decyzję odmowną Gminy L. uchyliło Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze (KOA/1262/Pi/15), stwierdza-
jąc, że nie jest możliwe, aby nikt z zatrudnionych pracowników 
w urzędzie poza wójtem, jego zastępcą, skarbnikiem i sekre-
tarzem nie pełnił funkcji publicznych. W wyniku stanowiska 
SKO ujawniono informacje dotyczące wynagrodzeń kolejnych 
5 osób z 122 pracowników urzędu gminy. Danych dotyczących 
pozostałych osób nie przekazano. Bezczynność w tym zakresie 
została zaskarżona do WSA. Ten uwzględnił skargę, nakazu-
jąc wójtowi ponowne rozpatrzenie wniosku. W uzasadnieniu 
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wyroku sąd wskazał, że gmina może nie ujawnić wynagrodzeń 
jedynie tych osób, co do których wykaże (dla każdej z osobna), 
dlaczego, jej zdaniem, nie pełnią one funkcji publicznej. Po tym 
wyroku sądu wójt Gminy L. udostępnił wynagrodzenie jeszcze 
jednej osoby, a w stosunku do pozostałych po raz kolejny wydał 
decyzję odmowną. Nie zastosował się przy tym do wytycznych 
sądu i nie wykazał, dlaczego, jego zdaniem, tylko kilka osób 
w urzędzie gminy pełni funkcje publiczne lub ma jakikolwiek 
związek z ich pełnieniem.

W związku z kolejną skargą na niewykonanie wyroku (wytycz-
nych sądu) WSA stwierdził, że jednak był on wykonany, gdyż 
wniosek został formalnie rozpatrzony, a bez znaczenia jest przy 
tym to, że kolejna decyzja wójta nie uwzględniła zaleceń sądu. 
Sąd wyjaśnił przy tym, że obowiązujące prawo nie pozwala mu 
ocenić sprawy merytorycznie, gdyż zgodnie z nim liczy się tylko 
to, że wójt Gminy L. zareagował w jakikolwiek formalny sposób 
i wydał decyzję. Fakt, że nie była ona zgodna z obowiązującym 
prawem, nie miał tu znaczenia. Zdaniem sędziów, z tego po-
wodu skarżący winien po raz trzeci zaskarżyć tę wydaną decyzję 
(po prawie 2 latach od złożenia pierwszego wniosku) i rozpocząć 
całą procedurę od nowa.

Powyższa historia jasno ukazuje problem wadliwego systemu 
sądownictwa administracyjnego. Zgodnie z nim, sąd nie mógł 
nakazać konkretnego działania organowi administracji, który 
nie chce przekazać danych informacji, mimo że prawo tak na-
kazuje. Praktycznie sąd może tylko w nieskończoność uchylać 
kolejne decyzje odmawiające udzielenia informacji publicznej. 
Brak woli jej ujawnienia przez zobowiązane do tego osoby po-
zostawia je bezkarnymi. 
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Sądy powszechne, rozstrzygając spory pomiędzy obywatelami 
czy różnymi innymi podmiotami, mogą rozpatrywać je pod 
względem merytorycznym i nakazywać określone działanie, 
a nie jedynie uchylać jakąś decyzję. Przykładowo, sądy gospo-
darcze wydają nakazy zapłaty, a nie tylko stwierdzają, że brak 
płatności jest niezgodny z literą prawa. Mogą zobowiązać dłuż-
nika, aby wywiązał się z uregulowania długu. Jeśli dłużnik nie 
podporządkuje się tej decyzji, zaległość pomoże wyegzekwować 
komornik. Podobnie sądy pracy mogą nakazać pracodawcy 
przywrócenie zatrudnienia pracownika lub nakazać wypłatę 
odszkodowania. Nie ograniczają się do unieważnienia decyzji 
o zwolnieniu, by pracodawca ponownie rozważył sprawę i raz 
jeszcze zwolnił pracownika. Jeśli podatnik nie udzieli w obowią-
zującym terminie urzędowi skarbowemu wymaganych infor-
macji (deklaracji podatkowych) lub nie złoży ich do Krajowego 
Rejestru Sądowego, to zostanie ukarany mandatem, niezależnie 
czy jego pomyłka była wynikiem złej woli, niewiedzy czy zwy-
kłego przeoczenia. Podobnych przykładów można przytoczyć 
znacznie więcej. Obywatele czy podmioty gospodarcze są 
więc dyskryminowane przez obowiązujące prawo w sto-
sunku do podmiotów publicznych (władzy wykonawczej). 

