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DR. JULJAN HUBERT.

ZAGADNIENIE KOMISARYCZNOŚCI W SAMORZĄDZIE 
GMINNYM (WIEJSKIM ORAZ MIEJSKIM) I POWIATOWYM 

W B. DZIELNICY PRUSKIEJ.

TREŚĆ.

Wstęp.

1. Komisaryczność w samorządzie jako forma prawna kreacji orga- 
nów samorządowych.

2. Jej wyjątkowość (państwowość) oraz niestałość.
3. Han pracy.

I. Komisaryczność w samorządzie jako zagad
nienie teorii samorządu.

4. Wielość teoryj 'Samorządu jako wskaźnik metodologiczny.
5. Ograniczenie zagadnienia do doktryn niemiecko^pruskich.
6. Oparcie rozważań na ich syntezach.
7. Przegląd najważniejszych doktryn w ich stosunku do komisa- 

ryczności
A. Teorje polityczne (wybieralność, niezawodność, nle- 

płatność organów administracyjnych).
B. Teorje prawnicze: Korporatywność samorządu.
C. Niezależność prawna organów ciała samorządowego od rządu.
D. Organizacja prawna — hy pot etycznych adresatów aktów 

administracji — jako podmiotu administracji.
E. Prawo podmiotowe publiczne samoorganizacji i administracji 

w sprawach samorządowych.
F. Obowiązek publiczny sprawowania administracji w sprawach 

publicznych.



II. K o m i s a r y c z n o ś ć w samorządzie jako zaga
dnienie teorji nadzoru państwowego.

8. Przegląd najważniejszych doktryn w ich stosunku do komisa
ryczności.
A. W ogólności.
B. Nadzór jako jus eminens.
C. Nadzór jako publiczne prawo podmiotowe.
D. Nadzór jako publiczny obowiązek prawny.

9. Komisaryczność jako środek nadzoru państwowego.
A. System środków nadzoru państwowego.
B. Komisaryczność w systemie środków.

III. Komisaryczność w samorządzie gminnym, 
miejskim, wiejskim i1 powiatowym b. dzielnicy 

pruskiej', jako zagadnienie dogmatyczne.

10. Źródła prawne i ich znaczenie dla oceny przedmiotu.
11. Komisaryczność, jako zjawisko prawne.

A. Warunki organizacyjne — zarządzenia komisaryczności 
(organy, podlegające obsadzie komisarzy).

B. Warunki materialne (powody) zarządzenia komisaryczności.
C. Warunki formalne (organ zarządzający, postępowanie).
D. Warunki podmiotowe kandydata na komisarza.
E. Zarządzenie komisaryczności — jako akt administracyjno- 

prawny (forma, zaczepialność, kontrola).
F. Moc prawna zarządzenia komisaryczności (w czasie, 

przestrzeni).
12. Komisaryczność jako sytuacja organizacyjno-prawna podmiotu 

samorządowego.

Zakończenie.

13. Wnioski.
14. Perspektywy —- de lege ferenda.

WSTĘP

1. Komisaryczność w samorządzie jest — ogólnie bio- 
rąc — jedną z form kreacji organów ciała samorządowego — 
w ramach jegO' ustroju.

'Komiisaryczność nie burzy podstaw życiowych ustroju sa- 
morządowego1; podstawy te pozostają bowiem — mimo komi
saryczności — nienaruszone. Zaprowadzenie komisaryczności — 
ani nie zmienia obszaru samorządowego; — ani nie zmienia spo



łecznej treści (tworzywa) ciała samorządowego; — ani wresz
cie nie zmienia w n-iczem treści i zakresu władzy samorządowej.

Nie zmienia też jego podstaw prawnych (normatywnych).
Zaprowadzenie komisaryczności w jakiejś gminie, czy po

wiecie — nlie jest wypływem zmiany prawa przedmiotowego', 
na którem opiera się prawny ustrój danego- samorządu. Z punktu 
widzenia norm prawa samorządowego-, komisaryczność — o ile 
ma wogóle przejawiać się w ustroju samorządowym — musi być 
tak -sarnio- przewidzianą', jak przewidziane są inne — .niek-omisa- 
rycz-ne — formy kreacji organów samorządowych.

2. Mimo- to— bynajmniej nie można twierdzić, że komisa
ryczność jest zjawiskiem normałnem w ustroju samorządu. Tak 
nie jest. I z konstrukcji normatywnej i z podstaw teoretycz
nych samorządu — komisaryczność jest czemś w- organizacji 
samorządu niestalem (tymczasowem) i wyjątkowem (w zasa
dzie swej obcem). Tytuł komisaryczności — oczywiście dopu
szczalnej- z punktu widzenia norm prawnych — wywodzi się nie 
z upoważnień organizacyjnych (wewnętrznej zdolności organi
zacyjnej) -ciała samorządowego-, lecz — z upoważnień organi
zacyjnych czynników, prawniczo poza obrębem ciała samorzą
dowego- stojących. Zasadą prawną komisaryczności jest. za
leżność organizacyjna samorządu od państwa, nie zaś wol
ność, — nadzór państwowy -nad samorządem, nie zaś „prawo-“ 
ciała samorządowego- do- organizacji wewnętrznej. W konsek
wencji — organy komisaryczne są czemś naturze samorządu 
obcem. Dlatego ci, którzy jako tworzywo samorządu, są 
uprawnieni1 -do- samoorganizacji wewnętrznej samorządu, nie 
nazwą nigdy organów komisarycznych — wlasnemi, senior zą- 
dowemi. Samorządowemi będą one tylko w znaczeniu fimkcjo- 
nalnem, jako- że — działając —ciało samorządowe, posiadające 
organy komisaryczne, nie może bez nich -się obejść -i dlatego — 
nie może uważać ich za obce.

3. Jak z uwag dotychczasowych powziąć można, komisa
ryczność w samorządzie jest zjawiskiem wtórnem, zależnem 
instrumentalnie od istnienia państwa, samorządu i przewidują
cego ją Układu norm prawnych. W zależności tej wyraża się 
zagadnienie komisaryczności w -samorządzie. Zagadnieniem 
otwarłem jest bowiem, jakiego rzędu (konieczność, czy przy
padkowość) jest owa ¡zależność komisaryczności od wyznacza



jących ją ¡instrumentalnie elementów, jaką ma rację, czy tylko 
dogmatyczną — (rekurs do norm), czy także teoretyczna, (re- 
kurs do podstawi ogólnych samorządu i jego stosunku do pań
stwa). Stąd — konieczność przedstawienia komisaryczności 
w samorządzie jakoc

I) zagadnienie teorji samorządu;
II) zagadnienie teorji nadzoru państwowego;

MI) zagadnienie dogmatyczne (prawa pozytywnego).

I. KOMISARYCZNOŚĆ W SAMORZĄDZIE JAKO 
ZAGADNIENIE TEORJI SAMORZĄDU.

4. Jak wiadomo— nie ma jedhej teorji samorządu. Teoryj 
tych jest wiele; różnią się nietylko zasadą podstawową sądów 
o samorządzie, lecz odnoszą ją do różnych historycznie i tery- 
torjallnie ustrojów. Mamy wobec tego różne samorządy — nie
miecki, francuski, angielski — i. różne teorje dla każdego z nich. 
Uwagi te — wyznaczają metodologicznie bieg rozważań nad' ko- 
misarycznością, jako zagadnieniem teorji samorządu; w szcze
gólności — rozważania te powinny skonfrontować komisarycz- 
ność z zasadami podstawowemi samorządu i wyświetlić, czy 
i jak zasady te wpływają na jej konstrukcję.

5. Z uwagi na ograniczenie zagadnienia komisaryczności 
w samorżądżie db ziem b. dzielnicy pruskiej, odpada potrzeba 
uwzględnienia doktryn, które pozostały bez wpływu na istnie
jący w dzielnicy tej ustrój samorządu. Ustrój ten — ze względu 
na podtrzymujące go niemiecko-pruskie prawodawstwo organi- 
zacyjne — kształtował się pod wpływem różnych szkół nie
mieckich; doktryny ich stanowić powinny główny materjał dla 
rozważań teoretycznych.

€. Wobec obfitości materiału i niemożności wyczerpania 
go na łamach i w czasie wyznaczonym rozprawie, konfrontacja 
komisaryczności z teorją samorządu musi z konieczności — 
oprzeć się na metodzie syntetycznej. Stosując tę metodę — 
sprowadza się istniejące teorje samorządu do pewnych zasadni
czych typów i z nich dopiero wyprowadza się sądy, zawiera
jące — wprost lub pośrednio' — rozwiązanie wysuniętych wyżej, 
zagadnień.



7. A. Teorje polityczne samorządu widzą istotę samo
rządu .albo w wybieralności ), albo- w niezawodowości ) i nie- 
płatności ) organów administracji lokalnej, albo w odpowiedniej 
kombinacji tych momentów ). W stosunku do komisaryczności 
mają one różną domio-slość. W 'Szozegóiności — bezwzględnie 
nie wykluczają komisaryczności i mogą obok niej istnieć — 
niezawodiowość i nieplatność; komisarycznie można bowiem po- 
ruczać stanowiska -organów ciała samorządowego tak niezawo- 
dowcom, jak i bez osobnego- stałego wynagrodzenia. Inaczej 
natomiast ma się rzecz z wybieralnością. Gdzieby funkcje miały 
być poruczone komisarycznie osobie, wybranej specjalnie dla 
ich sprawowania przez właściwe czynniki ciała samorządowego,

1 2
3

4

i podstawy samorządu europejskiego, 1926, str. 78. Stanowisko, modyfi
kujące znaczenie wybieralności, zajmują: Peters, Grenzen der kommu
nalen Selbstverwaltung in Preussen, 1926, str. 18 i n., oraz str. 31, 37 i n.; 
P r e u s si, Selbstverwaltung w Handwörterbuch der kommunalen Wissen
schaften, tom 3 z r. 1924, str. 776, oraz Körner Alois. Beiträge zur 
Theorie der Selbstverwaltung (Zeitschrift für öffentliches Recht, t. IX 
z 1929 r.), str. 91, 93, 95 i n.

2) Meyer-Ansc'hütz Georg, Lehrbuch des Deutschen Staats- 
rechts, 7 wyd. (1919), str. 386 i n.

8) Sarwey (Allgemeines Verwaltungsrecht, 1884, st-r. 133) od
różnia kilka pojęć samorządu: als Teilnahme der Interessenvertretung an 
der Verwaltung, als Verwaltung im Ehrenamt, als staatsrechtlicher' Grund
satz, als Koimmunalverwaltung).

4) Niektórzy autorzy (np. Peters o. c. str. 8) zaliczają do 
politycznych teoryj samorządu — doktrynę o niezależności 
prawnej organów administracji lokalnej od rządu. Twórcą jej jest 
w zasadzie Gneist; posiada licznych stosunkowo wyznawców. Z lite
ratury niemieckiej — zob. N euk a m p: Der Begriff der Selbstverwaltung 
im Rechtsinne (Archiv für öffentliches Recht, Tom 4), z polskiej — 
Panejko o. c. str. 97. Doktryna ta — jest jednak w istocie — 
prawniczą (p. m. ustęp C.).

J) Arndt, Das Staiatsrecbt -des deutschen Reichs 1901, str. 310 i n. 
Meier Ernst, Das Verwdtungsrecht (w Holtzendorffa i Kohlera Enzy
klopädie der Rechtswissenschaft!, wyd. 6 z r. 1904, tom 2), str. 644; B l o- 
däg, Die Selbstverwaltung als Rechtsbegriff, 1894, str. 43. Z nowszych 
do pewnego stopnia — H e rw itt, Grundlehren des Verwaltungsrechts, 
1921, str. 188, oraz Fleiner, Institutionen des deutschen Verwaltungs
rechts, 1913, str. 97. Przeciw wybieralności, jako warunkowi istotnemu, 
konstytuującemu pojęcie samorządu, oświadcza się przeważająca większość 
autorów. Z dawniejszych — np. Sarwey. Allgemeines Verwaltungs
recht, 1884, str. 133; z nowszych — np. Mayer Otto, Deutsches Ver
waltungsrecht, wyd. 2, tom, 2 (r. 1917), str. 673 i n. Panej ko, Geneza 



tam nie możnaby mówić o komisaryczności. Wybieralność 
i komisaryczność są implicite niezgodne ze sobą. Wybieralność 
jest niewątpliwie przejawem korporatywności5) samorządu; 
mimo .to nie można jednak twierdzić, że wybieralność organów 
administracji lokalnej nie może się obejść bez korporatywnej or
ganizacji ogółu wyborców6). Tak nie jest. Nauka organizacji 
administracji publicznej zna liczne przykłady wybieralności7) 
organów administracyjnych przez obywateli, nie związanych 
ad hoc węzłem korporatywności w znaczeniu prawniozem.

5) p. niżej ustęp B. a w szczególności noty 11 — 15.
6) Podobnie P a n e i k o, o. c. str. 63.
7) Co do wieloznaczności terminu „wybieralność“ — p. Preuss, 

o. c. str. 766.
8} Schoen Paul, Deutsches Verwaltungs! echt w Enzyklopädie der 

Rechtswissenschaft in systematischer Verarbeitung, begründet Holtzen- 
dorff, lherausgegeiben von Kohl er, — wyd. VII, tom IV, str. 202. Blodig 
Herman, Die Selbstverwaltung, afei Rechtsbegriff, 1894, str. 20, oraz auto- 
rowie cytowani u Körner a, o. c. str. 89. Na gruncie korporatywno- 
ści samorządu stoi również w pewnym stopniu M a y e r Otto, o. c. 571 
i n. 636, 642. Nie brak jednak autorów, którzy nie uznają korporatyw
ności za cechę istotną samorządu. Do tych należy np. — z polskich — 
Panejko, o. c. str. 90. Ze względu na korporatywność samorządu nie
którzy autorzy widzą w samorządzie zasadniczą postać decentrał1- 
z a c j i. Doktryna ta nie ma jednak dla konstrukcji samorządu większego 
znaczenia.

B. Mówiąc o1 korporatywności porzuca się jednak teren 
teoryj politycznych samorządu — ii staje się na gruncie jego 
teoryj prawniczych.

Korporatywność publiczno-prawna, pochodna od państwa', 
uważaną jest przez wielu autorów za istotne prawnicze znamię 
samorządu8), ponieważ wyraża prawniczo1 szczególną, podmio
tową sytuację samorządu jako samoistnej, organizacyjnej formy 
administracji publicznej (administracja samorządowa). Przeci
wieństwem podmiotowem samorządu jest państwo, — jako- pod
miot administracji publicznej (administracja państwowa, rządo
wa). Dla korporatywności samorządu nie wystarcza atoli, aby 
podmiotem administracji publicznej byl jakikołwiekbądź podmiot 
prawny, różny od państwa. Podmiotem tym musi być korpo
racja (publiczno-prawna), jako samoistny związek prawny, 
oparty na członkostwie, od państwa różny, ale odeń pochodny. 
Ze względu na ten postulat —> niema samorządu, gdzie uprawnie



nie do1 sprawowania administracji publicznej miałoby służyć 
jednostce* * * * 9 10 *), łub gdzie podmiotem samorządu miałby być 
zakład™). Stojąc na gruncie korporatywności samorządu —- 
opiera się jego organizację wewnętrzną na członkostwie. 
„Z idei' korporacyjności, wynika, że każdy członek korporacji 
winien mieć prawo w administracji jej sprawami lub pośrednio 
przez wydział, wybrany przez wszystkich członków korpo
racji“ “). „"Odpowiada to zatem organizacji ciał samorządowych 
jako zwiążków korporatywnych, że organy, którym poruczono 
prowadzenie administracji nie są mianowane przez władzę pań
stwową, lecz są wybierane bezpośrednio1 przez przedstawicieli 
związku korporały wnego“12 *). Jak powiada Peters ) „nonsen
sem logicznym byłyby postanowienia ustawowe z jednej stro
my — przyznające ciałom samorządowym prawa korporacyj 
prawa publicznego, — a z drugiej — '.zabraniające im posiada
nia 14 *) własnych organów“16). Korporatywność samorządu 
przemawia za uzależnieniem aktu kreacji, organów samorządu 
od członków korporacji samorządowej. Komisaryczność nato
miast wprowadza do samorządu organy nie ustanowione korpo
rały wnie (t. j. nie pochodzące od członków). Z ustanowienia or
gan komisaryczny jest — heteroarchiczny, gdy organy ustano
wione korporatywnie — autarchiczne. W pierwszym przypad
ku — zasadą organizacyjną kreacji organów samorządu jest za
kładów ość, w drugim zwiazkowość konstrukcji pojęciowej samo
rządu M). Zasady te 'niewątpliwie kłócą się ze sobą. Nie wykłu- 

•) Inaczej. — Lab and! Paul, Staatsrecht der dieutschen Reichs.
(Wyd. 5, tom I, str. 102)1, oraz Deutsches Refchsstaatsrecht (1907, str. 27).
Jednak — w' Staaterecht des deutschen, Reichs, wyd. 4 (str. 98) — mówiąc
o samorządzie — ogranlicza go dlo. adlmiiniistracji! przez ciała, p od i-
tyczne, p odp o r z ą dk o w an e państwu.

10) Inaczej — Fleiner, o. c. str. 99, który ciałami samorządowe- 
mi nazywai i związki niepaństwowe i zakłady. Co do pojęcia zakłam 
du — p. n. nota 16.

u) P a n e j k o, o. c. str. 86.
12) B i odig o. c. str. 43.
w) o. c. str. 31.
14) A implicite również — samodzielnego ustanawiania.
1B) Podobnie Körner o. c. str. 91 i n„ oraz 95 i n.
16) Co do obu zasad — p. Spann Othmar, Organisation w Hand

wörterbuch der Staats Wissenschaften E'lst’era, Webera ü Wieser a, wyd. 
IV, itom 6, str. 767. Weber Max, Wirtschaft und Gesellschaft w Grund- 



czają się jednak do tego stopnia, by'nie mogły równolegle wyzna
czać aktów kreacji organów ustroju samorządowego.

Komisaryczmość nie zabija korporatywności samorządu, 
rozszerza1 natomiast jego konstrukcyjną podstawę. Z chwilą 
ustanowienia komisarza w jakimś ustroju samorządowym, sa
morząd, nie przestając być związkiem, staje się — na czas 
komisaryczności — rówMież zakładem. Teza ta — wymaga 
■oczywiście odpowiedniego uzasadnienia.

Jak już o tem była mowa17) — komisaryczność nie jest 
wypływem jakiejś rewolucji prawnej w samorządzie, lecz wy
nika z norm prawa przedmiotowego'. Dopuszczalność prawna 
komisaryczności dowodzi, iż samorząd — od pierwszej chwili 
swego istnienia — posiada dwojaką normatywną zasadę orga
nizacyjną; jest — z reguły — równocześnie i związkiem i za
kładem. Zasady te mogą wyrażać się odpowiedniemi funkcjami 
kreacyjnemi albo stale i 'łącznie obok siebie (dwutorowość 
aktów kreacyjnych), gdy organy samorządu ustanawiane są — 
częściowo' przez członków, częściowo — przez podmioty poza 
ich gronem stojące (państwo18), — albo1 niestale, kolejno (alter
natywność aktów kreacyjnych), przyczem — jedna z nich ma 
pierwszeńsltwo, a druga postulowana jest posiłkowo19).

ress der Sozialökonomik. Tübingen, 1922, str. 29, oraz Hubert —1 Za
kład pracy, jako pojecie pofekiego prawa w Ruchu 'Prawniczym z r. 1930. 
Tom 1, str.... Pozatem p. H e r r n r 111 o. c. str. 195.

17) p. wyżej § 1.
18) Tak ap. w ustroju 'powiatowych związków komunalnych; jedno

osobowy szef administracji samorządowej powiatu — starosta — jest 
mianowany przez państwo, gdy członkowie wydziału powiatowego — sa 
wybierani przez sejmik powiatowy.

19) Tern samem istnienie organu, powołanego na zasadzie, korzysta
jącej z pierwszeństwa, wyklucza jego obsadę — na zasadzie tylko posił
kowej.

Organizacja, o ile ma być zjawiskiem grupowem, nie może 
obejść się bez norm prawnych. Normy prawne, określające da
ną organizację, są — bezpośrednio lub pośrednio — ścisłe zwią
zane z państwem, jiako: najwyższym podmiotem prawodawczym. 
Z tego punktu widzenia — państwo jest najwyższym., normo- 
dawczym organizatorem wszelkich organizacyj o znaczeniu 
grupowem. Jako organizator — narzuca swój porządek orga



nizacyjny mniej' lub więcej stanowczo i ekskluzywnie — tym. 
którzy tworzą organizacje, normom jego podlegle. Tworzenie 
organizacji — polega na podporządkowaniu Się porządkowi or- 
ganizacyjnemUi, wytworzonemu przez państwo1, na korzystaniu 
z jego norm. Porządek organizacyjny wytwarzany przez pań
stwo — określa zewnętrzną strukturę organizacyj grupowych; 
ponieważ struktura ta w zasadzie nie zależy od woli członków 
organizacji, stąd wniosek, iż każda organizacja grupowa 
w obrębie państwa jest — w strukturze zewnętrznej — zakłado
wa. Jest nią każda organizacja — nawet prywatno-prawna.

Oczywiście zakładowość organizacyj grupowych — nie jest 
zawsze i wszędzie jednako intensywna. Rośnie — im liczniejsze, 
im rozmaitsze są funkcje prawne (wyznaczone prawnie) orga
nizacji grupowej, im donioślejsze ich znaczenie dla — pań
stwa, jako organizatora. Najwyższą jest — w organizacji sa
morządu, jako' organizacji grupowej. Państwo nietylko ogól
nie określa strukturę zewnętrzną ciał samorządowych, lecz — 
konkretyzuje ją wewnętrznie — w danych czasowo, tery tor jal- 
nie, gospodarczo', społecznie — warunkach. Jest nietylko' or
ganizatorem — normodawczym, lecz i grup oda wczym; daje 
nie tylko normy, lecz wyznacza treść społeczną, tworzywo 
konkretnych grup samorządowych. Tej funkcji organizacyjnej 
państwa niie docenia się zwyczajnie w rozważaniach nad istotą 
korporatywną samorządu. Jest to błąd —doniosły. Samorząd 
stoi niewątpliwie członkostwem; ale — organizacyjnie — od 
członków się nie wywodzi. Nie członkowie korporacji samorzą
dowej1 dają sobie, 'Stwarzają — samorząd, lecz — otrzymują go 
z zewnątrz — tak, że samorząd nadany — sam wyznacza sobie, 
wytwarza — swych członków:. Wytwarzając ich — ma za 
sprawcę państwo, a więc podmiot zewnątrz zespołu członkow
skiego stojący. Ze względu na to też — samorząd opiera się na 
zakładowości nie tylko w swej strukturze zewnętrznej (jako 
wyodrębnienie pewnego kompleksu zjawisk grupowych z po
wszechnego układu norm i poddanie go normom szczególnym), 
lecz do pewnego stopnia ■— także i w swej strukturze wewnętrz
nej (jako wyodrębnienie socjologiczne — wyposażone prawnie 
w odpowiedni system organów o określonych prawnie kompeten
cjach).

Z tego1 widać, że — komisaryczności z jej zakładowością — 
nie wyklucza bynajmniej korporatywność prawnicza samorządu.



Każda z nich ma i swoją ratio essendi i swoją funkcję w ustroju 
samorządowym.

C. Przeciwnicy komisaryozności w samorządzie — zwal
czają ją zwyczajnie rekursem do niezależności jego* organow 
od rządu ). Kekurs .ten nie może mieć jednak istotnego zna
czenia. Za sądem tym przemawiają dwa różne względy. Naj
pierw — w niezależności organów samorządu wyraża się nie
wątpliwie jego samoistność prawna ). Organy samorządowe 
są niezależne od rządu — dlatego, ponieważ są organami 
różnych od państwa podmiotów prawa (korporacyj samorządo
wych). Jeśli przepisy prawne w niektórych przypadkach dają 
pewnym organom administracyjnym państwa niezależność od 
rządu, organy te ani nie przestają być państwowemi, ani nie 
stają się samorządowemi. Wynika to z konstrukcji pojęciowej 
organu ). Wszystko' zatem, co powiedziano' wyżej — mówiąc 
o stosunku wzajemnym komisaryczności i korporatywności, — 
ma również i tu zastosowanie — do^ stosunku pojęć komisarycz- 
ności i niezależności.

20

21

22

’°) Co do niezależności — jako- cechy samorządu — p. Pa me jko 
o. c. str. 97; Preuss Hugo, Städtisches Amtsrecht, 1902, str. 123 i n„ 
oraz autorzy cytowani przez Körner a o. c. str. 82.

21) Co do pojęcia samofetności — p. Hubert, Ogólne stanowisko 
prawne uniwersytetu poznańskiego (1925, str. 101, nota 1).

22) Co! d'o pojęclia' organu — p. Prot. Znamierowski Czesław. 
Podstawowe pojęcie teorii prawa, 1924, str. 135.

Z drugiej strony rekurs do niezależności organów samorzą
dowych zapoznaje, że niezależność ta posiada niewątpliwie 
znaczenie raczej funkcjonalne, niż — kreacyjne. Organ samo
rządowy powinien być niezależny — raczej ze względu na swe 
funkcje, — t. j. w działaniu za podmiot administracji samorzą
dowej, niż — ze względu na przypisatoość podmiotową aktu 
kreacji, t. j. w swej! genezie.

Niezależność funkcjonalna — wyznacza niewątpliwie gra
nice formalne komiisaryczności w ustroju samorządowym. Or
gan jednostki samorządowej obsadzony komisarycznie jest jej 
organem, nie zaś tego podmiotu administracji, który go kreował. 
Poza aktem kreacji — podmiot ów nie może wywierać na dzia
łalność komisarza żadnego pozytywnego wpływu. Organy pod- 
miotui, któremu prawo- przypisuje akt kreacji, nie są bowiem or
ganami danej jednostki samorządowej; nie są też ■— w stosunku 



do komisarza — wyższą instancją z tego tylko powodu, iż jed
nostka ta otrzymała organ komisaryczny. Dlatego — komisa
ryczny organ samorządu powinien tak samo bronić samorządo- 
wości wobec państwa, czy innych podmiotów prawa, jak to czy
nić powinny organy niekomisaryczne. Tym konsekwencjom 
przeciwstawia się twierdzenie, że organ komisaryczny nie jest 
zdolny — nie tyle prawnie, co emocjonalnie — do działania 
w sposób dostatecznie samorządowy.

D. Zarzut ten opiera się na dalszej prawniczej teorji samo
rządu, iż samorząd jest prawnie określonem sprawowaniem ad
ministracji publicznej przez odpowiednio w tym celu zorganizo
wane grupy hipotetycznych. adresatów jej aktów ) (teorja sa
morządu, jako organizacji1 administracyjnych interesów grup 
społecznych).

23

23) Co do terminu — hipoteczni adresaci aktów admlniistracji pu
blicznej —P. Hubert, Replika w polemice z Dr. Grzybowskim — Ruch 
prawniczy z r. 1929, tom II, str. 943 i n. Myśl ta wyraża się w różnych po
staciach w pracach Lab and a, (p. w. nota 5), Jellinka Jerzego 
(System der subjektiven öffentlichen Rechte, Allgemeine Staatslehre), 
H a t s c h k a Juliusza (Die SteütetverwaHtung in poifflscher und recht
licher Bedeutung, 1901; Die SelÜbsitverwaHtung w Wörterbuch des deutschen 
Staats — und Verwaltungsrechts Stengla i Fleischmanna r. 1914).

2‘) p. Körner, o. c. str. 79.

„Jeże® 'ten, ikto ma najsilniejszy, najbliższy, 'bezpośredni 
interes w (szybkiej, rzeczowej, dobrej) administracji, powołany 
zostaje do jej sprawowania, jeśli nie jest skazany na to, by ten 
interes urzeczywistniała osoba inna, również zainteresowana do
brą administracją, lecz w stopniu słabszym, dalszym, pośrednim, 
jeśli raczej jemu samemu poruczono wykonywanie tych norm, 
na których dobrem (wykonaniu przedewszystkiem mu zależy, na
tenczas słusznie mówi się o- samorządzie“24).

W świetle tej teorji — państwo organizuje samorząd (jako 
ogół korporacyj samorządowych) nie ze względu na siebie 
samego, na swoje potrzeby, czy zadania administracyjnej na
tury, lecz — ze względu na swych mieszkańców, na potrzeby 
ich ogółu wobec administracji publicznej jako kompleksu 
funkcyj', wyznaczonych przez prawo1 administracyjne. Czyni 
to dlatego, że uznaje je za uzasadnione, a samo— w swej struk
turze organizacyjnej — nie może ich należycie uwzględnić.

Cechą charakterystyczną administracji publicznej jest zdol



ność prawna podmiotów tej administracji do kształtowania — 
przez swe organy (władze) administracyjne — sytuacyj praw
nych osób, podległych im, bez względu na ich zgodę, czy wolę — 
aktami, prawnie okireślonemi, na warunkach i w granicach, przez 
.normy prawne oznaczonych25 26).

25) Ze względu na to — wialni autorów twierdizi, Łż administracja 
publiczna pojęciowo nie ma niczego wspólnego z administracją prywatną 
(gospodarczą). W szczególności nie łączy ich jakieś jedno szersze po
jęcie administracji w ogóle. Administracja publiczna, to nie jakaś szcze
gólna odmiana administracji w ogóle, 'lecz rodzaj sam dla siebie. Za tą 
oplują stoli Körner o. c. str. 72, oraz autorzy przezeń cytowani.. Opt
uje przeciwne jej głoszą: np. Franz, Der Verwaltungsingenieur, 1908, 
Flei n er o. c. str. 3. Dr. Stein Lorenz, Die Verwaltungslehre, część I. 
Die Lehre von der vollziehenden Gewalt etc., 1865, str. 17. J el Linek 
Georg, Gesetz und Verordnung (1919), str. 221. Dr. Kormann Karl, 
System der rechtsgeschäftricihen Staatsakte (1910), str. 13 i im, oraz au- 
torowie, należący do szkoły Fay oka {fayiolHści — z polskich — p. P a- 
l e wski Jan Paweł, Prolegomena do nauki i teorii administracji w Prze
glądzie współczesnym z 1926 r. Tom 19, stlr. 353 — 367, oraz Z zagadnień 
nauki organizacji i teorji administracji — tamże w 1929 r., tom 28, str. 
200), którego doktrynę przyswoił literaturze polskiej Dr. Tes lar J. A. 
(zob. przekład prac podstawowych Fayola p. t. Administracja przemysłowa 
i ogólna, oraz Teoria administracji w .zastosowaniu do państwa. War
szawa, 1926).

26) Co! do szczegółów — p. Hubert, Przegląd prawodawstwa 
w Ruchu Prawniczym z r. 1929. Tom II, str. 1113 — 1140.

27) Gdy postępowanie administracyjnie nie posiada konstrukcji for- 
malnegoi publicznoprawnego (koniecznego) stosunku — p. Hubert, o. c.
w nocie 26, str. 1138.

Jeżeli podmiotem administracji tej jest państwo, ogól oby
wateli nie może bezpośrednio’ kształtować aktów jej w sposób, 
uwzględniający ich potrzeby. Nie znaczy to1, jakoby obywatele 
nie mieli wogóle żadnego wpływu ma stawanie się aktów admi
nistracyjnych. Wpływ ten niewątpliwie mają; nie jest on jed- 
nak organizacyjnie koniecznym. Jest on zatomizowany; ogra
nicza się bowiem zawsze do* indywidualnych aktów administracji 
i do tych ¡osób, którym normy prawne wyznaczają stanowisko 
strony lub uczestnika t. zW. postępowania administracyjnego28) 
(wzgl. postępowania sądowo-administracyjnego); z reguły nie 
posiada też dostatecznych gwarancyj prawnych27). Tym, kto 
w administracji publicznej, sprawowanej przez państwo', kształ
tuje akty administracyjne, jest bowiem rząd, któremu podlegają 
służbowo t. zw. władze administracyjne i który za działalność 



tych wladiz ponosi odpowiedizialność na zewnątrz — prawną 
(przed sądami) i polityczną (przed parlamentem). Ze względu 
na ^0, — ogói obywateli może po linji swych potrzeb wpływać 
na administrację państwową itylko pośrednio, środkami połitycz- 
nemi (kontro® parlamentarnej), nie inaczej. Środki, te nie mogą 
atoli zapewnić tego, o co w danym przypadku chodzi. Pomija
jąc względy natury czysto' formalnej — sposobu ustalania treści 
tych potrzeb prze/ parlament i odpowiedniego' ich wyrażania wo- 
bec rządu, — administracja publiczna, kierowana przez rząd, 
wyraża się aktami administracyjnemi, uwzględniającemi wska
zania i cele rządu pod kątem jego oceny potrzeb zorganizowa 
nej prawnie jedności państwowej, nie zaś — potrzeb mniej lub 
więcej licznego ogółu jej członków. Formalne kryterium pierw
szych — dają akty 'ustawodawstwa państwowego. Akty te 
wiążą prawnie rząd i podlegle mu organy (władze). Formalne 
kryterjum drugich — akt polityczny parlamentarnej kontroli 
(interpelacja, rezolucja budżetowa, votum nieufności) — ma zna
czenie 'tylko dorywcze i — o ile rząd nie ugnie się przed parla
mentem — nie przenika do1 aparatu administracyjnego., którym 
rząd dysponuje w sprawowaniu administracji publicznej.

Inaczej jest w samorządzie. Tu — rząd nie kieruje orga
nami administracji publicznej, przypisanej prawnie jednostkom 
samorządowym. Miejsce parlamentu — zajmują odpowiednie 
ciała (kolUegja) reprezentacyjne, miejśce rządu — odpowied.- 
nie organy zarządzające, utworzone z grona tych, których 
potrzeby uwzględniane być mają przez administrację samorzą
dową. W samorządzie — administracja publiczna prowadzoną 
jest przez owe organy podług oceny potrzeb zorgani- 
zowanegoi prawnie w całym systemie korporacyj samorządo
wych — ogółu bądź obywateli, bądź mieszkańców państwa 
z punktu widzenia poszczególnych korporacyj samorządowych. 
Ponieważ administracja publiczna wyraża się w aktach, konstruo
wanych przez normy prawne ze względu na określone przez nie 
sytuacje życiowe obywateli Wzgl. mieszkańców państwa, talk, 
że akt trafia prawnie tylko podmioty tych sytuacyj', nie zaś inne, 
samorząd — organizując ogół obywateli mieszkańców państwa 
W korporacje samorządowe — organizuje adresatów aktów, 
przypisanych danemu typowi samorządu. Z istoty norm, okre
ślających stanowienie aktów administracyjnych, przypisanych 
jednostce samorządowej, wynika jednak, że samorząd' organi



zuje korporacyjnie nie tylko tych, którzy potrzeby danego 
rzędu rzeczywiście odczuwają, lecz i tych, którzy — hy- 
potetyczmie — mogą je odczuwać, bo mogą znaleźć się w sytua
cji, uzasadniającej wydanie określonego aktu administracyjne
go. Stąd — określenie samorządu jako administracji publicz
nej, sprawowanej przez grupy społeczne, obejmujące hypote- 
tycznych adresatów aktów administracyjnych i skonstruowane 
prawnie jako- podmiot prawny tych -aktów28).

28) Doktryna, przedstawiona w tekście, konstruuje pojęcie samorzą
du — przy pomocy elementów kategorjalnych pojęcia administracji i prawa 
administracyjnego. Jak nie można sobie wyobrazić administracji bez 
organizacji grupowej, opartej na normach, przeciwstawiających 
— organy, powołane do sprawowania władzy administracyjnej 
(wyłączna zdolność stanowienia za organizacje aktów, przymusowo okre
ślających zachowanie się osób, objętych organizacją w stosunku dó orga
nizacji), wyrażającej się aktami a dm in i s t r a cy jn e m i —■ oso
bom, które według norm mogą być ich adresatami (poddani), tak 
samo nie można wyobrazić sobie samorządu — bez organizacji, norm, orga
nów, władzy, aktów administracyjnych lich adresatów. Jeśli samorząd — 
nie przestając być administracją —- ma się różnić od administracji niesa- 
morządowej, różnica, jaka ma go dzielić od tej ostatniej), musi być uwzględ
niona w stosunku wzajemnym elementów konstrukcyjnych administracji, 
nie zaś — w czem Innem. Inaczej bowiem różnica ta, albo —• wyznaczałaby 
samorządowi miejsce w innej dziedzinie zjawisk, nie zaś w administracji, 
albo — jako nieistotna — miałaby znaczenie wyłącznie pomocnicze i tech
niczne.

W świetle tych rozważań — stosunek komisaryczności do 
samorządu nie -da się zamknąć w formulach absolutnych — bez
względnej komullatywności lub bezwzględnej exkluzywiności. Sa
morząd nie jest wyłącznie tylko układem norm, lecz kompleksem 
społecznym, czynnym-, któremu prawo, przypisuje określone 
prawnie działania jego organów, lecz dlziałań tych samo- rozwi
nąć nie jest w stanie. Sprawcą tych działań jest zawsze tylko 
człowiek. Z istoty organu wynika, że organem samorządu jako 
organizacji prawnej hypoitetycznych adresatów aktów admini
stracyjnych, przypisanych jej jako ich podmiotowi, nie może 
być osoba, nie będąca także hypotetycznym adresatem owych 
aktów. Ponieważ zaś komisaryczność nie czyni z samorządu 
administracji państwowej, —dopuszczalność jej zależy od tego, 
czy osoba, której nadano komisarycznie stanowisko organu da
nej jednostki samorządowej, należy do- grupy hypotetycznych 
adresatów aktów administracji, przypisanej! tej jednostce, 



czy nie. Jeśli należy — komisaryczność godzi się z samorzą
dem; jeśli nie należy, nie godzi się z samorządem. Innemi sło- 
wy — warunkiem podmiotowym komisaryozności w samorzą
dzie powitałoby być członkostwo organu komisarycznego w kor
poracji! samorządowej. Za tym postulatem przemawia nauka 
o istocie organu grupy zorganizowanej. Według przyjętej 
opinji — organem grupy jest ten podmiot, należący do grupy, 
którego czyn czy akt na podstawie obowiązującej w grupie nor
my izostaje przypisany całej1 grupie29). Przynależność ta po
winna być oczywiście nietylko prawną, lecz — także pozapra
wną. Z tego widać, że akt kreacji komisarycznej nie powinien 
trafiać osób z poza danej korporacji samorządowej.

29) ip. Z-n ami e-rowski-, -o. c. str. 130.

E. Komisaryczność zwalczaną bywa niejednokrotnie 
twierdzeniem, iż jest sprzeczna z istotą samorządu jako- publicz
nego prawa podmiotowego, przysługującego korporacji samo
rządowej, a wyrażającego- się bądź w uprawnieniu korporacji do 
samodzielnego-, niezależnego sprawowania administracji publicz
nej w zakresie własnych spraw korporacji (sprawy samorządo
we), bądź w uprawnieniu -członków korporacji do- samoorgani
zacji.

Mówiąc o samoorganizacji, nie należy jej utożsamiać z -wy
bieralnością. Wybieralność -nie wyczerpuje samoorganizacji. 
Zwyczajnie przeciwstawianą bywa obsadzie przez mianowanie, 
która również mieści się w ramach samoorganizacji. Wybieral
ność jest z reguły atrybutem tworzywa społecznego samorządu 
(bezpośrednią formą kreacji organów), obsada przez mianowa
nie •—• atrybutem organów, pochodzących z wyboru (pośrednia 
forma kreacji organów). Rozróżnienie to- po-siada doniosłe -zna
czenie formalnej natury. Ody obsada komisaryczna trafia organ 
wybieralny przez tworzywo- społeczne samorządu-, zaczepienie 
jej- — jako takiej — -należy z reguły — t. zn. o- ile przepisy po
zytywne inaczej nie stanowią —do członków tworzywa. Orga
ny pochodne — z reguły nie mają -legitymacji czynnej w tym 
kierunku. O ile znowu obsada komisaryczna trafia organy mia- 
nowalne przez organ wybieralny, zaczepienie jej—należy z re
guły 'jedynie -do -organów mianujących, nie zaś — do członków 
(tworzywa społecznego samorządu. Jeśli w danym razie obsada 
taka- nie zostanie zaczepioną przez uprawnionych, natenczas — 



gdyby nawet nie była przewidzianą przez normy — tak długo 
posiada powagę legalnej, dopóki nie zostanie uchylona przez 
właściwe władze — bądź z urzędu, — bądź na skutek zarzutów 
nieważności aktów administracyjnych, wydanych przez organ 
niewłaściwie obsadzony.

Teoria samorządu jako prawa podmiotowego do sa
moorganizacji l0) — bynajmniej jednak nie wyklucza komisa- 
ryczności z samorządu.

Prawo podmiotowe — pomijając wątpliwą ścisłość 
jego określenia30 31) — jest kompleksem instrumentełnie zależnym 
od norm prawa przedmiotowego'. Nie ma „praw podmioto
wych“—jeżeli nie ma norm „prawa przedmiotowego“, do których 
możnaby sprowadzić wyrażające je — roszczenia prawne. W ta
kim razie sprowadza się zagadnienie stosunku komisaryczności 
do samorządu — do rozważań dogmatycznych, czy dany sy
stem prawny nie tylko zobowiązuje korporacje samorządowe 
do samoorganizacji, lecz daje im roszczenie o dopuszczenie — 
organów, wyłącznie tylko przez nie ustanowionych — do spra
wowania administracji publicznej, czy — nie. Pozytywnie wy
raża prawo przedmiotowe stanowisko' swoje w tym względzie 
w ten sposób, że albo milczy o możliwości i warunkach komisa
rycznej kreacji organu samorządowego, albo— ją wyraźnie do
puszcza. Jeśli wyraźnie 'dopuszcza komisaryczną obsadę orga
nów samorządowych, korporacji samorządowej nie służy ro
szczenie o1 auitarchiczną kreację organów; jeśli millczy — tak32).

30) rap. Preus s, Selbstverwaltung (o. c. str. 776), lub Hatschek 
Jukus Dr. Die Selbstverwaltung in poffiltlfecher und juristischer Bedeutung 
(1898 r.) Str. 101 i n., oraz 78.

31) p. Jaworski, o, c. str. 103 —' 120, oraz Znamierowski, 
Podstawowe pojęcia teorji prawa, str. 114. Co do konstrukcji praw podmio
towych p. Jellinek Jerzy, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 
1905, str. 263, 921.

32) Stanowisko, wyrażone w tekście, znajduje potwierdzente w nau
ce o istocie norm organizacyjno-kompetencyjnych. 
Według prof. Znamierowskiego (Podstawowe pojęcie teorji 
prawa, str. 119) normy, które wyznaczają organy jakiejś orga
nizacji i przypisują jej pewne działania, są normami typu kon
strukcyjnego. Cechą normy konstrukcyjnej jest' to, „że dzia
łania, które wyznacza, są wytworem jej własnej konstrukcji“ (str. 103). 
W układzie norm konstrukcyjnych istnieje tylko to, quod1 in reguła. Ody 
czegoś niema w regule, niema ma świecie. Normy konstrukcyjne nie za-



Zagadnienie powyższe posiada zasadnicze znaczenie z punktu 
widzenia judykatury. Nie idzie ona po Iłnji powyższych wywo
dów; nie jest też w tym względzie jednolitą. Według wyroku 
pruskiego N. T. A. z dnia 2 października 1884 r.33 34) w razie zawie
szenia burmistrza w urzędowaniu — władza nadzorcza: nie 
może z pominięciem ustawowego zastępcy burmistrza, w urzę
dowaniu iniezawiesizonegO', powierzyć bez zgody rady miejskiej 
obowiązków burmistrza na koszt miasta osobnemu komisarzowi. 
Z motywów wyroku wynika, że N. T. A. dopuszcza komisarycz
ną obsadę stanowiska burmistrza — z pominięciemi jego ustawo
wego- zastępcy — za zgodą władz miejskich. Władza .nadzor
cza — nie potrzebuje jednak wyjednywać zgody tej przed wy
daniem zarządzenia -o- komisarycznej obsadzie stanowiska bur- 
miistrza z pominięciem wiceburmistrza3i). Zgoda może bowiem 
być udzieloną przez władze miejskie dodatkowo t. zn. po wy
daniu zarządzenia i to nawet — w sposób milczący — przez 
bierne poddanie się zarządzeniu35) i komisarycznemu zarzą
dowi. Teza ta nasuwa liczne wątpliwości wobec teroru prze
pisów prawnych, przytoczonych zresztą i zanalizowanych w mo
tywach wyroku. Ordynacja miejska, na której przepisy powo
łuje się 1N. T. A., nie zna komisaryczności na stanowisku burrai- 
striza, jeśli stanowisko wiceburmistrza nie jest opróżnione (stale 
lub przejściowo). Przepisy ordynacji nie znają też żadnych wy
jątków od tej: reguły — w -szczególności nie odstępują od .niej 
na przypadek, gdy władze miejskie wyrażą swą zgodę na ustano
wienie komisarza. Skąd zatem — dopuszczalność komisaryczno- 
ści pod warunkiem zgody władz miejskich? Wychodząc z analizy 
§ 29 -ordynacji miejskiej, według którego magistrat składa się 

brani-aiją -bezpośrednio- żadtae-j czynności'. Gdy jedln-aik nie wymieniają ja
kiegoś aktu, akt „nie jest dozwolony przez to -sarno, że nie istnieje“ w nor
mt® (s-tr. 105 ii n.).

3S) Entscheidungen des Königlich e n Oberyerwaltungsgerichts, he- 
rausgegeben von. Jeb-ens, v. Meyeren und Jacobi. Tom II (r. 1885), s-ta. 
35 — 46.

34) Wyjednanie jdj zalecają według motywów (sta. 40) zarządzenia 
ministerialne z 18 lutego 1840. (M. B-l. d. i V, sta. 43) i z dnia 30 listopa
da -1841. (M. BI. d. i V, sta. 318).

35) .. .so mag denn auch eine sotoherges-taJt bedingte nachträgliche 
Zustimmung aus der stillschweigenden Unterwerfung unter die Einsetzung 
dies -Koniimiissarius gefolgert werden -können... (str. 39).



ż burmistrza, wiceburmistrza jako jego zastępcy i odpowiedniej 
liczby ławników — rada miejska wybiera wiceburmistrza i ławni
ków na 6 lat, a burmistrza i innych płatnych członków, magistratu 
na Hat 12, N.T.A. słusznie wywodzi, iż upoważnienia urzędowe wi
ceburmistrza rozciągają się — o ile zastępstwo burmistrza stanie 
się konieczne — na wszystko, co do burmistrza należy. Legity
macja wiceburmistrza do zastępstwa burmistrza, o ile ono' stanie 
się aktualne, opiera się nie ma j.akiemś specjalnem powołaniu czy 
upoważnieniu przez władzę nadzorczą, lecz na mandacie udzielo
nym mu — raz na zawsze, na cały okres jego urzędowania przez 
akt wyboru i ’zatwierdzenia ; dla cofnięcia tego* mandatu wbrew 
wo® gminy miejskiej', a zwłaszcza w dowolnym czasie na koszt 
gminy, § 29 ordynacji miejskieji nie daje żadnej podstawy. Twier
dzenia władzy pozwanej (str. 37/8), że wiceburmistrz, prawi
dłowo' wybrany,—ale wobec braku w małej gminie lepszych kan
dydatów, zatwierdzony przez władzę nadzorczą tylko jako zło 
konieczne—niema należytego, przygotowania administracyjnego, 
i — ze względu na obowiązek władzy nadzorczej starania się 
o prawidłowy bieg administracji — powinien być przez nią wy
kluczony od przysługującego' mu prawnie zastępstwa burmistrza 
przez ustanowienie komisarza, obala N. T. A. wyjaśnieniem (str. 
40), że przed powoływaniem osób nieodpowiednich na iStanowl'- 
sko wiceburmistrza 'znalazła ustawa potrzebną i. — jak przyjąć 
się musi — dostateczną obronę w państwowem prawie zatwier
dzenia wyboru, a przed pozostawaniem osobistości nieodpowied
nich na tym urzędzie w tern, że burmistrz i wiceburmistrz pod
legają (§ .20 ustawy o właściwości z dnia 1.8. 1883 r.) postano
wieniom ustawy (dyscyplinarnej) z dnia 21 lipca 1852 r. (Zb. 
ust. pr. str. 465). Dopóki nie zrobiono żadnego użytku z moż
ności zastosowania wspomnianej1 ustawy z dnia 21 lipca 1852 r. 
wniosek, — iż urzędnik, podległy ustawie, ale wolny od. uzasad
nionego zarzutu, że naruszył obowiązki swego urzędu lub przez 
swe zachowanie okazał się niegodnym szacunku, powagi i zaufa
nia, jakich zawód jego- wymaga, może nie być wykluczony od za
stępstwa przysługującego mu prawnie, —nie da się obalić. Za po
zbawioną znaczenia uważa też okoliczność odwodową, iż w da
nym przypadku chodzi o gminę stosunkowo' małą z niepłatnym 
wiceburmistrzem, oraz o zastępstwo' czasowo nieokreślone. Try
bunał słusznie zaznacza, że ordynacja miejska — w tym, istotne 
znaczenie mającym punkcie — nie zna wogóle żadnej różnicy 



między miastami wielkiemi. a małemi, między krótszem i dłuż- 
szem, określaniem i nieokreślonem co do czasu — zastępstwem 
burmistrza, między -płatnym i niepłatnym wiceburmistrzem i ró- 
żnicy takiej nie dopuszcza. Ze względu na to — upoważnienie 
do mianowania komisarza w gminie, posiadającej wiceburmi
strza — albo* wogóle nie istnieje — t. zin. w stosunku do wszyst
kich gmin miejskich, albo istnieje w stosunku do każdej gminy 
miejskiej, z tym skutkiem, że w każdym czasie burmistrzowie 
ich wzgl. wiceburmistrzowie mogliby i musieliby doczekać się 
częściowego zawieszenia w obowiązkach poza ramami ustawo
dawstwa dyscyplinarnego, a gminy — obciążenia obowiązkiem 
wynagradzania komisarza mianowanego, niezależnie od obo
wiązku wynagradzania wiceburmistrza, gdyby ten był płatny 
(str. 42). Oświadczenie się za ostatnią alternatywą byłoby zda
niem Trybunału tylko wiówczas uzasadnione, gdyby prawo pi
sane zawierało co do- tego zupełnie jasne i niedwuznaczne po
stanowienia. Tymczasem ordynacja miejska z dnia 30 maja 
1853 r., która w pierwszym rzędzie ma tu zastosowanie, nie tyl
ko nie daje mu żadnego oparcia, lecz zdaje się poprostu wyklu
czać podobny stan prawny (str. 42). Trybunał opiera dopu
szczalność komisaryczności — mimo1 zdolności prawnej wicebur
mistrza do1 objęcia zastępstwa burmistrza — w razie ewentualnej 
zgody władz miejskich na nią — na t. zw. nadzorze państwo
wym, a w szczególności na obowiązku władzy nadzorczej sta
rania się o prawidłowy bieg administracji miejskiej (str. 49/51). 
Wywody Trybunału prowadzą do wniosku, iż zarządzenie komi
saryczności, wydane wbrew woli gminy i wbre w przepisom, było
by— contra legem; wydane zaś za zgodą gminy byłoby—mimo 
niezgodności z normą — obowiązujące praeter legem. Czy jest 
przytem potrzebna zgoda wiceburmistrza — wyrok nie daje od
powiedzi.

Zupełnie odmiennie ujmuje dopuszczalność komisaryczno
ści w ¡zastępstwie — mimo istnienia zastępcy — -wyrok N. T. A. 
z dnia 17 maja 1883 r.se), dotyczący zastępstwa landrata w świe
tle ordynacji powiatowej z r. 1872.

Na tle wykładni § 75 tej ordynacji, •— według którego „Dla 
zastępstwa landrata sejmik powiatowy wybiera z pośród przyna
leżnych do powiatu dwóch deputowanych powiatowych, każde-

38) Entscheidungen U w. w node 35, tom X, str. 24 — 44). 



go na sześć lat. Deputowani podlegają zatwierdzeniu przez na- 
czelnego1 prezesa. Zapr-zys-ięga ich landrat. W przypadkach 
krótszej niemożności pełnienia obowiązków, sekretarz powia
towy może występować jako zastępca“ — powstał spór, czy ase
sor, przydzielony landratowi do pomocy, może występować jako 
jego zastępca. W danym przypadku N. T. A. stoi na stanowi
sku, iż § 75 ordynacji powiatowej w brzmieniu do-słownem 
wcale nie wyklucza komisarycznego zastępstwa landrata (sir. 
33). Deputowani, powiatowi, wybrani i zatwierdzeni prawidło
wa, mogą podczas trwania swego--mandatu, stać się fizycznie łub 
umysłowo niezdolni lub przez swe zachowanie utracić zaufanie 
do ich nieskazitelności. W takim razie ewentualna gotowość do 
objęcia urzędulandrata nie może mieć żadnego znaczenia, a rząd, 
sikoro ustawa nie otwarła mu drogi do1 usunięcia deputowanych 
powiatowych z ich stanowisk, musi mieć niewątpliwie możność 
odstąpienia od powołania ich do- zastępstwa oraz zapewnienia 
powiatowi — przez zarządzenie komisarycznego zastępstwa — 
należytego toku adtninistracji (str. 33). Ponieważ § 75 ordy
nacji nie -stanowi, który z deputowanych ma sprawować zastęp
stwo' landrata, ani co- wzgl. kto -decyduje o pierwszeństwie, gdy 
obaj oświadczą gotowość sprawowania zastępstwa, ani kiedy 
nastaje -obowiązek oddania; zastępstwa deputowanemu, skoro 
w razie krótkotrwałej niemożności pełnienia -obowiązków — 
może zastępować go sekretarz powiatowy, — Trybunał wnosi, że 
przy redagowaniu § 75 ordynacji zamiar dokonania zupełnie wy
czerpującego unormowania -danej materii nie mógł istnieć. 
W rzeczy samej niema ustawy, ktoraby zabraniała rządowi- po- 
ructzenia zastępstwa landrata, w razie jego niemożności pełnie
nia obowiązków, urzędnikowi królewskiemu mimo- -istnienia de
putowanych powiatowych i ich gotowości! do objęcia zastępstwa. 
Gdy -chodzi o- komisaryczne zastępstwo landrata — N. T. A. nie 
wymaga zgody władz powiatowych, ani nawet odmowy objęcia 
zastępstwa ze strony deputowanych 'powiatowych, chociaż we
dług przepisów administracyjnych rejencja — przed ustanowie
niem zastępstwa komisarycznego — powinna w odpowiedni, spo
sób upewnić się, iż deputowani zastępstwa nie obejmą (rozkaz ga
binetowy z dnia 27 czerwca 1845 oraz zarządzenie okólne z dnia 
8 września 1854). Do wniosku tego dochodzi Trybunał na dro- 
dze historycznej interpretacji» prz-epis-ów, obowiązujących pr-zed 
wejściem w życie § 75 -ordynacji powiatowej z r. 1872, i odpo- 



władających im upoważnień rządu. Ponieważ przed wejściem 
w życie ordynacji powiatowej rząd był uprawniony do pomija
nia deputowanych powiatowych i poruczania zastępstwa lan- 
drata komisarycznie, a ordynacja z r. 1872 uprawnienia .tego nie 
wykluczyła, uprawnienie — zdaniem Trybunału — istnieje na
dal. Stąd’wniosek (str. 31), że § 75 ord. pow. nie tylko nie wy
klucza komisarycznego zastępstwa landrata, lecz przeciwnie - • 
przyjmuje je za dopuszczalne. Dopuszczając je — nie określa 
jednak wcale okoliczności, uiwarunkowywuijących prawnie zarzą
dzenie takiego zastępstwa w poszczególnym przypadku. 
W szczególności przepis ten nie stanowi, że zarządzenie komi
sarycznego zastępstwa wolno wydać dopiero tylko wtedy, gdy 
deputowani powiatowi na odpowiednie zapytanie odmówili, obję
cia zastępstwa.

Wyrok ten wychodzi z założenia, że samorząd (w szczegól
ności powiatowy) jest — nie uprawnieniem podmiotowem do sa
moorganizacji, lecz ograniczeniem rządu w jego zdolności orga- 

, nizacyjlnoHadministracyjnej. W szczególności rząd posiada 
wszelkie uprawnienia organizacyjno-administracyjne z wyjąt
kiem tych, które ordynacja wyraźnie wykluczyła lub ograni
czyła.

Sprowadzając twierdzenia, zawarte w motywach obu wy
roków do podstaw normdogicznych dopuszczalności komisa- 
ryczności w samorządzie, dochodzi się do dwu różnych poglą
dów na istotę norm o* komisaryczności w ustroju samorządowym. 
W pierwszym przypadku — normy te są normami konstruk- 
cyjnemi i dla państwa, i dla podmiotu samorządowego; w dru
gim — są normami konstrukcyjnemi tylko dla podmiotu samo
rządowego, nie zaś — dla państwa; o ile bowiem chodzi o pań
stwo — normy te mają charakter norm zakazowych, koerce- 
tywnych37). W konsekwencji —w pierwszym przypadku, pań
stwo (przez swoje organy t. zw. nadzoru państwowego) zarzą
dza komisaryczną obsadę organu samorządowego tylko wów
czas, gdy posiada do tego wyraźne upoważnienie w normach 
układu, określającego dany ustrój samorządowy38), w drugim 

37) Według prof. Znamierowskiego, Podstawowe pojęcia etc. 
(str. 105) „gdy normy koercetywne milczą o jakimś czynie lub o jego za
niechaniu, jest on i jego zaniechanie czynem dozwolonym“.

s8) Upoważnienie takie potrzebne jest — zdaniem N. T. A. — tylko 
wówczas, gdy właściwe organy samorządu nie godzą się na zarządzenie 



zaś — zarządza ją już wówczas, gdy normy określające ustrój 
danego samorządu, mifczą w tym względzie.

Nie wyklucza też komisarycz-ności — doktryna samorządu 
jako prawa podmiotowego korporacji do wykonywania funkcyj 
administracyjnych39), w zakresie t. zw. własnych spraw samo
rządu 40).

komisaryczności, t. zn. gdy zarządzenie to miałoby być wobec braku zgo- 
dy —• oceniane przez władze, powołane do badania (kontroli) legalności 
aktów administracyjnych. Z tego widać, że normy samorządowe są kon
strukcyjne — nie absolutnie, lecz względnie — ze względu na brak zgody 
podmiotu samorządowego.

39) Tak np. konstruuje istotę samorządu Schoen. Paul (Deutsches 
Verwaltungsrecht. Allgemeine Lehren und Organisation) w EncyklOpädie 
der Rechtswissenschaft. Holtzendorffa i Kohlera, (wyd. 7, tom 4, z r. 1914, 
str. 237 i n.) wywodząc: „Sie“ (Selbstverwaltungskörper) „haben ein Recht 
auf die selbständige Führung der Ihnen durch das Gesetz zugewiesenen 
Verwaltung, solange dieses Gesetz besteht. Jedes wiederrecht
liche Eingreifen der Staatsbehörden in die ihnen durch die objektive Recht
sordnung gewährte Freiheit und Selbstständigkeit der Verwaltung ist eine 
Verletzung ihres subjektiven Rechtes und berechtigt sie in den 
meisten deutschen Staaten zur Anrufung des verwaltungsrechtlichen 
Schutzes“.

40) Co do istoty podziału spraw administracyjnych — na samorządo
we (własne) i państwowe (poruczone) zob. Fritz S t i e r-S o m i: o, Dr. 
Prof. (Das Städterecht w Handbuch des Kommunalen Verfassungs- und Ver
waltungsrechts in Preussen. B. I. Das Verfassungsrecht der Kommunen in 
Preussen), 1919, str. 11 i n„ 15 i n., oraz Hatschek o. c. str. 103' i n.

Według tej doktryny — funkcje administracyjne korporacji 
samorządowej w zakresie spraw samorządowych — mogą być 
wykonywane prawnie tylko przez organy korporacji, nie zaś 
przez inne. Wyjątki od tej zasady mogą oczywiście zachodzić, 
ale również tylko w granicach i przypadkach, przez prawo po
zytywne przewidzianych. Ponieważ — jak to już wielokrotnie 
podkreślano, komisaryczność opiera się konstrukcyjnie na nor
mach prawa przedmiotowego i jest tylko różną formą kreacji 
organów samorządowych, ustanowienie komisarza ani nie po
zbawia dala samorządowego przysługującego mu prawa do wy
konywania funkcyj administracyjnych, ani nie zacieśnia zakresu 
spraw samorządowych.

F. Zwolennicy komisaryczności uzasadniają ją twierdze
niem, że istotą samorządu jest nie publiczne prawo podmiotowe, 



lecz p r a w n o - p u b 1 i c z n y o b o w i ą z e k 41) korporacji 
samorządowej do sprawowania administracji publicznej w za
kresie spraw, uznanych przez porządek prawny za samorządo
we i — w sposób, prawnie określony (samoorganizacja). Uza
sadnienie to przemawia niewątpliwie na korzyść komisaryczno- 
ści; nie posiada jednak istotnego znaczenia; nie prowadzi bo
wiem koniecznie i wyłącznie do komisaryczności. Komisarycz- 
ność można uzasadnić nietylko obowiązkiem korporacji samo
rządowej posiadania organów, zdolnych do wykonywania funk- 
cyj administracyjnych, lecz także — prawem państwa do do
starczenia samorządowi koniecznego prawnie organu. Wówczas 
komisaryczność może być uznana albo jako samodzielna forma 
kreacji organów samorządowych, albo jako pomocnicza forma 
samoorganizacji, albo jako sankcja prawna zaniedbania obo
wiązku samoorganizacji. Gdyby natomiast istotne znaczenie 
miał posiadać jedynie obowiązek samoorganizacji, komisarycz
ność — jako heteroarchiczna forma kreacji organu samorządo
wego — nie mogłaby nigdy dać samorządowi — własnych jego 
(samorządu) organów.

(Dokończenie nastąpi).

«) Zamiast wielu — zob. wywody Lampa, Das Problem der 
städtischen Selbstverwaltung «ach österreichischem und preussischem Recht 
1905, str. 38. Jako publiczny obowiązek prawny sprawowania administracji 
publicznej konstruuje samorząd do pewnego stopnia również Schoen 
Paul, o. c. Str. 237: „Sie“ (Selbstverwaltungskörper) „sind aber anderseits 
auch verpflichtet, die ihnen überwiesenen Verwaltungsgeschäfte wahrzu
nehmen, wie das Gesetz und das öffentliche Wohl erfordern“.
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SAMORZĄD KOMUNALNY W SZWAJCARJI.

A. Historyczny rozwój ustawodawstwa gminnego 
w Szwajcarii.

Treść: Wpływ rewolucji francuskiej na rozwój gmin szwajcarskich. — 
Gminne ustawodawstwo hełweckie. — Gminne związki mieszkańców. — 
Gminne związki obywatel — Reforma Napoteona, acte de mediaitton. — 
Specjalne związki gminne. — Okres Ł zw. „Restauracji“. — Wpływ 
francuskiej rewolucji iipcowei — Powstanie' nowych ustaw gminnych. —• 
Konstytucja z 1848. — Konstytucja związkowa z 1874 i jej wpływ na 
ustawodawstwo gminne. — Dualizm gmin. — Wyższe jednostki samo* 

rządowe.

I. Szwajcarskie ustawodawstwo gminne, podobnie jak 
ustawodawstwo' angielskie, n i e przedstawia jednolitej 
myśli, uosobionej w systemach norm prawnych, obowią
zujących w poszczególnych kantonach, lecz: przedstawia kon
glomerat zasad prawnych z pozostałościami dawniejszego pra
wa. opanowanego równocześnie przez nowe idee. Szwajcar ja 
zachowała drogą nieprzerwailnegO' prawie dziedziczenia — 
jak powiada Wilson1) — do dzisiejszego^ dnia urządzenia re
publikańskie wieków średnich, drogą zaś powolnego roz
woju i przezornych umów potrafiła zjednoczyć grupy ludzi, 
bardzo' różnych pod względem rasy, języka i urządzeń spo
łecznych, nie gwałcąc jednak ich indywidualności. Gdy jednak 
już w dawniejszem prawie szwajcarskiem można było poznać 
pewne wspólne cechy, to- występują one obecnie daleko silniej 
i! dobitniej. Jest to wpływem nietylko wpływu na formę i or
ganizację gmin szwajcarskiego prawa państwowego i wzaje
mnego oddziaływania na siebie ustawodawstwa kantonalne-

b Po>r. Wilson: Ustrój państwowy Szwajcarii, str. 145 (tłom 
polskie).



go, ale także — i to w wielkiej mierze — wypływem współ
czesnego zapatrywania prawnego i rozwoju prawnego, które 
musiały wybić swe piętno na szwajcarskiem prawie gmiunem 
Przyczynił się d0‘ tego silny konserwatyzm ludności, który 
pozwolił na zachowanie starych rodzimych urządzeń politycz
nych, przy równoczesnem przystosowaniu ich do* nowocze
snych zapatrywań i myśli politycznych.

Cały historyczny proces wieków średnich i nowożytnych 
aż do czasów rewolucji francuskiej przedstawia w Szwajcarji 
powolną przemianę początkowo przeważnie prywatno-praw- 
nych związków właścicieli gospodarstw gruntowych lub osób, 
osiadłych na posiadłościach zwierzchności gruntownej, na pu- 
blicznorprawne związki obywateli gminnych, a w dalszym 
ciągu na związki gminne mieszkańców. Proces zróżniczko
wania jednak ludności gminnej nie został jeszcze po dziś dzień 
w Szwajcarji całkowicie zlikwidowany i stanowi on jeden 
z najbardziej aktualnych problemów szwajcarskiej polityki 
gminnej.

Staremi podstawami Szwajcarji, zawierającej w sobie nie
jednokrotnie różnorodne twory, pochodzące z wieków śre
dnich, wstrząsnęła rewolucja francuska. Wkroczenie fran
cuskich wojsk rewolucyjnych do Szwajcarji miało na celu 
ważny ten pod względem strategicznym kraj uczynić ogni
wem w tworzeniu zawisłych od Francji republik i poddać go 
zupełnie pod rozkazy Paryża. Stosownie do tego w oczach 
rewolucjonistów francuskich okazała się konieczność dostoso
wania urządzeń państwowych Szwajcarji do. urządzeń fran
cuskich. Wedle wypracowanej w Paryżu konstytucji dla re
publiki helweckiej Szwajcaria tworzyła jednolite państwo na 
wzór Francji (République Helvétique une et indivisible). 
Zgromadzenie narodowe, zebrane w Aarau, zniewolone było 
pod naciskiem Francji przyjąć w dniu 12 kwietnia 1798 r. tę 
konstytucjęł). Konsekwentnie z jednolitym centralistycz
nym8) ustroiem państwowym musiałO' dojsc do powstania 
jednolitej, nie odróżniającej gmin wiejskich od m/ejskicn 
organizacji municypalnej w całem państwie )

b Par. SchoHenberger: Das Bundesstaatsrecht'der Schweiz, 
1ÇH32, sir. H6 i in»

Fr. Fleiner: Schweizerisches Bundes staatsr echt, 1923, str. 2.
2) Por. Art. 15 konstytucji : „Helvetien ist in Kantone, Distrikte, in 

Gemeinden und in Sektionen oder Quartiere der grossen Gemeinden ein
geteilt. Diese Einteilungen beziehen sich auf Wahlen, Gerichtsbarkeiten 
und Verwaltung; sie machen aber keine Grenzen aus“.

3) Por. Gesetz v. 13. Februar 1799 über die Bürgerrechte; — Qe- 
setz v. 15. Februar 1799 über die Organisatioin der Municipalitäten (Ta
geblatt der Gesetze und Dekrete, II, str. 318 i in., 326 ii in.). 



w miejsce istniejących od wieków i powoli rozwijających się, 
nieskończenie różnorodnych urządzeń gminnych, mało dotyka
nych przez ogólne ustawy i zwracających główną uwagę na 
stanowisko, majątek i zarobek członków gminnych, przy rów- 
noczesnem wyeliminowaniu obcych elementów.

Ustawodawstwo helweckie zastało w Szwajcarii dwie 
główne klasy mieszkańców, a mianowicie:

1) Obywateli gminnych, którzy swe człon
kostwo nabywali bądź przez urodzenie, bądź przez kupno.

2) Osiedlonych, którzy tylko faktycznie przez za
mieszkanie należeli do gminy, ale nie posiadali wobec niej 
żadnych praw1).

Oprócz gmin miejskich i wiejskich istniały gminy ko
ścielne, które obok religijnych funkcyj spełniały państwo
we zadania, a w szczególności opiekę nad ubogimi. Stosunek 
między gminami wiejskiemi i kościelnemi nie był wszędzie 
równy. Czasem oba rodzaje gmin pokrywały się ze sobą; cza
sem gmina kościelna obejmowała kilka gmin wiejskich. Usta
wodawstwo helweckie na podkładzie gmin wiejskich i ko
ścielnych zbudowało nowy system organizacji gminnej, two
rząc równocześnie dualizm gminny w formie g m i n- 
n y c h związków mieszkańców (Einwohnerge-

‘) O położeniu prawnem i socjalnem tych mieszkańców, zwanych 
na wsi Hintersassen, a w mieście A n s. a s s e n, Beisassen, 
otrzymamy najlepsze1 wyobrażenie, gdy przeczytamy odnośny ustęp ze 
szwajcarskiego „Idiotikon“ (Folio 1350):

„Anfänglich durften die Hintersassen noch einzelne Gewerbe betrei
ben, doch schon 1543 befahl der Rat, verbürgerte Verkehrsleute besser zu 
berücksichtigen, wie die Hintersassen. Nach und; nach sanken sie zu einer 
Art Heloten, herab. Sie dienten den Bürgern, ate Rebleute und Taglöhner 
und die Weiber als Wäscherinnen'. Die meisten wohnten in finstern, en
gen Gassen. Eine nicht sehr kleidsame Tracht war diesen vorgasdmeben 
Kinder von Hintersassen wurden zu einer andern Stunde getauft, als die 
andern bürgerlichen Kinder. Verstorbene; Hintersassen' begrub man zu 
einer andern Stande und auf einem andern 'Gottesacker, als, wie die Bür
ger, und. es durfte nur das Glöcklein der Sondersiechenkirche' geläutet 
werden. In das Gericht durften sie sich nicht wie Bürger setzen^ Starb 
ein Reicher oder eine Magistratsperson, so bildeten' die Hintersassen, den 
Schluss des iLeichengeleitas. War das. LÄHeinibtegängnife vorüber, so 
erhielt der Hintersasse, der dem Leichenbegängnis beiwohnte, an der Tür 
des Trauerhausles ein Geldgeschenk. Auch Gotthelf schreibt noch: V )r 
nicht langer Zeit hat ein. Gemeinderait erkannt, man. müsse sich für einen 
als Dieb eiirgekerkerten Bürger verwenden, derselbe sei doch ein recht- 
mässiger Bürger gewesen und habe1 nur den Hintersassen gestohlen“. 
(Por. Hans L ä 11: Das Gemeindegesetz des Kantblns Solothurn, str. 11).. 



meinde) i w formie k o r p o r a c y j obywatelskich 
(Burgerkorporation).

Głównym i zasadniczym miał być gminny związek miesz
kańców, jako odpowiadający przyjętym w konstytucji zasadom 
równości, ogólnego obywatelstwa helweckiego i wolności 
przesiedlania się. Idea ta jednak nie została przeprowadzoną 
w szwajcarskiej organizacji gminnej z całą konsekwencją ze 
względu na nieprzezwyciężony opór, na jaki natrafiło zupełne 
zlanie się małych gmin w nowe gminy i nieograniczone dopu
szczenie dotychczasowych mieszkańców gminnych, nie będą
cych obywatelami, do korzystania z dóbr gminnych. Dlatego 
ustawodawstwo helweckie, uznając jako „uzasadnione“ te 
prawa do* majątku gminnego, poszło na drogę kompromisu 
i obok nowych gminnych związków mieszkańców zatrzymało 
stare związki obywatelskie *).

Gwałtowne naruszenie doniosłej w swych skutkach re
formy wewnętrznej organizacji gmin, opierającej się na myśli 
rewolucyjnych centralistów francuskich, było obcem konser
watywnym mieszkańcom Szwajcarii i dlatego- nie mogło być 
trwałem. Gdy w kilka lat później republika helwecka wraz 
ze swemi ustawami upadła, znikła też jednolitość organizacji 
gmin szwajcarskich. Nowoczesne jednak zasady ustawodaw
stwa helweckiego nie pozostały bez śladu dla rozwoju gmin 
szwajcarskich, których urządzenia aż do czasów republiki 
helweckiej były prawie wyłącznie dostosowane do prywatno
prawnych celów i nie odpowiadały rozwijającym się stale pu- 
bliczno-prawnym potrzebom.

II. Z ustąpieniem wojsk francuskich runęła także jedność 
państwa. Rozgorzałym z ogromną namiętnością walkom par
tyjnym położył koniec Napoleon. Wydany za jego pośrednic
twem acte de médiation z 19 lutego 1803 wrócił 
w zasadzie napowrót do suwerenności kantonów i do federa- 
lizmu, wprowadzając równocześnie nowe podstawy organi
zacji państwowej2). Przedewszystkiem zorganizowano- we 
wszystkich kantonach równomiernie sądownictwo i admini
strację, usunięto patrymonialną jurysdykcję, działalność gmin 
i wewnętrzną ich organizację ustalono przez ogólne dla całe
go kantonu równomiernie obowiązujące ustawy i usunięto 
łączność gmin ze sądownictwem.

2) Por. Gustaw Vogt: Zur Charakteräsitiik der Mediationsakte» 
r. 1884.

W dziedzinie organizacji gmin z jednej strony zniesiono 
helwecki dualizm, obejmujący gminne związki mieszkańców

0 Por. Gesetz v. 13.11 1798. EWeifang, § 1 („Tageblatt der Ge
setze“ 2/318).



i związki obywateli, z drugiej strony wprowadzono nowość 
przez stworzenie specjalnych związków gminnych.

Obok gmin kościelnych utworzono obecnie prawi
dłowe gmin y p o lityczne 0 w miejsce helweckich gmin 
municypalnych2) i przydzielono' im głównie sprawy publicz
nej administracji. Często pozostawiano niezależnie od gmin 
politycznych małe gminy miejscowe"), które przed
tem stanowiły część składową większych gmin lub tworzyły 
osobne samoistne gminy. Gminy te posiadały własny majątek 
i mogły wykonywać na swem terytorjum policję miejscową 
oraz sprawować nadzór nad drogami. Oprócz tych gmin mo
gły powstać specjalne gminy szkolne przez podział 
gmin kościelnych, do których z reguły należało szkolnictwo. 
Łączność między temi związkami gminnemi utrzymano przez 
to, że prawo obywatelstwa gminnego rozciągnięto równocze
śnie na te wszystkie związki i każdy obywatel gminny był 
członkiem każdego takiego związku.

Także i urządzenie wewnętrznej organizacji gminnej nie 
powróciło z reguły do starych wzorów. Tylko kilka kanto
nów stanowiło wyjątek, jak np. b e r n e ń s k i, gdzie z po
wodu wielkiej różnorodności poszczególnych części kraju na
stręczały się trudności dla wydania ogólnej ustawy gminnej 
dla całego1 kantonu.

Z upadkiem Napoleona następuje okres, zwany w Szwaj
carii „Restauration“, obejmujący lata 1815 — 1830. Jakkol
wiek posiada on doniosłe znaczenie w życiu państwowem 
Szwajcarii, dla wewnętrznej jednak organizacji gminnej ma 
podrzędne znaczenie.

Francuska rewolucja lipcowa z 1830, która poruszyła 
w całej prawie Europie umysły liberalne, dała w Szwajcarji 
podstawę do odrodzenia życia publicznego- i spowodowała 
przeprowadzenie radykalnej rewizji kantonalnych ustrojów 
w myśl stawianych liberalnych postulatów politycznych 9. 
Nowe konstytucje kantonalne pociągnęły za sobą rewizję 
ustaw, stojących z niemi w organicznej łączności. Prawie we 
wszytkich kantonach, a szczególnie w położonych na równi
nach, zostały wydane nowe ustawy gminne o nie -

9 Na-zwa t-a weszła w ogólfne uży-c-fe dopiero z r. ,1831.
2) Na-zwa „Munfcipaligemeinde“ utrzymała się dotąd w kanto

nie Thurgau.
3) W Zürichu zwane od r. 1831 gminami -cywili me mi (CivSige- 

me-iinde-n,). *)
*) Po-r. R. Fi eine r: Einflüsse- vom. Staatst-he-orien der AufkUär-u-ngs*- 

und Revolutionszeit in der Schweiz, 1917.
Fr. F-lleiner: Schweizerisches- Bumdesst-aatsrechti, 1923, s-tr. 7.



znanem dotychczas w Szwajcarii udoskonaleniu i wykończe
niu. Pojęcie potrzeb gminnych od czasów reform helweckich 
doznało1 2 obecnie silniejszej rozbudowy i rozwoju. Równocze
śnie jednak uwydatniła się skłonność do absolutyzmu pań
stwowego z tendencją ścisłego złączenia gmin z administracją 
rządową wedle systemu prefekturalnego, istniejącego we 
Francji. Kierunek ten doznaje urzeczywistnienia tylko w kan
tonach o ludności francuskiej, w innych natomiast nastąpiło 
tylko rozszerzenie nadzoru rządowego nad działalnością gmin, 
przy pozostawieniu im większej samodzielności.

1) Najdalej pod tym względem poszedł kantora Neuchâtel, gdzie 
w r. 1850 przyznano ustawowo- prawo głosowania w gminie nietyilko oby
watelom związkowym i kantonalnym, ale także nawet cudzoziemcom: 
dopiero w r. 1861 zniesiono to postanowienie ustawy.

2) Oficjalna nazwa 'brzmi: Bundesverfassung der Schweizerischen 
Eidgen ois-senschaf t“.

III. Konstytucja z 12 września 1848, usta
nawiająca w Szwajcarii państwo' związkowe, miała w stosun
ku do gmin o tyle znaczenie, że zapewniła wszystkim, obywa
telom szwajcarskim' religji chrześcijańskiej prawo swobodne
go osiedlania się oraz równego wykonywania praw politycz
nych. Ważniejsze jednak znaczenie dla rozwoju gmin miała 
ustawa z 31 grudnia 1850, wypowiadająca konieczność opar
cia na równych zasadach praw obywatelstwa związkowego, 
kantonalnego i gminnego. Było- to następstwem silniejszego 
udziału gmin w publicznej administracji oraz wzrastającego 
stale ruchu ludności, skutkiem czego- niejednokrotnie więk
szość w gminie stanowili nowi mieszkańcy, nie posiadający 
prawa obywatelstwa w danej gminie. Gdy do- opłacania po
datków nie pociągano tylko samych obywateli, gminnych, lecz 
całą ludność, przeto względy słuszności domagały się dopu
szczenia wszystkich płatników do udziału w zgromadzeniach, 
uchwalających podatki. Nadawanie politycznych praw gmin
nych tylko- obywatelom gminnym stało nadto w sprzeczności 
z przyznaniem praw politycznych wszystkim obywatelom 
związkowym i kantonalnym. Te względy prowadziły do 
przeniesienia punktu ciężkości! z obywatelstwa gminnego- na 
zamieszkanie w gminie. I konsekwentnie w przeważnej czę
ści wydanych od roku 1848 ustaw gminnych położono spe
cjalny nacisk na zamieszkanie, a nie na obywatelstwo 
gminne ).1

Zreformowana konstytucja związkowa 
z 29 maja 1874’), obowiązująca po dziś dzień 
z pewnemi zmianami, względnie uzupełnieniami, nie wprowa
dziła zmian co- do kompetencji ustawodawstwa gminnego. 
Wylicza ona pozytywnie sprawy, zastrzeżone ustawodawstwu 



związkowemu i orzeka, że do kompetencji ustawodawstwa 
kantonainego należą wszystkie sprawy, nie zastrzeżone wy
raźnie związkowi0. Gdy zatem między sprawami, przeka- 
zanemi ustawodawstwu związkowemu, nie znajdują się spra
wy organizacji gmin, przeto należą one do kompetencji usta
wodawstwa kantonainego.

Konstytucja z 1874 określiła tylko doniosłą w swych kon
sekwencjach dla gmin sprawę osiedlenia się obywateli 
szwajcarskich. Art. 43 konstytucji postanowił, że osiedlo- 
n y obywatel szwajcarski nabywa p o trzech miesią
cach na nowem miejscu zamieszkania wszystkie prawa 
obywateli k a n t o n a 1 n y c h i ob y w a t e l i g m i n- 
n y c h, z wyjątkiem jednak udziału w dobrach obywatel
skich i korporacyjnych oraz prawa głosowania w sprawach, 
dotyczących wyłącznie obywateli gminnych. Zarazem arty
kuł ten orzekł, że ustawodawstwo kantonalne może w tym 
względzie inaczej postanowić i że kantonalne ustawy o osie
dleniu się i prawie głosowania osób osiadłych w gminach pod
legają zatwierdzeniu Rady Związkowej. Zasadnicze prawo 
obywateli szwajcarskich do osiedlenia się wogóle na calem 
terytorium Szwajcarii zastrzegła wyraźnie konstytucja2).

Przedmiotem prawa głosowania zatem osób osiadłych 
w gminie są według wyraźnego postanowienia konstytucji 
wszystkie sprawy gminne, z wyjątkiem spraw 
ściśle obywatelskich. Wobec tego kantony, których nie moż
na było posądzać o specjalną chęć przyznania powyższych 
praw osobom osiadłym w ich gminach, były zniewolone do 
zmiany odnośnych ustaw. W rzeczywistości w szeregu kan
tonów wydano nowe ustawy gminne, które zasa
dniczo brały za podstawę związki gminne mieszkańców, po
zostawiając dla spraw ściśle obywatelskich istniejące gminy 
obywatelskie z osobnemi lub wspólnemi władzami. Równo
cześnie dzieliły się związki gminne mieszkańców na gminy 
polityczne i rozmaite specjalne gminy wedle celów, dla któ
rych były przeznaczone.

IV. Jak widzimy o jednolitej organizacji ustroju gminne
go przy obecnej organizacji związkowej Szwajcarii nie moż-

h' Art. 3 konstytucji z 29.V. 1874: „Die Kantone sind souve
rän soweit1 ihre Souveränität nicht durch Bundeverfassu'ng beschränkt ist 
und üben als solche alle Rechte aus, welche 
n i c h t d e r B u n d e s g e w a' i t übertragen s i n d“. Por. 
Fr. Fl ei nie r: 1, c., str. 42. Lampert: Das Schweizerische Bun- 
desstaatsreioht, 1918, str. 14 i in Affoüter: Grundzüge des Schweize
rischen Staatsrechts, 1923, str. 35 i in. S cholMe nber g er: Grundriss 
des Staats —1 u. VerwaHtungsrechts der Schweiz, Kantone, I, 1900, str. 311.

2) Art. 45 Konstytucji Związkowej z 29.V 1874. 



na mówić. Konstytucja związkowa i ustawodawstwo związ
kowe w bardzo malej mierze dotykają kwestji organizacji 
gmin, pozostawiając ustawodawstwu 25 kantonów1) prawo 
uregulowania ustroju i administracji gminnej.

1. Unterwalden, podzMIony już od r. 1150, a więc jeszcze przed 
założeniem pierwszej federacji1, na Ob walde,n i Nidwalden; po
dział ten nastąpił ze względów topograficznych.

2. AppenzeMl podzielony w r. 1597 ze względów wyznaniowych 
na AppenzeiM A u s s e r r h o di e n i Appenzell® I ni n e r r h o d e n.

3. B a z y II t a (Basel:) podzielona w r. 1833 ze względów poli
tycznych na Baselstadt z ustrojem arystokratycznym i Basel- 
land z ustrojem republikańskim. Por. S choM emb e r g er: Das 
SchweizerisChie öffentliche Recht, 1909, str. 24 i 25.

Każdy póikanton tworzy dlia siebie osobne państwo., czyilli osobny 
kanton, z własną władzą państwową i z rozwiniętą we wszystkich kie
runkach organizacją państwową. Dlatego w rzeczywistości istnieje 
w Szwajcarii' .25 kantonów. Przy glosowaniu jednak nad rewizją konsty- 
tuicji związkowej glos półkantonu tezy się pół głosu, a przy tworzeniu 
Rady stanu, każdy półkanton wybiera tylko jednego zastępcę. (Art 123 
i art. 80 Konstytucji Związkowej').

Por. F r. Fleiner: t c* str. 49 $ in.; Raustein: Die Schweiz, 
Halbkantone, ihre Entstehung und Rechtstefcng, 1912; Schindler: 
Die GieJchkeit der .Kantone, 1921, str. 9 f in.

2) Dążenia, zmierzające w połowie 19 w. ido wydania, ogólnej usta
wy gminnej w Kantonie Graubünden napotkały .na opór ludowy.

Zasady prawa gminnego' są prawie we wszystkich kanto
nach zawarte w większej lub mniejszej rozciągłości w konsty
tucjach kantonalnych. Wykonanie tych zasad przeprowadzo
ne jest częściowo w ustawach gminnych, częściowo' zaś w spe
cjalnych rozporządzeniach. Kilka kantonów, jak Schwyz, Uri, 
Unterwalden nid dem Wald i Unterwalden ob dem Wald, nie 
posiadają organicznych ustaw gminnych, lecz obszerne prze
pisy ustawowe, dotyczące gmin, zawarte są w konstytucjach 
kantonalnych. W kantonie Glarus natomiast istnieją obszerne 
przepisy w sprawach gmin w postanowieniach konstytucji, 
a nadto istnieje osobna organiczna ustawa gminna. W kanto
nie Oraubunden konstytucja zawiera bardzo skąpe postano
wienia w sprawach gmin (art. 40), zresztą całe prawo gminne 
objęte jest regulaminami gminnemi, nie zawsze nawet druko- 
wanemi2 3).

*) Nominalnie tworzy Związek szwajcarski 22 kantonów, t. zw. O o 
sam t kanton e bez względu na .to, czy są one podziel one czy nie. 
Z tych .22 kantonów jest 19 ntepodziel ornych t. zw. Ganzkanton e, a 3 
kantony podzielone są na 2 części t. zw. H a iii b k a n tonę. Do tych trzech 
kantonów nafeżą:



Ustawodawstwa kantonalne nie znają zasadniczej różnicy 
między gminami miejskiemi i wiejskiemi i dlatego też w ża
dnym kantone nie spotykamy się z osobnemi o g ó 1 n e m i 
ustawami g m i n n e m i m i e j s k i e m i. Widzimy tu
taj jednak inny objaw: ze względu na istniejące przecież od
mienne stosunki w gminach miejskich 1 wiejskich powstajc 
obok ogólnego- ustawodawstwa gminnego osobne ustawodaw
stwo- gminne dla p o j e d y ń c z y c h miast. Do miast, posia
dających odrębną organizację, należą: B a z y 1 e a, Q e n e- 
w a, L u z e r n a i Z ü r i1 c h.

Samorząd komunalny szwajcarski, o ile chodzi o jego 
s t o p n i o w o ś ć, wykazuje względnie jednolitą budowę. 
Z wyjątkiem okręgów (Kreise) i powiatów (Bezirke) w kanto
nach Qraubü-nden i S c h w y z, nie posiadających 
wielkiego- znaczenia w życiu samorządowem Szwajcarji, obej
muje on tylko- najniższe korporacje terytorialne w państwie, 
t. j. gminy.

B. Terytorialne i personalne podstawy gmin szwajcarskich.
Treść: Pojęcie gmin w ustawodawstwie s-zwaijcarski-em. — Tery.torjai- 
ny podział Szwajcarji na gminy. — Pozytywne przepisy ustawodawstwa 
szwajcarskiego w sprawie zmian terytorjalllnych w gminach. — Członkow
stwo gminne. — Prawo obywatellstwa gminnego- i prawo osiedtenia lub po
bytu. — Dualizm gmin. — Gminy -polityczne. — Gminy obywatelskie. — 
Gmin-yi kościelne, szkolne, ubogich. — Podział gmin szwajcarskich na t-rzy 
grupy: gminy, opierające się na -dualizmie- adminii stracili, gminy jednoil-ite, 
gmii-ny pośrednie. — Podział gmin szwajcarskich wedle rodzajów gmin, — 
Tendencja -do uproszczenia administr-acj-ii gminnej i jie-j przejawy w usta
wodawstwie. — Gminy cywilnie w -kantonie Zürioh. — Charakterystyka 
pojedynczych rodzajów gmin. — Gminy obywatefekiie, p-dlityiczne, cywilne, 
miejscowe, kościelne, szkoBIne, ubogich, korporacje użytkowe publiczno

prawne i prywa-tnoprawne.

I. Gminy państw kontynentalnych, a wPęc i gminy szwaj
carskie, pojęte w znaczeniu prawnem, są po-wołanemi do 
udziału w administracji państwowej osobami publiczno-praw-

Aby jednak doprowadzić -do jednoiliito-śc-i organizacji gminnej, obowiązującą 
dotąd uchwalą Wieilkiej Ra-diy z 1865, -opartą na przepisach starej konsty
tucji z r. 1854, zobowiązano gminy do. wydania- regulaminu gminnego, o-d- 
pcwiadającego stosunkom miejscowym. Regutaminy te musiialy zawierać 
przepisy dotyczące:

a) organi-zacji i kompetencji władz gminy-ch;
b) administracji gminnej, w szczególności sposobu przedkładania pe-r-. 

jodycznych rachunków przez władze i urzędników gminnych;
c) sposobu pobierania podatków gminnych;



nemi, opartemi na terytorialnym związku ich członków. Gmi
ny, jako takie, są organami władzy państwowej i według po
zytywnych przepisów prawnych tworzą korporacje samorzą
dowe, jakkolwiek teoretycznie ich charakter korporacyjny mo
że być poddany w wątpliwość *).

Z terytorialnego, a także z korporacyjnego' charakteru 
gminy, o ile charakter korporacyjny gmina istotnie zachowuje, 
wynika, że w przeciwieństwie do licznych osób publiczno
prawnych miarodajnym dla organizacji gminy musi być nie 
podkład majątkowy, lecz w pierwszym rzędzie i zasadniczo 
t e r y t o r j a 1 n y związek osobowy.

Kantonalne ustawy szwajcarskie nie podają legal
nej definicji gmin2), zwykle jednak podnoszą ićh publiczno
prawną osobowość.

2) Jedynie tylkoi ustawa gminna z 28.X 1871, obowiązująca w kanto
nie Soliothurn, podała w § 1 następującą definicję:

„Jede Gemeine dies Kantons, bildet eine Korporation, weiche aus der 
Gesamtheit ihrer Bürger besteht“.

Definicja ta, która zresztą z samego, początku była, za ciasną, została 
uchytoną przez odmienne postanowienia art. 43 szwajcarskiej Konstytucji 
Związkowej z r. 1874 i konstytucji kantonu Solothurn z r. 1887. Art. 55 
ustęp 1 konstytucji' kant. Soliothurn brzmi: „Die Einwohnergemeinde ist 
die politische Gemeinde, und umfasst sämtliche Orteeinwohner“.