Pożądane zmiany: Do wszystkich ustaw określających 
obowiązki podmiotów publicznych lub osób sprawu-
jących funkcje publiczne powinny być wprowadzone 
jasne zasady odpowiedzialności za ich niewykonywanie. 
Urzędników nie może chronić fakt, że nie respektują 
praw obywatelskich nie ze złej woli, a „jedynie” z powo-
du nieznajomości prawa czy błędnej jego interpretacji. 
Tym bardziej, że w przeciwieństwie do obywateli, mają 
przecież na co dzień do dyspozycji prawników, któ-
rym płacą publicznymi pieniędzmi. Ustawy te winny 
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ponadto być znowelizowane w taki sposób, aby w jak 
największym stopniu wyeliminować z nich niejedno-
znaczności, które mogą być pretekstem do niewykony-
wania przez podmioty publiczne swoich obowiązków. 
Sądy administracyjne powinny bezwzględnie stosować 
zasadę legalizmu jedynie przy rozstrzyganiu spraw do-
tyczących działań administracji o charakterze „wład-
czym”, które naruszałyby prawa obywatelskie. Z kolei 
w zakresie jej działań niewładczych („świadczących”) 
przy rozstrzygnięciach sędziowie winni mieć możliwość 
opierania swoich wyroków na efektach tych działań dla 
pożytku publicznego. 
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5. Podsumowanie

Polski system prawny oparty jest na szeregu dogmatach, które 
znajdują swoje odzwierciedlenie w Konstytucji RP. Ogrom-
ne znaczenie dla egzekucji obowiązującego prawa ma także 
założenie, że ustawodawca zawsze postępuje racjonalnie. Czy 
rzeczywiście zawsze? W niniejszej książce starałem się wykazać, 
że jest to błędne przekonanie.

Literalne odwzorowywanie tych generalnych, nadrzędnych za-
sad w całym systemie prawa doprowadziło do naruszenia równo-
wagi pomiędzy traktowaniem rządzących i rządzonych. Trwają 
spory o zachowanie trójpodziału władz i ich wzajemną nieza-
leżność. W trakcie tych sporów zapominamy, że najważniejszą 
zasadą działania władz powinno być służenie społeczeństwu. 

Trybunał Konstytucyjny w polskim systemie prawnym ma kon-
trolować zgodność uchwalanych ustaw z Konstytucją RP. Przy-
najmniej w założeniach. Potrzebne jest jednak wprowadzenie 
do tego systemu rozwiązań, które lepiej pilnowałyby zgodności 
tworzonego prawa z interesem publicznym. Potrzeba nam takie-
go „trybunału”, który mógłby blokować wprowadzanie ustaw 
i rozporządzeń niezgodnych z tym interesem, nawet gdy są one 
formalnie zgodne z Konstytucją. Zgodność uchwalanego prawa 
z Konstytucją winna być zatem warunkiem koniecznym, choć 
niewystarczającym dla akceptacji stanowionego prawa. 

Rolę takiego trybunału obywatelskiego może pełnić instytucja 
weta obywatelskiego. Jej formą może być referendum przepro-
wadzane na wniosek określonej liczby osób, np. 500 tysięcy, 
mających czynne prawo wyborcze. Wynik takiego referendum 
winien być bezprogowy, czyli ważny bez względu na frekwencję, 
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i wiążący, czyli władze muszą się do niego bezwzględnie zastoso-
wać. Ważne jest przy tym, aby głosujący obywatele byli rzetelnie 
poinformowani o argumentach za i przeciw przyjęciu danego 
aktu prawnego. Bez wyznaczanego progu frekwencyjnego za-
równo zwolennikom, jak i przeciwnikom nowego prawa zale-
żałoby na tym, aby każdy głosujący był dobrze poinformowany 
w przedmiocie referendum. Politykom zależałoby także na jak 
największej frekwencji, bo próby bojkotowania głosowania nie 
przynosiłyby żadnych efektów – niegłosowanie byłoby rów-
noznaczne z akceptacją wyboru dokonanego przez większość.

Inną, wartą rozważenia formą weta obywatelskiego mogłoby 
być zebranie określonej liczby podpisów wyborców na jego rzecz 
przy jednoczesnym jego wsparciu przez część parlamentarzy-
stów (posłów/senatorów). Protest przeciwko nowej ustawie czy 
rozporządzeniu musiałoby podpisać np. 500 tysięcy wyborców 
i np. 1/3 posłów lub senatorów. Weto mogłoby być wtedy ważne 
bez przeprowadzania referendum. Zaletą takiego rozwiązania 
byłyby niższe koszty. Podpisy parlamentarzystów, którzy mają 
lepszy dostęp do różnego rodzaju specjalistów (w tym prawni-
ków), dawałyby też większą rękojmię, że decyzja o odrzuceniu 
danej ustawy czy rozporządzenia nie jest podjęta zbyt pochop-
nie, z pominięciem ważnych faktów czy okoliczności. Prawo 
do weta obywatelskiego powinno obejmować obowiązujące 
już ustawy. 