Definicję specjalnych związków gminnych podają:
Ustawa gminnai kantonu Aargau, § 2 (1841).
Konstytucja kantonu Graubünden, § 40, ustęp 1 (1892).
Konstytucja kantonu Luzern, § 88, ustęp 1 (1875).
Ustawa gminna kantonu Schaffhausen, § 5, ustęp 1, 76 i 105 

(1892).
Art. 1, ustęp 2 ust. gm. kantonu Bern (1917).

Przy badaniu podstaw ustroju gmin wyłaniają się w pierw
szym rzędzie zagadnienia, łączące się z t e r y t o r j a 1 n o- 
ś c i ą gmin.

Odnośnie do terytorialnego' podziału gminnego w S z vz a j- 
c a r j i można przyjąć za zasadę, iż niema w państwie tery-

d) sposobu użytkowania majątków gminnych.
Nadto rząd kantonainy sporządził nieobowiązujący wzór regulaminu 

gminnego', który został przyjęty prztez poszczególne gminy za podstawę 
przy uchwalaniu regulaminu. Por. Vie Ilir Recht und Verwaltung im 
Gemeändefinanzen des Kantons Graubünden', 1912, str. 10 i in.

b Por. Au t or: Geneza i podstawy samorządu europejskiego, 1926. 
str. 86 i in.



torjum, nie należącego do jakiejś gminy oraz, iż każde tery
torium należy do jednej gminy politycznej, a nie do kilku *).

Teoretyczne zapatrywanie, że gmina jest prawnym two
rem państwowym, znajduje szczególne potwierdzenie w prze
pisach prawa szwajcarskiego- co- do tworzenia lub rozwiązania 
gmin. Pozytywne przepisy w tym względzie odbiegają od sie
bie w poszczególnych kantonach. Gdy w jednych wymaganą 
jest ustawa, glosowanie ludowe, dekret lub uchwala władzy 
ustawodawczej, w innych wystarcza zezwolenie władzy ad
ministracyjnej. Niektóre znowu kantony przeprowadzają róż
nicę między poszczególnemi rodzajami gmin: dla jednych prze
widują ustawę, dla innych zarządzenie władz administracyj
nych 2 3 * * * *).

2) Ustawy, względnie g i oso w a ni a indowe żądają 
kantony BasÄaindschaft, Basefetadt, Genève, Luzem, Neuchâtel, St. Gal
len, Vaud, Zürich. W kantonie -jednak St. Gallien ustawa, wymaganą 
jest tyllkO’ w stosunku do gmin politycznych i szkolnych; odnośnie do gmin 
kościetoych wystarczy zarządzenie władzy kościelnej, zatwierdzone przez 
rząd (art. 1, 144 i 145 ust. gminnej, art. Ill konst, kant.).

W kantonie Zürich znowu wymaganą jest ustawa odnośnie do 
wszystkich gmin, z wyjątkiem gmin szkolnych, dlla których wystarcza za
rządzenie władzy administracyjnej (§ 1 ust. gminnej, art. 47 konst, kant.).

Dekretu, względnie uchwały władzy ustawodaw
czej wymagają kantony Aargau, Bera, Graubünden, Unterwalden md 
dem Wald, Schaffhausen, Solothurn, Ticino, Thurgau, Uri, Valais.

Wystarczającem ¡test zarządzenie władzy administracyjnej (Regic- 
rungsrat) z prawem dalszego rekursu w kantonie Gllarus, § 24 ust. gmin
nej (1889).

3)i Freiburg G1 ai rus, Seh', w y z, Thurgau, Zug
i Z ü r i c h.

Ciekawe postanowienia obowiązują w kantonie Freiburg. We
dle art. 1 ustawy gminnej (1894), ustalenie granic gmin należy do kompe
tencji władzy administracyjnej. Wedle zaś art. 231 gmina w drodze za- 
rząd ziemia administracyjnego' może być połączoną z sąsiadującą gminą dla
celów administracyjnych, a to w następujących wypadkach:

W kwestji sprostowania lub ustalenia granic często spo
tykamy brak przepisów przedmiotowych. W braku wyraźne
go zastrzeżenia tych spraw ustawodawstwu, decydują o nich 
władze administracyjne. Wyraźnie stwierdza to tylko kilka 
kantonów8).

*) Odnośnie do wyjątków od powyższej zasady, patrz: Viel i: 
Recht und Verwaltung im Oemeindefiinanizwesen des Kantons Grau
bünden, 1912, str. 8.

Sch oll 11 enb er g e r: Das Schweizerische öffentliche Recht, 1909, 
str. 155.



Zmiany granic gmin dwóch kantonów winny być uregulo
wane w drodze wzajemnego porozumienia się, w razie sporu 
rozstrzyga sprawę Sąd Związkowy na podstawie art. 113 ustęp 
2 Konstytucji związkowej.

Gdy dotąd mówiliśmy o zmianach, dotyczących gmin te
go samego rodzaju, obecnie pozostaje jeszcze kwestja zmian 
granic gmin rozmaitego rodzaju. I tutaj są luki w ustawodaw
stwie szwajcarskiem. Przepisy co> do tej materji znajdujemy 
w kantonie Uri i Zürich. W pierwszym kantonie może 
każda gmina wydzielić się w osobną gminę polityczną, ko
ścielną i obywatelską za zezwoleniem rządowem1).

1. za karę (t. j. za złą administrację), albo celem ochrony gminy 
(t. j. gdy gmina znajduje trudności w ukonstytuowaniu się, Hub gdy finan
sowe położenie gminy jest zagrożone)1;

2. jeślii ludność danej gminy wynosi mniej aniżeli 150 dusz;
3. jeśli' połowa mieszkańców, obowiązanych do opłacania podatków 

zażąda takiego połączenia.
Tak połączone gminy posiadają wspólną administrację, ale każda gmi

na pozostaje nadali właścicielką majątku gminnego (art. 232).
Co się tyczy organizacji parafii1, ustawa ta odróżnia-1 parafje ka- 

toillickie od protestanckich. Do oznaczenia obszaru parafialnego1 katolic
kiego wystarczy zgodne por ozu mienie się władz cywilnych i kościelnych, 
zaś protestanckiego wymagana jest ustawa. Ulub dekret' władzy ustawodaw
czej (art. 285 cyt. ustawy).

b Por. Art. 84 i 88 Konstytucji kantonu Uri (1888}.
2) Por. § 13 ustawy gminnej1 kantonu Z ü r ii c h (1875),
3) Por. § 19 ustawy O1 gminach cywilnych z 19.V. 1878. Por. K ü ni- 

dig: Die zürcherischen Civilgemeiinden, 1917, st. 75 i in. — Wet t st ein:
Dasi Oemeindegesetz des Kantons Zürich, 1907, stir. 565 i in.

•) Por. § 8 ust. gm. kantonu Zürich.,
6) Art 67 ustawy gminnej kantonu Bern; — § 7 ustawy gminnej kan

tonu BaseWandschaft (1881).

W kantonie Zürich mogą gminy kościelne i szkolne za ze
zwoleniem rządowem połączyć się z gminami politycznemi2), 
a nadto za takiem samem zezwoleniem mogą rozwiązać się 
gminy cywilne 3).

Połączenie się więcej gmin politycznych dla wspólnego 
załatwiania pewnych specjalnych działów administracyjnych 
przewiduje ustawodawstwo kantonu Zürich, Bern i Basselland- 
schaft. W pierwszym kantonie może to nastąpić dobrowolnie 
za zgodą interesowanych gmin i bez zezwolenia władz admi
nistracyjnych lub, gdy leży w interesie kraju w drodze przy
musowej przez uchwałę Rady kantonalnej4), w drugim i trze
cim kantonie za zezwoleniem władzy administracyjnej5 6). Gdy 



przy innych połączeniach dane gminy przestawały istnieć i zle
wały się w jedną całość, tutaj interesowane gminy polityczne 
istnieją dalej, obok nich powstaje jednak nowy związek tery- 
torjalny, obejmujący terytoria tych gmin. Związek ten two
rzy nową gminę, od dotyczących gmin politycznych zupełnie 
niezależną ’).

II. Drugim czynnikiem pojęcia gminy, jako terytorialne
go związku osobowego, jest c z ł o n k o s t w o gminu e.

Członkostwo gminne, jak wiadomo, opierać się może albo 
na związku osobistym danej osoby z gminą bez koniecznej lo
kalnej obecności lub też może być przywiązane do pobytu 
w danej gminie. W pierwszym wypadku członkostwo- gmin
ne łączy się z posiadaniem prawa obywatelstwa g m i n- 
n e g o, w drugim wypadku z prawem osiedlenia się 
1 u b p o b y t u.

Postanowienia Konstytucji związkowej z r. 1874, doty
czące członkostwa gminnego, są nam już znane.

Niektóre kantony, jak Bern, Vau d, Neuchâtel, 
A a r g a u wyprzedziły nawet tę konstytucję i przyznały oby
watelom szwajcarskim prawo1 udziału w administracji1 gminnej 
w tej miejscowości, gdzie oni mieli swe zamieszkanie, przy 
gminach zaś obywatelskich pozostawiły administrację ich ma
jątków, sprawowanie opieki nad ubogimi i przydziały docho
dów obywatelskich, o- ile one jeszcze istniały. W innych 
kantonach przeciwnie, w rękach starych gmin pozostała 
cała administracja komunalna, a jeśli osiadłym obywatelom 
szwajcarskim przyznano jakie prawa, były niemi tylko prawa 
wyborcze i prawo zatwierdzania podatków.

*) „S-ofche- Gemetodeyertó-nde s-ind offe-ntkich - irechffiche Kórper- 
schaften“ (art 67 ustęp 4 ustawy gminnej ¡kartonu Bern).

2) Prócz publiczno - -praknych gmin o charakterze korporacyjnym 
istnieją w ¡kartonie Gtarus puWczno-praiwne -związki!, nie posiadaijące 
charakteru korporacyjności. Są to t. z w. Wahl g em e-ind en, które 
stanowią tyliko -okręgi wyborcze dHia władzy ustawodawczej, oraz okręgi 
dla urzędów policyjnych i pośredniczących (§ 23 ust. gminnej i art. 66 i- 67’

Konstytucja związkowa z 1874 r. wprowadziła ogromny 
przewrót w tych kantonach. Ona otworzyła i tutaj podwoje 
starych gmin dla osiadłych obywateli szwajcarskich, stwarza
jąc równocześnie znany nam dualizm gminny i dając możność 
ustawodawstwu kantonalnemu rozbicia starej obywatelskiej 
gminy.

Gdy -rzucimy okiem -na dzisiejszy stan w całej Szwajcarii, 
spotkamy się z ogromną różnorodnością związków gminnych. 
Najpierw widzimy tam zasadniczy podział publiczno-praw 
nych korporacyj1 gminnych2) na gminne związki 



mieszkańców (Einwohnergemeinden) w obszerniejszem 
znaczeniu i na gminne związki obywatelskie 
(gminy obywatel skie, Burgergemeinden)’)•

Gminne związki mieszkańców w obszerniejszem znacze
niu dzielą się znowu wedle celów, którym mają służyć, na 
gminy polityczne, czyli właściwe gminne związki 
mieszkańców2) dla ogólno-publicznych celów gminnych, o ile 
nie zostały one przekazane specjalnym związkom gminnym 
oraz na g m i n y kościelne (Kirchgemeinden), s z k o- 1- 
n e (Schulgemeinden) i gminy ubogich (Armengemein- 
den), istniejące dla specjalnych nazwą określonych zadań 
gminnych. Podział na owe różnogatunkowe związki gminne 
nie jest przeprowadzony równomiernie we wszystkich kan
tonach.

III. Celem zorientowania się w całokształcie zagadnie
nia, złączonego z ustrojem gmin szwajcarskich, należy podzie
lić kantony na trzy grupy, a mianowicie na jedną, posiadającą 
jako zasadniczą podstawę organizacji gminnej dualizm 
a d m i n i s t r a c y j n y, drugą, opierającą się na j e d n o- 
litej administracji gminnej, oraz na trzecią grupę p o- ś r e- 
d n i ą.

Do pierwszej grupy zaliczyć można kantony Basel- 
stadt, Glarus, Graubunden, Schaffhausen, Solothurn, Unter- 
walden nid dem Wald, Unterwalden ob dem Wald i Zug, do 
drugie j kantony romańskie Genewę, Neuchatel, Vaud oraz 
kanton niemiecki Schwyz, do trzeciej resztę kantonów.

D u a 1 i z m a d m i n i s t r a c y j n y jest systemem cen
tralnej Szwajcarii, w której stare gminy, opierając się na swej 
jednorodności, nie chciały dopuścić do współudziału w we
wnętrznej administracji obywateli szwajcarskich innych kan
tonów i wołały widzieć przy swym boku inną władzę lokal
ną, będącą wypływem koniecznego rozwoju dziejowego-, skry
stalizowanego w przepisach konstytucji związkowej.

konstytucji kanto-nalllnej). Są -orne zatem prócz okręgów wyborczych, okrę
gami- dla adimiinisKracjli rządoweji. T. zw. „Bezirke“ w kantonie Appenze“. I
I _ Rh. i- „Bezirksgemei'nd'en“ w kantonie Unterwalden mdl dem Walld są 
natomiiasit gminami poMtycznemi.

B ü r ig e ir g e m e i rade posiada w niektórych kantonach spe- 
cj-atoe nazwy, jak „communie propremeint dito“ (Neuchatel1), „bourgeoisie“ 
(Vaud), „Ta-gwen“ i(OLarus).

2) E i ni w o h n e r g e m e i n d e przychodzi też pod rozmaitemi 
nazwami w poszczególnych kantonach, jak „Muniziipaligemeinde“ 
(Thurgau), „mumi-cipaßte“ (NeudhäteUi), „Ortsgemeinde“ (OHairus); w kan
tonie Zürich występuje jako osobny -dział Einwohne-rgemefade t. -zw. „Zi- 
yilgeme-imde“, a w kantonie Thurgau „Ortsgemeinde“.



Przeważnie oba organizmy gminne ukonstytuowały się 
obok siebie. Jedne i drugie posiadają osobne zgromadzenia 
gminne, składające się w gminie politycznej z zamieszkałych 
w niej obywateli kantonalnych i szwajcarskich, w gminie zaś 
obywatelskiej z obywateli gminnych bez względu na miejsce 
ich zamieszkania. Jedne i drugie zgromadzenia wybierają 
osobne rady administracyjne, zwane w gminach obywatel
skich „B ii r g e r r a t“, w gminach zaś politycznych „Q e- 
m e i n d e r a t“. Obie rady funkcjonują przez przeciąg ozna
czonego' ustawowo' okresu, obie przedkładają rachunki i spra
wozdania ze swej administracji zgromadzeniu gminnemu.

Obok tych gmin istnieją w powyższych kantonach także 
gminy specjalne, będące zasadniczo1 osobnym rodzajem gmin
nych związków mieszkańców.

Т Рог. О г е Я11! i: Staatsrecht der schweizerischen Eidgenossen
schaft, 1885, str. 130.

2)' Por. § 6, usi1. gm. ikantonu BaseH Ж a^ n schäft.

Grupa p O' ś r e dnia kantonów opiera się na niezdecy
dowanej myśli. Widzimy tutaj ustawy kompromisowe, za
prowadzające nowe gminy polityczne z pozostawieniem je
dnakże obok nich więcej lub mniej pełnych starych gmin oby
watelskich. Mimo całego' zamieszania ustawowego można 
znaleźć w tych ustawach dwie myśli przewodnie. W jednych 
zaprowadzono1 dla motywów ekonomicznych charakterystycz
ną wspólność administracji obu rodzajów gmin, nie miano 
przytem jednak wcale zamiaru starej gminy obywatelskiej 
poddać w całości nowej gminie politycznej. W drugich znowu 
uważano gminę polityczną jako gminę przyszłości i jakkol
wiek pozostawiono przy starej gminie pewne prawa i pewne 
atrybucie, to jednak świadomie przesunięto ośrodek życia 
gminnego do gminy politycznej, a starą gminę obywatelską 
zepchnięto' na drugi plan.

Typem pierwszej kategorii ustaw jest ustawa gminna 
kantonu B a s e 11 a n d s c h a f t z dnia 14 marca 1881 r. 
Jest ona bardZo dokładna i jasna i może służyć za wzór dla in
nych ustaw *). Przeprowadza ona ścisłą różnicę między gmi
ną polityczną, a gminą obywatelską i równocześnie także 
przechyla presumpcję kompetencji na korzyść gminy politycz
nej. przekazując jej wszystkie sprawy gminne, które na pod
stawie przepisów ustawy nie należą do innego związku gmin
nego2).

Ustawa ta przewiduje d w a z g r o m a d ze ni a _ gmin
ne, jedno gminy politycznej, drugie gminy obywatelskiej, ale 
jedną tylko radę gminną (Gemeinderat), wybieraną przez 
zgromadzenie gminy politycznej i administrującą 
sprawami obu gmin.



Obok niej funkcjonują rozmaite urzędy gminne, jak urząd 
opieki nad ubogimi (Armenpflege), wybierany przez gminę 
obywatelską, dwie komisje rachunkowe, wybierane przez każ
de ze zgromadzeń gminnych, jeden kasjer gminny dla obu 
gmin, lub dwaj odrębni i t. p. Charakterystycznem tutaj jest 
to, że jedna rada gminna ma skiadhć rachunki obu zgromadze
niom gminnym, tak gminy politycznej, jak gminy obywatel
skiej.

W pewnych jednak wypadkach zgromadzenie gminy oby
watelskiej może z jednej strony wybrać osobną radę gmin
ną, Bürgerrat, dla administracji sprawami gminy obywatel
skiej, z drugiej strony może funkcje kasjera gminy obywatel
skiej przekazać kasjerowi gminy politycznej, tak samo funkcje 
swej komisji rachunkowej przekazać komisji rachunkowej 
gminy politycznejx). W postanowieniach tych przebija się 
z jednej strony tendencja uproszczenia administracji lokalnej 
tam, gdzie jednorodność mieszkańców na to zezwala, z dru
giej zaś strony ustanowienia wszędzie dualizmu administracji, 
gdzie liczba osiadłych mieszkańców gminy jest mniej znaczną.

Podobnie w kantonie Valais widzimy, dwie gminy 
„commune“ (Einwohnergemeinde) i „bourgeoisie“ (Bürgerge- 
meinde) ; gminy te jednak posiadają wspólny zarząd w radzie 
gminnej (conseil de commune, municipalité). Jeżeli jednak 
liczba mieszkańców gminy, nie będących obywatelami gmin
nymi, wynosi przynajmniej połowę członków zgromadzenia 
wszystkich mieszkańców gminy (assemblée primaire, Urver
sammlung), albo rady gminnej (conseil de commune, munici
palité, Gemeinderat), wówczas może być utworzony osobny 
zarząd na żądanie zgromadzenia obywateli gminnych (assem
blée de bourgeois)2).

Jako typ drugiej kategorji ustaw przedstawia się usta
wodawstwo gminne kantonu Zurich. W definicji, przepro
wadzającej podział gmin w § 1 ust. gm. niema wzmianki o gmi
nie obywatelskiej: „Die regelmässige und bleibende Gemein- 
deeinteilung des- Kantons ist diejenige in politische Gemeinden, 
Kirchgemeinden und Schulkreise bzw. Schulgemeinden“. 
Gmina obywatelska jest jakby otoczoną gminą polityczną 
i tworzy u niej tylko specjalną sekcjęs). Zgromadzenie 
obywateli może ustanowić osobne organy dla zarządu zakła
dów i dóbr obywatelskich tylko wtedy, jeśli ilość obywatel-

J) § .120 ii In. n, cyt. ust.
’) Art. 70 konst. kantonallineji (1907).
*) § 90 ustęp 1 cyt. ust. -gminnej: „Die in der Gemeinde verbür- 

gerten Mitglieder des Gemetadrates bilden eine Sektion, welcher die Be
sorgung der bürgerlichen Angetegenheiten (§ 46, Abs. 2) obliegt“.



skich członków rady gminnej wynosi mniej aniżeli trzy1). 
Ustanowienie zatem osobnego organu nie pozostawiono swo
bodnej ocenie obywateli gminnych, a nawet w razie ustano
wienia takiego organu, kierunek dla administracji1 dobrami 
i zakładami giminnemi przekazano całemu zgromadzeniu gminy 
politycznej.

Zgromadzenie gminne, pominąwszy zgromadzenie gmin 
kościelnych, składa się w kantonie zuryskim ze wszystkich 
zamieszkałych w gminie i uprawnionych do głosowania oby
wateli gminnych oraz osiadłych od 3-ch miesięcy obywateli 
szwajcarskich. W sprawach opieki nad ubogimi, udzielania 
obywatelstwa gminnego oraz w sprawach zarządu czysto 
obywatelskich dóbr mają jednak prawo głosowania tylko oby
watele gminni, zamieszkali w gminie lub poza jej obrębem, 
ale w obrębie kantonu zuryskiego2).

Ze sposobem uregulowania stosunku gminy politycznej 
i obywatelskiej, polegającym na przesunięciu gminy obywa- 
t e 1 s k i e j na drugi p 1 a n, spotkać się można także 
w innych kantonach. W kantonie A p p e n z e 11 A. — Rh. 
dla obu rodzajów gmin istnieje jedna wspólna rada gminna, ja
ko władza wykonawcza. Utworzenie osobnych rad nie jest 
ustawowo1 przewidziane8). Kanton Bern ma obok osob
nych gmin politycznych i obywatelskich także t. zw. gminy 
mieszane (gemischte Gemeinden), jako połączenie gmin 
politycznych i obywatelskich. Stanowisko prawne gminy 
mieszanej, jej organizacja i zadania są identyczne jak przy 
gminie politycznej* 4).

§ 90 ustęp 2 cyt. ust.
2) § 46 i 65 cyt, ust.
s) Art. 77 i 78 tonstytlucji' ’kantonu A p p e n z e 111 A. — Rh (1908)
*) Art. 69 konstytucji ii art. 82 ust. gm. kantonu B e r n (1893).
5) § 92 konstytucji' kantonu Schwyz (1898).
8) Kanton Vaud zn;a tyllko „Ites communes“. O obywatelstwie 

wspomina tylko art. 81 konstytucji kantonalnej (1885):

Zupełna jedność administracji gmin istnieje, 
jak wspomnieliśmy, tylko w kantonach romańskich, oraz czę
ściowa w kantonie Śchwyz, który wprawdzie nie posiada 
gminy obywatelskiej, ale przewiduje możliwość wydzielenia 
z gmin politycznych osobnych gmin kościelnych5 * *). Jedność 
ta istniała zawsze w Genewie, która dostawszy się 
w r. 1798 pod panowanie Francji, przejęła od niej w wielkiej 
mierze zasady organizacji gminnej i zatrzymała je także po 
usunięciu państwowej władzy francuskiej (1813). Również 
i w kantonie Vau d widzimy pełną unifikację administracji 
gminnej8) Ustawodawstwo gminne kantonu Neuchâtel 



może być także zaliczone do tej grupy. Jeśli znajdujemy tu 
pewne ślady dualizmu gminnego, są one tylko wspomnieniam; 
o dawnej gminie obywatelskiejx). Projekt konstytucji ber
neńskiej z r. 1884 przewidywał jednolitą administrację 
gminną, opartą na gminie politycznej. Wprowadzenie jej je
dnak w życie napotkało na silny opór pewnych czynników 
i sprawa upadła. Konstytucja obecnie obowiązująca z 1893 po
szła, jak widzieliśmy drogą pośrednią.

IV. Z punktu widzenia ilościowego związków gminnych 
w pojedynczych kantonach, ustawodawstwo szwajcarskie nie 
przedstawia jednolitości. Istnieją kantony, posiadające tylko 
jeden rodzaj gmin, istnieją także takie, które posiadają 6 ro
dzajów.

Kantony, w których istnieją tylko jedno rodząjow e 
gminy, a mianowicie gminy polityczne, poznaliśmy wyżej. Do 
kantonów, posiadających dwa rodzaje gmin, należą 
Appenzell A.—Rh., Basellandschaft, Baselstadt, Graubunden, 
Freiburg, Schwyz i Ticino. Należą tu w przeważnej, części 
kantonów gminy polityczne i obywatelskie. Tylko w kanto
nach Freiburg i Schwyz istnieją gminy polityczne i kościelne, 
a w kantonie Ticino tylko gminy polityczne „comune“ i t. zw. 
korporacje użytkowe (Nutzungskorporationen, patriciati)2).

2) Art. 72, 76 konstytucji kantonu A p p e n z e ł ¡1 A. —■ Rh.; § 1 
ustęp 2 ust. gm. kantonu Bas e il 1 a n d s c h a f t; § 20 konstytucji 
kantonu Baselstadt (1889); art. 40 konstytucji kantonu G r a u- 
b ü n d e n; art. 1 i in„ 285 i in. ust. gm. kant. Freiburg; § 92 kon
stytucja kantonu Schwyz; Legge organica1 comunale dęli 13 giugno 
1854 (Ticino).

Do kantonów, posiadających 3 do 6 rodzajów gmin nale
żą Aargau, Appenzell I.—Rh., Bern, Glarus, Luzern, Schaffhau-

„Dans chaque commune, ile biens communaux sont: la propiété de la 
bourgeoisie“. — Te „biens, communaux“ służą jednak przedewszystkiem 
ogólnym celtom gminy i są zresztą pod zarządem rady -gminnej.

Oprócz tego ustawa gminna z 16.IX.1885 przewiduje centralną admi
nistrację majątków kilku gmin (bourses indivises) oraz majątki poszcze- 
góiJnych części gmin (fractions de communes), stojące pod, ogólnym za
rządem gminnym (art 47 i 48).

*) Konstytucja kantonu N e u c h â t e i (1858) w art. 64 powiada: 
,.La commune réunit sous ce nom en administration unique (la commune 
de ressortissants ou commune proprement dite et la com
mune d’habitants ou municïpalllité; elle administre T ensemble de 
leurs biens et gère les services publies focaux“. Dalej w ustawie jest już 
tylko mowa o „commune“ 1 nie ma wzmianki o „commune proprement 
dite“, czyllil o „Biirgergemeinde“. Por. także art. 2 utawy gminnej. 



sen, Solothurn, St. Gallien, Thurgau, Unterwalden nid dem 
Wald, Unterwalden ob dem Wald, Uri, Zug, Zürich1).

b Kanten. Aa r g a u odróżniła „Einwohner—Orstbürger — u. Kirch
gemeinden“. Por. Art. 44, 67 konstytucji kantonataej (1885).

Kanton A pp e in z e 1(11 I — R h. odróżnia „Bezirksgemeindein“,. 
„Kirchgemeinden;“ i „Schulgemeinden“. Por. art. 33 i im., 46 1 47 konsty
tucji tantonalnej (1872), art. 1 des Verfassuinigsgesetzes über Einführung 
von Vermittfierämtern v. 29/IV.1883.

Kanton1 Bern: Istnieją tutaj „Emwohmergemeinden“, „Bürgerge- 
meinden“ i „Kirchgemeinden“. Einwohner — i В Arg er gemeinden mogą być 
złączone razem i tworzą wtedy t. zw, „Gemischte Gemeinden“. Istniejące, 
jednak „Gemfechte Gemeinden“ nie mogą być wedle brzmienia ustawy 
rozdzielone. Te mieszane gminy posiadają tę samą organizację jak Einr 
wohnergemeimden. Ustawa przewiduje także 'połączenie1 sąsiadujących ze 
sobą gmin w osobne związki dla spełniania 'oznaczonych :zadań '(Schulige- 
metaden, Schweliłenbezirke, VormundSchaftskreifee). Por. art. 63 i. 69 kon- 
stytueß kantoniaillnej; art. 1, 67, 73, 82 ustawy gminnej1.

Kanton Glarus posiada aż 6 rodzajów gmin: „Waihlge- 
meinde“, „Tagwen“, „Ortsgemeinde“, „Schullgemeimde“, „Armengemeinde“' 
i. „Kirchgemeinde“. Wahlgemeinde nie jest jednak związkiem korporacyj
nym, lecz .tylko okręgiem wyborczym i, poddziałem dla administracji rzą
dowej. Właściwą gminę poetyczną tworzy t. zw. „Ortsgemeinde“, obej
mująca od jednego do kilku „Tagwen“ i; składająca się z osiadłych mieszr 
kańców i obywateli „Tagwen“ oznacza dziś gminę obywatelską dla ści
śle obywatelskich spraw. Por. art. 64, 68, 69, 74, 81, 8’5 konstytucji kan- 
tonatoej (1887) oraz § 1 ustawy gminnej.

Kanton Luzem posiada gipiny polityczne1 („potlitfeche oder Ein- 
wobnergemeinden“), „Ortsbürgergemeindeni“, „Kirchgemeinden“ f „Kor- 
porationsgemeinden“. Por. § 88, 90, 91 i 93 konstytucji kantonalinej.

Kanton Schaffhausen posiada „Einwohnergemeinden als poli
tische Gemeinden, und als Schulgemeinden“, „Bürgergemeindem“ i „Kirch
gemeinden“. Por. art. 1 ustawy gminneji (189.2).

Kanton Solothurn posiada: „Einwohnergemeinden“ (poKtfeche 
Gemeinden), „BArgergemeimden^ i „Kirchgemeinden“. Por. art. 52, 55, 56,. 
57 konstytucji ka.ntonaln.ej.

Kanton St. Gallien posiada: gminy polityczne (politische Gemein
den), które mogą składać się z kilku gmin miejscowych (Ortsgemeinden),. 
dalej „Schulgemeinden“ i „Kirchgemeinden“. Por. art. 72 — 76 konstytu
cji kantonalneji <1890). Art. 1, 144, 145 ustawy o org. władz admto. gmin 
i powiatów z 9.V.1867.

Kanton. Thurgau rozróżnia „Municipaligemeinden“, „Ortsgemein
den“, „Schulgemeinden.“, „Bürgergemeinden'“. Municlipailgemcindien skła
dają się z jednej lub kilku Ortsgemeindeni. Por. § 44 konstytucji kanta- 
nalnej (1869), § 1, 7, 18 ustawy o org. gmin (1874).

Kanton Unterwalden nid dem Waid posiadła: „Bezi.rks- 
gemeinden“, „Kirchgemeinden“, „Filfaillgemeinden“, „Schulgemeinden“, 
„Armengememden“. Por. art. 82 konstytucji kantonaOnej <1913).



Zbędnem wydaje się wykazywanie uciążliwości admini
stracji gminnej przy tego rodzaju systemie specjalnych gmin. 
W ustawodawstwie szwajcarskiem przebija się jednak tenden
cja do uproszczenia organizacji gminnej przez złącze
nie mniejszych gmin w większe związki, przez stworzenie 
wspólnych organów dla różnego, rodzaju gmin, schodzących 
się ze sobą pod względem terytorialnym i przez zupełną fuzję 
takich gmin.

Środki, któremi poszczególne ustawy zmierzają do, tego 
celu są dwojakie, negatywne i pozytywne. Pod względem 
negatywnym widzimy zakaz dzielenia istniejących gmin na 
specjalne gminy, jak np. w kantonie berneńskim, gdzie roz
dział t. zw. „gemischte Gemeinden“ na „Einwohner“ i „Bür- 
germeinden“ jest ustawowo niedopuszczalny, natomiast prze
widziane jest połączenie tych dwóch rodzajów gmin w jedną 
gminę mieszaną ‘j.

Niektóre znowu ustawy zezwalają pozytywnie na 
dobrowolne łączenie się pojedynczych gmin. Może tu nastą
pić połączenie w celu prowadzenia wspólnej administracji 
pewnych spraw i ustanowienia wspólnych organów, lub 
też także organiczne połączenie w jedną nową gminę. 
Czasem ustawy przewidują udzielanie przez Skarb Państwa 
materialnej pomocy gminom w celu łączenia się, czasem je-

Kamton' Unterwalden ob dem W a il<>d’ posiada: „Einwoh- 
nergemeinden“ i , Bürgergemeindeim“. „Kirchgemeinden“ mogą być osobno- 
utworzone. Por. art. 57, 58, 64, 70 konstytucji kantonalnej (1902).

Kanton U r i zna zasadniczo- tytko jędrną gminę (poili,tyczną), której 
przysługuje ¡jednak .praiwo rozdzielenia, się w osobną „Einwohner - Kiirch- 
und Bürgergemeiinden“ (§ 84 konstytucji kantonalnej).

Kanton Zug posiada,: „Einwohner.gemeinden“, „Bürgergemeinden.“,. 
„Kirchgemeinden,“, ^Korporationsgemetaden“. Por. §§ 70, 71, 72, 73 kon
stytucji, kantonataej (1894).

Kanton Zürich posiada: gmiiny polityczne, dalej „Kirchgemein
den“ .i „Schulgemeinden“. Dfe specjalnych P.lokailinych celów mogą istnieć 
t. zw. iZMgeme,indem. Gminy kościelne ii szkolne mogą łączyć się z gmi
nami ipoiliitycznemi, albo ustanowić dla pewnych spraw wspólne organy. 
Równeż gminy polHtyczne, sąsiadujące ze sobą mogą łączyć się dla wspól
nego załatwiania pewnych spraw i ustanawiać w tym celliu osobne organy. 
W interesie kraju mogą być gminy zmuszone do takiego- połączenia. Gmi
ny cywilne (Ziviilgemeinden) są palitycznemi gminami miejscowemi i mo
gą ,istnieć tyli,ko na terytorium jednej gminy politycznej. Por. art. 47, 53 
konstytucji kantonalnej (1869), §§ 1, 8, 13, 1-8 ustawy gminnej z 1875, usta
wa z 19.V.1878 o- gminach cywilnych.

*) Por. art. 69 konst. kantonaiwej i art. 82 ust. gminnej kantonu; 
Bern.



dnak zezwalają na przeprowadzenie takiego połączenia w dro
dze przymusowejx).

Od przedstawionego wyżej kierunku, zaobserwowanego 
w ustawodawstwie szwajcarskiem, musi stanowić wyjątek 
wprowadzenie ponowne ustawą z 19.Y.1878 w kantonie zury- 
skim t. zw. gmin cywilnych. Pewne osłabienie tego 
faktu może stanowić postanowienie ustawy o dobrowolnem 
lub przymusowem r o z w: i ą z a n i u tych gmin2).

2) Ustawa .gminna kantonu Z ü т j es h z 25.IV. 1866 zakazała zasad
niczo tworzenia nowych gmin cywilnych i zezwalała na łączenie 
się tych gmin w jedną gminę lub na zupełne uniesienie ich w drodze do
browolnej lub w drodze .zarządzenia rządowej' władzy .administracyjnej'. 
Por. patrjarchalfne postanowienie cyt. ustawy:

„Die Bedingungen solcher Vereinigungen sind wo immer möglich auf 
dem Wege der gütlichen Verständigung unter Mitwirkung der Oberbehör- 
de, nötigenfalls jedoch vom Regierungsrate nach billigem Ermessen und mit 
tunlichster Berücksichtiguing und Schonung der alfceiligen Interessen fest- 
.zuisetzen“.

Por. dalej uzasadnienie dla tych postanowień, zawarte w piśmie Ra
dy rządu z 12.XII.1865:

„Selbstverständlich kann es dem Staate nicht gleichgültig sein, wie 
die Civteemeinden ihren Obliegenheiten. nachkommen, wie sie für ihre 
offentil'ichen Wege, Brücken und Gewässer sorgen, wie sie Polizei halten, 
Ob sie gehörige Löschan stallten haben u. s. w. Er hat vor allem aus auf 
dem Wege der Gesetzgebung dafür zu sorgen, dass in aillen Gemeinden 
die notwendigsten und’ une Blässlichsten Bedingungen zur gehörigen ErfüiH- 
Cuiig jener Aufgaben vorhanden seien. Er wird den Verhältnissen, wie sie 
faktisch bestehen und sich eingefebt haben, möglichste Rechnung tragen, 
aber er wird Gemeindewesen, welche nicht im Stande sind', ihre Aufgabe 
zu erfüllten!, weder ihre Fortexistenz noch ihrem ungeschmälerten Bestand 
garantieren. Es gibt nun aber vielte Gemeinden, welche alillzu klein und 
unvermögend sind, ihren gesetzlichen Pflichten, nachzukommen, Civilige- 
meinden, welche weder das nötige Gemeindegut, noch die erforderliche 
Steuerkraft, noch die tauglichen Persönlichkeiten, für die Besorgung von 
Gememdeaingelegenheiten haben und haben können“. (Nauer: Das Ge- 
meindewesen des Kantons Zürich, 1898, str. 49 i 50).

§ 3 nowej ustawy gminnej ,z 1875 postanowił odnośnie do gmin cy
wilnych:

„Für lokalkorporative Zwecke können auch andere Gemeinverbin- 
dengen, namentlich CivUlgemeinden bestehen. (Artikel! 47 Absatz 4 der 
Verfassung). Die rechfchen Verhältnisse und. die Organisation der Civil- 
gemeinden werden durch eine vom Regierungsrate zu erlassene Verord
nung festgesetzt“.

’) Pot. § 45 ustęp 2 i 3 konstytocälil kantonu Thur« a u. § 8 i 13 
ustawy .gminnej kantonu Z ii r i c h. §§ 7, 120 ustawy gminnej1 kantonu 
Base 1 ii a n d s c h aft.



V. Rozpatrywane z osobna pojedyncze organizacje gmin 
szwajcarskich doprowadzają do następujących ogólnych uwag.

Gminy obywatelskie nie posiadają na ogól wiel
kiego znaczenia i są skazane na zanik. Istnieją one jednak 
w przeważnej ilości kantonów i stanowią zaporę w należytej 
administracji gminnej; czasem administracja ich spoczywa 
w ręku rady gminy politycznej, a prawo obywatelstwa gmin
nego' schodzi do^ charakteru miejscowej przynależności. 
W kantonie zuryskim np. przedstawia już tylko* fikcyjną ca
łość osób, wyłącznie uprawnionych do* glosowania w pew
nych sprawach i uprawnionych do użytkowania wydzielonych 
dóbr1).

i pozostawienia gminom cywilnym charakteru gminnego dla pewnych spe- 
cjalnych celów. Tak powstała obecnie obowiązująca ustawa O' gminach 
cywiillnych z 19.V.1878. (Nauer: I. c. str. 57)*.

*) Por. Schoiltenberger: Grundriss der Staats — und Ver- 
wailtunigsrechts der schweizerischen Kantone, I, str. 324. Inaczej* H u b e r r 
Rechtsgutachten über die Frage: Ist die* sogenannte Bürgergemeinde .nach 
zürcherischem Recht ein selbständiges Rechtssubjekt, und wenn ja, ist sie 
ein solches des öffentlichen Rechts oder des Priivatsrechts? 1907, str. 45 
i n. Autor uważa zuryską „Bürgergemeinde“ jako korporację publiczno
prawną, zdolną do 'działań prywatno-prawnych; nie jest ona jednak gmi
ną, ponieważ prawo zuryskie, jako* gminy, uważa tylko korporacje tery- 
torjailine.

2) Gminy miejscowe w kantonie G li a r u s* są wtaściwemi gminami 
politycznemi, a w kantonie S t. Ga Men gminami obywatelskiemL

W kantonach romańskich nie istnieje wogóle gmina oby
watelska, jako taka, a prawo obywatelstwa gminnego nie jest 
niczem Innem, jak tylko rodzajem przynależności gminnej, po
dobnie jak prawo* obywatelstwa państwowego. Konstytucja 
kantonu Appenzell I. — Rh. z 1872 zna tylko* to ostatnie oby
watelstwo, a nie zna obywatelstwa gminnego. Na podobnem 
stanowisku stoi także konstytucja kantonu Unterwalden nid 
dem Wald z r. 1913.

Polityczne gminy istnieją we wszystkich kanto
nach i rozwinęły się do najważniejszych związków gminnych. 
W kilku kantonach romańskich, jak widzieliśmy, istnieją tylko 
gminy polityczne.

Gminy cywil n e w kantonie Zürich i gminy 
m i e j s c o w e w kantonie Thurgau są poddziałami gmin 
politycznych 2). Obie gminy istnieją dla lokalnych celów, je
dnak różnią się między sobą. Gdy gmina miejscowa kantonu 
Thurgau jest czystą „Einwohnergemeinde“, to gmina cywilna

Rozporządizeniie to wyszło 1.0.1877 i było końcem gmin cywilnych. 
Ale już uchwałą z 29.XI.1877 wezwała Rada kantonalma rząd* do wypra
cowania nowego1 projektu ustawy w sprawie* zmiany § 3 ustawy gminnej 



kantonu Zürich da się podzielić w pewnej mierze na „Civilein- 
wohnergemeinde“ i „Civilbürgergemeinde“; tylko obywatele 
gminy cywilnej są powołani do administracji jej dobrami. 
Obok prawa obywatelstwa gminy politycznej istnieje osobne 
prawo obywatelstwa gminy cywilnej i obok dóbr gminy poli
tycznej, istnieją osobne dobra gminy cywilnej.

Gminy kościelne zasadniczo schodzą się pod 
względem terytorialnym z gminami politycznemi, czasem je
dnak obejmują większe lub mniejsze terytorium. Pierwszy 
wypadek zachodzi np. w kantonach Zürich, Unterwalden nid 
dem Wald i Freiburg, drugi wypadek w większych miastach, 
jak np. Zürich, Bazylea.

Osobne gminy szkolne przewidziane są tylko 
w 7 kantonach 1); a osobne gminy ubogich (Armenge
meinden) tylko w kantonie Glarus i Unterwalden nid dem 
Wald.

i n. ustawy gminnej kantonu Zürich.
2) Por. art. 93 konstytucji i §§ 213 — 219 ustawy organizacyjnej 

kantonu Luzem; § 73 konstytucji i §§ 84 — 89 ustawy gminnej kan
tonu Zug.

3) Por. art. 148 — 149 ustawy o organizacji władz ladmtaistracyj- 
nych gmin i Obwodów z 9.IIL1867.

*) Por. Legge organioa patriziate dęli 28 maggio 1857.
5) Por. Wyss: Die Schweizerischen Landgemeinden w Zeitschrift

f. schweizer. Recht I, 18'52, Heft 1, str. 64 i n.

Obok różnego rodzaju gmin istnieją w Szwajcarii t. zw. 
korporacje u ż y t k 0' w e (Nutzungskorporationen), ja
ko pozostałości pierwotnej Markgenossenschaft, z ktcrej po
wstała współczesna gmina. Obecnie posiadają one częściowo 
publiczno-prawny, częściowo prywatno-prawny charakter. 
Do p u b 1 i c z n o - p r a w n y c h korporacyj tego rodzaju 
należy zaliczyć: gminy korporacyjne (Korporationsgemein
den) w kantonie Luzern i Zug2), miejscowe korporacje (örtli
che Korporationen) w kantonie St. Gallen3 * 5 *) i t. zw. „Patri- 
ziati“ w kantonie Ticino’). Do prywatno-prawnych należą 
między innemi „U e r t e k o r p o r a t i o> n e n“ w kantonie 
Unterwalden nid dem Wald, oraz „Korporationen der G e- 
r e c h t i g k e i t s b e s i t z e r“ w kantonie ZürichB).

VI. Za jedną z najbardziej ujemnych stron organiza
cji związków komunalnych w Szwajcarii uważany jest b rak 
jednolitej organizacji g m i n, przedewszystkiem 
w kantonach niemieckich.

J) Por. art. 46 i n. konstytucji kantonu A p p e nzi e li I. — R h; 
§ 53 i n. ustawy gminnej1 kantonu B a s e lił a n d sc h a ft; § 53 — 58 
ust. gm. kantonu Glarus; art. 143 i 145 kantonu S t. Galilen; § 44 
konstytucji kantonu U n t e r w a 1 d e u a id dem Waüdi; § 69



Dualizm gmin wraz ze wszystkiemi ujemnemi stronami 
odbija się na życiu gminnem w Szwajcarji. Na jednem i tem sa
mem terytorium spotykamy się częstokroć z podwójną lub na
wet wielokrotną administracją majątków gminnych, posiada
jących odrębne przeznaczenie. Niejednokrotnie spotykamy się 
też z przepisami, przyznającemi pojedyńczym obywatelom 
gminnym prawo użytkowania majątków, stanowiących część 
składową publiczno-prawnych korporacyj gminnych. Osobny 
majątek obywatelski nie powinien istnieć, lecz winien być złą
czony z resztą majątku gminnego i przekazany wyłącznie ce
lom publicznym. Niewątpliwie przyszłe ustawodawstwo' gmin
ne szwajcarskie będzie musiało pójść tą drogą, mimo silnego 
oporu obywateli gminnych, interesowanych w zatrzymaniu 
t. zw. praw użytkowych (Nutzungsrechte). Również i prawo 
obywatelstwa gminnego', jeśli wogóle ma ono pozostać, jako 
prawo przynależności gminnejx), winno1 być złączone z miej
scem zamieszkania lub pobytu, a prawo udzielania jego prze
kazane gminie politycznej. W egoistycznym bowiem interesie 
gmin obywatelskich nie leży wcale przyjmowanie nowych 
obywateli i w rzeczywistości gminy obywatelskie okazały się 
w tym względzie bardzo powściągliwe. Pozostawienie gmi
nom obywatelskim, które właściwie od życia publicznego' zu
pełnie odsunęły się i zajmują się przeważnie tylko zarządem 
własnego' majątku, prawa nadawania obywatelstwa gminne
go, będącego podstawą obywatelstwa państwowego, stoi 
w sprzeczności z ideą gmin politycznych, jako wyłącznie po
wołanych do> sprawowania publicznej administracji.

Por. sprawozdanie Rady Rządu kantonu berneńskiego1 z 1891 
w sprawie rewizji. konstytucji' 'państwowej i organizacjlii gminnej (Geis e r, 
Entwicklung und Neugestaltung des Gemeiindewesens im Kanton Benn1, 
1903, Str. 65).

2) Por. § 18 ust gm.: „Die pniMschen Gemeinden sind verpflichtet, 
jeden in der Gemeinde wohnenden Kantons- oder Sclhweizerbürgeir auf 
sein Verlangen in. ihr Bürgerrecht .aufzunehmen'“... Przy udzielaniu je
dnak prawai obywatelstwa gminnego' glosują tylko' obywatele, przynależnej 
gminy, zamiesiżkaK w kantonie zuryskim (§ 46 ust. gm.).

Z przyznaniem gminom politycznym prawa udzielania 
obywatelstwa gminnego odpaść musi także podstawa opiera
nia się ze względów publicznych zaprowadzeniu nowej zmia
ny; osobiste interesy muszą ustąpić publicznym. Urzeczy
wistnienie tej myśli widzimy przedewszystkiem w kantonach 
romańskich, odrzucających nawet instytucję obywatelstwa 
gminnego, oraz częściowo w kilku niemieckich. Z ostatnich 
wymienimy ustawę gminną kantonu zuryskiego, nie uznającą 
zasadniczo' osobnej gminy obywatelskiej2) oraz ustawę gmin
ną kantonu berneńskiego' z r. 1917. Ustawa berneńska nadała 



nrawn udzielania obywatelstwa gminnego nie tylko gminom 
obywatelskim ale także gminom politycznym i gminom mie
szanym x) oraz zezwoliła gminom obywatelskim na przelani 

iCh P* Me jako gminnych awiazków
mieszkańców nie jest wypływem przypadku, lecz konieczno- 
?cta twolucn dziejowej; decydującemi w tym względzie czyn
nikami był z jednej strony wzmożony ruch ludności i naptj 
do gminy obcych elementów, a z drugiej strony 
na zasada równości P^wa wszystkich

Sokratycznych gmin szwajcarskich, urządzeń, nie mug4vyvu 
nnyostać w zgodzie z nowoczesnemi pojęciami rownosci oby 
w^e&r Te dwie idee równości i nierówności ścierają się 
ze sobą i prowadzą w Szwajcarii do. zawziętej walki umy- 
SłÓWWspólność polityczna w gminie nie polega na posiadaniu 
wspólnego, obywatelstwa gminnego, lecz w przynależności do 
wvższei wspólnoty życiowej, która każdej jednostce ma dac 
postawę d a°ej ^ Snu'
n?, sk w ciasnem gronie wybranych obywatel» i niedopu
szczanie doń ludności napływowej sprzeciwia się dzis^gym 
pojęciom demokratycznym i dzisiejszemu życiu gospodar

CZemZa iedną też z wielkich wad Helwetyki uważają niektó
rzy to, iż mimo odpowiedniego wniosku, nie przyjęła do sw - 

ustawodawstwa nacjonalizacji majątku gmmnegomrzy^ 
staniu na nim prywatnych praw użytkowych Dwukrotne 
sieniu na jn - * , zgłoszone na Zgromadzeniu Związ-
wnioski w 1874 ’nie doznały pozytywnego załatwie-
nta Ze wzel dów utylitarnyc upad! też odnośny wniosek 
ma. Ae wzme^u 7rPiormowanej konstytucji ).
PrZyndcrta?nta wielka wojna światowa wykazała, że szwajcar
skie gminy obywatelskie nie są w możności spełnić jedynego,

ł) Por. art. 86 ust. gm.
3) Xn'anan/w Szwajicarji stawa A m a n z| a O « u t z a, 

rady kantonu
w emu Ihr hochgeachtete Herrn, dem Teureili U. I.»¿X) * “ Zelte" den Ek»« «« s» werde» w «W

„Ś ““.r »re.« haben, wte PrankreM, «es«. Sommer » Pa™ •

Kaiser. .Kantonrateverta»*««'. »S.

sfr. 230



pozostawionego im zadania z administracji publicznej, a mia
nowicie opieki nad ubogimi. Wedle głosów prasy szwajcar
skiej było to jedyne uprawnienie gminy obywatelskiej do 
istnienia; obecnie nastąpił czas, aby podstawą gminnego ży
cia uczynić związek mieszkańców gminy. Przedtem zrów
nano obywatela gminy wiejskiej z obywatelem miejskim, dziś 
należy przeprowadzić prawdziwe, zupełne równouprawnienie 
przez zaprowadzenie jednego obywatelstwa państwowego 
i gminnego1).

Konstytucja związkowa z 1874 utworzyła gminy politycz
ne, nie dała im jednak należytego1 oparcia majątkowego. Sil
ny rozwój gmin szwajcarskich wymaga również wielkich ofiar 
finansowych. Przelanie znacznych majątków gmin obywatel
skich na gminy polityczne, przy zapewnieniu ustawowych 
gwarancyj dla należytej administracji tym majątkiem, dałoby 
z pewnością solidną podstawę majątkową dla należytego- roz
woju samorządu gminnego w Szwajcarji.

Z powyższym postulatem łączy się także ważna w Szwaj
carii kwestja oparcia o gminę polityczną spraw opiekuńczych 
wogóle i spraw opieki nad ubogimi. W sprawach opiekuń
czych, opartych na zasadzie obywatelstwa gminnego-, można 
się spotkać nierzadko z takiem uregulowaniem, iż obywatele 
gminni muszą się zwracać nie do- urzędów opiekuńczych 
gmin, w których posiadają miejsce zamieszkania, lecz do urzę
dów opiekuńczych przynależnych gmin obywatelskich, pod
czas gdy dla innych mieszkańców danej gminy, tak obywateli 
szwajcarskich, jak cudzoziemców, kompetentną w sprawach 
opiekuńczych jest gmina miejsca zamieszkania.

Jak widzimy, pojęcie obywatelstwa gminnego w ustawo
dawstwie szwajcarskiem nie jest równoznaczne z takiem po
jęciem w ustawodawstwie innych państw. Szwajcarskie oby
watelstwo gminne nie jest prawem, wypływającem z samego 
faktu zamieszkania danej jednostki w gminie, lecz jest cało
kształtem praw, które danej jednostce służą skutkiem jej usta
wą unormowanego stosunku do gminy bez względu na miej
sce zamieszkania.

Gmina obywatelska jest korporacją, której działal
ność ogranicza się do czysto obywatelskich spraw, jak 
przyjmowanie nowych obywateli, zarząd dobrami obywatel- 
skiemi, sprawowanie spraw opieki nad ubogimi i spraw opie
kuńczych wogóle, opartych na zasadzie przynależności.

Gmina natomiast polityczna lub gminny związek miesz
kańców jest korporacją terytorialną; ona obejmuje wszyst
kie te osoby — i tylko te, — które mieszkają na terytorium

*) Por. „Neue- Zürcher Zeitung“ i „Neue Freie- Zeitung“ z 21 ifeta- 
pada 1918.



gminy. Gmina polityczna jest właściwie podmiotem całej ko
munalnej administracji. Do niej należą wszystkie czynności 
nie przekazane innym gminom, jak gminom szkolnym, kościel
nym i t. p.

Gminy szkolne, a częstokroć i gminy kościelne są rów
nież korporacjami terytorjalnemi, różniącemi się od gmin po
litycznych głównie ich określonym i ograniczonym celem.

Rozbicie gmin szwajcarskich na szereg specjalnych 
gmin jest jedną z najsłabszych stron szwajcarskiego ustawo
dawstwa gminnego. Jakie korzyści płyną z takiego rozbicia 
gminy trudno dopatrzyć się, a natomiast łatwo dostrzec 
w tych wypadkach szkodliwości takiej administracji: kom
plikacja, a z nią razem podrożenie organizmu administracyj
nego, w wielu wypadkach niemożliwość użycia w sposób 
ekonomiczny istniejących środków dla wszystkich rodzajów 
gmin. W każdym razie tam, gdzie te specjalne gminy obej
mują jedno i to samo terytorium, wogóle istnienie ich niema 
żadnego uzasadnienia.

Tendencja przejścia do jednolitości zaznacza się już 
w niektórych kantonach niemieckich, na razie głównie w su
premacji gminy politycznej nad obywatelską.

Jedynie w kantonach romańskich widzimy przeprowa
dzenie zasady jedności gminnej; ustawodawstwo' gminne 
tych kantonów zbliżyło się myślą stworzenia tylko prawa 
obywatelstwa państwowego do myśli francuskiej i angielskiej.

C. Organizacja samorządu gminnego w Szwajcarii.

Treść: Zagadnienie prawa wyborczego i glosowania w gminach po- 
ittycznyich, kościelmyich, szkolnych, obywatelskich, korporacyjnych. — 
Zgromadzenia gminne. — System zgromadzeń w kantonach niemieckich 
ii kantonach romańskich. — Prawo mocji'. — Referenidium. Prawo ini
cjatywy. — Systemy wyborcze. — Urzędy gminne i urzędnicy. — Gminy 

specjalne. — Urzędnicy rządowi wybierani przez gminę.

I Kwestia organizacji samorządu gminnego w Szwaj
carii,'a w szczególności kwestia wyboru organów gminnych 
i połączone z tern prawo głosowania, należą do najbardziej 
spornych zagadnień w dysputach politycznych i prawniczych. 
Posiadają one wielkie znaczenie tak z politycznego, jak i eko
nomicznego punktu widzenia.

Politycznie tworzą one konsekwencję tej myśli, iz każdy 
wolno osiadły na terytorium gminy i opłacający tam podatki 
obywatel szwajcarski winien mieć udział w gminnej admini
stracji samorządowej, która nie powinna pozbywać się. ele
mentów młodych i pracowitych, niosących, nowe myśli i po
zbawionych przesądów lokalnych. Z drugiej strony przeciw 



rozszerzeniu prawa glosowania można naprowadzić lokalne 
względy ekonomiczne, przemawiające za dopuszczeniem do 
tej administracji tylko tych, którzy przez silniejsze związanie 
z daną miejscowością, więcej interesują się jej ekonomicznym 
dobrobytem i rozwojem.

Art. 43 Konstytucji związkowej rozstrzygnął powyższą 
kwestję w duchu pierwszej zasady, przyjmując za podstawę, 
że każdemu obywatelowi szwajcarskiemu przysługuje prawo 
udziału w gminnej administracji samorządowej po trzymie
sięcznym osiedleniu się w danej gminie. Równocześnie jed
nak utorował, jak wiemy, drogę dla utrzymania dualizmu mię
dzy gminnym związkiem mieszkańców i gminnym związkiem 
obywateli. Konstytucja związkowa musiała wkroczyć w oma
wianą materję ze względu na chaos, panujący dotychczas 
w tym względzie w ustawodawstwie kantonalnem. Mogła 
ona pójść dwojaką drogą, albo mogła utrzymać gminy oby
watelskie i przyznać im administrację gminną przy równo- 
czesnem ułatwieniu w nabyciu obywatelstwa gminnego 
i przekazaniu majątku gminy obywatelskiej dla publicznych 
celów, albo, licząc się z rozwojem myśli demokratycznej', do
puścić wszystkich obywateli szwajcarskich do administracji 
w gminie. Konstytucja poszła po linji demokratycznego roz
woju stosunków politycznych, nie mogła jednak wskutek sil
nego oporu części społeczeństwa szwajcarskiego znieść zu
pełnie prawa obywatelstwa gminnego i związanych z niem 
dóbr przekazać wyłącznie dla celów publicznych.

Konstytucja związkowa, jak wiadomo, przeprowadza róż
nicę między sprawami gminnemi wogóle, rozumiejąc tutaj za
sadniczo sprawy gminnych związków mieszkańców, oraz 
sprawami, dotyczącemi ściśle obywateli gminnych. Prawo 
głosowania w sprawach gminnych wogóle przyznaje konsty
tucja każdemu obywatelowi szwajcarskiemu po upływie 
t r z e c h miesięcy od chwili osiedlenia s i ę 
w danej gminie (art. 43, ustęp 5 konst. zw.); pozostawia jed
nak ustawodawstwu kantonalnemu możność rozszerzenia 
prawa głosowania i na obywateli szwajcarskich, nie osiadłych, 
a tylko czasowo w danej gminie przebywających oraz do
puszczenia do głosowania wszystkich obywateli szwajcar
skich, tak osiadłych jak i czasowo przebywających, przed 
upływem terminu trzy miesięcznego; dotyczące postanowie
nie konstytucji jest normatywne i określa minimum praw, 
które nie mogą być odmówione osiadłemu obywatelowi szwaj
carskiemu 1).

*) W systemie pOiZytywnego prawa kantonałnego można odróżnić 
trzy grupy kantonów, które odbiegają od siebie w kwestii przyznania 
prawa glosowania w sprawach gminnych obywatelom kantomainym i osia- 
•diyin obywatelom szwajcarskim:



Odnosi się ono do wszystkich rodzajów gmin z wyjątkiem 
gmin obywatelskich. Dlatego też w kantonalnych ustawach 
przywiązano prawo glosowania w gminach kościelnych 
i szkolnych do tych samych warunków, jak w gminach 
politycznych, z tern ograniczeniem, że przy gminach kościel-

1. Kantony Baselstadt, Bern, Freiiburg, Luzern, Ticino, Vaudl, Va
lais i Zug dopuszczają do prawa głosowania tak obywateilii danego kan
tonu, jak wszystkich obywateli szwajcarskich, dopiero po upływie trzech 
miesięcy od chwili osiedlenia się.

2. Kantony AppenzeM A.-Rh. i L-Rh., Basefendschaft, Schaffhausen, 
Sotottarn, St. Galion i Thurgau dopuszczają do glosowania tak obywa
teli danego kantonu, 'Jak i obywateli szwajcarskich z chwilą osiedlenia się.

3. Kantony Aargau, Genewa, Glarus, Graubtoden, Neuchate»', Un- 
terwaiden ob dem Wald i nid dem WaM, Schwyz, Uri i Zurich dopu^ 
szczają obywateli danego kantonu do głosowania bez żadnego terminu 
osiedlenia (U r i po upływie 20 dni od .faktycznego zamiesżkanita i za
meldowania się: Art. 4 Ges. v. 7/5 1916 betr. die geheime Abstimmuing ta 
dem Gemeinden), obywateli zaś szwajcarskich dopiero po,upływie trzech 
miesięcy od chwili osiedlenia się.

Odnośnie do nieosiadłych obywateli' szwajcarskich, lecz przebywa
jących w danej gminie, można również odróżnić trzy grupy kantonów:'

1. Kantony Appenzeill L-Rh., BaseOstadt, St. Galileo, Schaffhausen, 
Thurgau, Unierwalden nid dem Wald i Zug nie przyznają żadnych praw.

2. Kantony, które przeprowadzają różnicę między osiadłymi ii nieoi- 
siadłymi obywatelami i przypisują odmienne terminy: Appenzel A. - Rh, 
Glarus, Bassełlandschaft (3 mesięczny pobyt), Bem (6 miesięczny pobyt), 
Aargau, Schwyz, Sołothurn (1 roczny pobyt).

3. Kantony, które traktują na równi obywateli szwajcarskich, osia* 
dłych i nieosiadłych: Vaud i Zurich (3 mieś, pobyt).

Nadto niektóre kantony wprowadziły dalsze wyjątkowe postano
wienia w sprawie przyznania prawa gloso wiania. I tak kanton F rei- 
bur g dopuszcza do głosowania pod pewnemi warunkami opłacających 
pedatki w gminie obywateli państwowych, zamieszkałych w kantonie 
oraz przez pełnomocników, względnie zastępców prawnych, 'Opłacające 
podatki, osoby prawne oraz kobiety i osoby małoletnie (Art. 8, 9, 291 ust. 
gm.) Por, także § 4 ustęp 2 ustawy o organizacji gmin kantonu 
Aargau.

W kantonie Zug głosują w gminie przynależności osoby, które 
przebywają poza tą gminą, a w gminie miejsca pobytu nie posiadają prawa 
głosu i(§ 70 konstytucji kantonatoej 1 § 3 ust. gminnej). Por. także art. 59' 
konstytucji kantonu U n t e r w a Iden ob dem W a 1 di

Art. 20 konstytucji kantonu Neuchâtel wyklucza odl glosowania 
tych, którzy w ciągu ostatnich 2 lat nie opłacili podatków gminnych. 
Por. także Art. 21 punkt 5 konstytucja kantonu Unterwaiiden Ob dem Wald.

Odnośnie do cudzoziemców: Art. 18 ustawy gminnej kantonu- 
Neuchâtel (1888) dopuszcza cudzoziemców do glosowania po 5 ilet-- 
niem zamieszkaniu w kantonie' i 1 rocznem zamieszkaniu w gminie..



pych prawo to uwarunkowano przynależnością do danego 
wyznania,

W sprawach gmin obywatelskich Konstytucja 
związkowa w art. 43 ustęp 4 przekazuje uregulowanie prawa 
glosowania ustawodawstwu kantonalnemu, które zasadniczo 
stawia jako warunek dla wykonania tego prawa posiadanie 
obywatelstwa gminnego i zamieszkanie w gminie obywatel
skiej1).

W gminach ubogich, które istnieją tylko w kan
tonach Glarus i Unterwalden md dem Wald, ustawodawstwo 
kantonalne związało prawo głosowania z prawem obywatel
stwa (Glarus), względnie rozszerzyło je na wszystkich człon
ków okręgu gminy ubogich bez względu na zamieszkanie 
(Unterwalden n. d. W.), uważając sprawy ubogich za ściśle 
obywatelskie2).

Prawo głosowania w g m i n a c h korporacyjnych 
jest przywiązane do użytkowców i uregulowane statutami, 
zatwierdzonemi przez władzę administracyjną3).

II. Szczegółowe przedstawienie wszystkich form orga
nizacji urzędów i władz gminnych w Szwajcarii możliwem 
jest tylko przy badaniu ustawodawstwa gminnego każdego 
poszczególnego kantonu. Tutaj musimy ograniczyć się do po
dania ogólnego poglądowego- zarysu szwajcarskiej organizacji 
gminnej.

Organizacja gmin szwajcarskich przedstawia znaczne 
różnice w kantonach romańskich i n i e m i e c- 
k i c h. Ostatnie wykazują tendencję do pociągnięcia całej 
ludności gminy do udziału w administracji gminnej i do de- 
centralistycznej rozbudowy organizacji gminnej, podczas gdy 
kantony romańskie wykazują skłonność do przeniesienia 
punktu ciężkości administracji gminnej na wybrane reprezen
tacyjne organy i do stworzenia jednolitej organizacji władz 
gminnych.

*) Wyjątkowo dopuszczają poszczególne ustawodawstwa do gloso
wania także obywateli gminnych, nie mieszkających w własnej gminie 
oraz osoby osiadłe, względnie przebywające w danej gminie:

Por. § 3 ustęp 4 konstytucji (1892) i § 117 ustawy gminnej kantonu 
B a s s e 11 a n d s c h a f t; § 33 ustawy gminnej kantonu G £ a r u s; § 90 
konstytucji kantonu L u z e r n .i § 210 ustawy organizacyjnej, kantonu 
Luzem (1899); art. 4 ustawy organ, gminnej kantonu St. Gallien; § 71 
ustęp 2 konstytucji kantonu Zug; — art.'50 konstytucji i § 46 ustawy 
gminnej kantonu Zürich,

") Por. § 59 ustawy gminnej kantonu Glarus i art. 81 konstytucji 
kautonalncj; art. 41 konstytucji kantonu Unterwalden nid Waid.

3) Por. nip. § 213 ustawy organizacyjnej kantonu Luzern; § 84 
i 85 ustawy gminne!} kantonu Zug (1876).



Głównym organem gminnym jest w kantonach szwaj
carskich Zgromadzenie gminy (Gemeindeversamm
lung, rassemblée de commune, le assemblea comunali), któ
re tworzy 'ludność gminy, uprawniona do głosowania. Pod 
jakiemi warunkami przysługuje danej osobie uprawienie do 
głosowania w sprawach gminych, ocenia się, jak widzieliśmy, 
wedle przepisów konstytucji związkowej i konstytucyj kan
ton alnych.

Charakterystycznem jednak jest, że zasadniczo w żad
nym kantonie kobiety nie zostały dotąd dopuszczone w gmi
nie do czynnego lub biernego prawa wyborczego1). Demo
kracja szwajcarska zajmuje pod tym względem nieprzychyl
ne stanowisko2).

*} W kantonach Aargau i Freiburg, dopuszczone są ko
biety do glosowania na równi z matotetniemii -osobami ii osobami- prawne- 
mi, o 'iflle opłacają podatki gminne.

*) Por. F r. Fleiner: Schweiz. Bunidlesstaatsrecht, str. 307. — 
Hele n e- v o- n M ii II i n e n: Frauenbewegung (Handwörterbiuch d. 
Schweiz. Volkswirtschaft etc. II, str. 45).

’} Art. 3 -ust. gm, (1849) i art. 104 konstytucji kantonu gene w- 
skiego (1847).

4) Kompetencje te nie są we wszystkich kantonach jednakowo- ure
gulowane, widzimy tu rozmaite wahania. W 'kantonach Appe-nzeH 
A.-R h., Baseilandschaft i U r i zgromadzeniom gminnym

Zgromadzenie gminy może być powołane bądź to do ak
tywnego uchwalania i decydowania o szeregu ważnych spraw 
samorządu komunalnego1, bądź to tylko do wyborczych czyn
ności jako „Collège composé de tous les électeurs com
munaux“ 3).

Pierwszy system kompetencji zgromadzenia gminy ma 
zastosowanie we wszystkich kantonach z wyjątkiem trzech 
kantonów francuskich: Genewa, Neuchâtel, Vaud, w których 
panuje drugi system. W grupie kantonów, opierających się 
na pierwszem systemie, zgromadzenie gminy tworzy 
właściwe centrum i ośrodek całego życia i administracji gmi
ny. Należy do niego nietyłko formalne prawo wyboru urzę
dów gminnych i ważniejszych urzędników, a w szczególności 
rady gminnej, ale także prawo materialnego rozstrzygania 
w drodze uchwał o ważnych sprawach, jak uchwalenie po
datków, wydatków, kupno nieruchomości. n-adlzór nad admi
nistracją gminną wogóle, uchwalenie regulaminów gminnych, 
uchwalenie budżetu, przyjęcie rachunków rocznych i spra
wozdań rocznych. W niektórych kantonach należy db zgro
madzenia gminnego także udzielenie zezwolenia na zaciąga
nie pożyczki, prowadzenie procesu i t. p. Kompetencje te 
przysługują analogicznie także zgromadzeniom innych 
gmin (specjalnych), nie tylko- gmin politycznych 4).



W niektórych kantonach zezwala ustawa zgromadzeniu 
gminnemu przenieść za zezwoleniem, względnie zawia
domieniem władzy nadzorczej, uprawnienia swe na radę 
gminną, względnie na wydziały gminne lub specjalne ko
misje

W 'kantonach francuskich Genewa, Neuchâtel i Vaud po
stanowienia dotyczące zgromadzeń gminnych odbiegają 
znacznie od postanowień ustawowych innych kantonów. 
Głownem zadaniem zgromadzenia gminy (assemblée géné
rale) w tych kantonach jest wybór organu reprezenta
cyjnego gminy (o różnych nazwach), który wchodzi we 
wszystkie uprawnienia zgromadzeń gminnych w kantonach 
niemieckich. Jemu też przysługuje prawo wyboru dalszych 
władz gminnych.

I tak w kantonie genewskim zgromadzenie gmin
ne, t. j. zgromadzenie uprawnionych wyborców, powołane 
jest tylko do wyboru reprezentacyjnej rady gminnej. 
W kantonie Neuchâtel w gminach powyżej 400 miesz
kańców zgromadzeniu gminy wyborców przysługuje tylko 
prawo; wyboru reprezentacyjnej rady generalnej (conseil 

przysług uje prawo wydawania rozporządzeń podczas, gdy przeważnie 
prawo to należy do rad gminnych. Por. art. 75 konstytucji' kant. Uri;

„Oberste Gemeindebehörde ist die Gemeindeversammlung... Ihr 
liegt ob:... ib) der Erfass ailler Verordnungen und Reglemente...“ Por. art. 
74 ustęp 9 konstytucji kant Appenzell A.-Rk, § 23 ust. grn. kant. 
B a s e 1 11 a n d s c h a f t.

W kantonie Appenzell A.-R h. należy także do zgromadzenia 
gminnego wydanie regulaminu gminnegOj, przeprowadzającgo rozdział 
uprawnień zgromadzenia i rady gminnej (art. 74 ustęp 12 cyt. ustawy).

W kantonie St. Galten nakładanie ii pobór podatków należy 
znowu nie do zgromadzenia gminnego, lecz do rady gminnej1; por. art. 
31, punkt f), ustęp 2 ustawy o organ, władz gminnych.

W kantonie Un ter va» d e ni nid' dem W a li d uprawnie
nia zgromadzenia gminnego ograniczają się prawie tylko do wyboru urzę
dów gminnych. Por. art. 84 konstytucji kant.

* ) Por. § 23 ustęp ostatni1 i § 28 ustawy gminnej kantonu Basel- 1
1 an d s ch af t; — art. 25, 48 ustawy gminnej kantonu Schaff ha u- 
sen; — § 9 ustawy gminnej kantonu Solothurn wylicza sprawy, 
których nie można przenieść n,a radę gminną; — art. 10 ustawy gminnel 
kantonu Bern wylicza sprawy, których nie można, a art. 11 sprawy, 
które można przenieść ze zgromadzenia gminnego na inne organy 
gminne.

Stanowisko prawne powyższych wydziałów lub komisy). zależne 
jest od odnośnego ustawodawstwa kantonailnego. Mogą one tworzyć sa
moistne urzędy z własną kompetencją, niezawisłe od zwykłych urzędów 
gminnych ilub tylko być rozszerzeniem zwykłych urzędów gminnych dla 
załatwiania poszczególnych spraw ilub gałęzi administracyjnych.



général); w gminach mniejszych tworzy ono samo radę ge
neralną. Za zezwoleniem jednak władzy rządowej mo
że zgromadzenie wyborców i w tych małych gminach wy
brać osobną rade generalną. W kantonie Vaud w gmi- 
nia poniżej 800 mieszkańców uprawnieni wyborcy tworzą 
radę generalną, w gminach większych wybierają oni osobny 
organ reprezentacyjny, zwany radą gminną (conseil 
communal). Rząd może zezwolić na wybór organu repre
zentacyjnego i w mniejszych gminach. We wszystkich na
tomiast gminach istnieje organ administracyjny, zwany 
municipalité, wybierany przez zgromadzenie wy
borców lub przez conseil communal; czyności jego1 pod
legają tylko kontroli organów reprezentacyjnych, nigdy spe
cjalnym zgromadzeniom obywateli gminy1).

Zgromadzenia gminne we wszystkich kantonach są zwo
ływane w stałych terminach, szczegółowo przez ustawę okre
ślonych oraz w terminach, oznaczonych przez władzę gminną 
stosownie do potrzeby. Zwołanie musi nastąpić także na żą
danie pewnej określonej ustawowo ilości uprawnionych do 
glosowania lub na żądianie przełożonej władzy rządowej.

Przewodniczącym zgromadzenia gminnego jest z reguły 
prezydent gminy (Qememdeprâsidenit), t. j. prezydent poli
tycznej rady gminnej, który przewodniczy także zgromadze
niom gmin specjalnych. W niektórych kantonach zgromadze
nie gminne posiada osobnego1 przewodniczącego1, wybierane
go przez zgromadzenie, lub mianowanego1 przez władzę rzą
dową 2).

Każdy uprawniony do głosowania może podczas zgroma- 
crzenia gminnego stawiać odnośnie do spraw, będących przed
miotem obrad, odpowiednie wnioski. Również przysługuje 
z reguły każdemu uprawnionemu do głosowania prawo po
stawienia wniosku o poddanie pod obrady zgromadzenia no-

* ) Art. 104 konstytucji kantonu Ge nie w a z 24.5 1847 w brzmie
niu ustawy z 25.2 1922 oraz art. 3 ustawy gminnej' z 1849; — art. 17, 22 
ustawy gminnej' i art. 66 'konstytucji kantonu Neuchâteili; — art. 85 i n. 
konstytucji kantonu Vau d, oraz Loi du 18 mai 1876 sur les attributions 
et la compétence des autorités communateS), dailiejl: Loi du 16 septembre 
1885 sur rorganisatiœ des autorités communiâtes.

* ) Por. np. § 1,2 ustawy gm. kant. Aargau (w sprawach dotyczą
cych sikiadu rady gminnej przewodniczy Friedenisrichter, a nie Gemein- 
deammann); w kantonie Genewa władza rządowa mianuje1 dla każde
go zgromadzenia wyborczego osobnego przewodniczącego i jego za
stępcę (§ 34 ogólnej ustawy wyborczej).

W gminach cywilnych kantonu Z ii rich przewodniczy zgromadze
niom gminnym przewodniczący zwierzchności (Vorsteherschaftl) tych 
gmin i(§ 11 ustawy o gminach cywilnych). Por. także § 3 ustawy gmin
nej kantonu T h u r g a u.



wej sprawy, nie będącej przedmiotem obrad oraz wniosku 
o zwołanie zgromadzenia gminnego. Prawo stawiania wnio
sków nieobjętych obradami zgromadzenia gminnego nazywa 
się prawem m o c j i (Motionsrecht). Prawo to weszło 
w ustawodawstwo gminne z instytucji parlamentarnej, tylko 
w nieco zmienionej formie x).

W niektórych kantonach spotykamy się na polu admini
stracji gminnej z dwoma instytucjami prawnemi, mającemi 
zastosowanie głównie przy wykonywaniu władzy ustawo
dawczej. Są niemi referendum i prawo inicja
tywy.

Instytucja „referendum“ powstała w 16 wieku i oznacza 
w dzisiejszem prawie państwowem prawo ludności do głoso
wania nad konstytucją i ustawami 2). Dla spraw gminnych 
wytworzyło się referendum głównie w tych kantonach, 
w których zgromadzenia gminne są uprawnione jedynie do 
przeprowadzenia wyboru urzędów gminnych i przedstawia 
się ono tam jako rozszerzenie praw osób, uprawnionych do 
brania udziału w zgromadzeniu gminnem. Referendum gmin
ne polega na dodatkowem zatwierdzeniu przez uprawnionych 
do głosowania uchwal, względnie zarządzeń władz gminnych, 
dotyczących głównie ciężarów majątkowych, jak zmiany 
istniejących podatków lub stopy podatkowej, sprawy nowych 
kredytów budżetowych lub też ogólnych spraw interesują
cych całą miejscowość. Referendum gminne z reguły jest

*) Por. F r. Fleiner: Schweizerisches Bundesstaatsrecht, str. 
176 i n.

Ustawodawstwa kantonatoe zawierają specjailine przepisy co do spo
sobu postępowania w razie mocji. W kantonie np. zuryskim wnioski ta
kie muszą być zgłoszone na piśmie (§ 53 ustawy 'gminnej)'. Wnioski te, 
o ile nie zostaną odrzucone, bywają przesyłane radzie gminnej lub ko
misjom do opinjj i dopiero wtedy mogą przyjść pod obrady zgromadzenia 
gminnego- (§ 22 ust. gm. .kant. Aargau, § 17 ust. gm. kant. Basel- 
flau sch a f t § 1 ust. gm.. kantonu G®aru s, § 41 ust. gm. kant Sch af- 
fhausen, § 6 ust. gm. kantonu Solo thu r n, § 9 ust. gminnej kantonu 
Z u g). W .kawtonie Z ii r i c h, jeśli formalnie ważny wniosek znajdzie pi
semne poparcie 1/6 części uprawnionych do glosowania, musi on przyjść 
pod obrady zgromadzenia gminnego już w terminie 1 miesięcznym, pod
czas gdy inaczej wymagany jest termin 3 miesięczny (§ 53 ustawy 
gminnej), art. 9 ustawy gm. kantonu B e r n, § 5 ustawy gm. kantonu 
Basel stad t, § 10 ust gm. kantonu Glarus, § 169 ust. gm. kantonu 
L u z e r n, § 33 ust. gm. kantonu Schaffhausen, art. 24 ust gmin
nej i art. 50, 81, 82 konstytucji kantonu St. Galien, § 50 ust. gm. kan
tonu Thurgau, § 51 ust. gm. kantonu Zürich i t. d.

2) Por. Lampert: Das schweizerische Bundesstaatsrecht, 1918, 
str. 89.



fakultatywne i następuje na postawione w terminie usta- 
w owym żądanie pewnej ilości osób do glosowania1). Może 
być ono także obowiązkowe w tern znaczeniu, że pewne 
sprawy w ustawie ściśle określone muszą być przedłożone 
uprawnionym do glosowania członkom gminy2).

W kantonie Neuchâtel następuje referendum na żądanie tar 
klej litości uprawnionych do glosowania, która odpowiada 5% mieszkań
ców gminy. Żądanie przeprowadzenia referendum' winno być postawione 
w ciągu 20 dni od daty zarządzenia^, powziętego przez conseil général; 
a dotyczącego spraw podatkowych, budżetowych i ogólnych interesują
cych daną miejscowość. {Por. art. 90 ustawy gminnej kantonu Neuchâtel). 

W kantonie genewskim zaprowadzono referendum! fakultatywne 
ustawą z 12.1 1895 (art. li cyt. ustawy). Por. tlakże H e mi r y F a z y: La 
Commune de Genève (w Zb. .„Schriften des Vereins für Sociatlpoffitik, 
Leipzig, 1906), str. 78. Art. 27 ustęp 2 konstytucji kantonu Uri.

Art. 8 der Organisation der Einwohnergemeinde L u z e r n v. 17.4 
1915, ustawę konstyt. kantonu Ticino z 12.11 1897. Art. 12 des Ge
setzes über Verwaltung grösserer Gemeinden' und Bezirke, sowie über 
die Staditvereinigung St. Gallen v. 17.5 1916.

2) Por. § 18 Gesetz betr. die Zeteitong der Gemeinden... an die Stadt 
Zürich v. 9.8 1891.

Kramer: Das Stadtrecht von Zürich. Seine Entwicklung und seine 
Gestallt 1912, str. 82 i n.

Pierwsze referendum obowiązkowe zaprowadzono dla miasta Bern 
wi ir. 1887. Por. T h e1 o d o r C u r t lit Referendum undi Initiative (Hand
wörterbuch d. Schweiz. Volkswirtschaft1 etc, HI, str. 447).

') Bl u me r: Staats— und Redbtsgeschfchte der Schweizer. De
mokratien, II, 1 str. 130 i m.

‘) L a m p e r t: 1 c. str. 86 ii m
’) Por. art. 13 ustawy gminnej kantonu B e r n (wymagany jest wnio

sek 1/10 części uprawnianych do glosowania). Art. 9 Organisation der 
Einwohnergemeinde Luzern, (nawmosek 800 uprawnionych do głoso
wania sprawa musi być w ciągu 6 miesięcy poddana glosowaniu). Art..

Prawo inicjatywy jest również starem prawem kan
tonów pierwotnych3) i oznacza ono w prawie państwowem 
żądanie ustawowo określonej liczby obywateli państwowych 
przeprowadzenia zmiany istniejących konstytucyj i ustaw, lub 
wydania nowych ustaw “). W ustawodawstwie gminnem po
lega prawo inicjatywy na uprawnieniu pewnej ustawowo 
określonej ilości osób, uprawnionych do glosowania, do po
stawienia na piśmie żądania rozpatrzenia pewnej sprawy. 
Wniosek taki może być przedłożony bądź w formie zwykłego 
życzenia, bądź też w formie gotowego projektu. Jeśli doty
cząca sprawa nie podpada pod kompetencję danego urzędu 
gminnego, rada gminna obowiązaną jest poddać ją w określo
nym ustawowo terminie pod glosowanie zgromadzenia 
gminnego°).



Zasadą przy wyborach gminnych jest system więk
szości. W kilku tylko kantonach przewiidlzianą jest p r o- 
porcjo n a 1 n o ś ć wyborów bądź to obowiązkowo, bądź to 
fakultatywnie na żądanie pewnej ilości uprawnionych do 
glosowania*).

III. Dotychczas mówiliśmy o zgromadzeniu gminy, jako 
oi głównym organie gminy. Obecnie wypada przedstawić 
urzędy gminne. Pod słowem urząd należy rozumieć stałe 
kolegium, powołane do samodzielnego^ wykonywania praw mu 
przekazanych. Zgromadzenie gminy nie jest urzędem; lecz tyl
ko organem, wykonywującym swe funkcje wprost z mocy usta
wy, czyli na podstawie swego prawnopaństwowego stanowi
ska. Urzędy wykonują swe funkcje na podstawie specjalnego 
zlecenia, jakiem jest wybór lub nominacja. Urzędy gminne 
w Szwajcarii można podzielić na polityczne urzędy gmin
ne dla sprawowania ogólnej, politycznej administracji gminnej 
i na urzędy s p e c j a 1 n e dla sprawowania administracji spe
cjalnych związków gminnych. Osobną grupę tworzą urzędnicy 
dla spraw administracji rządowej w gminie.

Do p o 1 i t у c z n y c h urzędów gminnych należy przede- 
wszystkiem rada gminna, Gemeinderat, występująca pod 
ro'zmaitemi nazwami, jak „Einwohnerrat“ w kantonie Uri, „con
seil administratif“ w mieście Genewie, „conseil municipal“ 
w Neuchâtel, „Municipalité“ w Vaud, „municipalita“ w Ticino.

89 ust gm. kamtoincu Neuchâ teil Рот. także: Henry Faz y: La Com
mune de Genève (1 c.) stir. 78 i 79; konstyt. kantonu T i c i n o z 12.11 
1897; Ges. über die Verwaltung grösserer Gemeinden und Bezirke, sowie' 
über die Stadltvereinigwng St. Gallien v. 17 Mai 1916.

1) System wyborów proporcjonalnych odnośnie do wyborów gminnych 
ma zastosowanie w kantonach: Freiburg (dia wyborów do rady gmin
nej, na zadanie pewnej ilości wyborców, art 21, 48 i n. ustawy gmin
nej), Soiot hurra (dla wyborców do rady gminnej, złożonej przynaj^ 
mniej zl 7 członków przymusowo, przy wyborach do rad gminnych o mniej
szej ilości członków i dó komisyji fakultatywnie, rew. konst, z 17/3 1895),. 
Tici no (do rady gminnej, przymusowo od r. 1891 wskutek rewolucji z r. 
1890, ust., konst z 9/2 1891 i z 2/7 1892 j ust. z 22/55 >1891 ii z 2/12 1892. 
Por. także Schołlllenberge r: Der Kanton Tessin, und! die Schwei
zerische Eidgenossenschaft. Eine poetische Denkschrift, 1911).

Vaiiais. (do radly gminneijl, fakultatywnie!, art. 87 konst, kant’, i ust. 
wyb. z 23/5 1908).

Zug (do urzędów gminnych, fakultatywnie od> r. 1894 § 78 konst, 
z 31/1 1894, rozip. z 1/9 i l/<10 1894, ustawa z 21/9 1896).

Neu châ teil (fakultety wniei, art. 24 ust. gminnejl).
Odnośnie do systemu proporcjonalnego w Szwajcarii wogółe: E. 

K ii ö t i: Die Proportionalwałfli in der Schweiz, 1901.
T e n ż e: Verhältniswahl]! (Handwörterbuch du Schweiz, Volkswirt

schaft' etc. III, 2, str. 1149 1 n., tam podania Beratet).



Skład rad gminnych jest przeważnie ustawowo limitowany 
i przez regulamin gminny ustalony. W niektórych kantonach 
liczba radnych jest oznaczoną w stosunku do- ludności. Dlatego 
jest ona bardzo różnorodną i waha się od- 2 (w niektórych gmi
nach kantonu Graubünden) do 30 (niektóre gminy kantonu Ti
cino). W przeważnej jednak ilości gmin liczba radnych wynosi 
3 — 9 osób.

Członków Rady gminnej w y b i e r a zgromadzenie gmin
ne na pewien określony czas. Wyjątek stanowi kanton T h u r- 
g a u, gdzie rada gminna gminy municypalnej, jeśli w skład jej 
wchodzi więcej gmin miejscowych, składa się z naczelników 
tych gmin miejscowych ; w kantonie St. Gallen, wybór ra
dy następuje w stosunku do ludności każdego wyznaniax). Wy
bór z a s t ę p c ó w członków rady gminnej przewidziany jest 
tylko wyjątkowo, jak w kantonie Solothurn i Tdicino 
dla zastępstwa w czasie przejściowej nieobecności oraz w kan
tonie V au d na wypadek ustąpienia członka rady gminnej 
w czasie okresu urzędowania, jednak tylko1 w tych miejscowo
ściach, gdzie nie istnieje conseil général2 3 *).

‘) Por. -art. 3 ustawy gminnej kantonu T h- u r g a u. Art. 33 ustawy 
gm. kantonu S-f. G-a Ił en: „Die Gemeinderäte werfen von dien Bürge-r- 
vers-ammtangen der poliitisohen Gemeinde im Verhältnisse der -gesamten 
Bevölkerung jeder Konfession gewählt und -beste®“;

Postanowienie tego artykułu sprz-eczne jest z postanowieniami art. 
43 ii 49 ustęp 4 Konstytucjü! związkowej-,

’) Por. § 15 ustawy gminnej kantonu S oiloth-u-rn; art. 44 i ni usta
wy gminnej! kantonu Tie in o; ¡art. 18 i n. ustawy gminne} kantonu V a u d.

3) § 37 i ni ustawy gm. -kantonu A-ar g a u, § 92 ust. gm. kantonu 
F r e i b u r g„ § 8 ust. gm. kantonu Soi othu rn, art. 38 ust. g-m. 
kantonu Si .t G a C II e n-, § 7, ust. gm. kantonu T h u r g -a u.

*) Art. 19 i n. ustawy gminnej kantonu- G e ni è V e.
°) § 92 ust. gm. kantonu F r e i b u r g (franc, tekst), art. 38 i n. Loi 

du 18 mad1 1876 sur les attributions et ta -compétence des autorités commu- 
n-altes (V a u d).

6) Art. 82 i n. ust. gm. kantonu Ticino.

Rada gminna jest organem wyk o n a w c z y m i z a- 
r z ą dl z a j ą c y m w gminie politycznej. Jakkolwiek w poje- 
dlyńczych ustawach są wymienione detalicznie poszczególne 
sprawy, należące do- rady gminnej, to jednak są one niezupeł
ne, gdyż szereg ustaw specjalnych określa osobno- obowiązki 
i prawa rady gminnej.

Przewodniczącym rady gminnej jest t. zw. Gemeinde
ratspräsident (Ammann, Gemeindeammanns), maire *), 
syndic 5), sindaco 6), który zwykle jest również przewodniczą
cym zgromadzenia gminnego-, stąd także nazywa się „Gemein
depräsident“. W przeważnej ilości kantonów posiada on pew
nego rodzaju samoistne stanowisko jako najwyższy urzędnik 



policyjny w gminie i jako organ wykonawczy rządowych władz 
administracyjnych.

W większych gminach może rada gminna podzielić się we* 
die rozmaitych rodzajów spraw na sekcje (Sektionen, Kom- 
missilonen) lub d y r e k c j e (Direktionen) dla czynności przy
gotowawczych lub dla załatwiania spraw mniejszej wagi.

Czasem ustawa zezwala na przeniesienie załatwiania pew
nych spraw, w szczególności policyjnych na osoby, nie wcho
dzące w skład rady gminnej1). Dla niektórych znowu gałęzi 
administracji ustawa przepisuje ustanowienie specjalnych urzę
dników 2 3 * * * *).

0 Por. np. § 100 ustawy gminne ji kantonu Zürich.
2} G e im e !ii n d e a m m a n ni w ¡kantonie L u z e r n jest czlonkiem.- 

rad'y gminnej i pierwszym urzędnikiem podicyjnym w gminie i urzędnikiem 
wykonawczym rządowych' władz specjalnie dla policji sądów eil §§ 200 i 201 
ustawy organ, kantonu L u z e r ul—Z a .r z ą d c a d ó b r g min n y c h 
(Gemeindeguitsverwailter, Verwalter, Secketeeister, Dorfvogt, cassiere 'lub 
tesoriere). Por. art. 183 us.t. gm. kantonu F r e,ii bur g, § 203 ust. organ, kan
tonu Luzem, ustawa; o zarządzie dobrami gmin i powiatów z 13/2 1906 
dl’a kantonu Schwyz, § 27 ustawy gminnej kantonu1 Sotothurn, § 87 
konst. kantonu U r i, art. 113 i. n. ustawy : gmiw kantonu T i c i n o. — 
Waisenvogt jako członek rady gminnei dla spraw opiekuńczych 
i opieki, nadubogimiiu § 202 ustawy organ,, kantonu Lu z e r n. T a1 g w e n- 
vogt w kantonie Glarus dllia zarządu dóbr obywatelskich (Tagwenr 
güter),, § 46_ 49 ustawy gminnej’ kantonu G 1' a r u s.—G e m e i n d e- 
we,ibeł i szereg innych pomocniczych urzędników ii służb, jak leśniczy 
i t P.

3) § 28 ust. gminnej kantonu B a seMandsch a f t (erweiterter Ge
meind erat, Gemeindekommission); art. 1, Ges. über Varwaätung grösserer 
Gemeinden und' Bezirke, sowie über die Stadtvereindgung St. GaMen
(Grosser Gemeinderat); art. 10. Organisation der Einwohner gemeinde Lu
zern (Der Grosse Stadtrat); § 32 Zuteißüngsgesetz; (Zürich) v. 9/8 1891 
w brzmieniu ustawy z 22/12 1912 (Der Grosse Stadtrat); § 7 a) ustawy gm. 
kantonu Bas el stadt w brzmieniu ustawy z 10/7 1924 (Der weitere
Gemeinderat); art. 17 ust. gm.. kantonu Neuchâtel (conseiih générai);
art. 103 konst. kantonu Ge nève i Loi' sur les Attributions, des. Conseils
Municipaux et sur il.‘administration ides communes du 5 Février 1849 (con-

Rozwój organizacji gminnej doprowadził w niektórych 
kantonach to przeniesienia w całości lub w części spraw, nale
żących do zgromadzenia gminnego, na osobną reprezentację 
osób uprawnionych do, glosowania, zwaną ogólnie w y d z. i a- 
ł e m g m i n y (□ e m e i n d e a u s s c h u s s), a przychodzącą 
w poszczególnych ustawach kantonalnych pod rozmaitemi na
zwami, jak „erweiterter Gemetoderat“, Qemeindekommission“, 
„Grosser Gemeinderat“, „Grosser Stadtrat“, „Der weitere Ge- 
meinderat“, „Gemeinderat“, „conseil général“, „conseil muni- 
cilpal“, „conseil communal“, „consiglio comunale“ itp.8).