Weto obywatelskie miałoby ważną rolę prewencyjną. Świadomi 
jego politycy, szczególnie ci aktualnie rządzący, byliby bardziej 
skłonni przeprowadzać rzetelne konsultacje społeczne projektów 
ustaw oraz negocjacje z opozycją. I pamiętaliby, że jeśli uchwalą 
prawo korzystne jedynie dla rządzących (np. swojej partii), to 
istnieje spora szansa, że zostanie ono skutecznie oprotestowane, 
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nie tylko werbalnie przez opozycję, ale także przez wyborców, 
i to nie na ulicach, ale przy urnach wyborczych. 

Weto obywatelskie mogłoby działać też podobnie jak obec-
ne już w Konstytucji RP weto prezydenckie. Sprzeciw wobec 
uchwalonej ustawy wyrażony w formie weta obywatelskiego 
blokowałby jej wejście w życie, chyba że byłby odrzucony przez 
posłów w liczbie, która potrzebna jest do uchwalenia zmian 
w Konstytucji. 

Uzupełnieniem weta obywatelskiego powinna być także sku-
teczna obywatelska inicjatywa ustawodawcza dotycząca całkiem 
nowych projektów ustaw, tj. objęta obowiązkiem jej procedo-
wania w parlamencie.

Weto i inicjatywa obywatelska dawałyby realne szanse wprowa-
dzenia większej równowagi pomiędzy wybieranymi władzami 
(rządzącymi) a resztą społeczeństwa (rządzonymi). Można nawet 
powiedzieć, że dogmat o trójpodziale władz zamieniony byłby 
na zasadę równowagi czterech władz, w tym tej sprawowanej 
bezpośrednio przez obywateli. Wszak nawet aktualna treść 
Konstytucji RP w art. 4.2 stanowi, że: Naród sprawuje władzę 
przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
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Biblioteka Rządzących i Rządzonych

Celem tej serii jest przybliżenie bardzo trudnych i skompli-
kowanych zagadnień rządzenia i zarządzania. Wielu osobom 
wydaje się, że są one proste, ale to nieprawda. Pragniemy, aby 
dzięki tym książeczkom rządzący podejmowali roztropne i da-
lekowzroczne decyzje, mające na celu pokojowy rozwój eko-
nomiczny i cywilizacyjny, z kolei by rządzeni nie byli łatwą 
„zdobyczą” dla polityków i w większym stopniu sami aktywnie 
wpływali na sytuację w kraju i na świecie.

W serii Biblioteka Rządzących i Rządzonych ukazały się:

010 Jacek 
Barcikowski

„Zgodnie z prawem przeciwko 
obywatelom. Dramat polskiej 
samorządności”

009 Bill Frezza „Jak uchronić demokrację przed... 
demokratycznie wybranymi 
politykami”

008 Mirosław 
Matyja

„Szwajcarska demokracja szansą dla 
Polski?”

007 Magdalena 
Spendel

„Jak Zostać Tygrysem Europy”

006 John Glubb „Cykl Życia Imperium”

005 Joanna 
Lampka

„Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto 
jest prezydentem Szwajcarii?”
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004 Anatolij 
Fiedosiejew

„Zapadnia. Człowiek i socjalizm”

003 Ludwig von 
Mises

„Biurokracja”

002 Ludwig von 
Mises

„Planowany chaos”

001 Ludwig von 
Mises

„Mentalność antykapitalistyczna”



„59 kluczy do zrozumienia zagadki życia przedstawia spójną teorię powstania 

życia na Ziemi. Według autora, życia nie da się zrozumieć wyłącznie w oparciu 

o  jedną dyscyplinę naukową i  dlatego spośród wielu dziedzin wybrał te za-

gadnienia, które według niego są najważniejsze w zrozumieniu zagadki życia. 

„Kluczy”, bo tak zostały one nazwane, jest 59 i pochodzą z: logiki, teorii mno-

gości, teorii systemów, teorii stabilności, filozofii, automatyki, chemii, biologii, 

teorii informacji, cybernetyki, matematycznej teorii gier, ewolucjonizmu, analizy 

matematycznej i, co bardzo ważne, ekonomii.

Według autora znajomość tych dyscyplin jest potrzebna, aby zrozumieć 

o co chodzi we wszystkich aspektach życia, począwszy od poziomu mole-

kularnego aż do ludzkiego – społecznego. Przy czym wcale nie trzeba 

gruntownie studiować tych wszystkich wymienionych działów 

nauki, wystarczy znajomość tych właśnie 59 kluczy 

do zrozumienia zagadki życia.”

59 kluczy 
do zrozumienia 

zagadki życia 

Jan Kubań
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