Poszczególne ustawy kantonałne zaprowadziły wydziały 
gminne bądź przymusowo dla wszystkich lub pewnej kategorji 
gmin, bądź też fakultatywnie, pozostawiając wprowadzenie 
ich ocenie gmin J).

Liczba członków wydziałów gminnych została ustawowo 
określona tylko w niektórych kantonach, w innych przekazano 
ustalenie jej ocenie gmin w drodze uchwały zgromadzenia 
gminnego 2).

.se* municipal) ; art. 85 tonst, kantonu V a u d i art. 17, Loi 'diu septembre 
1885 sur F,organisationdes autorités communales {conseil communal); Legge 

-sui Consigli comuna® del 21 novembre 1898. (Ticino); *)
*) Wydziały gminne zotaly zaprowadzone przez ustawodawstwo kan- 

tonałne w mieście Z ii r i c h, w kantonach F r e ibu r g, N eu c h â t e 1> 
Vau d, Genève.

W kantonie Baselstadt, zezwoliła ustawa z 10/7 1924 na za
prowadzenie przez głosowanie za pomocą urny, w miejsce zgromadzenia 
gminnego, osobnego wydziału reprezentacyjnego zw. „weiterer Gemein
derat“.

W kantonie Baselil a nd s c h a f t ¡przewidziane jest fakultatywne 
wprowadzenie wydziałów (§ 28 ust. gm.) —< Podobnie w kantonach B e r n 
i(artl 5 ust, ,gm.) i S c h a f f h a u s e n (art. 48 ust. gm.)

W kantonie Freiburg zaprowadziła ustawia gminna (art. 84), wy
działy gminne pod nazwą Generalrat w gminach Freiburg, Bollig Mur
ten, Remund (Romont), Stäfis (Estavayer ile Нас) i Kastels-St. Dionys i(Ghâ- 

.tel St. Denis). Inne gminy, liczące ponad 1000 mieszkańców, mogą zapro
wadzić także wydziały gminne na podstawie upoważnienia Rady państwo
wej i na żądanie większości opłacających, podatki, z których jedna, trzecia 
część musi być obywatelami gminnymi,.

Ustawa gminna kantonu Neu ch ât el {art. 22„ 23) i kantonu Vaud! 
(art. 17 i n.) przewiduje, jak widzieliśmy wyżej, przymusowe i fakultaty
wne ustanowienie conseil général, przymusowe w gminach, liczą
cych ponad 400 (Neuchâtel), względnie 800 (Vaud) mieszkańców. W kanto
nie Ticino gminy, liczące ponad 3000 mieszkańców', mogą zaprowadzić 
u siebie „Consiglio comunate“ (art. 1 ust. z 21/11 1898).

s) Art. 18 ust. gm. kantonu B e r n:
„Die Mitglieder zahl des Grossen Gemeinde - oder Stadtrates ist durch 

das Gemeiindereglement zu bestimmen, soll jedoch wenigstens 30 betra
gen ...“. W kantonie F r e i b u r g, liczba waha się od 25 do 80 członkó w, 
a mianowicie w gminach, posiadających od 1000 db 1500 mieszkańców, wy
nosi ,25, od 1500 do 5000 mieszkańców 50, a ponad 5000 wynosi 80 (art. 85 
ust. gm.) W kantonie N e u c h â t e II odl 15 do 41 członków (art. 23 ust. 
gm.). W kantonie V au d od 45 do 100 członków (art. 17 ust. gm.).

W mieście Zürich Grosser Stadtrat składa się ze 125 członków 
(§ 32 ust. z 9/8 1891 w brzmieniu ustawy z 22/12 1912). W innych gminach 
kantonu Zürich, poza miastem Zürich, ustawa1 gminna (§ 91) nie prze-



Zakres działania wydziałów gminnych jest rozmaity, za
leżnie od ustawodawstwa danego kantonu. W niektórych kan
tonach (francuskich) wydziały gminne wchodzą wprost w pra
wa zgromadzeń gminnych1), w innych znowu wchodzą 
w uprawnienia rad gminnych dla ważniejszych spraw, szcze
gólnie spraw, mającyc być przedmiotem obrad zgromadzenia 
gminnego^2). W kantonach Bern, Freiburg i Schaffhausen, wy
działy gminne posiadają mniejsze uprawnienia, tak, że waż
niejsze pozostają przy zgromadzeniach gminnych3).

pisuje ilości członków. Wobec togo wchodzi w. zastosowanie § 79 ust. gm., 
wedle którego zgromadzenie gminne' powotoe jest do oznaczenia liczby 
członków władz gminnych. Por. także art. 48, ustęp 4 ustawy gm. kantonu 
Schaff hausse»: „Die näheren Bestimmungen über die Mitgliederzahl 
des Einwohnerauschusses, die Befugnisse, die BescMussfassunig, die Wahl 
des Bureaus u. s. w. festzusetzen, ist Sache der betreffendem Gemeinde 
innerhalb der Schranken des Art. 25. Diese Bestimmungen unterliegen der 
Genehmigung dies Regierungsrates“.

ł) W kantoniei N e u c h â t e II należy dio uprawnień couseilli général : 
ustanowienie regulaminu gminnego1, wybór rady gminnej i komisji, uchwa
lenie budżetu gminnego, nakładanie podatkowi, nadanie obywatelstwa gmin
nego i: t. o>. (Art. 32 ustawy gminnej). W kantonie Vaud: wybór rady 
gminnej, uchwalenie budżetu, prowadzenie procesu, nadanie obywatelstwa 
gminnego, sprawy dóbr gminnych, budynków, uchwalanie regulaminu 
gminnego, uchwalanie podatków itp. (Art. 14 ustawy z 18/5 1876).

2) Por. § 28 ust. gm. kantonu B a s e 11 II a n d s c h a f t; § 91 ustawy 
gm. kantonu Zürich.

3) Art 1Q, 11, 12, 18 ustawy gminnej kantonu Bern; art. 93 ust. gm. 
kantonu Freiburg; art. 25 ust. gm. kantonu Schaff h a u s e n,

4) Par. Loi sur Hies Attributions des Conseils Municipaux et sur l/admir 
nistration des communes du 5 Février 1849. Art. 102 i n. konstytucji kan
tonu genewskiego.

Odmiennem aniżeli w innych kantonach jest stanowisko 
wydziału gminnego w kantonie genewskim. W gminach te
go kantonu, z wyłączeniem miasta Genewy, władzą admini
stracyjną gminną nie jest rada gminna, lecz m a i r e i jego a d- 
j u n k c i. Tak maire‘a z adiunktami, jak i reprezentacyjny wy
dział gminny, zwany tu c o n s e i 1 municipal, wybierają 
uprawnieni do glosowania wyborcy. Oonseil municipal ma tutaj 
większe znaczenie, jak zwykłe wydziały gminne innych kan
tonów: on odbywa publiczne posiedzenia i sesje, których zwo
łanie i zamknięcie oznacza rządowa władza administracyjna, 
a jego kompetencja jest równą kompetencji zgromadzeń gmin
nych innych kantonów.

W mieście Genewie administracja gminna spoczywa 
w rękach rady a d m i n i s t r a c y j n e j (conseil adiministra- 
tif), wybieranej przez Conseil municipal4).



W kantonie znowu Basel sta dt cala administracja po
lityczna miasta Bas e 1 (Bazylea) spoczywa w rękach władz 
rządowych. Tutaj nie ma osobnej gminy politycznej. W miej
sce organu reprezentacyjnego wchodzi Wielka Rada (Grosser 
Rat), w miejsce rady gminnej wchodzi rządowy organ admini
stracyjny Regierungsrat, w miejsce uprawnionych do' głosowa
nia w sprawach gminnych — uprawnieni' do glosowania w spra
wach kantonalnych 1).

i wykonawczy, Bürgerrat.
2) Art. 116 ust. gminnej kantonu F r e i b u r g. Art. 35 ust, gm. kan

tonu Neuchâtel1. § 17 — 20 ust. gnu kantonu Soi o t h u r n. § 3 p. 25 
ust, gm. kantonu V a 1 a i s. Art. 96 ust. gm. z 9/8 1891 dial miasta Zürich., 
§ 55 —• 62 ust. gm. kantonu Bas el'l a n d s c h aft, § 55 i n. ust. gm. kan- 
tonu T h u r g a u.

3) Por, §§ 8, 9, 10, 11, 12 i 17 ustawy z 19/5 1878 o gminach cywilnych..

Obok zwykłych władz administracyjnych gminnych, istnie
ją prawie we wszystkich kantonach specjalne k o m i s j e, 
posiadające w większym lub mniejszym zakresie samoistne 
znaczenie zależnie od tego, przez kogo zostały ustanowione, 
t. j. czy przez zgromadzenia, względnie wydziały gminne gmin 
politycznych czy gmin specjalnych, czy wreszcie przez rady 
gminne. Prawie wszędzie spotykamy komisje podatkowe, 
szkolne, kościelne, ster oce, o g nii o w e, zd r o- 
wotne itp.2 3).

IV. Władze specjalnych związków gminnych, o ile 
nie są złączone z władzami gmin politycznych, jak tó ma miej
sce -często przy gminach obywatelskich, są zorganizowane 
w sposób mniej skomplikowany, aniżeli władze gmin politycz
nych. Zwykle istnieje obok zgromadzenia gminnego tylko j e- 
d n a władz a administracyjna, zorganizowana na wzór ra
dy gminnej gminy politycznej. Dla gmin obywatelskich istnieje 
Bürgern t (Bürgergemeinderat, Ortsbürgerrat). Gminy 
cywilne w kantonie Zürich, posiadają swą władzę 
„V orstehersch a f t“, złożoną z 3 — 5 członków; oprócz 
tego mogą istnieć tam dla poszczególnych spraw lub działów 
administracji gminnej osobne komisje lub wydziałys).

W gminach miejscowych kantonu Thurgau, 
jeśli są równocześnie gminami mumcypalnemi, władzę gminną 
wykonuje rada g m i n n a, w innych gminach miejscowych 
władzę gminną tworzą naczelnik (Vorsteher), sekre-

Pot. § 21 koristytucjiii (1899) i § 2 ustawy gm. (1916) kantonu B a- 
s eiistadt. W należących do tego kantonu .jeszcze 2 mniejszych gminach 
istnieją zwykle władze gminne tak dla gminy politycznej, jak dtai obywa- 
tefckiej.

W mieście Basel1 jest zorganizowana osobna> gmina obywatelska; 
niema tam jednak zgromadzenia obywatelskiej gminy, lecz tyllko organ 
reprezentacyjny, der Weitere Bürgerrat, obok niego1 organ zarządzający 



t a r z gminy (Gemeindeschreiber) i 'komisja gmin n a (Ge- 
meidenkommission), złożona przynajmniej z 2 członkówx).

W gminach ubogie h, istniejących w kantonach 
Glarus i U n t e r w a 1 d e n n ii d di e m W a 1 d, wła
dzą administracyjną jest w pierwszym kantonie t. zw. Arme n- 
pflege, w drugim A r m e n r a t. Obie władze są wybieral
ne przez zgromadzenia gminne (Armengemeinden, względnie 
Armengemeindeversammlungen 2).

2) Por. §§ 59 — 63 ustawy gminnej kantonu G ilt at r u s i art. 92 — 95 
konstytucji kantonu U n t e r w ai1 d e ni m i di d e m W a li d..

3) Por. art. 46 —- 47 konstytucji! kantonu1 A p p e n z e! 11U I. Rh. (jeśB 
gminy szkolne pokrywają się z gminami kościelnemi, wtedy mogą obie 
gminy posiadać wspólną władzę administracyjną).

§ 53 ustawy gm. kantonu B a s. e-Ha nd s c h a f t.
§ 54 usta wy gm. kantonu G l1 a r u s.
Art. 143 i 145 ust gm. kantonu St O a <11 ile a
§ 44 konstytucji kantonu Thurgau.
Art. 82, 89 — 91 konstytucji kantonu U n t er w aid en nid dem 

W a ii d. , . u
§ gę_ 716, 104 — 105 ustawy gminnej; kantonu1 L u r i c n.
*) Por. inp/art. 69 konstytucji kantonu U m t e r w a li d e n o b dem

W aiL d. i z it
*) Orchimeiier, Kiirchenvogt są to zarządcy dóbr gmin kościelnych 

i fundacji kościelnych. Por. np. art. 66 konstytucji kantonu Unter wiali den 
ob dem Wald, art. 87 lit. c) konstytucji kantonu Unter wM e n 
n i d d e m W a 1 d.—K a p eliilienr ä t e są to rady kościelne dla ka- 
pBc i zakładów, poświęconych speicjailnym kultom religijnym; zarządcami 
majątków tych kaplic są t. zw. Kap ell'lenipfieg e r lub K a pel'll en- 
v ö g t e. Por. Art. 71 konst, kantonu Unterwalden ob diem Wald. B ru- 

e r s c h a f t s- p f i e g e r są to- zarządcy /bractw kościelnych1,zorgani- 
^owanych na sposób klasiztorów. „J ahr z eiten“ są to kwoty ufundo
wane przez państwo dl'a kościołów w ceiliu odbywania corocznie w dniu 
oznaczonym uroczystości! kościelnej (die Jaihrzeit) z nabożeństwami.

. W gminach s z k o 1 n y c h władzę administracyjną two
rzą t. zw. S c h u 1 r a t lub S c h u 1 p f 1 e g e, wybierane 
przez zgromadzenia tych gmin3).

Zarząd gmin kościelnych pozostaje w niektórych 
kantonach przy gminie politycznej4), w innych tworzy on oso
bną organizację t. zw. radę gmin kość i e 1 n y c h (Kirch- 
gemeinderat), wybieraną przez zgromadzenie gmin kościelnych 
(Kirchgemeindeversammlung). W gminach kościelnych katolic
kich spotykamy nadto- szereg specjalnych urzędów i urzędni
ków o rozmaitych nazwach, jak K i r c h m e i e r, Kirch e n- 
v o g t, Kapelle n r a t, Kapel 1 e n p f 1 e g e r, K a- 
p e 11 e n v o g t, B r u d e r s c h a f t s p f 1 e g e r, G e s a t z- 
ji a h r z e i t v o g t5).

*) § 3 ust. gm. 'kantonu Thurgau,.



Pubiiczwo-prawne korporacje użytków e, posia
dają osobne zarządy, przepisane ustawą lub statutami, uchwa- 
lonemi przez członków danej korporacji i zatwierdzonemi' przez 
rządową władzę administracyjną1).

W kantonach Sk Gallen i Thurgau, posiadają obie konfe
syjne części kantonu, jako takie, własne fundusze' i dobra fundacyjne. Por. 
S c hoHienb e r g eg Grundriss Æ Staafs-u. Verwaltungsrechts. dl Schweiz, 
Kantone I, str. 353, H, Str. 71 ii 12.

*) Por. § 214 ustęp 1 i 2 ustawy organiz,. kantonu Luzem.
Art. 148 ust. gm. kantonu St. G a li ii en.
§ 73 tonst, kantonu Zug i § 85 i 86 ustawy gmimseji tego- kantonu. 
Legge organica patriciale del1 28 maggio 1857 (kanton T i ci nok
’) Por. § 200 .ii 201, ustawy organ, oraz § 89 ustęp 3 k onst y tue j i 

kantonu L u zer n.
3) § 148 ustawy gminej kantonu ¡Z, ii r i c h. Por. F. M e i e r: Der 

Zürcherische Gemeindammann undl Betreibunigsbeamte, Zürich, 1915. E. 
Zürcher: Der zürcherische Gemeltadammann afe FellsteÄngsibeairnter 
bei Verbrechen und Unfällen, Zürich, 19'14.

4) Por. O r e I iJ l: Das Staatsrecht der scheteerisohen Eidgenossen
schaft, 1.885, str. 110.

Ustawodawstwo kantonalne zna obok urzędników gmin
nych także urzędników, wybieranych wprawdzie przez 
gminę, będących jednak f u n k c j o n a r j u s z a m i r z ą d o- 
w y m i w gminie. Takim urzędnikiem jest szczególnie dla 
spraw policyjnych w kantonie Luzem członek rady gmin
nej zw. „Q e m e i n d e a m m a n n“, który w charakterze 
urzędnika policji podlega rozkazom rządowych władz admini
stracyjnych 2). W kantonie Zürich istnieją wybierani przez 
gminę urzędnicy zw. „G e mein dam ä nn e r“, powołani do 
załatwiania rozmaitych spraw policyjnych, spraw sądownictwa 
niespornego, do wykonywania rozkazów sądowych w postępo
waniu sumarycznem oraz do współudziału w karno-sądowych 
dochodzeniach wstępnych, w ustaleniu nieszczęśliwych wypad
ków, do nadzoru nad warunkowo wypuszczonymi więźniami 
i t. p.3).

Zupełnie samoistnym w stosunku do władz gminnych jest 
pochodzenia francuskiego4), urząd sędziego pokoju (Friedens- 
rióhteramt, Veimititteramt). Urząd ten istnieje od początku 19 
wieku prawie we wszystkich kantonach i, jakkolwiek wybie
rany przez gminę, jest urzędem sądowym, któremu każdy 
proces musi być przedłożony zanim może być wytoczony 
przed zwykłym sądem. W mniejszych sprawach posiadają 
sędziowie pokoju samoistną kompetencję.

V. Gdy zastanowimy się obecnie nad całokształtem organi
zacji samorządu w Szwajcarii, zobaczymy, że posiada ona nie
które urządzenia, jakie uważane bywają przeważnie za szczyt 



politycznej demokratyzacji. Mamy tu na myśli istniejące 
w większości kantonowi pociągnięcie ludności' gminnej, upraw
nionej do głosowania, do czynnego' udziału w ważniejszych 
sprawach samorządu gminnego-.

Gdy w Genewie zgromadzeniu gminnemu przysługuje pra
wo- wyboru rady gminnej, w kantonie zaś Neuchâtel i Vaud tyl
ko prawo- wyboru wydziałów gminnych, w innych kantonach 
wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie gminy tworzą 
bezpośredni i najwyższy organ administracyjny gminy i to nie- 
tylko w gminach politycznych, ale i w gminach szkolnych, ko
ścielnych i obywatelskich. Zgromadzenie gminy załatwia 
w ostatniej instancji najważniejsze sprawy administracji gmin
nej, które przygotowują dlań urzędy gminne. Na zgromadze
niach tydh odbywa się nietylko formalne głosowanie, lecz prze- 
prowadzana bywa gruntowna dyskusja.

Nad sprawą odbywania zgromadzeń gminnych zastana
wiano się gruntownie w radach helweckich. Szczególnie w se
nacie debatowano nad ich ustawowem zatrzymaniem G- Teore
tycznie biorąc, zmiana systemu bezpośredniego' udziału w zgro
madzeniach gminnych uprawnionych do głosowania obywateli 
szwajcarskich na system reprezentacyjny, względnie na system 
głosowania przy pomocy urn, może przedstawiać się jako krok 
wsteczny. Zachodzi tu bowiem widoczne odjęcie praw obywa
telom, którym przy głosowaniu za pomocą urn pozostałe już tyl
ko prawo pozytywnego- lub negatywnego oświadczenia się „tak“ 
lub ,411e". zamiast prawa -objawiania swego- zdania i stawiania 
wniosków na zgromadzeniu gminy. Przyznanie zgromadzeniu 
gm ;y prawa -decyzji w najważniejszych sprawach gminnych, 
ściśle btorąc. jest wypływem- zasady, że gmma. względnie jej 
członkowie sami rządzą. Można to nazwać idealną formą ad
ministracji gminnej. W gminach jednak wielkich forma ta jest 
Wpro-st niemożliwą, a także i w gminach średnich jest trudną 
do przeprowadzenia.

Wielkie masy narodu przedstawiają za ciężki elemenit 
do bezpośredniego brania udziału w wykonywaniu władzy pań
stwowej. Jest bezsprzecznym faktem, że szeroka masa nie mo
że wznieść się wysoko ponad- przeciętny stopień umysłowy, po
nieważ punkt, w którym schodzi1 się wielka ¡ilość umysłów, -nie 
może leżeć -wyżej od punktu, na którym stoją umysły średniej 
wartości. Prawidła tego nie można odnieść do strony uczucio1- 
wej. W masie powstaje zbiorowe naprężenie uczuć, które chwi
lowo może podnieść się ponad przeciętny stan- uczuciowy -po
jedynczych jednostek. Inną jest kwestją, czy uchwały wywo
ływane wybuchem różnorodnych uczuć będą przedstawiały 
istotną intelektualną wartość. W większej łub mniejszej mie- 
____ . ____ (

*) Por. N a u e r: Das Ge-meiin-de.we-s-en- des Kamto-ns Züri-ch, 1898, str. 18 
.1 nast.



rze udatne postanowienia -nie mogą przekroczyć przeciętnej 
lilnjr na której najzdolniejsze jednostki złączyły się z najsłab- 
szemii intelektualnie jednostkami. Masa może wzmocnić siłę 
uczuć, ale nie siły rozumu. Oddanie w większych gminach ad- 
ministracjli w ręce zgromadzenia gminnego równałoby się znr 
szczeniu samorządu, bo nie ma mowy w takich stosunkach 
o możliwości rozumowej dyskusji i; powzięcia celowej! uchwały. 
Przekazanie danych czynności relatywnie mniejszemu gronu 
obywateli staje się praktyczną koniecznością. Gdy się nadto 
zważy, że przy samorządzie nie może chodzić o indywidualne 
prawa pojedynczych jednostek, lecz-o cel wyższy, t. j. o należyte 
funkcjonowanie samej instytucji samorządu gminnego, wtedy 
odpaść musi wątpliwość o ograniczeniu praw obywatelskidh 
przy samorządowym systemie reprezentacyjnym. Należy nad
to zanaczyć, że wzięcie udziału w zgromadzeniach ludowych 
jest często rzeczą przypadku, a także same stosunki lokalnośció- 
we z reguły nie pozwalają na to, aby wszyscy, lub znaczna część 
uprawnionych mogła brać .równoczesny udział we wspólnych 
obradach. Uchwały na takiem zgromadzeniu powzięte, z reguły 
nie będą mogły być uważane za wypływ istotnej myśli i. roli 
większości mieszkańców1; jednak, jak w przeważnej części sto
sunków ludzkich, tak i tu wartość i pożyteczność danej instytu
cji zależy od samego społeczeństwa.

1) Por. M. M. Port e t: La łoi neuchâteteiise sur îles- communies et 
ia question communa-le en. Suisse, 18-90, str. 100 -i n.

Brugg-er: Die Gemeide organisation -dies Kantons Aargau, 1923,. 
str. 18.

2) Instytucja prawna bezpośredniego udziału -nia-rodlu w wykonywa
niu władzy państwowej w Szwajcarii- jest tworem 19 w. i stanowi 
wypadkową zHiania się -nautt R o usse a-u‘ a- ze staro-g er m a ń- 
skLem zapatrywanie m nfemiecikieji Szwajcarii. W instytucjach 
„Landlsgemeinde“ i referendum- gm-innem w górnej, części Valais (Ober- 
wa-m-is) i Graubünden uwydatnia się pochodzący z wieków średnich s t a- 
r o g e r m a ń s ,k i p o g 1- ą d, ź-e dlecyzj-a we wszystkich ważnych spra
wach -kraju nateży d oi z g r o m a- d z -a n e- go na r od u. Z połą
czenia tych myśli z ideami, zawartemi w Contrat socialł, powstała obecna

W iSzwajcarji bezpośredni udział obywateli w zgroma
dzeniach gminy posiada większe znaczenie, aniżeli w innych 
państwach. Tam jest on uświęcony starym zwyczajem, tam 
dla każdego młodego obywatela udział ten jest szkołą dla wy
robienia politycznego- i wzbudza w nim interes do- spraw pu- 
Micznych.

Dlatego niema tam właściwego powodu db gwałtownych 
ataków na tę starą instytucję, jak to czynią niektórzy jej prze
ciwnicy *), szczególnie w gminach małych, w których nie za
chodzą przeszkody natury praktycznej2).



Z przedstawioinego' systemu szwajcarskiego prawa gmin
nego wiemy, iż wykonawczą i kierującą władzę w gminach 
stanowi, zależnie od konkretnych stosunków, kolegialnie zor
ganizowana, wybrana przez zgromadzenie gminne rada 
gminna, opierająca się na szeregu dalszych kolegialnych 
lub jednostkowych urzędach gminnych. Podział administracji 
gminnej na resorty spotykamy prawie tylko w miastach. Jako 
specyficzną cechę szwajcarskiegoi prawa państwoiwego nale
ży wymienić, że organy reprezentacyjne mają tutaj zupełnie 
inne znaczenie, aniżeli w innych konstytucyjnych państwach 
europejskich. Wobec przeprowadzenia zasad bezpośredniej 
demokracji, punkt ciężkości ustawodawstwa spoczywa w sa
mym narodzie; wprawdzie organom reprezentacyjnym przy
sługuje na polu ustawodawstwa inicjatywa, działalność ta je
dnak jest w istocie przygotowawczą. Natomiast kompetencje 
tych organów na polu administracji są daleko szersze, aniżeli 
w innych państwach, ponieważ tendencja szwajcarskiej demo
kracji idzie z jednej strony w kierunku przeniesienia całej adr 
ministracji państwowej (w najobszerniejszem znaczeniu) o ile 
możności na naród, w sprawach zaś samorządu gminnegoi na 
zgromadzenie uprawnionych doi głosowania obywateli, a przy
najmniej na organ, reprezentujący bezpośrednio naród, z dru
giej zaś strony w kierunku przeszkodzenia powstania samo
dzielnej biurokracji. Zawsze jednak w niektórych kantonach 
reprezentacje1 ludowe posiadają nadto charakter ustawodaw
czej władzy. Różnica między reprezentacją ludową, a właści- 
wemi organami egzekutywnemi zaciera silę w wielu kanto
nach i gminach przez to, iż oba organy pochodizą z wyboru 
przez ludność.

W systemie urządzeń szwajcarskiego ustawodawstwa 
gminnego, spotykamy się — jak wyżej zaznaczyliśmy—z r e- 
f e r e n d u m i inicjatywą w szczególności w tych 
kantonach, w których zgromadzenia gminne powołane są je
dynie do wyboru urzędów gminnych. Te dwie ¡Instytucje, prze
ważnie porzucone już w politycznych prawach poszczegól
nych państw- są wypływem różnicy, zachodzącej między wo
lą kolektywną suwerennych mas narodu, a wolą wybranych 
zastępców przy pośredniej demokracji. Rozmailtemi sposoba
mi starano się poddlać wolę zastępców pod suwerenną wolę 
narodu. Instytucję im p e r a t y wn e go> m a n d a t u porzu
cono1 jako niedemokratyczną; jednak i referendum i inicjatywa 
nie wiodą do celu. Skoro wielka masa narodu nie posiada wa
runków intelektualnych i wiadomości fachowych doi stałego, 
bezpośredniego udziału w czynnościach władzy państwowej, 

bezpośrednia 'demokracja szwajcarska. Por. Flei1 mer: Entetehung umd 
Watidtang moderner Staatstheorietn in der Schweiz, 1916, str. 8: —t e n- 
ż e: Schwena Bundesstaatsrecht, sltr. 17.



to stan ten, cechujący wielkie masy, nie zmieni się w niczem, 
jeśli tylko od wypadku do> wypadku będzie ona powołaną do 
bezpośredniego, sprawowania władzy zwierzchniczej. Rów
nież zarzucanie organu reprezentacyjnego’ w drodze inicja
tywy masą wniosków, do czego zasadniczo przysługiwać 
winno prawo’ każdemu obywatelowi1, mogłoby prowadzić przy 
nadużywaniu tego, prawa raczej do zastanowienia pracy, ani
żeli do jej rozwinięcia. Dlatego racjonalniejszym wydaje się 
wybór zastępców, posiadających jak najlepszą wolę, wiedzę 
i doświadczenie życiowe« a na wypadek, gdyby okazali się 
nieodpowiednimi, przeprowadzenie ponownych wyborów.

i poruczony zakres działania gmin. Odróżnia przypadki, w których gmi
na „Jblosses s t a a fi ich es V o lii z u ni g s o r g a n ist und. in welchem 
sie ein selbständiges R e c h t s s b j ek't ist“.- -A w dalszym 
ciągu powiada: „Im erstem Fał# ist sie der Dien staufsicht des Staates, im 
letztem, seiner Staatsaufsicht f, e. S. unterstellt. Im Hinblick darauf 
spielt die Unterscheidung eines, übertragenen und eines eigenen. Wir.kungs-

D. Zakres działania samorządu gminnego w Szwajcarii.

Treś ć: Podział ustawowej działalności na wewnętirzną 1 zewnętrzną..— 
Regulaminy gminne. — Policja, gminna. — Działy policji admilnistiracyj'- 
nej.—Przekroczenia policyjne. — Kompetencja karna gmin. — Udział gmin 
w administnaeft piilityicznej. — Sprawy wyborcze.. — Udział gmin w admi
nistracji ikutaraino - społecznej. — Opieka nad ubogimi.—Sprawy publicz
nej zdrowotności. — Sprawy szkoilinie. — Sprawy kościeJme. — Udział 
gmin w ,ogólnej administracji. — Administracja stanu cywilnego. — Spra
wy opiekuńcze. — Sprawy podatkowe. — Sprawy obywatelstwa; —■ Spra
wy przemysłowe i handlowe. — Udział gmin w prywatno, - prawnym 
obrocie nieruchomościami. — Administracja majątkowa gmin. — Budlżet 
i rachunki gminy. — Majątek administracyjny. — Dochodiy gmin. — Za
dłużenie gmin. — Podatki gminne. — 'Opłaty i świadczenia w naturze. — 

Pieniężne świadczenia zastępcze.

I. Kodeksu gminnego, obejmującego prawo administra
cyjne gmin szwajcarskich niema. Pozytywne przepisy przed^ 
miotowe. zawarte są częściowo w ustawach gminnych i kon
stytucjach kantonalnych, częściowo w całym szeregu ustaw, 
dotyczących poszczgólnych materyj z całej dziedziny admini
stracji państwowej.

Ustawodawstwo gminne szwajcarskie nie zna zastarzałe
go podziału spraw gminnych na . własne“, wypływające z na
tury gminy i na ,.poruczcne“, czyli państwowe *). W S z w a j-

’) Por. Hi rzek Die Aufsicht des Staates, über die Qemeiide mit 
besonderer Berücksichtigung der Vorhälitnilsse im Kantora, Zürich, 1923, stn 
213, — przeprowadza w ustawodawstwie zuryskieim podział na własny 



c a r j i cala administrac ja gminna jest publicz
ną, czyli państwową. Gminom przyznane jest prawo 
materialnego udziału w różnych gałęziach administracji pań
stwowej oraz prawo wydawania ogólnych norm prawnych, 
czasem prawo samodzielnej organizacji. To ostatnie prawo zo
stało jednak przeważnie wyparte przez ustawy gminne; gdzie 
jeszcze pozostało, opiera się ono zawsze na upoważnieniu 
ustawowem.

Ustawową działalność gminy podzielić można na w e- 
w n ę t r z n ą i działalność z e w n ę t r z m ą, mającą na 
celu zabezpieczenie środków materialnych dla wykonania za
dań gminnych.

Do w e w n ę t r z n e j adtnilmstracyjnej działalności 
gmin zaliczymy wydawanie ogólnie obowiązujących przepi
sów, zawierających normy prawne (wydawanie regulaminów 
i statutów gminnych), wykonywanie prawa policji i udział 
gmin, w rozmaitych gałęziach wewnętrznej administracji! pań
stwowej,

Do*  z e w n ę t r z n e j działalności gmin zaliczyć nale
ży całą ekonomiczną działalność gminy, a zatem zarząd ma
jątkiem gminnym i administracją skarbową.

*) Art. 149 ustawy gminnej kantonu Sk Ga Mieni oraiz art. 2. i 9. 
ustawy o zarządzie większych gmin i powiatów z il7/8 1916 tegoż kanto
nu podają normatywne .postanowienia, które muszą być zawarte' w re- 
gullaminach miejscowych korporacyj! i' regutamtoach gmin politycznych.

Regulaminy te podiegaiją zatwierdzeniu rady rządowej.
Por. także ant. 1 i 2 uchwały WiieHlkiej* Rady kantonu Graulbündien z r. 

1865 i 40 ustęp 8. konstytucji kantonu Graubünden.

Regulaminy gminne mogą pod względem material
nym dotyczyć różnych gałęzi administracji gminnej. Treścią 
ich mogą być przepisy organizacyjne gminne oraz wlaścilwe 
przepisy administracyjne i ogólne rozporządzenia policyjne *).

■kreises der Gemeinde — wie schon, wiederholt betont wurde — eine ge 
wisse ’Rollie“.

Pominąwszy tę okoliczność, że ani ustawodawstwo gminne zu ryskie., 
ani immyich kantonów szwajcarskich n i e zna pozytywne go po
działu Zakresu działania gmin na własny 1 p d r u c z o n y, nafeży 
zaznaczyć, że błędne przedstawienie autora ma źródło w teorii wolnej 
gminy, powstałej i istniejącej nfezależnte od państwai

Po części zachodzi tu także pomieszanie pojęć „państwo* i „r.ządi“; 
gmina ies<t zawsze organem wykonawczym państwa1 i nigdy nie jest w sto
sunku do państwa samoistnym podmiotem prawnym w wykonywaniu 
praw zwierzchniczych. Podtaiotem tym jest tylUko państwo. Pojmowanie 
gminy jako samoistnego podtaiotu praw zwiierzchnilczyćh w stosunku do 
państwa sprzeciwia się idiei demokratycznej. Patrz art. IM“. 
„Deklaracji praw ludzkich i, obywatelskich“ francuskiej rewolucji (1789).



Ustawodawstwa kantonialne w kwestji wydawania regu
laminów gmhimych nie są zgodne ze sobą. W jednych -kanto
nach ustawy zobowiązują gminy do wydania odpowiednich 
regulaminów, w innych tylko uprawniają je do tego. Także nie 
dla wszystkich rodzajów gmin przewidziane są regulaminy *).

Regulaminy nabywają moc prawną z reguły dopiero po 
zatwierdzę n i u ich przez rządową władzę administra
cyjną. Obowiązek do przedłożenia regulaminu do zatwierdze
nia istnieje zasadniczo' wszędzie, gdzie jest nakazane ustawą 
ustanowienie regulaminu.

Wydawanie regulaminów gminnych należy z reguły do 
kompetencji zgromadzenia gminnego, wyjątkowo jak w kan
tonach francuskich, do wydziałów gminnych. Zwykle już kon
stytucje kantonalne lub ustawy gminne podają granice, wśród 
których regulaminy gminne mogą się obracać, w każdym ra- 
żie regulaminy te nie mogą sprzeciwiać się przepisom ogólnie 
obowiązującym.

M. P o 1 i c ja g m i n n a. Pod to pojęcie podpada sta
ranie o utrzymanie porządku wewnątrz gminy i to' bądź to sta
ranie o bezpieczeństwo publiczne wogóle, bądź to staranie 
o utrzymanie porządku w poszczególnych gałęziach admini
stracji.

Staranie się o publiczne bezpieczeństwo obejmuje bezpie
czeństwo' osoby, mienia i porządek w gminie. W większości 
kantonów istnieją w każdej gminie osobne organy policji kan- 
tonalnej (rządowej) i osobne organy policji miejscowej (gmin-

x) Ustanowi ente reguillamiindw gminnych przepisane jest w ¡kantonach 
A p p e n z el A. — R h. — B e r n, G r au b üni d e ą L u zer n, S t 
Ga Ml en, Ticimo, Vaud, Zns ii Zürich. Por. ant. 74 ustąp 1 
1, p. 12. konsltytucji kantonu A p p en ze Ml A. — Rh. (odnośnie do Ein- 
wohnergemeinde). Art. 71, zdaniie 1, i ustęp ■ostotni konstytucji i artl. 10. 
■i 12. ustawy gminnej kantonu Ber n. Ant., 40. konstytucji kantonu 
G r a u b ü n d e n (odnośnie do gmin politycznych). § -217. ustawy 
organiz. kantonu Luzern i § 93 konstyit. kantoniailineji (odnośnie do 
„Korporatiionsglemeiinde“). Art. 148. ust. gm. kantonu S k Ga l1 ® en (od
nośnie do, „OertHche Korporation“). Ant. 38 ust, gm. kantonu Ticino 
(odnośnie do gmin politycznych) i art. 16 Legge orgánica patrfciaHe de® 28, 
maggiio 1857 (odnośnie do „patriCilati“), Art. 12. Loli du 18 ma® 1876 sur íes 
atribU'tions et ®a 'comipétence dies au-torftes comirnunaifes przewiduje reguila- 
mta wewnętrzny i policyjny w gminach kanionu V a u d. § 85 ustawy 
gminnej kantonu Zug (odnośnie do „Komporatiiomsig-emeiiaidten“). § 10. 
ustęp 2 ustawy z 9/8 1891 (Zuteitanigsgesefz), wydanej dlila miasta Z ü- 
r ich: „Di© Organisation der Stadfgemdinde wird auf Grundlage des 
gegenwärtigen Gesetzes durch eine von den Stimmbere-clhtilgten zu erfassen 
de Gemeindeordnung bestimmt“.



nej). W mniejszych kantonach istnieje tylko jeden rodzaj poli
cji bezpieczeństwa, a mianowicie policja kantonalna *).

Odnośnie do organizacji gminnej służby policyjnej w nie
których kantonach nie ma przedmiotowych przepisów, w in
nych zaś są one bardzo różnorodne. Dlatego też służba poli
cyjna nie wszędzie należycie jest obsadzoną.

W tych kantonach, w których istnieje tylko- jeden rodzaj 
policji, czy to tylko policja k a n t o n a i n a2), czy też 
tylko policja miejscowa3), nie można mówić 
o różnicy między kantonalną działalnością policyjną, a dzia
łalnością miejscową policyjną, a przynajmniej talk, iż działal
ność ta dzieli się wedle organów. Tutaj raczej policja kanto- 
nalna wykonuje miejscową policyjną działalność lub też naod- 
wrót miejscowa policja wykonuje czynność policyjną kanto
nalną. O różnicy pomiędzy czynnością policji kan tonalnej 
i czynnością policji miejscowej można tylko, wtedy mówić, 
gdy obie policje istnieją obok siebie równocześnie. O wzajem
nym 'stosunku działalności obu tych policji w kantonalnych 
przepisach znajdujemy nieliczne i skąpe postanowienia w po
licyjnych ustawach organizacyjnych 
i r e g u 1 a m i n a c h p o 1 i c y j n y c h. Niektóre przepi
sy podkreślają z jednej strony obowiązek wspierania policji 
miejscowej przez policję kantonalną i odwrotnie, z drugiej 
strony zakazują mieszania się jednej policji, do- spraw drugiej 
policji, nie przeprowadzają jednak równocześnie granicy mię
dzy działalnością policji kantonalnej i policji miejscowej4). 
Z przepisów organizacyjnych kantonu Lu z er n i Neu- 
c h at e 1 wynika, że do zakresu działanią policji1 gminnej na
leży właściwie cala policja (publiczne bezpieczeństwo-, policja 
izdrowia, policja ogniowa, budowlana, policja ruchu obcych 
itp.); są to jednak sprawy- które wedle utartego' pojęcia poli
cji mogłyby również dobrze należeć do kompetencji policji 
'kantonalnej. Jeśli jednak ustawodawstwo kantonalne nie zna

2) Kaniony: B a s e ii s t a d k Genew -a, OI a rus, S o h af f- 
h-aus-en, U ni t, e r w a i d e n. nid' dl e m W a lid, Zug.

3) Kanton : A p e w z e t 1 A. — Rh, c z ę ś o! i o w o Unter- 
w a 1, d e n o b d e m W a il d>.

*) Por. § ,15 ireguliaminu polio. kantonu A -a r g a u. § 25 organ, po- 
ifc. kantonu G r a u b ii n dl e- -n, art. 19 ust. organi.z. kantonu St. G aT- 
1 en. § 4. reguł. służby polio, kantonu Z ii -r i c h,

*) W -kanitonac-h St. Oaiien, Neuchatel' i Fr«ibfl.rg 
przewidziane jest wykonywanie. służby policji gminnej przez organy poili 
cji kantonalniej.

W kantonie A p p e n ze u ! A. — R hu iistn-ieie tylko policja, gmin
na pod kierów,nictwem -organu1 rządowego-, a w kantonie U ni t e r w a l1- 
d e n -o b d e m W a 1 di istnieją funkcjom ar jus zie gmin-nL wybierani 
przez gminy, ailie -opłacani przez rząd,



materialnej różnicy między policją gminną a kantonalną, to 
jest tylko dowodem, że prawo szwajcarskie uznaje wszelką 
policję, czy gminną (samorządową), czy kantonalną (rządo
wą), jako jednorodzajową, a mianowicie jato działalność na
tury państwowejJ).

Rozgraniczenia działalności policji miejscowej od policji 
kantonainej należy szukać osobno w działalności1 policji1 kry
minalnej, a osobno policji adimiinistracyjinej.

'Pot.. § 2 organ. pdl|ic. miasia L n z e r a —. Art. 22 ustawy o> po- 
licjt miejscowei i art 21, 22 regulaminu dila zandlarmerji Ikantanu N e u- 
c Ji ä t e HL

2) Por. § 94 p. 9 ust, gm. kant. Z ü r i c h:
„Auf Grundlage der aWgemeinen Vorschriften' des § 5. fegt dem Oe- 

meinderäten im besonderen zu besorgen ob:
...9. die, gesamte Orts p o Ji i z e1 j, wohin instoesondere gehören:
a) die Sorge für dlie Sicherheit von Personen und Eigentum geigen 

Schädigung und Gefahren jeder Art uinid die Anordnung der 'nötigen Mass- 
regeta bei! UnglücksfäMen' unter sofortiger Anzeige an das Statithalteiramt;

b) die Handhabung der Fremd enpote ei und’ diie Verhütung des Bettels;
c) die Beaufsichtigung der See- und Flussgebfete, der Bäche, Wasser

leitungen und Brunnen, Wahrungen und Dämme, ferner die Sorge für Of
fen- und Reihhattug der öffentWchen- Strassen und Hätze;

d) die Ausübung der Gesundheitspoiiiizei, ins besondere durch Anlegung 
und. Unterhaltung öffentlicher Friedhöfe, dlurch Beaufsichtigung 'allfälliger 
Separatbegräbnispliätze von 'Korporationen odler Privaten, durch Vor
kehrungen gegen ansteckende Krankheiten, schädliche Tiere, ungesundle 
Lebensmittelll, durch Sorge für gesundes und dlurch Beseitfigung von unge^ 
sundeim Wasser usw.;

e) die Handhabung der Feuerp’oll'iziet insbesondere die- Ueiberwachung 
der Feuereinrichtungen und-' der Lagerräume für feicht feuerfangendie Stof-

W sferze działalności policji a d m i -ni i s t r a c y j n e j 
należy odróżnić wykonanie postanowień kantonalno - praw
nych od postanowień lokalnych. Wykonywanie postanowień 
lokalu o - p o 1 i c y j n y c h jest przedewszystkiem rze
czą policji gminnej. Wykonanie zaś k a n t o n a In o - p o- 
licyjnych postanowień należeć może bądź do organów 
policji kantonalnej, bądź policji gminnej, zależnie od przepisów 
prawa pozytywnego.

Troska o utrzymanie porządku w p o s z- c z e g ó 1 m y c h 
gałęziach administracji (właściwa policja .admmiśitracyj- 
na), 'dzieli się wedle tych gałęzi administracji i przysługuje po
licji kantonalnej lub policji gminnej w miarę ustawowego’ roz
graniczenia komp e t endji.

Do działów policji administracyjnej, której wykonanie 
przelkazane zostało przeważnie gminom- należy przedewszyst
kiem policja miejsc o w a2), t. j. policja bezpieczeństwa, 



zdrowia, ogniowa, obyczajowa itp., dalej policja budowlaina, 
drogowa, policja opieki nad ubogimi 9.

W celu należytego* sprawowania policji ustawodawstwo 
gminne poszczególnych kantonów przekazało kompetencji 
gminy także dochodzenie i karanie p r z e k r oic z e ń p o 
T i c y j n e j natury2). Jato organy kompetentnie wystę
pują tu zawsze rady gminne gmin poi i t y c z n y c h. 
Wyjątek stanowi w tym względzie kanton Zug, w którym 
także rady gmin obywatelskie h i zarządy gmin k o- 
ś c i e 1 n y c h mogą wydawać zakazy policyjne łącznie ze 
sankcją karną3).

fe, dia Beaiufsichtiilgung dar Löschanisitaltep, dile Sorg© für Anschaffung und 
Erhaltung der Löschgerätschaftem, und die Anlegung der nötigen! Wasser- 
samimiler und Schweileinriichtuingen;

f) die Ausübung der Gewerbspollizei, insbesondere die Aufsicht über 
Mass und Gewicht, Brot- und Fleischverkauf, Wirtschaften, Jahr- und 

Wochenmärkte*, Schauspiele, Hausierhändler usw.;
g) die Handhabung dier Sittenpolliizei;
h) ade übrigen ortspolizeililchen* Funktionen,, auch soweit sie bisher 

dem Gemeidamimann übertragen waren“.
Poir. dailieji: § 81. ust. gm. kantonu A a r g a u, § 36 f n. usit gm.. 

■kantonu B a s. e 1. il .a n d schaf t, art. 112, 147 f n. ust gm. kantonu 
F r e il b )u r g, § 192 ust gm. kantonu Lu zerre, art. 33 ust. gm. kan
tonu N e u c h ä t e ®, 'art. 65 ust. gm. kantoru Sch a f f h a u s e* ny 
§ 16 ust. gm kantonu S o ii* o t h u r n i t. d.

1) Pon E. N ä f, Art. „Feuerpolizei“, w ,„Handwörtenbu*clh der 
schweizerfechen Volkswirtschaft*, Soziailpoliitik und Verwaltung hrg. w Rei- 
chesberg“, I, str. 960 i re. —Sch o* f ill e n b e r g e r, Art. „Baupolizei“' 
(tamże*), I, str,. 473 i o. - S c hm i di t: Art. .jArmenwesen*: Gegenwärti
ge Organisation“ (tamże) I, str. 324 i n.

’) Por. Fritz Bae r: Das Verfahren bei PoMze ¡Übertretungen 
in der schweizer ¡sehen Gesetzgebung, 1905, str. 71.

3) Por. §§ 73 i 81 ustawy gminnej Kantonu Z u g.
ł) W kantonie* Aargau, nia*jwyżs*zią karą policyjną, którą może 

gmina ustanowić, jest grzywna 15 fr. tab areszt 96 godzto (§ 82 ustawy 
gminnej), w kantonie Basel! a n di s* c h a f t grzywna, 20 fr. lub 
areszt 6 dn® (§ 40 ustawy *gmtonef), w kantonie Frei, b u r g grzywna 
do* 5 fr. (ant. 176 ust. gm.), w kantonie S c h aj f f h a u s <e* n* grzywna* do 
50 fr. lub areszt 8 dni (arf. 69, ust gminnej),, w kantonie* T h u r g a w 
grzywna* do 20 fr. lub 48 godzinny areszt (§ 13 ust. gm.), w kantonie T i*- 
c i n o* grzywna* 15fr. lub areszt 24 godzin (art. 125 ust gnu), w kantonie 
Zug grzywna 50 fr. f areszt 10 dni1 (§ 43 ust. gm*.), w kantonie Z ü- 
r i c h grzywna* 15 fr. (§ 95 ust. gm.)

Kompetencja karna gmin p o 1 i t y c z n y c h w sprawie 
przekroczeń rozporządzeń policyjnych uregulowana jest 
w ustawach gminnych poszczególnych kantonów. Granicę tej 
kompetencji stanowi kwota 50 fr. lub 10 dni! aresztu *). Poza 



ustawami gminnemi także w regulaminach gminnych może 
być ustanowiona sankcja karna, jeśli dane ustawy zezwalają 
na to1). Kantony francuskie nie uznają kompetencji 
karnej gmin.

li Por. § 40 ust gm. kantonu B a s e ii li a n dl Si c h a f Ł
2) Oddanie głosów jest rifetyiko 'prawem, ale i obowiązkiem. Niewy

konanie tego obowiązku może być połączone z karnemii naisiteipstwarn'i, 
ijest to it. zw. p r z y m u s głosowań ii ai, ilub może nie pociągać 
żadnych statków prawnych, jesit to t. zw. w io i m ość g 1 o s o w a- 
n i a. Niektóre kantowy (nip. w Schaffhausen, Sotatihurni, Thuirgau) usta
wowa 'określliają grzywnę, w innych, np. w Aargau,, ustanowienie wysoko
ści grzywny pozostawiono dto decyzji gminie1, tab jak w BasefandBchaft
od1 decyzji gminy zależy wo®óle samo usitaniowiemife grzywny. — Por.
S c h o li iii e n b e r g e r li, c. I, sir. 96.

1IL Współudział gmin szwajcarskich w wewnętrznej 
administracji państwowej poza sprawami policyjnemi można 
podzielić na trzy działy: p o 1 it y c z n y, k u 11 u r a 1 n o- 
spoleczny i ogólny.

I. Pod względem p o 1 i t y c z n y m tworzą gminy 
w poszczególnych kantonach okręgi wyborcze dla wyborów 
do parlamentu kantonalnego, dla wyboru sędziów przysię
głych i ewentualnie sędziów pokoju, o ile ta instytucja w da
nym kantonie istnieje.

Gdzie gminy nie tworzą okręgów wyborczych, tam sta
nowią one zgromadzenia polityczne, w których odbywają się 
wybory i glosowanie.

Do kompetencji organów gminnych należy troska o nale
żyte przeprowadzenie wyborów ii głosowania, jak również 
ustalenie listy uprawnionych do g to soi wa
mi a (Stimmregister), stanowiącej podstawę każdoczesnych 
wyborów lub głosowania. Dalej mają one prowadzić kontrolę 
nad wynikiem głosowania, a w tych kantonach, w których 
obowiązuje przymus głosowania, przeprowadzić go przez 
skonstatowanie obowiązku głosowania, względnie przez ścią
gnięcie odnośnej grzywny, jako kary za uchylenie się od tej 
ustawowej powinności2 * * S).

2. Udział gminy w kultu r a 11 n  o - s p o ł e c z n y c h 
zadaniach administracji! państwowej przejawia się głównie na 
polu opieki nad ubogimi, na polu administracji publicznego 
zdrowia, administracji szkolnej i kościelnej.

1

Organizacja opiek i n ad u b o g i m i doznała 
w Szwajcarii dość szczegółowego' uregulowania. Jest ona roz
dzieloną między rządowe władze administracyjne, i gminne. 
Rządowe władze występują tu ntetylko su!bsydiarnie> ale tak
że i bezpośrednio. . .

Gminna opieka nad ubogimi opiera silę bądź na zasadzie 
p r z y n a 1 e ż n O' ś c ii ubogiego do danej gminy bądź na za



sadzie terytorjalności, t. j. zamieszkania w danej 
gminie.

W większości kantonów instytucja opieki nad ubogimi 
opiera się na pierwszej zasadzie, t. j. na zasadzie przynależno
ści gminnej1). Dogmatycznie przedstawia się obowiązek gmi
ny do zaopatrzenia osób, przynależnych do- niej, bez względu 
na ich zamieszkanie, jako skutek prawa obywatelstwa gmin
nego', historycznie natomiast prawo obywatelstwa gmin
nego rozwinęło się głównie skutkiem wytworzonego' obowiąz
ku gminy db wsparcia ubogich. Zasada ta możliwie w daw
nych wiekach miała pewne uzasadnienie, dziś wobec zmienio
nych stosunków, musi1 być uważaną za przestarzałą i opieka 
nad ubogimi obywatelami szwajcarskimi winna być przekaza
ną gminom miejsca zamieszkania.

1) Tu nateżą kantony: Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden oh 
dcm Walid-, Unterwalden nid dem1 Wald» GOarusi, Zug, Freiburg, Solothurn, 
Baselstadti, BaseOtandschaft, Schaffhausen, Appenzell A. — Rh., St. Gallien, 
Graubünden, Aargau, Thurgau, Vaudi, Vallais, Genewa. Por. C. A. 
Schmid: Das gesetzliche Armenwesen in der Schweiz, sfr. 97 i nc 
Tenże: Armenwesen: Gegewärtige Organisation (Handwörterbuch der 
Schweiz. Volkswirtschaft etc. II, str. 324 i n.) O Ute inaczej- ustawy nie 
postanawiają, obowiązek opiieki nad ubogimi -należy do t. zw. Bürgerge- 
metode. 'Wyraźnie przydzieliła tym gminom- sprawy ubogich ustawa 
organ kantonu Luzern (§ 209). W ¡kantonach Thurgau i Zü

rich: gminy kościelne. —< W kantonie U n t e r w ia il d e n n ii d d e m 
W a Id: gminy ubogich (Armengemeimden). W kantonach G r a u b ü nt- 
d e n, N e u c h ä t e 1, V a u d: gminy polityczne.

2) Zasada ta została przyjęta w kantonach: Bern, Appenzell! I. — Rh-.„ 
Neuchâtel1, Tictao. Por. C. A. Sch mid: Das gesetzliche' Armen wesen im 
der Schweiz, str. 261 i n.

3) Por, S c h io li II e n Merger It c. ®i, str. 73 i n.

Zasada terytorjalności w prawie ubogich polega w Szwaj
carii na obowiązku gmin do wsparcia ubogich mieszkańców 
gminy, obywateli kantonalnych2 3).

¡Obowiązek gmin do wspierania ubogich, przewidziany 
w ustawodawstwie szwajcarskiem, zna pewne wyjątki, pole
gające na tern, że w pewnych wypadkach obowiązek wspie
rania ubogich ciąży na administracji rządowej. Obowiązek ten 
odnosi się bądź to do pewnej kategorii Osób, jak np. w kanto
nie Glarus odnośnie do ubogich starców, bądź też rząd udziela 
gminom pewnych kwot, przeznaczonych na cele ubogich, bądź 
też subwencjonuje .zakłady ubogich ’).

W sprawach publicznej z d r o w o t n o ś c i 
przysługuje gminom przeważnie wykonywanie przepisów 
ustawowych o środkach żywności, o chorobach zaraźliwych 
ludzkich i' zwierzęcych, o grzebaniu zwłok. Szeroką działal



ność na tern polu może rozwijać gmina przez wydawanie sani
tarnych rozporządzeń i regulaminów.

Również i udział gmin w a d m i n i s t r a c j i s z k o 1- 
n e j polega na wykonywaniu ustawowych przepisów o admi
nistracji szkól początkowych i powszechnych. Przejawia się 
on z jednej strony w dostarczaniu środków utrzymania 'szkól, 
budynków szkolnych, plac nauczycieli, przyrządów szkol
nych, często też środków naukowych, w którym to wypadku 
rząd udziela gminom pewnych zasiłków pieniężnych, z drugiej 
strony w wyborze władz, szkolnych i nauczycieli, w kierowa
niu i nadzorze szkolnictwa, o ile ono przydzidonem jest, gminie. 
Wyższy jednakże nadzór przysługuje zawsze rządowi ’).

W administracji k o- ś c i e 1 ni e- ji gminy Worą udział tyl
ko O' tyle, o. ile zarządzają majątkiem kościelnym 'lub przepro
wadzają wybory kościelne 2).

3. Poza działami administracji ściśle policyjnej, politycznej 
i kulturalno - społecznej, gmina powołaną jest przez ustawy 
państwowe do udziału w szeregu spraw administracji pań
stwowej i to- z większą, lub z mniejszą kompetencją.

W administracji stanu cywil1 2 3 * * & ni e g o gminy poli
tyczne lub kościelne stanowią przeważnie okręg stanu cywil
nego i wybierają w przeważnej części kantonów urzędników 
stanu cywilnego- tudzież ponoszą koszta ich utrzymania ’).

P-oir. S c h oilł enh e r g e r: J. c. ill, str. -1617 il n, — Re i -c to e s- 
b e -r g, art. „.Vollkssch-ul-en“ (Ha-nd.wbrterbuch ider Schweizerischen- V-ollks- 
wi-rtsicihaft, Soiziałpoilii-tiik Hindi Verwialttumg, III, str. 503 i in.) — H a a. g, Art. 
„Gyminastai uind Kaniton-sis-chull-en“ (Ha-ndwdrte-rbu-oh j. w. Ill, str. 586 li n.)

2) Por, S c ,h o 11- li e- n b e- r g e r: Ł c. UI, stir. 206 i a.
3) Funkcjonariusze -rządowi dla spraw s-tanu cywilnego- istnieją

w kanit-ona-ch A p p e n z e i! il, -I. — R h. il A. — R h., B a seiil a-n d-
si c h a( f -t, B- a s e il- s t a dj 4 Fre-i-bu-rg, GUI a r u s, S a -h a-f f,hau-
& e u; S o il o- t h u r n, U n t e ir w a ł d e n midi dem Wallid,
i o b -dem V a I d, Vaud -i V a li a i s.

Ważną funkcję wykonują gminy -także w zakresie wyko
nywania spraw opiekuńczych. W Szwajcarjiil ist
nieje wielka różnorodność w dziedzinie organizacji- spraw 
opiekuńczych, posiadającej dwie lub trzy 'instancje. Szwajcar- 
slki kodeks cywilny z 10/12 1907, obowiązujący od roku 1912 
(art. 360 — 456) starał -się wprowadzić w teji dziedzinie 'pewną 
jednolitość i podał ogólne zasady organizacji spraw opiekuń
czych, przekazując pewne kwestje wyłącznie władzom sądo
wym. Zasadiniczo postanowił kodeks, że nad -opiekunem stać 
ma władza opiekuńcza, a nad nią władze nadzorcze w dwóch 
lub trzech instancjach, oznaczenie jednak tych władz przeka
zał kantonalnym ustawom wpr-owadczym, pozostawiając im 
możność zatrzymania dotychczasowej organizacji lub wprowa



dzenia zmian. Nie wdając się w szczegóły tej organizacji, nale
ży zaznaczyć, że w przeważnej części kantonów, a w szcze
gólności w kantonach niemieckich, władzami opiekuńczemi są 
w pierwszej instancji władze gmin n e, w kantonach 
zaś francuskich organy sądowe 1).

9 Por. G u h li: Art. „Varmunidschaiftswe.sen“ (Reibhersbergs Hand
wörterbuch der schweizerischen. Vofewlrtschait, Soziatlpolitiik and Veir 
waltomg, iIII, str. 1463 ii Zwing il' i: Das schweizerische Vormund- 
schaftswesen, 1921,, str. 110 — 111.

2) Por. Steiger: Art. „Steuern“ (Reichersbergs. Handiwörterbuch 
etc. Щ str. 765 ii n.) S c h о 1) * e n b e r g e r: 1 с. ГШ, str. 51 i a.

3) Par. W. R i e s e. r: Das Schweizerbürge.rrecht, 189Й; H. S t о. ® 1 
Verlust .dies Schweizerbürgerrechts 1888; А. M a m e ¡1' а к: Art. „Naturali
sation“ (Rechersbergs Handwörterbuch etc. III, str. 164 i a); Scho 1- 
l e n b! e г g e r: t с. Hi, str. .14 'in.; F r. F t e 9nex: t & str. 90 i n.

W sprawach p o d a t k o w y c h organy gminne urzę
dują bądź same, bądiź w połączeniu z organami rządowemi ja
ko władze .szacunkowe i' egzekucyjne. W pierwszym wypad
ku występują organy gminne, ewentualnie przez gminę wybra 
ne komisje podatkowe, w drugim wypadku gminy wysyłają 
tylko, swych zastępców do mieszanych komisji podatkowych, 
pozostających pod. silnym wpły wem władz ¡rządowych. Pierw
szy system ma zastosowanie w przeważnej części kantonów 
niemieckich, drugi w kantonach francuskich i' kilku niemiec
kich2 3).

Udizlial gminy w nabywaniu o b y w a t e 1 s t w a pa ń- 
s t w o w e g o przejawia się w tem, że zasadniczo, obywatel
stwo gminne stanowi podstawę obywatelstwa kantomalnego; 
nabycie obywatelstwa gminnego zależne jest od woli gminy, 
samo, zamieszkanie jeszcze nie wystarcza. Ustawy ogranicza
ją jednak wolność gminy w udzielaniu obywatelstwa gminne
go i stawiają dla jego, uzyskania pewne warunki, które nie we 
wszystkich kantonach są jednakowe, np. zamieszkanie w kan
tonie lub wyjątkowo w gminie (Neuchâtel), wykazanie slię ma
jątkiem, odpowiednie zachowanie się. Niejednokrotnie przewi
duje ustawa przymusowe nadanie obywatelstwa gminnego, 
np. w razie ponownego nabycia obywatelstwa państwowego, 
w razie zawinionego przez organy gminne pozbawienia prawa 
przynależności gminnej lub w razie opcji. Przyjęcie do gmin
nego związku obywatelskiego, następuje na podstawie zezwo
lenia władzy rządowej albo1 na podstawie dodatkowego za
twierdzenia rządowego’)- , .

W dziedzinie h a n dl u i przemysłu przysługuje 
gminom w najniższej instancji egzekutywa ustaw przemysło
wych oraz pewien, zakres działania w dziedzinie policji prze
mysłowej. W niektórych kantonach, jak np. w kantonie Schaff- 



hausen, Vaud i Zürich, oznaczenie godzimy policyjnej dla prze
mysłu szynkarskiego należy do organów gminnych1).

1j Por. S c h o li i|e mb e r g: 111 c.., Ilj, str. 293 ii n,, '327.
2) Tak w kantonach: Appenzell A.. — Rh, Aargau, 

B a s aiUlLan di s c h a f t, Bern, Luaerą St. Gałlieni, Zug.
3) Por. Vieiiil: 1. c., str. '127; SchoWenterger, I, sir. 355.
*) Por. np. art. 16 ust. gm. kantonu genewskiegoi; art. 67 konstytucji 

oraz art. 11 ustawy gminnej kantonu Neuchatel.
Por. także § 10 ustęp 5 ust. gm. kantonu BaseUstadt.
6) Por. § 95 ustawy gminnej kantonu A ar g a u; § 35 ust. gm.. 

kantonu B ai s e i1, I a u ds c h a { t; § 10 ustęp 3 i 4 ustawy gm. kan
tonu B a s e t st.ad it; art. 122 f a ustawy gra kantonu F r e iii b u r g: 
§ 193 ustawy organ, kantonu Luzern; art. 86 i n. ustawy gm. kantonu: 
Neuchatel; § 16 ustawy gm.. kantonu 9 o 11 o t h .u r n i t. d.

W niektórych kantonach przewidziany jest udział gminy 
w p r y w a t n o - p r a w n y m obrocie nieruchomo
ściami ; gminy spełniają tutaj część czynności notarialnych, jak 
legalizacje kontraktów oraz przeprowadzają wpisy hipotecz
ne 2), w niektórych znowu, jak np. w kantonie berneńskim, zaj
mują się legalizacją rozporządzeń ostatniej woli1.

IV. A d m i n i st r a c j a mają t k o w a gminy opie
ra się w ogólności na sporządzeniu budżetu i rachunków i na 
prowadzeniu administracji finansowej.

Okres finansowy gmin, na który rozciągają się budżet 
i rachunki, jest ustawowo unormowany i obejmuje zawsze je
den rok kalendarzowy, z wyjątkiem gmin kantonu Gra u- 
b ü n d e n, gdzie okres ten wynosi'dwa lata3 *). Wszystkie wy
datki' i dochody gminne muszą być objęte budżetem i muszą 
uzyskać zezwolenie, względnie dodatkowe zatwierdzenie 
zgromadzenia gminnego lub organu reprezentacyjnego gminy. 
Budżet .gminny nie wymaga wyższego' zatwierdzenia, z wyjąt
kiem kilku kantonów, w szczególnościl kantonów francus
kich ł). Kierownictwo bieżącej administracji gospodarczej gmi
ny leży w rękach rady gminnej, odpowiedzialnej za prawidło
wą, zgodną z przepisami ustawowemi gospodarkę 5 6). Nadzór 
zaś nad całą finansową administracją wykonuje rządowa wła
dza administracyjna, która z tego1 tytułu może zarządzić perio
dyczne inspekcje i' w wypadku nadużyć wydać odpowiednie 
nadzwyczajne zarządzenia. W tych kantonach, w których bu
dżet nie podlega zatwierdzeniu rządowemu, rachunki zawsze 
pozostają pod kontrolą rządową, gdyż w ten sposób władza 
rządowa' może wyrobić sobie zdanie o właściwej gospodarce 
gminnej.

Podstawę administracji gospodarczej gminy stanowią: 
majątek gminy, podatki, świadczenia 
i opłaty g m i n n e.



Po wyłączeniu z majątku gminnego rzeczy, wyjętych 
z prywatnego obrotu i służących do publicznego użytku jak 
ulice, place itp.1), należy przeprowadzić podział majątku gmin
nego na a d m i n i st ra c y i n y (Verwaltungsvermögen), 
służący bezpośrednio dla celów publicznych (budynki gminne, 
szpitale, domy ubogich itp.) i gospodarczy (Finanz
vermögen), służący tym celom tylko pośrednio' przez użycie 
dochodów z niego (domeny, przedsiębiorstwa przemysłowe 
itp.) Podział ten niezawsze przeprowadzony jest bezpośrednio 
w ustawodawstwie, z treści jednak poszczególnych przepisów 
wynika, że mają one na myśli1 pierwszy lub drugi rodzaj ma
jątku gminnego.

1) Poir. art. 126 ustawy gminnej kaniom S c h a f f h a n s e a
2) Art. 139 ustawy gminnej kantonu Ticino wyklucza' prawo zastawu 

na kościołach, szkołach', szpitaliach, domach utogich i wogól.e na przed
miotach, ktcre nie stanowią własności osób prywatnych; Art. 30 Bundes- 
ges. über Schuldbetreibumig und Konkurs: „Das gegenwärtige Gesetz fin
det Milcht Anwendung auf... 3. Die ZwangsvOHstrectong gegen Kantone, Be
zirke und Gemeinden, soweit hierüber besondere eidgenbs steche 'oder kan
tonale Vorschriften bestehen“. Por. kantonalne ustawy wiprowadcze dlo po
wyższej ustawy. Por. ant. 65 ¡konstytucji, kantonu N o u c h ä t e i i art. 
5 ustawy gminnej tegoż ¡kantonu, art. 126 ust. gm. kantonu Schaff- 
hausen.

3) Por. art. 127 i 128 ustawy gm. kantonu S c h a f f h a u s e n; 
§ 92 ustawy gminnej kantonu A a r g a u oraz § 2 ustawy gminnej, po
datkowej z 30/11 1866 tegoż kantonu; art. 260, 261 ust. gminnej kantonu 
p r e i bu r g; art. 70 konstytucji kantonu B e ir n i arti 83 ustawy 
gminnej tegoż kantonu; art. 112 ust. gm. kantonu S c h a f f h a u s. e m

4) Por. S c h o Ul ill e n b. e r g e r, I, str. 358.

Główną zasadą ustawodawstwa szwajcarskiego odnośnie 
do majątku a d m i n i s t r a c y j n e g o jest to, że jest on 
n i e p r z e n o ś n y, nie może być zastawiony i z a- 
jęty2), oraz iż bez zezwolenia władz nadzorczych n i e 
może być użyty n a i n n e c e 1 e, aniżeli te, które wyni
kają z jego przeznaczenia. Natomiast majątek g o s p o d a r- 
c z y podpada w zasadzie zajęciu, jednak na ten wypadek 
przewidziane są osobne zarządzenia władzy rządowej3).

W ustawodawstwie szwajcarskiem istnieje pochodząca 
z dawnych czasów instytucja t. zw. ,,B ü r g e r n u t z e n“, 
polegająca na podziale dochodu z majątku gminnego pomiędzy 
obywateli gminnych. Początkowo był projekt wstawienia 
w Konstytucji związkowej postanowienia, wzbraniającego ta
kiego podziału4). Projekt ten jednak upadł. Obecnie ustawy 
kantonalne ogra n i c z a j ą częstokroć możność rozdziału 



podobnych dochodów pomiędzy obywateli gminnych1), lub też 
zakazują tworzenia nowych „Biirgernutizen“ bez zezwolenia 
władzy nadzorczej2).

U Por. art 72 ustęp 3 konstytucji' kantonu A pi p e n z e II11 A. — 
Rh; art. lilO aisftj. gmk kantonu S c h a f f h aus e n; art. 261, ustęp 2 
ustawy gminnej kantonu Freiburg; § 4 u®tl podatkowej gminnej 
(1866) kantonu A a r g a u.

2) Por. np. § 12 ustawy gminnej kantonu T h ul ,n g a U.
s) Por. art. 271 ustawy gminnej: kantonu Freiburg; 

art. 73 ustięp 4 konstytucji kantonu O i a r u s. 'Por. dlailieji: § 6 usk podatk. 
gmtanieji kantonu Aargau z 30/-11 1866; § 23 ustęp 2 ustawy gminnej 
kantonu Thurgau; art. 96 ustęp 3 konstytucji i art. 109 ustawy gmin
nej-kantonu S c h a f f h aus en; art. 9 ustęp 2 ustawy gminnej kan
tonu V a li a i s.

Ustawa gminna kantonu Zürich z e .z w a Ił a na przelanie 
nadwyżki dochodów z majątku gminnego na tanią gminę. Por. § 109 usta
wy gminnej kantonu Z ü r i c h: „¡Falls Gemeindegüter nach einer zehnt- 
Jährigen Durchschnittsiberechnung nicht nur imstande stad, ohne Steuern 
sämtliche, ihnen obliegende Gemeindeauisgaben zu bestreiten, sondern aus
serdem einen Ueb er schuss der Einahmein über die Ausgaben ergeben; so 
kann letzterer an andere Gemeindegüter abgetreten werden. Solche Ver
wendungen unterliegen der Genehmigung des Beziirksraties“. Por. także1: 
Scho | II e й b e r g e r: к с. I, str. 359 i S c ih m i d: ¡11. c. str. 3011 ii n.

*) Zaciągnięcie długu takiego wymaga z e z w о II e ni i a w i ar 
d z у r z ą do w e }; por. airt. 73 ustawy gminnej kantonu Freiburg; art.

W sprawie zadłużenia gmin należy przeprowadzić 
różnicę między długami administracyjnemi i długami gospo- 
darczemi.

Długi a d m i n i s t r a c y j n e, t. j. zobowiązania, po
wstałe wskutek zwykłych czynności adbimistracyjinych, po
krywa się wszystkiemi środkami, stojącemi' do 'dyspozycji 
gminie, jako to dochodami z nieruchomości i kapitałów, opła
tami, grzywnami i podatkami. Jeśli danemu związkowi gmin
nemu nie wystarczają stojące do jego dyspozycji środki w ce
lu prowadzenia prawidłowej administracja albo gdyby mogło 
nastąpić przeciążenie podatników, wtedy z O' b o w i ą z a n e 
są inne związki gminne do wspólnego pokrycia zaciągniętego 
zobowiązania. Jest tu uznana zasada s o 1 i dar n o ś c i 
związków gminnych między sobą3).

Zaciągnięcie długów g o s p o d a r c z y c h, t. j. dłu
gów, powstałych wskutek przyjęcia nadzwyczajnych zobo
wiązań, albo wskutek zaciągnięcia nadzwyczajnych pożyczek 
jest dopuszczalne tylko w nadzwyczajnych wypadkach, jak 
przy inwestycjach, klęskach elementarnych itp. Splata tego 
długu winna odbywać się wedle oznaczonego' planu amortyza
cyjnego 4).



Dalszą podstawą administracji gospodarczej gminy stano
wią, jalk już .zaznaczyliśmy podatki gminne.

Gminy pobierają albo samoistne podatki (kantony 
niemieckie), albo- d o d a t k i do podatków państwowych.

Pobór ogólnych podatków (majątkowego, grunto
wego, dochodowego itd). przysługuje zasadniczo wszystkim 
związkom gminnym2) i nazwa tych podatków zależy często
kroć talkże od nazw tych związków, zatem „Schulsteuer“, 
„Kirchensteuer“, „Armensteuer“- w kantonie Aargau 
w gminie politycznej „Gemeindspołizefeteuer“.

2) Por. § 75 ustawy gminnej kantonu B a s e 1 Ib a< ni di s c h a f t; 
airt. 40 ustęp 5 konstytucji kantonu G r a u b ü n dl e n; art. 3 ustawy z 29 
Wintermonat 1886, o rozdziale ciężarów municypalnych i oi puWcznyuh 
robotach w gminach kantonu' V a Ii a i s; ant. IQ ustawy podatkowej 
gminnej kantonu S Ł Ga 1 ił en; § 140 ustawy gminnej kantonu 
Zürich.

Podatki gminne mogą być pobierane tylko O' tyle, 01 ile 
zwykle dochody gminne nie wystarczają. We francuskich 
kantonach do poboru podatków gminnych wymagane jest ze
zwolenie władzy rządowej lub nawet specjalnej ustawy.

Obok właściwych podatków, ustawodawstwo szwajcar
skie zna talkże ś w i a d c z e n i a w n a t ,u r z e i p i e- 
niężne świadczenia zaistępcze.

Robocizny w naturze zostały już obecnie w przeważnej 
mierze zniesione, a o ile jeszcze tu i ówdzie istnieją, to tylko 
jako roboty ręczne i zaprzęgowe przy drogach i budowlach 
wodnych.

Zastępcze świadczenia p i e n i ę żn e przed
stawiają się jako zwrot za wydatki gminy ze strony osób lub 
grupy osób, w których interesie zostały one zrobione, wzglę
dnie przez których winę zostały one spowodowane. Świadcze
nia te mają na celu ominięcie opodatkowania całej ludlności 
i dlategoi są ściągane tylko od' sfer interesowanych. Należą tu
taj opłaty za specjalne urządzenia, za Studnie, wodiocią- 
gi, utrzymanie dróg leśnych i innych, które narażone są na 
zniszczenie ze strony pewnej kategorji osób, opłaty na straż 
ogniową i t. p.2).

System podatkowy gminny w poszczególnych kantonach 
nie zawsze odpowiada potrzebom i zadlaniom gmin i niejedno-

16 ustawy gminnej kantonu S c h a f f h aaiseo; §81 ustawy gminnej 
kantonu S <o 1) o t h u r n; arii 31 litt, g) ust. gm. kantonu' S t. Q a lii e n; 
§ 131 ustawy gminnej kantonu Zürich.

b Wyjątek stanowiią gminy korporacyjne w kantonie Z u g i „pa- 
itriciafi“ w kantonie T i c 1 n o. Por. § 74 konstytucji kantonu Zug, 
art 2151 i mu usk ipodatk. kantonu T J c i n o z 11/12 1907.



krotnie gminy znajdują się w opłakaniem położeniu finan- 
sowem.

Dlatego też gminy domagają się niejednokrotnie, aby po
dobnie, jak to się stało, w kantonie ber n e ń s k i m na pod
stawie ustawy podatkowej z 19181), przyznano i w innych 
kantonach gminom prawo1 do samoistnego pobierania s p e- 
c j a i n y c h podatków. Jest toi bardzo ważnem wobec ko
nieczności gmin podjęcia walki z nędzą panującą między pro
letariatem gminnym. W gminie praedewszystkiem objawiają 
się nadto rozmaite cele i dążności natury politycznej, kultural
nej i socjalnej. Aby móc nadążyć im, gminy muszą posiadać ku 
temu specjalne środki.

E. Kontrola prawna nad samorządem gminnym w Szwajcarii. 

Treść: Nadzór rządowy wedile rozciągłości. — Nadzór rządowy we
dle treści, — Podział kantonów na grupę zuryską, berneńską i romań
ską. — Formaliny i mateiriaillny nadzór. — (Nadzór weidile diziałialUmościil orga- 
nizacyjneji, ogólnej i finansowej. — Nadzór nad finansową działalnością 
gmin. —■ Samodlzieilhość samorządu gminnego:. — Ochrona prawna samo
rządu gmteego. — 'Prawo rekunsu do k on tonalnych władz ustawodaw
czych. — Zażalenie doi Sądu Związkowego o naruszenie praw, zagwaran

towanych konstytucją.

I. Kontrolę nad działalnością samorządu gminnego 
w Szwajcarji wykonują z a s a d n i c z o władze rządowe. 
Wykonywany w tym względzie nadzór rządowy można roz
patrywać wedle rozciągłości i wedle t i e ś c i.

Wedle rozciągłości nadzór ten obejmuje w niektórych 
kantonach w s z y s t k i e rodzaje, w niektórych zaś tylko 
p e w n e rodzaje gmin. Do pierwszej kategorii należą wedle 
wyraźnych postanowień odnośnych ustaw: ¡kantony L u- 
zerm, Soloth.urn, Thurgau, U n ti e r w a Id e n 
n i d dem W a 1 d2). W kantonach znowu B e r n i F r ei- 
b u r g wyłączony jest nadzór rządowy odnośnie do gmin ko
ścielnych, ponieważ nadzór nad niemi wykonuje sam kościół ’). 
W kantonie S t. G a 11 e n ustawa gminna wyraźnie wymie
nia gminy polityczne i miejscowe korporacje, jako podlegające 
specjalnemu nadzorowi rządowemu4). Pozatem nadzór rządo-

*) Par. Gesetz über die direkten, Staate: — und, dlie Gemetodiesfeuerir 
vom 7 Juli 19'18.

2) Por. § 87 konstytucji kantonu L u z e r n, § 91 i n. ustawy gmin
nej kantonu Solothurn, § 47 konstytucjll kantonu T h u r g au, 
art. 60 konstytucji kantonu U ni t e r w a ¡11 di e n u i di di e m W a li d;.

’) Por. S c h o 11 e m b e r g e r: 1. c. I, str. 331.
4) Por. artl. 127 i 148 ust. gm. kantonu St. G ia ¡1 dl e n.



wy jest dopuszczalny przy każdym rodzaju gmin w razie na
ruszenia przepisów ustawowych.

Pod względem treści' nadzoru rządowego, można podzie
lić kantony szwajcarskie na trzy grupy.

Do pierwszej grupy należą kantony: A a r g a u, A p- 
p en ze 11 A. — Rh., Appenzell I. — Rh., Basel
's t a d t G li a rus, Schwyz, T h u r g a u, Unie r- 
w a 1 d e n nid dem Wald, U n t e r w a 1 d e n o b 
dem Wald, Zug i Zürich. Grupę tę można nazwać 
grupą z u r y s Ik ą, ponieważ ustawodawstwo' gminne zurys- 
kie przedstawia się jako najbardziej rozwinięte i było w więk
szej lub mniejszej mierze wzorem dla ustawodSawstw innych 
kantonów tej grupy. W grupie tej pozostawiono' działalności 
gmin jak największą samodzielność, a nadzór rządowy ograni- 
czono przeważnie do togo, aby gminy nfe naruszały przepisów 
ustawy.

Drugą grupę tworzą kantony romańskie: Frei
burg, N e u c h â t e 1, Vaud, Valais i Genew a. 
Ustawodawstwo tych kantonów pozostawia gminom samo
dzielność tylko O' tyle, o ile to, jak powiada konstytucja kanto
nu Vau d, da się pogodzić z interesami państwa i należytą 
administracją gminną ‘).

Pośrednie miejsce między obu grupami stanowią kantony : 
Bern, B a s e 1 1 a n d s c h a f t, G r a u b ü n d e n, L u- 
z e r n, Schaffhausen, So 1 o- t h u r n, St. Ga 1- 
1 e n, T i c i n o i U r i. Grupę tę można nazwać grupą 
berneńską z tych samych powodów, dla których grupie 
pierwszej nadano miano grupy zuryskiej. Szczególny związek 
z ustawodawstwem gminnem berneńsikiem wykazuje ustawo
dawstwo kantonów Basellandschaft, Luzern, Schaffhausen 
i Solothurn.

Władzami nadzorczemi we wszystkich kantonach 
są: rząd kantonalny, jego dyrekcje i władze powiatowe, o ile 
one istnieją. Dla specjalnych działów administracji, jak spraw 
opieki nad ubogimi, spraw opiekuńczych, szkolnych, lasowych 
istnieją częstokroć specjalne Władze nadzorcze ’)•

*) Por. art'. 80 ustęp 3 konstytucji kantonu Vau d.
2) Najwyższą władzą rządową w niemieckich kantonach jest R e- 

g i e r u u .g s r a t i(w kantonie Graulbündien Kleiner Rat, w kan
tonie Appenzeiill I, —' Rh>. S t a n d e S' k o m m i s! si ion) w kantonach 
romańskich Cons e i i d‘E t a t Cons i g il i o di Stało 
W niektórych kantonach dlia specjalnych działów administracji istnieją 
osobne k o m i s i e, jak komisje szkolne, wojskowe, sanitarne; budio»- 
wlane itp,, w kantonie Unterwalden nid dem Walid’: L a n dr a t sk 9 m- 
m i s si i o n e n, w kantonie Uri: Er ziehungs rat

W powiatach, względnie o kręg a c h, o ite one istnie
ją w danym kantonie, należy odróżnić administracyjne okręgi państwowe



Nadzór .rządowy nad działalnością gmin może być f O' r- 
m a 1 n y m lub m a t e r j a 1 n y m. Pod względem formal
nym nadzór polega na badaniu wydanych przez gminę s t a- 
t u t ó w; względnie regulaminów organizacyjnych, czyli po
lega na badaniu, czy ustrój nadany sobie przez gminę na pod
stawie upoważnienia lub nakazu ustawy, nie sprzeciwia się 
obowiązującym przepisom prawnym lub dobrze nabytym pra
wom osób trzecich. Nadzór materialny odnosi się do całej 
działalności organów samorządowych, skierowanej 
ku wypełnieniu zadań im przydzielonych.

Formalne prawo1 nadzoru wypełnia swe zadanie z ustale
niem faktu, że nieuregulowane przez ustawę i przydzielone 
jednostkom samorządowym do uregulowania materie, zostały 
rzeczywiście przez te jednostki uregulowane w granicach obo
wiązujących przepisów. Wszystko, co wychodzi pofea granice 
tego samodzielnego uregulowania statutowego, a przede- 
wszystkiem wynikająca z jego wykonania działalność samo
rządu, jest przedmiotem materialnego nadzoru.

II. Nadzór rządowy rozpatrywać będziemy według dzia
łalności gtmin, bez względu, czy będzie on tylko formalnym, 
czy też materialnym1, a więc wedle działalności o r g a n i z a- 
c y j n e j, o g ó 1 n ej i finansowe j.

Do działalności o r g a n i z. a c y j n e i zaliczyć należy 
prawo gmin do wydawania statutów i regulaminów gmin
nych.

Nadzór rządowy polega tutaj na badaniu statutów z r e- 
g u ł y ze strony formalnej, t. j. pod względem «godności ich 
z obowiązującemi ustawami i objawia się bądź w podniesieniu 
tylko zarzutów, bądź w udzieleniu lub odmówieniu zezwolenia 
lub zatwierdzenia.

P o d n i e s i e n i e a a r z u t Ô w (Beanstandung) sa
mo w sobie nie powoduje jeszcze zniesienia uchwały gminnej, 
posiada ono raczej deklaratywny charakter i zawiera zawsze 
tylko, wezwanie do gminy, w celu zastosowania się do przepi
sów ustawy, może ono jednak stać się podistawą do, wywoła
nia orzeczenia prawnego.

Tylko niektóre kantony zawierają ogólne upoważnienia 
dla władz nadzorczych do żądania zniesienia regulaminów, 
sprzecznych z obowiązującem prawem. W innych kantonach 
ustawodawstwo gminne me zawiera podobnych postanowień 
ogólnej natury, lub ogranicza się do pojedfyńczych wypadków.

z jednostkowymi urzędnikami na czele, zwanymi rozmaicie: Statthailiter, 
Bezirksstatthaiter, Regienumgsstatttailter, Amtsstatthaker, Bezirksamman, 
Oberamfimann, préfet, commisarilo, — od, korporacyd samorządowych, do 
ostatnich natężą „Kreis®“ w kantonie Graubtodleu i „Bezirke“ W kantonie 
Schwyz z władzami. „Krefeprasidtent (Landamiman)“ i .jKreiisrał“ w Grau- 
bünden oraz „BeizirkssłaitttMIter“ i „Bezirksrat“ w Schwyz.



Zresztą do podniesienia zarzutów ze względu na charak
ter prawmy tego aktu nie wymaga się specjalnego ustawowe
go' upoważnienia i zawsze może ono* być przedsięwzięte przez 
władzę nadzorczą.

Zatwierdzenie regulamimów gminnych przez włai- 
dzę nadzorczą wymagane jest w kantonach Appenzell A.—Rh., 
Bern, Freiburg, Neuchâtel. Schaffhausen, Valais i Zug *), nato
miast n i e potrzeba takiego zatwierdzenia w kantonach Aar- 
gau, Baselstadt, Glaru's, Graubünd'en, Schwyz i Zurich.

<W innych kantonach ustawodawstwo gminne o d; r ó ż- 
n i a regulaminy, wymagające do' swej ważności .zatwierdze
nia rządowego' od regulaminów, nie potrzebujących takiego 
zatwierdzenia. Wyraźny podział taki znajdujemy w kantonie 
Vau d. Ustawą z 14/5 1907 (art. 12), zaprowadzono. tam po
dział na „règlement d'intérieur“ i ,,règlement de police“. Ostat
ni wymaga zatwierdzenia rządowego2).

*) Por. art 52 konst, kant A p p e n z e 4 ¡11 A. — R K — art 71 
konst kant. Bern, — art. 1114 ust gm. kant. F r e ji b u r g, — art 32 
ust gm. kant. Neuchätet — § 195 ust. gm. kant. Schaffhau- 
s,en, — art 32 konst. kamt V a <T a i st, — § 23 ust gm. kant Zug.

' ’) Por. także § 8 ust. 2 ustawy gm. kantonu Si o Ib o t h u r n: „Sie 
(ti. die Gemeinde) erfasst die Afflimend, — Forst —.'rund Frohnreglemente 
und Gemeinde — Verordnungen“. § 94 cyt ustawy:

„■Die Alllmend — Forst — Frohnregile.mente' und Gemeinde — Verord
nungen, letztere, sofern gegen di.eselllben Einsprache erhoben) worden, unter- 
’Jtegen der Prüfung und.' Genehmigung des Regierungsraities“.

3) Por. art. 67 ustęp 2 konstytucji i art 15 ust gm, kantonu N e u- 
c h ä t e Ł

Zwykfe isnieia 'jednakowe przepisy w sprawie regulaminów w ca
łym kantonie. Wyjątek stanowi ustawodawstwo' kantonaBne genewskie, 
które przewiduje d o b r o w o 1 u e regutaminy dłai gmin; wiejskich oraz 
przymusowe dBa miasta Genewy i Carouge. Dla'pierwszych przewi
dziane 'jest zatwierdzenie rządowe, dla dlrugildh nie (art. 15 ustawy z 5/2 
1849).

*) Por. Wyrok Sądu Związkowego z 5/6 1914 (B. E. 40 I. str. 272).

Regulaminy, które nie otrzymały wymaganej ustawą 
sankcji rządowej, nie mogą wejść w życie3).

Jako' najważniejsze przedstawiają się miejscowe statuty 
o r g a n i z a c y j n e oraz regulaminy p o 1 i’ c y j ne i p o- 
d atkowe.

Władza rządowa ma badać regulaminy przedewszyst- 
kiem co do ich legalności. Praktyka jednak Sądu Związkowe
go dopuszcza badanie celowości postanowień regulamino
wych 4).

Statuty organizacyjne są wypływem przyznanego danym 
gminom prawa do samodzielnej, wewnętrznej organizacji.



W ikantonach, należących do grupy z u r y s k i e j, normy 
dotyczące organizacji gminnej zawarte są z reguły 
w ustawach gminnych. Wyjątkowo' może przysługiwać gmi
nie prawo' uchwalenia norm organizacyjnych zasadniczo' bez 
dodatkowego zatwierdzenia władz rządowych1). W grupie 
kantonów romańskich i grupie b e1 r n e ń s k i e j 
postanowienia, dotyczące organizacji gmin, zawarte są wy
łącznie w ustawach kantonalnych, a gdzie wyjątkowo 
pozostawiono gminom prawo wydania norm organizacyjnych, 
są one zawisłe zawsze od zezwolenia rządowego2).

*) Por. Gesetz betr. die Zutètag der Gemeinden Aussersihi... an die 
Stadt Z ü r i c h v. 9/8 1891 (§ 10 ustęp 2).

2) Por. §§ 7, 23, 24 ustawy gminnej kantonu B a s e ¡U il a n d- 
s c h a f t; —• art. I. Arrêté du Conseiill d’Etat du 28 Septembre 1849 kanto
nu G e n ,e W a; art. 84 ustawy gminnej kantonu' F r e i b u r g.

3) 'Par. art. 32 i ¡n., 106 i n. Loi sur tes votations et élections du 19/6 
1880.

*) W ‘niektórych kantonach grupy z u ir y s k i e j przewidziane 
test zatwierdzenie rządowe dla wyboru nauczycieli, a w kantonie Appen
zell I — Rh. dla urzędników staniu cywilnego.

s) Gesetz v. 9/5 1848 die Oberamtmäniner betreffend (art. 21).
8) Art. 87 ustęp 3 konstytucji kantomataej.
7) Por. § 127 ustawy organ, kantonu Inzer n; — § 52 instfrukcjiii, 

dotyczącej ractankorwości gminnej kantonu Base li 111 a m dl s c haft 
z 8/10 1884; — Règlement dlu conseili d’Etat! du 28 Sept. 1849, art. 6 (kant. 
Genewa).

Wpływ rządu na ustanowienie organów gminnych prze
jawia się w ustawodawstwie szwajcarskiem bądź w formie 
n o m i n a c j i, bądź w formie zatwierdzenia, bądź też w for
mie instalacji.

Nominacja przewidziana jest obecnie już tylko' w kanto
nie genewskim, w którym rada państwowa (Conseil d‘Etat), 
mianuje przewodniczącego dla zgromadzenia gminnego3).

Z zatwierdzeniem wyborów organów gminnych 
spotykamy się głównie w grupie romańskich kantor 
nów i grupie berneńskiej'4).

Pod i n s t a 1 a c j ą należy rozumieć formalne wprowa
dzenie przez władzę rządową w urząd i przekazanie czynno
ści urzędowych organowi, wybranemu przez gminę. Z instytu
cją tą spotykamy się w kilku kantonach grupy romań
skiej i berneńskiej. Prefekt w kantonie F r ei- 
b u r g instaluje wszystkie władze Ï urzędników w jego okrę
gu 5) a w kantonie Valais Rada państwowa wszystkie 
władze gminne 6). W innych kantonach instalacja rządowa 
przewidziana jest tylko do poszczególnych urzędników lub 
członków urzędów gminnych 7).



W niektórych kantonach spotykamy silny wpływ władz 
rządowych na zwolnienie, urzędników gmin
nych jz ich stanowiska. ¡Zwolnienie to może nastąpić bądź 
w drodze dyscyplinarnej, bądź na własną prośbę. W kantonie 
z u r y s k i m prośbę o zwolnienie urzędników gminnych 
z zajmowanego stanowiska rozstrzyga zawsze władza rządo
wa1). W innych kantonach przewidziany jest współudział 
władz rządowych przy zwolnieniu urzędników, zajmujących 
specjalne stanowiska, jak prezydenta gminy (Baseliandschaft), 
naczelnika rachunkowości gminnej (Freiburg) lub członków 
rad gminnych (Luzem).

*) W I instancji B e z ¡. r k s r .a t, w II instancji R e g i e r u n g s- 
r a t, por. § 77 ustawy gminnej.

2) Por. art. 37 ustęp I ust. gm. kantonu Bem; §§ 48, 51 ust. gm. kan
tonu Ala r g a. u; § 68 usk gm. ¡katiftonu Basełi a n <1 scha f t: §§ 55, 
56 ust. gm'. kant. 3 c h a f f h a u s e n; §90 ust. :gm. 'kantonu Sol o- 
t h; u r n.

3) Por. np. § 84 ust. gminnej i ustawę o karach porządkowych z 1866 
w -kantonie Z ii r i c h.

¡Nadzór rządowy nad organami grmnnemi objawia się 
w niektórych kantonach w obowiązku rządu do odebrania 
przysięgi lub przyrzeczenia służbowego od 
obejmujących urzędowanie urzędników gminnych2), oraz 
w prawie dyscyplinarne m władz rządowych w sto
sunku do funkcjonariuszy gminnych. Karami porządkowemu 
jakie wchodzą tu w rachubę, są n a g a n a, kar a p i e- 
n i' ę ż n a,, areszt, zawieszenie w urzędowa
niu, zwolnienie z urzędu.

W kantonach grupy z u r y s k je j jako główne środki 
dyscyplinarne przedstawiają się nagana i kara pieniężna. Za
wieszenie w urzędowaniu przewidziane jest tylko na wypadek 
zarządzenia dochodzenia sądowego.

W kantonach grupy romański e j natomiast mają 
miejsce główne suspensja i zwolnienie z urzędu. Mniejsze za
stosowanie mają tutaj inne kary porządkowe wobec tego, iż 
często' organy rządowe obejmują zastępczą administrację 
w gminach.

W kantonach grupy berneńskie j, z wyjątkiem 
kantonu Luzem i Uri, stosunki są podobne jak w grupie romań
skiej.

Poszczególne kary dyscyplinarne, rozpatrywane z osob
na, przedstawiają się następująco:

1. Nagana przedstawia się jako przewidziana w usta
wie kara pierwszego stopnia ).3

2. Grzyw n a przedstawia się jako kara drugiego' sto



pnia i ma zastosowanie w tych kantonach1), które znają 
naganę. W kantonie Ticino może być kara pieniężna zamie
niona na areszt2).

’) Aargau, Schafihauseini, Sotothurn, Thu-rgau, Zurich. W kantonie 
S o I -o t h u Г n m-oże być z poborów Zarządcy gminneigoi ściągniętych 5 
proc, za ikażdy dzień spóźnionego przedtożenia rachunków gminnych (Amtili. 
Gesetzessammilung, Bd. II, sir. 339). W kantonie L u z e r n mogą być 
na gminną władzę podatkową ■naitożone koszty^ sipowodiowane przez rzą
dową rewizję szacunkową i(§§ 50 i Э1 ust. podatk.)

2) Oficjalny Zbiór ustaw i reguł, gminnych kantonu Ticmo, str. 107.
3) Wedille art. -196 ust. gminnej kasjer za niieprzedtożenie rachunków 

może -być zasądzony nai areszt domowy pod: nadzorem pofcjanta aż do 
czasu przedłożenia rachunków.

4) Por. Oficjalny Zbiór ustaw i regui. gminnych str. 107.
5) § 50 ust. gm.
’) Por. art. 62 ustawy gminnej kantonu Bern, art. 35 i 40 konsty

tucji kantonu Q r a u b u n d en, art. 12 ustawy gmintne-ji kantonu Neu- 
c h a t e 1, art. 127 ust. organ, kantonu S t. О а 11 e n, art. 191 ustawy 
gminnej kantonu S c h a f f h a u s e n.

■) Por. art. 191 ust. gm. kantonu S c h a f f h a u s e n.
8) Por. art. 3 Loi du 28 mad 1879.

3. Areszt, jako kara dyscyplinarna, przewidziana 
jest w kantonach Freiburg ) i Ticino ).3 4

4. W kantonie S c h w у z spotykamy specjalną karę 
w formie ściągnięcia kaucji od organów gminnych, po
noszących winę w zaniedbaniu przedłożenia rachunków gmin
nych. Kaucja ta ma być zatrzymaną aż do czasu uporządko
wania rachunków i na pokrycie ewentualnie wyrządzonych 
szkód ).5

5. Zawieszenie w urzędowaniu następuje, 
zwykłe w połączeniu z zastępczem przejęciem przez organy 
rządowe adimimsitracji gminnej i dopiero w wypadku, gdy do
tyczący funkcjonariusz gminy dopuścił się grubego' przekro
czenia obowiązków służbowych  ).6*

6. Z w o 1 n i e n i e z urzędu następuje również 
w razie ciężkiego- przekroczenia służbowego i poi przeprowa- 
dzonem dochodzeniu ’).

Ustawodawstwo Ikantonalne genewskie idzie dalej i ze
zwala na zwolnienie z urzędu maire‘a i adiunktów nawet 
w wypadku niewykonania legalnie wydanego zarządzenia 
przez Conseil d‘Etat8).

III. W celu wykonywania ogólnego nadzoru nad 
działalnością gmin, przysługiwać mogą organom rządowym 
rozmaite środki.

Jednym z najbardziej wiodącym dlo celów technicznym 
środkiem nadzoru rządowego jest i n s p e к c j a gmin, prze
prowadzona przez organ nadżorczy.



Wizytację gmin należy uważać za dopuszczalną wszędzie 
tam, gdzie ustawodawstwo kantonalne przewiduje wogóle 
możność wkroczenia władz rządowych w sferę administracji 
gminnej, chociażby dane ustawodawstwo' nie wspominało wy
raźnie o powyższym środku nadzoru J). Przedmiotem wizyta
cji może być cala administracja gminna lub tylko pewne jej 
gałęzie2). Wizytacje mogą być periodyczne, zwykle raz 
w ciągu okresu urzędowania organów gminnych t. j. w ciągu 
2 — 4 lat3). Niektóre kantony przepisują najmniejszą 
ilość wizytacyj, jaka musi być przeprowadzoną w ciągu ozna
czonego okresu4). Nadto mogą być zarządlzone nadzwyczaj
ne inspekcje w miarę potrzeby, w szczególności w kantonach 
romańskich oraz w kantonach Appenzell A. — Rh, Baselland- 
schaft, Luzem, Schwyz, Ziirioh.

2) Art. 25 ustawy z 9/5 1848, obowiązującej w kantonie F t e ii- 
b u r g, pcEieca prefektowi badać ogólny n a s trój, istniejący 
w. gminie oraz sposób wykonywania ustaw i rozporządlzeń i starać sic na
być potrzebne wiadomości w ceta przeprowadzenia koniecznych ulepszeń 
w rozmaitych gałęziach administracji gminneji

3) W kantonie A p P e n z e i II A. —< R h. obowiązuje przepis, na
kazujący wizytację gmin przynajmniej raz w ciągu 10 Hat (Por. Regulatiw 
'tir die Gemeinde - Kanzieien § 1 i n.)

W kantonach: A a r g a u>, B! e r ni, S © h a f f h au s en, Stl 
Gai len i Tlhurgąu określony jest okres, w ciągu którego inspek
cja gmin przynajmniej raz odbyć się musi.

Niektóre kantony, a mianowicie: Bern, Freiburg, Neuchâ
tel, Vaud, dopuszczają organy rządowe do udziału w posie
dzeniach gminnych, jednakże bez prawa głosu,, 
z wyjątkiem kantonu Neuchâtel, w którym zastępca rządu do
puszczany jest do brania udziału w samych obradach.

Środki, służące organom rządowym do przeprowa
dzenia ogólnego nadzoru nad administracją gminną, są 
z reguły we wszystkich kantonach jednakowe. W sposobie 
jednak zastosowania ogólnych środków zachodzi zasadnicza 
różnica między grupą zuryską z jednej strony, a grupą 
rom a ńs ką i berneńską z drugiej strony. We wszystkich 
tych trzech grupach organy rządowe mają czuwać nad nale
żytą administracją gmin. Co do tego, niema żadnej wątpliwo
ści Ale w grupie z u r y s k i e j. organy rządowe rzadko 
bezpośrednio wkraczają w sferę administracji gminnej i zwy
kle tylko pośrednio wchodzą w położenie wydania 
specjalnych zarządzeń przedmiotowych ; najczęściej następuje 
to wskutek zgłoszenia zażalenia przeciw uchwałom organow 
gminnych. Natomiast w grupie romans k i e j, władze nad
zorcze w drodze ustawowych przepisów wchodzą b e z p o-

J) Nie przewidują takiej inspekcji ustawodawstwa gminne kantonów 
Basetetadt, Graubünden, Œarus, Unterwaiden oib dem Wald, Uri, Zug, 



średnio w tok urzędowania organów gminnych i operują 
ustawowo wszystkiemi środkami nadzorczemi. Cały szereg, 
czasem podrzędnego znaczenia, uchwał gminnych wymaga do 
swej ważności zatwierdzenia organów rządowych, 
'które mogą nadto wydawać rozmaitego' rodzaju nakazy 
lub z a k a z y organom gminnym oraz znosić uchwały nie
legalne lub niecelowe. Władze nadzorcze winny wydać odpo
wiednie zarządzenia w razie skonstatowania chociażby pod
rzędnych nieprawidłowości, mogących naruszyć jednak nale
żyty tok administracji gminnej. W szczególności o ile chodzi 
o zatwierdzenie uchwał gminnych, posiada system 
zatwierdzenia uchwał gminnych najszersze zastosowanie 
w kantonie genewskim1)- Gdy w innych kantonach 
prawo zakazu wykonania uchwał gminnych z reguły ograni
czone jest do pojedynczych wypadków, kanton genewski 
zawiera ogólne upoważnienie władz rządowych do uznania 
danych uchwal gminnych za nieważne 2 3). Nadto pod pewnemi, 
ustawą przewidzianemi warunkami może w grupie romańskiej 
nastąpić poddanie gminy pod administrację 
rządową.

*) Por. lairt. 16 ustawy gminnej,
2) Por. airt. 41 ust. gminnej.
3) Poir. art. 62 ust. gminnej kantonu Bern, § 71 ust. organ, kanto

nu L u z e r n, art. 197 i n. ust. gminnej kantonu S c h a f f h a u s e n.
’) Por. § 62 ust. gminniejl.
6) Por. art. 260 i 261 ust. gminnej.
6) Por. § 10 Dekretu dotycz. poMcji miejscowej.

Podobne przepisy istnieją w kantonach grupy berneń
skiej. 1 tu przewidzianą, jest potrzeba zatwierdzenia uchwal 
gminnych oraz przewidziane jest prawo organów nadzorczych 
do zniesienia tych uchwał i prawo zaprowadzenia w gminach 
administracji rządowej, dla której kantony B e r n, L u- 
z e r ni i Schaffhausen przewidują specjalne normy 
ustawowe’)- W innych kantonach, o ile niema specjalnych 
ograniczeń, sposób wprowadzenia administracji rządowej 
w gminie pozostawiony jest ocenie władz nadzorczych.

Prawo władz nadzorczych do wydania nakazów ograni
czone jest z reguły do poszczególnych przypadków, ustawą 
przewidzianych.

Ogólne natomiast upoważnienie w tym względzie nadaje 
władzom nadzorczym ustawodawstwo gminne kantonu z u- 
ryskiego4), za którem idzie ustawodawstwo kantonu 
Freiburg5). W kantonie berneńskim władzą nad
zorcza może nakazać gminie ustanowienie własnej służby po
licyjnej 6). W kantonie Schaffhausen znajdujemy ory
ginalne postanowienie, upoważniające władzę nadzorczą w ra



zie niemożności utworzenia zdolnej do powzięcia uchwal rady 
gminnej!, do przekazania danej sprawy innej radzie gminnej 
pod obrady1).

Podstawę prawną dó wydania aktów nakazujących lub 
zakazujących posiadają władze nadzorcze we wszystkich tych 
wypadkach, w których dane ustawy upoważniają te władze 
do wydania „koniecznych zarządzeń“ (nötige Massnahmen).

Dla wprowadzenia a d m i n i s t r a c j i rządowej 
w gminie, w jednych 'kantonach ustawy zawierają bliższe po
stanowienia co1 do sposobu i rodzaju postępowania, w innych 
znowu kantonach, jak np. Appenzell A. — Rh., Glarus, Unter
walden nid dem Wald i Unterwalden ob dem Wald, ustawy: za
wierają tylko ogólne upoważnienie, względnie zobowiązanie 
dla władz nadzorczych do wydania koniecznych zarządzeń 
w razie zaistnienia nieporządku w gospodarce gminnej1. Tutaj 
zatem rozstrzyga swobodna ocena władz nadzorczych co do 
sposobu wprowadzenia administracji zastępczej. Administra
cja zastępcza może odnosić się bądź to db pojedyńczych czyn
ności administracyjnych 2 *), bądź to do pewnego działu lub też 
całej administracji gminnej8).

h Por. art. 62 wstęp ostatni ust. gminnej).
2) Por. § 71 ust. organ', kantonu L u z e ir n, art. 196 ust. gminnej

kanionu S c h a f f h a1 u sen.
s) Por. szczegóMe art. 226 i 228 ustawy gm’mmieij kantonu Frei

burg.
Por. dalej § 116 ustawy gminnej kantonu Base Ö1 Г a* n d! s c h a f t; 

ant. 62 ustawy gminnej kantonu Ber n; Amtfehe Gesetzessammlung
kantonu S O' Hi o1 h u r n, tom II, § 337, 338; art 197 ustaiwy giminneji ikao- 
tonu S c h a f f hi a u s e n; art. 65 konstytucjii kantonui Vaud.

«) W ’kantonie np. Thurgau mogą władze nadzorcze w razie 
skonstatowania grożącego ’niebezpieczeństwem stanu dróg, mostów i ta- 
dynków, udziehć odnośnym gminom nagany i ewentualnie ukarać Je grzy w
ną. (Poir. ust. z 21/2 1850 § 19). Por. także art, 196 ustawy gminnej kanto
nu Schaffhausen.

Wprowadzenie administracji' rządowej jest dopuszczalne 
we wszystkich kantonach, z wyjątkiem kantonu , Baselstadt, 
a nawet w kantonach grupy z u г у s к i e j, w których zasto
sowanie tego środka nie jest wyraźnie przewidziane; wypływa 
ono jednak z ogólnego ustawowego obowiązku władz rządo
wych do wydania odpowiednich zarządzeń celem przywróce
nia naruszonego porządku w administracji gminnej.

Władze rządowe mogą w wykonaniu prawa nadzoru 
udzielić gminom u p o m n i e n i a, lub nałożyć na nie 
grzywnę. Środki te jednak rzadko mają zastosowanie wo
bec tego, iż nie osiągają należytych skutków4 s * *).

Ważnym środkiem, wypływającym z prawa nadzoru rzą
dowego' nad działalnością gmin, przedistawia się we wszyst



kich kantonach prawo władz nadzorczych do rozstrzygania 
zażaleń, względnie r e k u r s ó w1).

i wady formalinę; dio rekursów jest' przywiązany) zwykle termin lO-dniowy, 
zażalenia zaś nie są ‘przywiązane do. żadnego terminu. (Por. art1. 209 — 213 
ustawy gminnej).

W kantonach grupy z u r y s Ik i e j ma ono wielkie zna
czenie i zastosowanie. Tutaj bowiem prawo ogólnego' nadzoru 
rządowego jest przywiązane do ścisłych faktycznych i praw
nych warunków. Prawo rozstrzygania zażaleń daje najlepszą 
możność wkroczenia w sferę działalności' gminnej i orzeczenia 
nieważności danych uchwał gminnych, względnie wogóle wy
stąpienia przeciw nielegalnym lub niecelowym zarządzeniom 
organów gminnych.

W kantonach r o m a ń s k i c h prawo rządowe do roiz- 
strzygania. zażaleń i rekursów posiada mniejsze znaczenie, 
a to z powodu, że nadzór rządowy w tych kantonach jest wo
góle intensywniejszy i dla całego, szeregu uchwał gminnych 
jest wymagane do ich ważności zatwierdlzetóe rządowe. Roz
strzyganie przez władzę rządową wskutek wniesionego' rekur- 
su lub- zażalenia w sprawach, zatwierdzonych przez tę władzę, 
staje się tylko formalnością. Dlatego1 częstokroć ustawy przy
dzielają w tych kantonach sprawy sporne z administracji gmin
nej do rozstrzygania sądom, jak to ma miejsce w kantonach 
Freiburg, Genewa i Vaud.

W kantonach grupy b e r n e ń s k i e j, w których pra
wo zatwierdzania uchwał gminnych jest w mniejszym stopniu 
rozwinięte, aniżeli w grupie romańskiej, prawo wydawania 
decyzji na wniesione przeciw zarządzeniom gminy rękursy 
i zażalenia, doznaje silniejszego' zastosowania, a obie preroga
tywy nadzoru rządowego dają rządowi możność intensywne
go wpływania na administrację gminną.

Jakkolwiek przy rozstrzyganiu rekursów i zażaleń chodzi 
o publiczno - prawną działalność gminy, w niektórych kanto
nach spotykamy się z traktowaniem tej działalności jakby pry
watno - prawnej; odwołanie się strony od zarządzenia orga
nów gminnych, przedstawia się jakby skarga, wszczynająca 
spór prywatno - prawny: wynikiem takiego pojęcia sprawy są 
przepisy, polecające organom administracji rządowej staranie 
się o przeprowadzenie ugodowego załatwienia sprawy przed

*) Poszczególne ustawy kantoinatae używają częstokroć w tern samem 
znaczeniu wyrażeń „Rekurs“ „Beschwerde“ lub „Weiitenzieihung“.

Kanton S c h a f f h a u s e n przeprowadza różnicę między r e- 
k u r s e m a z a ż a' i e n ii e m; przedmiotem rekursu są tutaj fndiywP 
duailnie oznaczone interesy, przedmiotem zażaleń ogólne nieprawidłowości 



przystąpieniem do wydania orzeczenia publiczno- - prawnego 
przez organ nadzorczy ‘).

Prze d m i o t e m zażalenia mogą być wybory gminne, 
glosowanie, uchwały i zarządzenia organów gminnych.

Zasadą we wszystkich prawie kantonach grupy z u r y s- 
k i eJ i berneńskiej jest możność zaczepienia praw
nego całej działalności gminy, o ile przez nią zostały naru
szone prawa albo prawem chronione interesy pewnych grup 
mniejszości, uprawnionych do- głosowania; w kantonach nato
miast romańskich prawo zaczepienia prawnego1 2 ogra
niczone jest -do- oznaczonych wypadków ).

*) Par. art. 66 punkt 2 ustawy gminnej: kantonu Bern; § 67 ust. 
organ,, kantonu Luzern- i art. 62 ustęp 3 konstytucji kantonu U fl
it 6' r w a! ii di e n- o b de m W aid.

2) W kantonie F r e } b u r g władza nadzorcza- ¡rozstrzyga tylko
w sprawach spornych czysto administracyjnej -natury, orzecznictwo 
w sprawach prawno - adta-Sn-istiracyjnyich należy do kompetencji sądów cy- 
wfeiych. Por. art. 52 konstytucji kantonalneà. Ustawy gmimne kantonów:
O e n e w a, N e u c h ât e 1- i Vau d me wspominają -o prawie 
władz nadzorczych d-o rozstrzyga-nia .zażaleń przeciw admims.t-racyjnor 
prawnej działalności -organów gminnych. Czy w dlanym wypadku przysliu- 
guj-e prawo- wniesienia- środka ,prawnego do władiz rządowych, zależy to 
-od postanowienia ustaw specjalnych (Por. Genewa: Loi- sur votations-, a-rt. 
114, Neuchâtel: a-rt. 33 ust. gin., Vaud: Loi du 18 mai 1876, -art. 54). Kon
stytucja- kantonu V a ü a- i s zawiera w arit. 82 ustęp 3 tylko ogólne po- 
s-tano wienie: Ił (t. zn. Le Con-seilll d'Etat) -intervient aussi torsqu-il y a ré- 
clam-aition de Æa part d‘un -ou des plusieurs intéressés“.

s) Por. -art. 62 ; n-. konjs-tytucjï kantonu U n t e r w a l d e n o b 
d e m W a 1 d, a-rt. 31 lU g. ust. gm. kantonu S t G a i i1 e n, art. 48 
ko-nstyjtucji 'kantonu Z ü r i. c h, § 34 ustęp 5 ust. -gm. kantonu G il a- -r u s.

*) jak w kantonach: Aargau, B a s e 1 s t a d t, Thu-rgau, 
Z u g Ü Z ü r i c -h oraz w- kantonach: Appenzell A. — R h. 
i I. — R h. -i S -c h w y z.

Legalność danego aktu organów gminnych zaczepio
ną może być wszędzie, gdzie istnieje prawo zażalenia lub re- 
kursu. Celowość może być zaczepioną tylko w tych wy
padkach, w których ustawa na to zezwala. Ma to miejsce głów
nie w kantoanch grupy z u r y s k i e j3).

IV. Nadzór rządowy nad działalnością finansową 
gmin może być natury ogólnej oraz specjalnej. Specjalny nad
zór dotyczy działalności gmin w kierunku zarządu majątkiem 
gminnym, w kierunku bieżącej administracji finansowej i w kie
runku administracji podatkowej.

Ze stanowiska ogólnego- -nadzoru rządowego nad działalno
ścią finansową gmin, należy zaznaczyć, że w kantonach grupy 
z u r y s k i e j nadzór ten ogranicza się tylko- do zatwierdza
nia lub badania rachunków gminnych4 s) i do zatwierdzania bu



dżetu gminnego 1), wyjątkowo natoimast odnosi się do zatwier
dzania uchwał finansowych.

’) W kantonach: Aargau, B a seist adü i Schwyz.
2) Par. art. 68 ustęp 1 konstytucji- kantonu Bern; art. 77 koostytu- 

ciji kantonu F r e i h u r -g; art. 108 ustawy gminne-} kanionu S -c h a f f- 
hauseo i inne.

’) -Por. § 34 ust. gminin-ej kantonu Schwyz. § 5 ustawy o -podatkach 
gminnych kantonu G 1 a r u s.

W kantonach romańskich muszą być nietyiko ra
chunki i budżet przedkładane Władzom nadzorczym do- zatwier
dzenia, ale nawet szereg uchwał gminnych finansowych pod
rzędnego' znaczenia. W razie skonstatowania nieporządków 
w gminie w sprawach finansowo - gospodarczych łub nawet 
w razie uzasadnionego podejrzenia o ich istnieniu, władze nad
zorcze obowiązane są bezwzględnie wlkroczyć i użyć wszel
kich środków, służących d'o ich dyspozycji w celu zaprowadze
nia porządku i w danych warunkach zawiesić w urzędowaniu 
lub zwolnić z urzędu danych urzędników, a gminę poddać pod 
bezpośrednią administrację rządową.

We wszystkich kantonach grupy berneńskiej ist
nieje obowiązek przedkładania władzom nadzorczym do za
twierdzania rachunków .gminnych, a w kantonach Baselland
schaft i Schaffhausen także budżetu gminnego'. Nadto- szereg 
uchwał gminnych, dotyczących bądź to- naruszenia majątku za
kładowego-. bądź to- poboru podatków i wznoszenia budowli, 
wymaga zatwierdzenia rządowego-. Również przewidzianą jest 
w tych kantonach możność zaprowadzenia rządowej admini
stracji gminnej w razie nienależytej gospodarki finansowej.

W dziedzinie zarządu m a j ą f k i e m gminny m, 
szereg ustaw konstytucyjnych i gminnych gwarantuje gminom 
pełną prywatno - prawną, własność ich majątku i wyłączne 
nrawo zarządu nim 2). Równocześnie jednak te same ustawy 
ograniczają organy gminne w prawie wolnego zarządu mająt
kiem .gminnym i stawiają cała administrację majątkową .gminy 
w więcej lub mniej ścisły nadzór rządowy. W istocie rzeczy 
nie może być mowy o wolności gminy pod względem zarządu 
majątkiem, skoro gmina ściśle skrępowana jest przez nadzór 
rządowy. Jak w bardzo licznych wypadkach, tak i tutaj ustawy 
wypowiadając ogólną zasadę, unicestwiają ją równocześnie do- 
datkowemi postanowieniami.

Nadzór nad bieżącą a d m i n i s t racją f i n a n- 
sową gmin może rozciągać sie w rozmaitych kierunkach. 
Częstokroć podlegają zatwierdzeniu rządowemu uchwały 
gminne, dotyczące nadzwyczajnych wydatków gminnych, jak 
kupno- nieruchomości, przystąpienie do- budowli lub przedsię
biorstw’), często także uchwały, mające na celu zaciągnięcie 



pożyczki lub przyjęcie legatów i darowizn, czasem uchwały, 
dotyczące1 sprzedaży łub obciążenia nieruchomości oraz kon
trakty dzierżawne lub najmu. Rachunki gminne prawie we 
wszystkich kantonach winny być przedkładane władzy nad
zorczej bądź do wiadomości, bądź do zatwierdzenia. Zwykle 
kontrola ogranicza się tylko do matematycznej zgodności i do 
legalności wydatków 1), wyjątkowo także do celowości wydat
ków, jak w kantonie Solothurn 2).

*) Por. § 124 ust. gm. kamt. -Z ii r A c to.
Por. także: Instruktion des Regierungsrates für die Bezirksräte v. 1/5 

1850 § 12 (kanton. Thurgau) oraz Verordnung betr. das Verwaltungs— 
und Rechnungswesen der Gemeinden v. 12/12 188'7 (kanton. A a r g a u).

2) Por. Amtliiche Gesetzessammlung Bd. 2 str. 340.
3) Por. np. § 79 ustawy gminniejl kantonu B a is e I II a n dl s c h af t; 

art. 133 ust. gm. kantonu' S t. G a ¡1 iii e n .
4) Por. § 128 i m. ustawy gminnej kantonu A a r g ai u.
5) § 72 ust. gm, kantonu Base i i a n dis c h .a f t.
6) § 50 Ges. über die Verwaltung der Gemeinde — und Bezirksgüter, 

etc. vom 13/2 1906 (kantoni Schwyz).
7) Por, § 109 ust. gminnej kantonu Soi o t h u r n.
8) Por. § 85 ust. gmtanej kantonu Base ¡11 ® a n dl s ci to a f t.
•) Por. § 196 ust. gm. kantonu F r e i b u r g.
10) Por. § 79 ust. gm. kantonu Base ¡11 Hand s1 c h! a f t: art. 196 ilit. 

c. ust. gm. kantonu Freiburg; § 36 i 50 cyt. ust. z 13/2 1906 kantonu 
Schwyz; Reglement sur ła comptaibfflitć communalle du 14 nov. 1876. art.
11 (kanton Vaud).

Jeśli gmina nie przedłoży rachunków władzy nadzorczej 
w przepisanym terminie, mogą być wobec niej zastosowane 
rozmaite środki od łagodnych do najostrzejszych. Może niemi 
być upomnienie3) i ustanowienie dodatkowego' terminu 4), przy 
równoczesnem ukaraniu5) lub zobowiązaniu do złożenia kau
cji 6), zarządzenie wykonania na koszt winnych 7), lub też zwo
łanie przez władzę nadzorczą opieszałej rady gminnej lub ko
misji kontrolnej i przeprowadzenie pod przewodnictwem orga
nu rządowego sprawdzenia rachunków gminnych 8). Ustawa 
gminna kantonu Freiburg przewiduje nawet na opieszałego1 ka
sjera areszt domowy, który może być zamieniony na ścisłe 
więzienie 9 10 11). Niektóre kantony przewidują w danym wypadku 
zamianowanie osobnego znawcy rachunkowego lub komisji 
znawców dla sprawdzenia i zamknięcia rachunków, często 
przy równoczesnem zawieszeniu w służbie opieszałych urzęd
ników. Narosłe wskutek takiego zarządzenia koszty idą na ra
chunek gminy lub dotyczących urzędników1B).

Wogóle władze nadzorcze zobowiązane są w razie do
strzeżenia jakichkolwiek nieporządków w administracji' finan
sowej gminy, zarządzić środki zaradcze, ewentualnie chwycić 
się nawet środków przymusowych. Do tego celu służy władzy 



nadzorczej prawo wstawienia do budżetu pominiętych przez 
organy gminne pozycyj, przy ewentualnem skreśleniu innych 
pozycyj, lub zniżeniu wydatków, budżetem objętych1), dalej 
prawo zarządzenia sprzedaży nieruchomości2) i sporządzenia 
planów amortyzacyjnych3 4).

1) Por. art. 48 ust. gm, kantonu g e n e w s Ik i e g o; —1 Verordnung 
betr. das Verwaltungs — und Rechnungswesen der Gemeinden v. 12/12 1887 
(Kanton A a r g a u).

2) Por. art. 260 ustawy gmtanej kantonu Frei 'bürg.
3) Toi 'Ostatnie uprawnienie wynika z obowiązku władzy nadzorczej do 

wydania potrzebnych zarządzeń w celu przywrócenia 'naruszonej równowa
gi w administracji finansowei] gmin.

4) Tak w kantonach A p p e n z e II Ji, A. — R hi, Bas eJiiand-
s chafk Baselsładt, Freiburg, Genewa, Schaff- 
h a U s e n; V a ud, V a ł a i s.

<s) § 30 Ges. über Verwaltung der Gemeinde —' und Bezirksgüter etc. 
v. 13/2 1906 '(kanton S c h w y z); § 2 Venordn. über das Steuerwesen der 
Gemeinden v. 24/11 1892 (kanton U r ii); art. 48 ust. gm. kantonu G e- 
n e w a.

6) W kantonie g e n e w s k ii m, z wyjątkiem miasta Genewy, rząd 
sam 'prowadzi wieiką część administracji rachunkowej J kasowej' gmin. De
partament .finansowy prowadzi osobne księgi rachunkowe dlla gmin, a! ściią- 
gnięte przez organy rządowe podatki i opłaty gminne odprowadza do kasy 
rządowej i wpisuje na konto gmin. Obrót płatniczy gmin odbywa się w prze
ważnej części w formie asygnat do kasy rządowej.. Z końcem każdego ro
ku, gminy odprowadzać mają swe saldo rachunkowe do swego' konta, jakie 
posiadają w departamencie spraw wewnętrznych. Departament ten prowa
dzi gminny rejestr 'kasowy (registre des cafeses eommunate), w którym

Nadzór nad administracją podatkową gmin 
polega przedewszystkiem na udzielaniu zezwolenia na pobór 
podatków. Dotyczące uchwały gminne muszą w wielu kanto
nach uzyskać zatwierdzenie właściwej władzy nadzorczej ). 
Jeśli gmina ociąga się z uchwałą nałożenia podatków lub z po
borem, władze nadzorcze mogą, stosownie do okoliczności, zo
bowiązać gminy do poboru podatków lub też dopilnować, aże
by uchwalone podatki zostały ściągnięte s).

Rzut oka na przedstawioną wyżej s a m o d ziel n o ś c 
gmin w załatwianiu spraw administracji państwowej wskazuje, 
że nie wszystkie kantony przyznają ją w tym samym stopniu 
gminom. W przeprowadzonym podziale na trzy grupy, zurys- 
ką, berneńską i romańską, widzieliśmy silne odchylenia w tym 
względzie, od szerokiej samodzielności zuryskiej do ogranicze
nia jej, graniczącego prawie z absolutyzmem rządowym w kan
tonach romańskich. Szczególnie w ustawodawstwie kantonu 
genewskiego przebija się bardzo silne ograniczenie samodziel
ności gmin na podobieństwo stosunków panujących we Fran
cji 6).



V. O ile chodził o samodzielność podatkową 
gmin, widzieliśmy, że rząd we wszystkich prawie kantonach 
Okazuje się bardzo powściągliwy i nieprzychylny dla wprowa
dzenia nowości na tern polu. Odczuwa się tu stale silną rękę 
rządu, a niektóre gminy odczuwają to bardzo dotkliwie. W kan
tonie np. Solothurn mimo, iż od konstytucji z 12'12 1875 przepi
sy, dotyczące samodzielności gmin, nie uległy zmianie i w no
wej konstytucji z 23'10 1887 pozostały niezmienione, w prakty
ce daje się widzieć stale ograniczenie tej samodzielności i rów
noczesne rozszerzenie kompetencji rządu. Aż do- r. 1885 gminy 
posiadały w sprawach podatkowych pełną wolność, a regula
miny podatkowe nie były wcale przedkładane władzom rządo
wym do zatwierdzenia. Z chwilą wydania państwowej ustawy 
podatkowej, rząd położył silną rękę na administracji podatko
wej gmin1).

Należy w tern miejscu zaznaczyć, że samodziel
ność gmin nie polega na usuwaniu się z pod wszelkiej kon
troli, ale polega na tern, że organy gminne, jako- nie podle
gle hierarchicznie władzom rządowym lub też wyższym wła
dzom samorządowym, mogą niekrępowane dyrektywami po
wyższych władz, s a m o d z i e 1 n i e p o w z i ą ć uchwa
ły takie, które, będąc w z g -o- d n o ś c i z prze p i s- a- 
m i praw a, odpowiadałyby wewnętrznemu przekonaniu 
tych organów o- ich najlepszem zastosowaniu dla dobra miesz
kańców danej gminy i dobra ogólnego. W tern leży wolność 
samorządu. Jak długo- gminy w ten sposcb postępują, władzom 
nadzorczym musi być wzbronione mieszanie się w sprawy 
administracji gminnej i ustawodawstwo- pozytywne winno za
wierać potrzebne w tym względzie kautele prawne. Ominą bo
wiem współczesna nie jest ani samoistną i niezawiśle: od pań
stwa istniejącą wspólnotą gospodarczą, ani też korporacją, po
siadającą własne prawa zwierzchnicze. Jest o- r g a n e ni 
państwa, powołanym do samo d z i e 1 n ego- s p e ł- 
niania p u b 1 i c z n y c h z a d a ń w granicach ustaw 
państwowych w obrębie swego -terytorium, bez kurateli orga
nów rządowych, ale pod ich ustawowo- uregulowanym nadzo
rem. W o-1 mość poruszania się, ale nie samodzielna 
władza zwierzchnicza może przysługiwać gminie wedle pojęcia 
współczesnego państwa.

Szwajcarja jest państwem, w którem idee te doznały naj
szerszego zastosowania. Tam też wobec tego, iż wykonawcze 

każda gmina posi-aida, ko-nito bieżących dochodów i wyda-tków. Departament 
po otrzymaniu salda gmin, zamyka dla każdej gminy rachunki i przesyła je 
właściwemu- Conseil oo-mmunal do uzgodnienia. Następnie zatwierdza ra- 
ch-u-nki Conseil) d'Etat. (Por. Règlement sur ta -comptabilité des communes 
du 28 sept. 1184'9).

*) Po-r. L â 11: Das, Ge-meinde-gese-tz des- Kan-tons- SMothurn-, st-r. 116. 



organy rządowe i gminne pochodzą z wyboru, dokonywanego 
przez ludność, niema zasadniczych sprzeczności między orga
nami samorządiowemi, a organami rządowemi Tam sam o- 
r z ą d gminy jest tylko odmianą p o 1 i t y c z n ego 
samorząd ze ni a się narodu1), czyli wchodzi on 
w organiczną całość państwowego życia Szwajcarów. Tam 
udział w samorządzie stanowi podstawę do- działalności poli
tycznej. Na podstawie zwyczajem uświęconej praktyki, 
powołanie w drodze wyboru do władz kantonalnych, a następ
nie związkowych, następuje w Szwajcarii dopiero po wykaza
niu zdolności politycznych na terenie gminnym, tj. w zgroma
dzeniach i urzędach gminnych. Samo- słowo- „samorząd“ 
(Selbstverwaltung) nie oznacza w Szwajcarii, żadnych politycz
nych dążeń odśrodkowych w stosunku do- państwa; wyrażenie 
to wogóle zostało zaprowadzone w Szwajcarii' dopiero w dzie
dzinie naukowej2).

Głęboko^ w narodzie szwajcarskim zakorzeniona idea łącz
ności pojedyńczych jednostek fizycznych i prawnych z całością 
organizacji państwowej powoduje, iż Szwajcarowie uważają 
nadzór rządowy nad gminą za rzecz zupełnie naturalną; oni nie 
traktują tego nadzoru jako supremację jednych organów nad 
drugiemi, lecz jako konieczny środek w wykonywaniu pań
stwowej administracji, której celem ma być dobro wszystkich.

W życiu praktycznem mimo bardzo silnego wedle naszych 
pojęć nadzoru rządowego- nad samorządem:, mało słychać na
rzekań z tego tytułu, z- wyjątkiem częstokroć objawianego- nie- 
zadbwolenia z polityki: oszczędnościowej rządów kantonalnych 
w sprawach podatkowych, polegającej na niedopuszczaniu do 
przeciążenia podatników, mimo złego nieraz stanu finansów 
gminnych ’)•

b i 2) Por. Fr. Fleiner: Schweizerisches Bund-esstaatsrecht-, 1923, 
str. 19, 20.

3) Czasem natomiast spotkać się można w Szwajcar® z zarzutem, że 
na d zó r rządowy jest za slab y, jak np-. w Z ü r i c h u iliu-b 
G t -a u ib ii n di e n i A p p e n- z e 11 A. —< R h.

Por. Dr. C. Escher und Prof. Dr. Max Huber: 
Verfassung und- Verwalt-nng der Stadt Zürich (Schriften des Vereins- für So- 
ziiaipoiliitik 121 Band, str. 39):

„Die Staatsaufsicht über den. Haushallt -der zürcherischen- Gemeinden 
ist im ganzen eher sc h w a c h und u n genüge nd; das Gesetz 
teii® -den- Obe-rbehördeu- zu wenig Kompetenzen zu, -bei der Or-dtaun-g des Ge- 
mei-ndehaushafftes mitzuredle-ni. Grösstmögliche Freiheit u-ndi Autonomie ist 
seit il-a-ng-e in dier Schweiz ein- Vofepostulliat und man- hat wohl- bis. jetzt -dite 
-richtige Mittefetrasse zwischen1 absoluter Freiheilt- und allzu weitgehendem 
Hmeiniregiereni der Oberbehörden -noch .nicht gefunden-“.

Per. N a u e r: k c. str. 68: „In diesen beiden Kantonen, wo- die Ge
meinden eine -Art kleiner Souveräne und in aili’en- -ihren- Entscheidungen frei



Zgodność i wzajemność obu rodzajów organów państwo
wych w Szwajcarii jest dowodem wielkiej siły ii tężyzny 'szwaj
carskiego narodu x).

VI. Dlatego też zagadnienie sądownictwa administracyj
nego w związku z ochroną prawną samorządu przed władzą 
rządową, nie posiada tego znaczenia, CO' w innych państwach 
kontynentalnych. W tych nawet kantonach, w których zorgani
zowano' osobne sądy administracyjne, jak np. w kantonie Bem, 
Baselstadt, Vaud, Valais, nie przyznano tym sądom prawa orze
kania o legalności zarządzeń władz rządowych w sprawach 
administracji gminnej.

¡Natomiast przysługuje gminom w szeregu kantonów prawo 
rekursu przeciw zarządzeniom władz nadzorczych do' kantonal- 
nych władz ustawodawczych, których kompetencja jest nietyl- 
ko natury czysto ustawodawczej, lecz obejmuje także prawa 
wyborcze i uprawnienia administracyjne. Z ostatnich obchodzi 
nas tylko prawo rozstrzygania rekursów w sporach admini
stracyjnych. Prawo to jednak przysługuje władzy ustawodaw
czej, jako najwyższej instancji rekursowej tylko w kilku kanto-

sindi, msofcrn dieselben den Bundes—-und Kanitansgesetzen und den Eigen
tumsreichten Dritter nicht zu widier Haufen, hat man mit der ausgedehnten Ge- 
meindeireiheit nicht die ¡besten Erfahrungen! gemacht. Gerade iim Interesse 
einer freien Entwicklung des Individuums in seinen aillseitigeu. Berührungen 
mit der Gesellschaft muss die Möglichkeit gegeben werden, den starren 
Sinn der Gemeinden zu brechen. ¡Die Gemeinden bieten wegen ihrer Klein
heit nicht ¡die gehörige Garantie für eine tüdhitiige Verwaltung, sie fassen oft 
direkt gegen ihr Wöhl' verstossende oder gänzlibh unlbiWige Beschlüsse, das 
Matadorentum sipieit ¡in denseilben ibisweileni eline bedeutende Rolfe. Es muss 
die Möglichkeit gegeben werden, solche Beschlüsse umzustossen, welche 
ungerecht sind! oder 'einen weit über die Kräfte der Gemeinde hinaus gehen
den Aufwand erfordern. Vor altem ist'dafür zu sorgen', diasis die Gemeinden 
ihre Schulden tilgen. Auf der andern Seite muss man sich davor hüten, die 
Selbstverwaltung zu sehr zu beschränken .

’> Por. Fr. Fi el a er: 11. c. str. 18 i 19: .,Staat und Gesdllschait 
falten in der Schweiz 'im Wesentlich zusammen. Altes, was über diesen 
Rahmen der Gleichheit .hinausr eicht und eine selbständige wirtschaftliche 
oder 'politische Macht Iim öffentlichen Leben gewinnt, erweckt das pollir 
tische Misstrauen und die Abneigung und den Neid der Demokratie: die all- 
zumächtige Aktiengesellschaft, wie das überragende Individuum. Es. mag auf 
den ersten Blick befreundllteh erscheinen,, dass bei dieser Sachlage von dem 
Gegensatz zwischen Staat und Gemeinde, wie er z. B. in Deutschland und 
in Frankreich in die Erscheinung tritt, in der Schweiz keine Rede ist. Das 
erklärt sich daraus, dass in der Schweiz Staatl und Gemeinde auf demselben 
Fundament, nämlich dem souveränen Voillke, ruhen und somit kein Raum 
für einen prinzipieilten Gegensatz zwischen Regierung und der Kommunal- 
verwaltung vorhanden ist...



nach i w miarę wyraźnego postanowienia 'konstytucji kamto- 
nalne(j.

W kantonach A p p e n z e 1 1 A. — R h., G r a u b u n- 
d e n, U n t e r w a 1 d e n n i d d e m W a 1 d i Uri *), 
prawo to jest presumcyjne tj. wynika ono, o ile w poszczegól
nych ustawach inaczej nie postanowiono, z ogólnego uprawnie
nia Wielkiej Rady (Rady Krajowej) do* załatwiania rekursów 
od orzeczeń Rady rządkowej, jeśli orzedzemiem tern naruszono 
przepisy konstytucji kantonalnej. W innych kantonach, a mia- 
nowicie A a r g a u, Ci 1 a r u s, Solothurn, St. Gal
ii e n. U n t e r w a I d e n o b dem Wl a 1 d2 3), rekursi do
puszczalny jest tylko w wypadkach, w poszczególnych usta
wach oznaczonych.

2) Por. art. 39 konstytucji kantonu Aargau; art. 44 ustęp 11 i) art. 
52 ustęp 9 konstytucji kantonu G № a r u s; art. 31 ustęp 12 konsit. kant. 
S o 2 o t h u r n; art. 127 ust. gm. kant. St. Ga Wen; art. 34 lit. g. 
konst, kantonu U n t e r w a 1 d e n ob dem W a ill d.

3) ‘Por. art. 113 ustęp 3 konstytucji Związkowej z 29/5 1874 i art. 178 p. 
2 ustawy organizacyjnej z 22/3 1893; Entscheidungen des Schweizerischen 
Bundesgertohts, Bd. 40. Teil I, S. 277.

*) „Das Budensgericht urteilt ferner:... 3 über Beschwerden betreffend 
Veiilietzug verfassungsmässiger Rechte...“ (Art. 113 Konst, związk.)

s) WedHIe art. 178 ust. origan.

Przedmiotem rekursu może być tylko zarządzenie lub roz
porządzenie władzy administracyjnej k a n t o n a 1 n e j, ni
gdy jednak władzy niższej.

Wywołać orzeczenie sądowe w sprawie ewentualnego' na
ruszenia przez rządowe organy kantonalne praw gminy, można 
przez wniesienie zażalenia do Sądu Związkowego 
(Bendesgericht ’). Sąd związkowy wchodzi jednak tylko wte
dy w ocenę wniesionego zażalenia, jeśli naruszone przez orga
ny rządowe prawo gminy. było zagwarantowane k o n s t y- 
t u c j ą kantonalną lub związkową4), a nie przez zwykłą 
ustawę.

Przedmiotem zażalenia 5) mogą być k a n tona 1 n e za- 
rządżenia, akty administracyjne, wyroki, rozporządzenia, usta
wy i t dl

Die ipoktisiche Freiheit bedeutet dem Schweizer to erster Linie die Mö- 
giilichkeit, an der Regierung von Staat und Gernernde teitzuncbmen“.

hl Por. art. 48 ustęp 9 konstytucji ¡kantonu A p p e u z e Ul it A. — R h; 
art. 20 konst. kant. Graubünden; art. 57 ustęp 14 konst, kant. U n- 
f e r w a li d e n n i dl dem Wal d; art. 59 lilt. n. konst, kant. Uri.



F. Wyższe jednostki samorządowe w Szwajcarii.

Treść: Okręgi kantonu Grau'bunidien. — Organy okręgu. — Zakres dzia
łania urzędów okręgowych. — Stosunek okręgów do gminu — Powiaty kan
tonu Schwyz. — Organy powiatu i ich zakres działania. — Stosunek władz 

powiatu do. gminu

I. Samorząd komunalny w Szwajcarii jest w zasadzie je- 
dnostopniowy i obejmuje tylko gminy. Wyjątek stanowią kan
tony G r a u b ii n d e m i Schwyz, w których ponad 
gminami istnieją wyższe jednostki samorządowe. Jednostki te 
jednak nie przedstawiają jakiejś organicznej, skrystalizowanej 
myśli, lecz są tylko- pozostałościami rozwoju historyczne®» 
gmin: tak okręgi (K r e i s e) w kantonie Graubundem, 
jak powiaty (B e z i r k e) w kantonie Schwyz') były 
¡to niedawnych jeszcze czasów same właściwemi gminami, 
obok których istniały nierozwinięte gminy miejscowe 2).

Okręgi kantonu Q r a u b ii n d e n posiadają charak
ter korporacyj prawnych i są jednostkami samorządowemi. Ja
ko takie posiadają zwierzchniczą władzę terytorialną oraz 
prawo wydawania statutów, które muszą być przedkładane 
władzy rządowej do badania. Okręgi stoją pod nadzorem

Podziali terytorialny w kantonach szwajcarskich, z wyjątkiem po
działu na gminy, nie jest wszęd-zie jednolicie przeprowadzony. DaiTiszy po
dział na powiaty i «okręgi (Bezirke und Kreise), nie istnieje wszędlzie. Moż- 
ua odróżnić 'pod. tym względem cztery grupy kantonów.

1. Nie p o s i a dają żadnych powiatów ii okręgów kantony: Ba- 
sdstadt, Genewa,, Glarus, Unterwalden nid- dem Waid, Zug.

2. Podlział na poświaty tylko dll'a celów si ą d: to w y c h, istnieje 
w kantonach: Appenzell A. — Rh., Appenzell I — Rh„ Schaffhausen, Unter
walden olb dem Wald', Uri.

3, Podbiał na. po-wiaty dll'a spraw sądowy c h i a di m i n. d- 
s t r a c y S my C h istnieje1 we wszystkich innych kantonach), z wyjątkiem 
Graubünden.

4. Kanton Graubünden podzielony jest na p o* w i a t y i okręg i.
2) Do r. 1851 kanton Graubünden byt podziwiany na „Hochgerilchite^ „Ge

richte“ i „Gemeinden“. Stanowisko* gmin było podrzędne; do- ich zakresu 
działania należały przeważnie tylko sprawy ekonomicznie. Dopiero z po
działem kantonu na powiaty (Bezirke),, okręgi, (Kreise) i1 gminy uznano gmi
ny jako główną podstawę administracji publicznej; nieznaczną tylko część 
tej administracji przekazano okręgom, sądownictwo zaś podiziefllono między 
okręgi i powiaty.

Podczas, gdy powiaty we wszystkich kantonach, w których istnieją, 
stanowią tylko terytorjaWe- poddlziały kantonu, tworzą one w kantonie 
Schwyz podobnie jak okręgi w kantonie G r a u b ü n d e n, korpo
racje s a m o r z ą d! o w e.



władz rządowych, a urzędy okręgów są nie tylko organami 
s a m o r z ą d o w e m i, ale także r z ą d o w e m i, a to 
wedle wyraźnego postanowienia art. 39 konstytucji kantonal- 
nej. Muszą one więc wykonywać zarządzenia władz rządo
wych x)

Organami okręgów są: zgromadzenie uprawnionych do 
glosowania (Aktivburgerschaft) i wybrane przez nie władze, 
które noszą rozmaite nazwy, jak sądów okręgowych i urzę
dów okręgowych.

Są to w pierwszej linji Władze sądowe, a ich odmienna 
nazwa dotyczy zawsze tej samej władzy, a mianowicie są
du i zależną jest od tego, czy cały sąd, czy też mniejszy lub 
większy jego wydział funkcjonuje jako osobny urząd okręgo
wy. Funkcje tych urzędów, pominąwszy ich sądową 
działalność i działalność jako organów samorządo
wych, polegają głównie na czynnościach związanych z ich 
stanowiskiem prawnym jako organów rządowych, a przede- 
wszystkiem na pośrednictwie między rządem kantonainym 
a gminami.

Do ich zakresu działania, jako organów samorząd o- 
wych należą obok zarządu majątkowego, szereg spraw ad
ministracyjnych, jak sprawy opieki nad ubogimi w gminach, 
sprawy miar i wag, fabryk, środków żywności, sprawy nad
zoru nad łowiectwem, rybołóstwem, ubezpieczeniem, pożar
nictwem, badania rachunkowości gminnej itd.

Na czele całej administracji okręgu stoi p r e z y d e n t 
okręgu (Kreisprasident). W swem podWójnem stanowisku, 
jako prezydent sądu i władzy admimstlracyjnej jest następcą 
dawnego naczelnika starej demokratycznej gminy sądowej 
i w wielu okręgach zatrzymał także dawny tytuł „Landam- 
mann“. W przeważnej części okręgów posiada on przy boku 
osobnego aktuariusza dla spraw adlminisitracyjnych i obaj ra
zem, za wyłączeniem kilku spraw wyborczych, należących 
do plenarnego posiedzenia, załatwiają wszystkie wykonawcze 
czynności okręgu.

*) Pot. art. 38 i 39 tonst, kantonalnej.
2) Por. S c h o li 1 e n b e r g e r: Grudrrss dies Staats—und Verwab 

tungsrechts der Schweiz. Kantone, I, str. 255. О r g а ni i c z ni у c h ustaw 
dla okręgó-w w Graubünden i powiatów w Sdhwyz dotąd niema., Istnieją 
tyilto' postanowienia zawarte w konstytucjach kantonallnych i specjalnie 
przepisy. Kanton Graubünden: Art. 38 i 39 konstytucji kantonatoej, 
Gesetz über Verwendung von Korporaittonsvenmögen v. 1/i 1849, Gesetz 
über Feststellung von politischen Gemeinden v. 22/6 1872. Kanton 
Schwyz: §§ 70 — 89, konstytucji' kantonalheji, Gesetz über die Verwal
tung der Gemeinde — und Bezirksgüter und über das Rechnungswesen 
der Gemeinden und Bezirke v. 13/2 1906, Organisation und Geschäftsre- 
sliemenit der Bezirksämter v. 14/3 1895.



Stosunek gmin do okręgów polega na zasadzie równo- 
rzędności i podporządkowania.

Stosunek r ó w n o r z ę d n o ś c i wynika z przyznania 
tak okręgom, jak i gminom charakteru ciała samorządowego. 
Jednym i drugim przyznane jest prawo zarządu ich majątkiem 
i innemi sprawami oraz prawo pobierania podatków.

Stosunek p o d p o r z ą d k o w a n i a opiera się na prze
prowadzonej stopniowości w administracyjnym podziale kan
tonu. Okręgi są pośrednim organem między gminami a admi
nistracyjną władzą kantonalną. Ustawowy jednak nadzór 
nad gminami należy do kantonalnego rządu *), który wykonu
je swe zarządzenia za pośrednictwem podległych mu orga
nów okręgowych 2).

II. W kantonie S c h w y z tworzy każdy powiat (Be- 
zirk) korporacyjną gminę powiatową (Bezirksgemein- 
de); głównym organem jej jest zgromadzenie gminy 
powiatowej, składające się ze wszystkich uprawnionych do 
glosowania, którzy ukończyli 18 rok życia.

Zgromadzenie wybiera oprócz władz powiat o- 
w y c h, także członków i zastępców s ą d u kant o n a 1- 
nego, przydzielonych db powiatu. Prócz tego należy do 
zgromadzenia gminy powiatowej uchwalanie podatków powia
towych i opłat, zatwierdzanie rachunków rocznych i prelimi
narzy rachunkowych oraz umów, zawartych imieniem po
wiatu.

Na czele powiatu stoi wybrany przez gminę powiatową 
B e z i r k s a m m a n n, jego zastępcą jest Bezirrksstatt- 
h a 11 e r. Bezirksammann jest odpowiedzialnym zastęp
cą Rady rządu w powiedie i najwyższym urzędnikiem 
wykonawczym i policyjnym powiatu. Prócz te
go jest on w pewnych wypadkach urzędnikiem śledczym.

Rada powiatu składa się z 7 do 15 członków, wy
konuje uchwały Zgromadzenia powiatu i jest pierwszą instaur- 
cją w sprawach podatkowych; jest ona dalej władzą zarządza
jącą majątkiem powiatu, czuwa nad publicznemi budowlami 
w powiecie, prowadzi nadzór nad budowlami wodnemi i wy
biera notariusza i sekretarza.

Między powiatem, jako korporacją, a gminą poli
tyczną istnieje, z małemi wyjątkami, stosunek r ó w n orzę d- 
n o ś c i. Rada powiatu jest tytko instancją rekursową w spra
wie podatków gminnych, w innych sprawach rekursy od 
orzeczeń i uchwał gminnych organów idą wprost do Radły 
rządu.

Por. art. 35 konst, kantonalnej.
2) Por. Gen g e 1: Die Sefatverwaditunigskörper (Kreise und Gemein

den) dies Kantons Graubünden, Chur„ 1902.



Rada rządu jest wedle wyraźnego' brzmienia konstytucji 
kantonalnejx) władzą nadzorczą talk dla administracji powia
tów, jak dla administracji gmin. Stanowisko zaś Bezirksam- 
manna wobec gmin należy zawsze oceniać wedle charakteru 
jego ogólnego stanowiska, jako zastępcy Rady Rządu.

OD REDAKCJI. Powyższą pracę prof. Parnej ki, przekraczającą rozi- 
miarami noirmailine artykuły w „Samorządzie Terytorjataym“, zamieszczo
no1 dzięki częściowemu pokryciu kosztów z zasilfcui, udzietonego na ten ceł 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

0 Por. § 53 konstytucji kantonalnej i §§ 25, 29, 30, 42, 48, 49, 50 usta
wy z 13/2 1906 o zarządzie dóbr gminnych i powiatowych.



DR. MAURYCY ZDZISŁAW JAROSZYŃSKI.

ZASADNICZY TYP GMINY WIEJSKIEJ W POLSCE1).

I. Potrzeba gminy jednolitej.

W chwili odzyskania niepodległości i ostatecznego1 usta
lenia granic Rzeczypospoliteji zastaliśmy (a częściowo1, jak 
w województwach wschodnich, sami stworzyliśmy) . gminę 
wiejską nietylko różnolitą pod względem wewnętrznej struk
tury, ale — co ważniejsza — różną pod względem zasadnicze
go typu, ważności w ogólnym układzie sil społecznych oraz 
zdolności! do wykonywania zadań publicznych.

Różnolitość nie sprowadza się bynajmniej tylko do mo
mentów organizacyjno - prawnych. Rozpiętość różnic fak
tycznych jest jeszcze większa, nawet w obrębie jednego n te
go samego typu gminy. W szczególności: zasadniczo jeden 
i ten sam typ gminy ściśle miejscowej daje zupełnie rożne eteK- 
ty na Śląsku, w Poznańskiem, w województwie krakowskiem 
albo we wschodnich województwach Małopolski.

W okresie istnienia odrodzonego Państwa me uczyniliś
my nic w kierunku ujednostajnienia gminy. Nie mieliśmy bo
wiem dotychczas jasnego obrazu ideału gminy polskiej 
w przyszłości, którybyśmy uczynili przewodnią wytyczną 
polityki w dziedzinie podziału terytorialnego Państwa. Go
rzej nawet: w oczach naszych dokonywa się dalsze różnico
wanie gmin. Dzieje się tak np. w Małopolsce Wschodniej, 
gdzie dość często widzimy zjawisko podziału gmin pod kątem 
widzenia narodowościowym; wręcz odwrotne zjawisko ob
serwujemy w niektórych okolicach województw wschodnich 
b zaboru rosyjskiego, gdzie wskutek niedostosowania ustaw

*) Referat wygłoszony na ogóitaopollsikim zjeździe przeedstawicieffii 
sejmików powiatowych, odbytym 23 i 24 lutego 1930 r. w Warszawie. 



o finansach gminnych do miejscowych warunków gminy i tak 
aż nazbyt wielkie, powiększają się niekiedy do rozmiarów 
wręcz potwornych.

Czas przeto najwyższy uświadomić sobie i zdecydować, 
czy jest w Polsce potrzebna gmina jednolita.

Odpowiedź na tO' pytanie zależy od ustroju Rzeczypospo
litej. Gdyby Polska była państwem zwiąZkowem i rozpadała 
się na szereg krajów albo gdyby przynajmniej Państwo Pol
skie, zbudowane na podstawie szerokiej autonomji terytorial
nej, dzieliło się na autonomiczne prowincje czy województwa, 
wtedy gmina jednolita byłaby nietylko niekonieczna, ale mo
że nawet szkodliwa. Wtedy bowiem Państwo1, jako całość, 
rozdzielałoby — czy to w drodze ramowych ustaw ogólno
polskich, czy też przy pomocy środków polityki administra
cyjnej, znajdujących się w ręku centralnych władz rządo
wych — zadania publiczne i środki materialne, niezbędhe do 
ich wypełniania, t y lk o na poszczególne kraje, prowincje 
czy województwa. W jaki sposób i przy pomocy jakich jedno
stek terytorialnych byłyby owe zadania wypełnione, byłoby 
to już rzeczą owych wielkich, samodzielnych jednostek, 
z punktu widzenia ogółnopaństwowego1 obojętną albo conaj- 
mniej drugorzędną. Wtedy też poszczególne kraje czy auto
nomiczne prowincje przypadające im zadania bądź wykony
wałyby w swoim bezpośrednim zakresie działania, bądź po
woływałyby w tym celu — w drodze krajowego czy autono
micznego ustawodawstwa — odpowiednie jednostki samorzą
du. Mogłyby być one — w szczególności gminy — różne 
w poszczególnych krajach czy prowincjach, a niektóre mo
głyby na pewnych terenach nawet wcale nie istnieć (np. po
wiaty).

Podkreślam jednak: aby tak być mogło1 — nie wystarczy 
szeroki samorząd, nawet wojewódzki, nawet z dodaniem 
pewnego zakresu autonomji. Musiałaby być urzeczywistniona 
conajmniej szeroka autonomia terytorialna, powodująca taki 
stan rzeczy, że państwo, jako całość, miałoby do czynienia 
tylko z autonomicznemi prowincjami.

Obecny ustrój Rzeczypospolitej Polskiej nie odpowiada 
powyższym warunkom. I nie odpowie nawet po zupełnem 
wprowadzeniu w życie zasad programowych dziś obowiązu
jącej Konstytucji. W szczególności zapowiedź art. 3 Konsty
tucji o przekazaniu przedstawicielstwom samorządu „właści
wego“ zakresu ustawodawstwa jest zbyt ogólnikowa i po
wściągliwa, ażeby na jej podstawie można było1 przekształcić 
cały ustrój Państwa w kierunku wyżej wskazanym. Funkcje 
ustawodawcze są scentralizowane i takiemi — przynajmniej 
w znacznej mierze — pozostaną. Bezpośrednim kierowni
kiem wykonywania zadań publicznych jest i pozostanie cen
tralny rząd. Obowiązująca ustawa konstytucyjna przewiduje 



nawet ingerowanie ministrów w sprawy poszczególnych 
związków komunalnych w formie zatwierdzania uchwal (art. 
70); świadczy to o intencji zachowania w ręku organów cen
tralnych bezpośredniego kierownictwa albo przynajmniej bez
pośredniego nadzoru nawet w zakresie tych dziedzin admini
stracji publicznej, które do- wykonania przypadają samorządo
wi. I nic nie daje podstawy do przewidywania, że ustrój Rze
czypospolitej ulegnie — przynajmniej w niedalekiej przyszło
ści — gruntownej pod tym w zg 1 ęde m, przemianie.

Jakież stąd konsekwencje? Oto takie, że rozdział zadań 
publicznych i środków na ich wykonanie pomiędzy wszy s t- 
k i e jednostki powołane do udziału w administracji publicz
nej, odbywa się i odbywać się będzie przeważnie centra 1- 
n i e. Tak samo kontrola — przynajmniej ogólna — nad ich 
wykonaniem. Inaczej mówiąc organa centralne — czy będą 
niemi ciała ustawodawcze, czy rząd — operują bezpośrednio 
wszystkiemi jednostkami terytorjalnemi, jako , narzędziami 
w realizowaniu zadań Państwa. Dlatego liczyć się muszą 
z pewną właściwą tym jednostkom zdolnością do wykonania 
zadań. A zadania Państwa w dziedzinie administracji nie 
ograniczają się, rzecz prosta, bynajmniej do zakresu działania 
organów rządowych, lecz obejmują również zadania wszel
kich związków publicznych, w tej liczbie samorządu teryto- 
rjalnego.

Stąd wniosek, że każda jednostka terytorialna, będąca, 
jak w Polsce, jednocześnie jednostką samorządu, odpowiadać 
musi pewnym minimalnym wymaganiom odnośnie do zdolno
ści do- działania. W jednostkach jednej kategorii owo mini
mum musi być w zasadzie równe. Inaczej mówiąc, jednostki 
terytorialne muszą być jednolite pod względem minimalnego 
stopnia zdolności db działania. Postulatowi temu musi odpo
wiadać także i gmina wiejska, o ile ma być ona wogole je
dnostką terytorialną w tern znaczeniu, o jakiem mówimy t. j. 
o ile liczyć się mamy wogóle z wypetoiamiem przez mą jakich
kolwiek zadań publicznych, bez względu na to, czy formalnie 
zakwalifikujemy je jako zadania administracji rządowej, czy 
samorządowej. . .

Jednolita zdolność do- działania nie wymaga jednakże ani 
ściśle jednakowej wielkości pod względem obszaru i zaludnie
nia, anil ściśle jednolitej formy organizacyjnej; Przeciwnie, 
z góry można powiedzieć, że wobec różnolitości obszaru 
Państwa Polskiego- pod względem dlwóch zasadniczych ele
mentów każdej jednostki terytorialnej, a mianowicie pod 
względem terenu i ludności (bogactwo naturalne, gęstość za
ludnienia, stosunki społeczne, gospodarcze i t. d.) —jednolitą 
obiektywną zdolność do działania będą posiadały w Polsce 
gminy bardzo różnej wielkości. Tak samo — również z uwagi 
na różnditość stosunków w Rzeczypospolitej — jednaką su- 



bjektywną zdolność do wypełniania zadań osiągnąć można 
i mojem zdaniem należy przy rozmaitem — zależnie od miej
scowych stosunków — ujęciu elementów terenu i ludności 
w formach organizacyjnych gminy wiejskiej.

Szkodliwość braku jednolitości gminy pod względem 
zdolności: do wypełniania zadań stwierdzić możemy doświad
czalnie na przykładzie polskiego ustawodawstwa administra
cyjnego. Ilekroć zajmuje się ono- rozdziałem zadiań publicz
nych pomiędzy poszczególne kategorie jednostek terytorial
nych, w tej liczbie i gmin wiejskich, tylekroć natrafiamy na 
normy, do jednego lub drugiego- istniejącego u nas typu gminy 
wiejskiej niedostosowane albo na niesłuszne pomijanie gminy 
wiejskiej wogóle, jako współuczestnika w wypełnianiu zadań 
istotnych. Przykłady i ustawy o szkolnictwie powszechnem 
dostosowane są do stosunkowo' silnej gminy zbiorowej, nato
miast nie znajdując odpowiedniego- miejsca dla słabych gmin 
ś-ciśle miejscowych, tworzą na obszarach, gdzie ta gmina ist
nieje, konstrukcję sztuczną i o żadne jednostki terytorialne nie 
opartą. Ustawy o opiece społecznej całą t. zw. opiekę zakła
dową starają się ulokować w powiatowych związkach komu
nalnych i liczą się widocznie ze słabością gmin miejscowych, 
podczas gdy niektóre z tych zakładów i urządzeń z większym 
pożytkiem mogłyby być prowadzone przez gminy zbiorowe. 
Podobne niedociągnięcia lub błędy w stosunku do jednej1 lub 
drugiej kategorii gmin znajdziemy również w naszem prawie 
sanitarnem. Cały szereg norm, regulujących obowiązki gmin 
w zakresie administracji rządowej, wychodząc widocznie 
z założenia silnej gminy zbiorowej, na terenach, gdzie tych 
gmin niema, trafia poprostu w pustkę. W-szystkie zaś te nie
domagania naszych obowiązujących norm administracyjnych 
odnieść musimy nie do takiej lub innej formy wewnętrznej 
organizacji gminy, nie do takiej lub innej liczebności repre
zentacji gminnej, ani do sposobu jej wyboru, ani do- kwestji 
kolegialności: czy jednoos-obowości zarządu itd. —- lecz tylko 
do skrajnej różnicy zasadniczego- typu gminy wogóle, jaka ist
nieje pomiędzy słabą gminą ściśle miejscową i gminą zbioro
wą. Im dalej1 od odzyskania niepodległości bytu państwowe
go, im bardziej rozbudowujemy wewnętrznie naszą organiza
cję państwową, im dalej rozwijamy nasze ustawodawstwo 
administracyjne — tern wyraźniej i z większą siłą występuje 
postulat jednolitej pod względem zdolności do wypełniania 
zadań gminy wiejskiej i domaga się zaspokojenia jako pilna 
konieczność państwowa.

II. Zasadnicze przesłanki.

Stwierdziwszy konieczność jedlnolitej gminy wiejskiej na 
obszarze Państwa, spróbujemy przedstawić sobie idealny typ 



takiej gminy, pozostawiając na później rozważenie praktycz
nych dróg, któreby, licząc się z istniejącym stanem rzeczy, 
zbliżyły nas najrychlej' do ideału. W tym celu należy przede- 
wszystkiem ustalić zasadnicze kryteria, którym odpowiadać 
powinna wszelka jednostka terytorialna, zdolna dio jakiego
kolwiek działania.

Pamiętajmy: chodzi o jednostkę terytorialną, która ma 
być podstawą organizacji, powołanej do1 spełnienia pewnej 
sumy zadań publicznych. Te zadania ma ona spełnić m i e j- 
scowemi silami materjalnemi i moralnemi. Musi te
dy być tak wykrojona, aby te siły posiadać mogła w dosta
teczne! mierze. Na ilość i jakość sil wpływają dwa zasadnicze 
pierwiastki: terytorium i ludność, na niem osiadła. Granicami 
gminy musimy zatem tak je ująć, aby w efekcie otrzymać od
powiednią zdolność do działania w dziedzinie administracji 
publicznej I to jest pierwsza zasadnicza przesłanka, na której 
opierać się będziemy w naszych dalszych rozważaniach: 
okręg gminny posiadać musi z d o 1 n (o> ś ć 
d o wykonywania zadań p u b I i c z n y c h. Naj
piękniej wykrojony okręg, nieodpowiadający jednak temu za
łożeniu, nie będzie dla nas przedstawiał żadnej wartości. Za
sada powyższa ulec jednak musi licznym ograniczeniom. 
Pierwsze z nich, to o g ó 1 n a e 'k on o m j a s i ł i ś r o d- 
lk ó w. Obok gminy, istnieją przecież inne jednostki i organi
zacje, powołane również do wykonywania zadań publicznych, 
z państwem, jako' jednostką, na czele. A każda z nich absor
bować musi pewną ilość sił. Określając okręg gminny pod 
kątem widzenia miejscowych sił, liczyć się tedy musimy 
z tern że te same siły w pewnym stopniu zużyte byc muszą 
przez inne organizacje. Dlatego nie będziemy mogli wszyst
kich możliwych do wydobycia środków zapisać na korzyść 
Smi Gdyby nawet gmina miała być tylko okręgiem admi
nistracyjnym przypuśćmy — dla celów administracji rzą lo- 
wej to1 i tak przy projektowaniu jej granic liczycby się musia- 
ło z postulatem względnej naturalności, wynikającym z ogol- 
nych zadań nowoczesnej .administracji. Adlministracja ta do- 
wiem, bardzo dziś i coraz bardziej intenzywna i wnikliwa, po
winna iść po linii żywotnych potrzeb ludności, nie może być 
zaś zawadą czy hamulcem. Już z tego' samego powodu gmina, 
jako okręg administracyjny, liczyć się musi w swych grani
cach z interesami ludności, a nawet jej wygodą. Ten postulat, 
stosowany dziś słusznie do wszystkich jednostek terytorial
nych i będący podstawą regionalizmu administracyjnego, tern 
większe ma zastosowanie do gminy. Albowiem gmina po 
pierwsze ma być podstawową, a więc dla ludności najbliższą 
jednostką administracyjną, po' drugie — ma być jednostką sa
morządu terytorialnego.



Pomijając, nie interesujące nas w tej chwili, jako dotyczą
ce tylko formy administracji, kryteria prawne samorządu, 
stwierdzimy, że pod względem treści samorząd: istnieje tam 
tylko, gdzie ludność miejscowa administruje sama swojemi 
wspólnemi sprawami. Wspólność interesu jest tedy nieodżow- 
nem znamieniem samorządu, powiedzmy — z politycznego, 
a nie prawnego punktu widzenia, co nie zmienia istoty rzeczy. 
Jeżeli zatem gmina nie ma być tylko okręgiem administracyj
nym, ale równocześnie jednostką samorządu terytorjlalnego, 
winna zamykać w swych granicach maximum wspólnego' za
interesowania sprawami, należącemi do zakresu administracji 
publicznej. Inaczej mówiąc, Okręg gminny musi odpowiadać 
postulatowi j a k n a j w i ę k s z e j n a t u r a i n o ś c i, wy
rażającej się w sumie wspólnych interesów ludności. I to jest 
druga, obok zdolności do działania, zasadnicza przesłanka 
naszych rozważań. Przesłanka współrzędna z pierwszą.

Dotychczasowe dyskusje na temat zasadniczego tynu 
gminy wiejskiej u nas grzeszyły, śmiem twierdzić, tern, że je
dni za dominujące uważali kryterium naturalności, drudzy 
zdolności do wykonywania zadań. Pierwsi byli, zwolennikami 
gminy ściśle miejscowej, jako opartej na najbardziej natural- 
nem skupieniu ludności, aczkolwiek gmina taka często, bodaj 
nawet przeważnie, jest u nas niezdolna do spełnienia istotnych 
zadań. Drudzy dochodzili do koncepcji gminy jaknajwiększej, 
tworu sztucznego i nieopartego na prawie żadnej wspólności 
interesów. Według mojego zdania żadną z tych dróg wyłącz
nie nie dojdziemy do jednolitego typu gminy, ani nie pogodzi
my istniejących sprzeczności. Szukać musimy rozwiązania, 
opartego' możliwie równomiernie na obydwóch 
przesłankach.

III. Gmina ściśle miejscowa.

Mając na uwadze ustalone powyżej zasadnicze przesłan
ki, ocenimy krytycznie te typy gminy wiejskiej, jakie się wy
robiły w dotychczasowym rozwoju i jakie mamy na ziemiach 
polskich. Zaczniemy od gminy ściśle miejscowej.

Przez, gminę miejscową rozumiemy gminę, opartą w za
sadzie na okręgu jednej miejscowości historycznej. W zasa
dzie, — albowiem nie zmienia jeszcze zasadniczego' charakte
ru tego typu gminy fakt zaliczenia do niektórych z nich „przy
siółków“, „kolonii“ i t. p. małych skupień osiedlenia, skupień 
jalkgdyby pochodnych, nie posiadających znaczenia samo
dzielnych miejscowości.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że gmina, oparta na okręgu 
jednej miejscowości, w wysokim stopniu odpowiada kryte
rium naturalności. Z pośród związków ludzkich o charakterze 



terytorialnym miejscowość jest tworem najstarszym, począt
kiem swoim sięga zamierzchłej przeszłości. Więź społeczna, 
wytworzona na podstawie wspólności interesów, wynikają
cych z bezpośredniego sąsiedztwa, rozwinęła się w sposób 
naturalny w długim procesie historycznym czy pra-historycz- 
nym. I była niegdyś — a nawet jeszcze w ubiegłem stuleciu— 
nadzwyczajnie silna. Miejscowość -— przy ówczesnych sto
sunkach gospodarczych, komunikacyjnych, bezpieczeństwa 
publicznego i t. d. — stanowiła świat zamknięty w sobie. 
Przeciętny mieszkaniec wsi prawie nigdy nie wychylał się 
poza jej obręb,. Wszystkie nieomal swoje potrzeby, bardzo 
prymitywne, zaspakajał w jej granicach.

I dziś jeszcze na obszarze Rzeczypospolitej znaleźć moż
na poszczególne miejscowości, takiemi lub innemi zaporami 
odgrodzone od świata, jakieś naprawdę „zapadłe kąty“, które 
niedaleko odbiegły od przedstawionego wyżej: stanu. Naogół 
jednak stan ten należy do przeszłości. Przeobrażenie, o ile 
chodzi O1 wieś, a ta nas interesuje najbardziej, rozpoczęło się 
dawno, w poprzedniem stuleciu i w bieżącem do okresu wiel
kiej wojny dokonywało' się w tempie coraz szybszem, po woj
nie zaś dokonywa się już bardzo, niekiedy zawrotnie szybko. 
Ogólnie mówiąc, wpływa na nie zmiana stosunków gospodar
czych i kulturalnych wsi. Wyraża się ona we wzroście i róż
nicowaniu się potrzeb mieszkańców wsi. Coraz, częściej dla 
ich zaspokojenia muszą oni wykraczać poza granice swojej 
miejscowości. W niemałym stopniu przyczynia się do tego 
także proces komasacji i parcelacji, powodującej rozbicie 
zwartych dotychczas miejscowości. W dalszym wyniku tych 
przeobrażeń można się spodziewać gruntownej zmiany syste
mu rozsiedlenia ludności, osiadłej na roli : zamiast dzisiejszych 
zwartych skupień, poprzedzielanych od siebie nietyłko lasami 
i wodami, ale i wielkiemi przestrzeniami wielkiej własności 
rolnej, będziemy widnieli przestrzeń, mniejwięcej (poza prze
rwami, spowodowanemi przez lasy i wody?, równomiernie 
pokrytą poszczególnemi osadami drobnych i średnich rol
ników. .

Wszystkie te przyczyny wpływają niewątpliwie na 
zmniejszanie się znaczenia poszczególnych miejscowości wiej
skich w życiu społecznem. Coraz bardziej traci na znaczeniu 
więź, oparta na wspólności interesów, wynikających jedynie 
z sąsiedztwa w jednej miejscowości, równocześnie zaś po- 
wstają nowe koła wspólnego zainteresowania, wykraczające 
już poza granice jednej wsi. Niewątpliwie przemiany, o któ
rych mowa, osłabiają wogóle dotychczasowe znaczenie sku
pień terytorialnych i wspólnot, na tych skupieniach opartych, 
na korzyść innych, nieterytorjalnych węzłów, pośród których 
niepoślednią rolę odgrywa wspólność interesów zawodowych. 
Z drugiej jednak strony obserwować i stwierdzić możemy tak- 



.że pewne przegrupowanie zainteresowań pośród teryto
rialnych okręgów, przenoszenie się punktów ciężkości te
go zainteresowania pod wpływem dokonywujących się prze
mian z okręgów mniejszych na większe. Powstają pewne cen
tra, skupiające interesy ludności na pewnej, większeji już niż 
jedna miejscowość przestrzeni, tworzą się w sposób natural
ny równie terytorialne, jak poszczególna miejscowość, lecz 
większe okręgi.

Szereg przykładów potwierdza powyższą obserwację. 
W minionym okresie mieszkaniec wsi większość swych po
trzeb zaspakajał bezpośrednio swoją własną lub swoich naj
bliższych sąsiadów produkcją; bardzo^ nieliczne tylko zaspa
kajać był zmuszony w mieście, do którego rzadko sam się 
udawał, częściej zaś łącznikiem między nitn a miastem był ku
piec wędrowny, dostarczający mu wytworów obcych i zabie
rający nadwyżkę jego własnych. Dziś wieśniak coraz więcej 
gospodarczych potrzeb zaspakaja w drodze wymiany, coraz 
rzadziej korzysta z usług wędrownego handlarza; ośrodkiem 
większości jego interesów gospodarczych przestała już być 
rodzona wieś, lecz niekoniecznie stało się nim najbliższe mia
sto: coraz; częściej większe o dogodnym dostępie wsie lub 
miasteczka, pod względem charakteru gospodarczego niewie
le różniące się od wsi, koncentrują przedsiębiorstwa handlo
we, odpowiadające interesom najbliższej okolicy, powstają 
handlowe, wytwórcze, przetwórcze oraz kredytowe spół
dzielnie o większym, niż jedna wieś zasięgu i t. p. Słowem, 
życie gospodarcze wsi, które oscylowało' pomiędzy poszcze
gólną wioską a miastem we właściwem tego słowa znaczeniu, 
wytwarza sobie dzisiaj inne, pośrednie centra, powstają okrę
gi wspólnych interesów gospodarczych wsi, większe, niż je
dna wieś, lecz niekoniecznie odpowiadające promieniowi od
działywania miasta. , . .

To samo dzieje się i w innych dziedzinach. Coraz częściej 
realizowana potrzeba melioracji gruntów przez racjonalne 
ujęcie sił wodnych, stwarza wspólne zainteresowanie szeregu 
miejscowości. Konieczność zaspakajania potrzeb poza grani
cami jednej wsi, stwarza potrzebę ulepszonych dróg pomiędzy 
miejscowościami i dojazdowych do większych arterii komuni
kacyjnych, jednocząc we wspólnem zainteresowaniu miesz
kańców większej ilości miejscowości. Dopóki do1 zaspakajania 
potrzeb oświaty wystarczała elementarna szkółka . ucząca 
techniki czytania i pisania, można było1 od biedy rozwiązywać 
ten problem w obrębie jednej wsi; odkąd jednakże za. wyraz 
istniejącej potrzeby uznano wyższy typ szkoły, mającej za za
danie podniesienie ogółu ludności na wyższy poziom kultury 
duchowej, do- utrzymania takiej szkoły musi się jednoczyć 
większa liczba miejscowości, wytwarza się wspólna między 
niemi łączność.



Przykłady możnaby mnożyć w nieskończoność. Dowodzą 
one, że wytworzona w historycznym rozwoju, niegdyś bardzo 
silna więź społeczna, oparta na interesach sąsiedzkich w je
dnej miejscowości, rozluźniła się znacznie i rozluźnia coraz 
bardziej. Pomimo to wszystko jednak istnieje ona i jest jeszcze 
stosunkowo bardzo silna. W każdym razie tak silna, że nie 
można jej, według mojego- zdania, poprostu pominąć w ustroju 
terytorialnym Państwa. I gdyby chodziło- tylko o natu
ralność okręgów gminnych, trzebaby stwierdzić, że stosunko
wo najodpowiedniejszą z tego- punktu podstawą jest j e s z- 
c z e miejscowość historyczna.

Nas jednak obowiązuje równomierne respektowanie rów
nież innego kryterjum: zdolności gminy do wypełniania za
dań. Zobaczmy tedy, jak pod tym względem przedstawia się 
gmina ściśle miejscowa.

Siła poszczególnej miejscowości, oceniana pod kątem wi
dzenia zdolności do- spełniania zadań publicznych, zależy od 
wielorakich czynników, w tej liczbie od systemu osiedlenia na 
danej przestrzeni, od układu warunków socjalnych, od zamoż
ności społecznej, od poziomu kultury, od rozmieszczenia 
w społeczeństwie jednostek wybitnych i wpływowych i t. d. 
Niezawodnie można znaleźć w Europie takie okolice, gdzie 
układ wspomnianych czynników daje w efekcie względnie 
równomierne pokrycie przestrzeni miejscowościami pod każ
dym względem silnemi. Jakżeż jednak jest u nas?

I -u nas wskazać można miejscowości o typie wiejskim, 
skupiające niekiedy kilka tysięcy mieszkańców i w związku 
z tern koncentrujące stosunkowo dużą ilość sił materialnych 
i moralnych. Są to jednak nieliczne wyjątki. Przeważający 
u nas typ osiedlenia wskazuje na wsie, liczące zaledwie po 
paręset lub nawet po- kilkudziesięciu mieszkańców. Wspomnia
ne wyżej przeobrażenia ustroju rolnego- wskazują ponadto- na 
tendencję rozrzucenia owych niewielkich skupień ludności 
wiejskiej i pokrycia bardziej równomierną, lecz cienką war
stwą zaludnienia przestrzeni Rzeczypospolitej. Zamożność 
społeczna nierównomierna, lecz nąogół mała. Poziom kultury 
również nierównomierny, lecz naogół niski. Jednostki wybit
niejsze, nadające się na przewodników społecznych, nieliczne 
i nierównomiernie rozsiane wśród masy; pod tym względem 
odczuwamy i długo jeszcze odczuwać będziemy skutki braku 
dłuższej tradycji pracy i wyrobienia się we własnych for
mach życia publicznego-. Wszystko- to razem wzięte powoduje 
słabość miejscowości historycznej o charakterze wsi pod każ
dym względem. Pamiętać zaś należy, że ustaliwszy koniecz
ność gminy jednolitej pod względem zdolności do działania, 
liczyć się musimy — gdybyśmy mieli przyjąć gminę miejsco
wą. jako zasadę — z miejscowościami nie najsilniejszemi, lecz 
z najsłabszemi, pomijając oczywiście miejscowości w y j ą t- 



k o w o słabe, których słabość—ale jedynie w wypadku wy
jątkowości — mogłaby być wyrównana przez specjalne nor
my i urządzenia.

Słabe strony gminy ściśle miejscowej w Polsce są ogólnie 
znane, uważam tedy za zbędne szczegółowe przedstawianie 
ich tutaj. Ogólnie tylko powiem, które uważam za najistotniej
sze. A więc zamykając w granicach gminy małą przestrzeń 
i małą liczbę mieszkańców, możemy skoncentrować w dyspo
zycji gminy minimalną ilość środków materialnych. Wobec 
mnogości (powiększających się zresztą stale) potrzeb publicz
nych, żadnej z niej nie możemy zaspokoić w stopniu dosta
tecznym. Starając się je jednak zaspokoić, rozpraszamy ową 
niewielką ilość środków posiadanych. Rozpraszamy je rów
nież z innego jeszcze powodu: cokolwiek bardziej1 istotnego, 
zwłaszcza wobec słabej zamożności społecznej, możnaby do
piero' zdziałać w jakimkolwiek kierunku zadań gminy przez 
zebranie tych środków z większego' obszaru. Wtedy też do1- 
piero możnaby mówić o planowości i- kolejności zaspakajania 
potrzeb. Podobnie rozpraszamy siły duchowej natury. Pod 
względem jakości zaspakajania potrzeb — słaba gmina 
miejscowa jest zdolna tylko do funkcyj najbardziej prymityw
nych. nieodpowiadających już współczesnym wymaganiom. 
Nie ma bowiem dostatecznych środków ani na rzecz samą, ani 
na opłacenie kwalifikowanego personelu zawodowego, z dru
giej' zaś strony t. zw. „honorowa“ praca przy bezpośredniem 
wypełnianiu zadań publicznych coraz bardziej zawodzi za
równo ze względu na coraz wyższe wymagania, jakie stawia
my wszelkiej administracji publicznej, jak również ze względu 
na coraz bardziej nowoczesne formy gospodarki 1 i' coraz bar
dziej ekonomiczną ocenę wartości czasu wybitniejszych oby
wateli (gdyby się tacy w gminie miejscowej znaleźli). W re
zultacie rola gminy staje się przeważnie bierna: jest ona tylko 
aparatem do wydobycia pewnej sumy środków materialnych 
z miejscowych obywateli i w najlepszym razie przekazania 
tych środków jednostkom wyższego' rzędu (klasyczny przy
kład: koszta opieki społecznej i leczenia ubogich). Do b e z- 
p O' ś r e di n i e g o zaspakajania potrzeb- gmina taka nie jest 
zdolna ze względu na brak sił materialnych i intelektualnych. 
Takie zaspakajanie potrzeb bowiem wymaga już dzisiaj 
nieodzownie i jakich takich urządzeń i odpowiednich ludzi. 
W najszczęśliwszych warunkach jest gmina miejscowa pew
nego rodzaju pogotowiem społecznem, które n i e k i e d y 
może to i owo pożytecznego dokonać. Nie może jednak Pań
stwo liczyć na to, że każda gmina miejscowa zaspokoi ja
kieś istotne quantum potrzeb publicznych i to w sposób, 
odpowiadający dzisiejszym wymaganiom, że wobec tego ist
niejące potrzeby będą przez gminy (zwłaszcza wobec olbrzy
mich różnic, jakie zachodzą między zdolnością do działania po



szczególnych miejscowości) zaspokojone w sposób rów
no m ie r n y.

Należy stwierdzić:
l-o że nasze potrzeby publiczne wzrosły ogromnie zarów

no pod względem ilościowym, jak i jakościowym, a ze wzro
stem tym nie poszedł w parze wzrost zdolności poszczegól
nych miejscowości tak co do sił materialnych, jak i intelektual
nych,

2-0' że wobec tego' za wzrostem potrzeb możemy nadążyć 
tylko przez stworzenie racjonalniejszych form organizacyj
nych ich zaspakajania, co wymaga pewnego rodzaju koncen
tracji środków,

3-o że państwo nowoczesne musi wychodzić z założenia 
równomiernego zaspokojenia przynajmniej pewnego minimum 
potrzeb publicznych na całym swoim obszarze.

Z tych wszystkich powodów nie można myśleć o tern, 
ażeby istotnemi zadaniami z dziedziny administracji publicznej 
można było obciążyć gminy ściśle miejscowe.

Pomimo' to ustalenie typu gminy ściśle miejscowej, jako 
powszechnego, jest zupełnie możliwe. Trzeba sobie tylko' ja
sno zdawać sprawę z tego, do jakich to prowadzi konsekwen- 
cyj. Myśl, aby poważne zadania publiczne mogły być na dłuż
szą metę wogóle niespełnione, wykluczam oczywiście zupeł
nie. Na to sobie żadne państwo dzisiaj pozwolić nie może. Sko
ro zatem zadania owe nie mogą być zaspokojone w obrębie 
gminy (przyjąwszy gminę ściśle miejscową za zasadę), muszą 
być zaspokojone w innych formach organizacji. Zobaczmyż te
dy w jakich.

1. Jeżeli gmina (oczywiście ściśle miejscowa) jest nie
zdolna do wypełniania istotnych zadań publicznych, można 
ich wykonanie oddać innym, dla poszczególnych zadań utwo- 
rzonym instytucjom publicznym. Można tworzyć masowo 
związki międzykomunalne gmin dla rozmaitych zadań, można 
powołać do’ życia osobne okręgi szkolne, jako samoistne pod
mioty, obowiązane do wypełniania zadań w zakresie szkolnic
twa, osobne miejscowe związki opieki społecznej, okręgi sani
tarne i t. d. Tą drogą kroczyły Prusy. Rozbudowały wielką 
ilość instytucyj publicznych poza gminą, która na większości 
obszaru Prus jest słabą gminą ściśle miejscową. Podobny ob
raz widzieliśmy do niedawna i w Anglji: okręgi terytorialne 
były tam (i w znacznej mierze są jeszcze) nierównomierne 
i niejednolite, powołane do zaspakajania specjalnych potrzeb, 
pozbawione charakteru uniwersalności pod!.względem zadań, 
który cechuje samorząd na kontynencie. Ostatnio (r. 1929) 
i Prusy i Anglja, każde odrębnym sposobem, nawróciły z tej
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drogi i zmierzają ku koncentracji zadań w jednostkach wyż
szego! rzędu l).

Dla Polski szeroka rozbudowa specjalnych mstytucyj pu
blicznych poza okręgami samorządu terytorialnego byłaby, 
zdaniem mojem specjalnie niewskazana. Jeżeli nawet Prusy, 
nierównie od nas i w środki materialne i w ludzi bogatsze, 
uznały za szkodliwy stan „nadmiaru organizacji“ i nawróciły 
ku formom prostszym, to tembardziej na taką rozbudowę nie 
może sobie pozwolić Polska przy swojem ubóstwie i dotkli
wym braku ludzi na wszystkich polach. Nasza struktura go
spodarcza i socjalna wymaga form jak najprostszych. Wielo- 
rakość organizacyj nie posiada za sobą na naszym gruncie tra
dycji i obca jest psychice mas. Dlatego należy stwierdzić, że 
instytucje specjalne (mówię oczywiście wyłącznie o instytu
cjach prawa publicznego) obok samorządu terytorialnego mo
gą u nas odgrywać jedynie rolę pomocniczą i nosić charakter 
wyjątku. , , , . . . .

2. Rozbudowa rządowych organow administracyjnych 
kończy się na instancji powiatowej. Nie ulega jednak żadnej 
wątpliwości, że do sprawnego działania aparatu administra
cyjnego taka struktura jest niedostateczna. Powiat jest je
dnostką zbyt wielką, aby we wszystkich sprawach administra
cji1 rządowej mógł dotrzeć bezpośrednio do ludności. Z tego 
punktu widzenia byłby zbyt wielkim także i wtedy, gdyby go 
na ziemiach polskich, jak chcą niektórzy, zmniejszono do mia
ry kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. A przecież na bar
dzo małe powiaty (powiedzmy kilkunastotysiączne) pójść 
nie możemy z wielu względów, pośród nich także dlatego, że 
wymagałoby to ogromnego powiększenia kadr zawodowej1 biu
rokracji rządowej, co jest zawsze zjawiskiem ujemnem i nie- 
bezpiecznem. A tymczasem istnieją bardzo liczne czynności 
pomocnicze (przygotowawcze i wykonawcze) w zakresie ad
ministracji rządowej, które muszą być wykonane poniżej po
wiatu. Gmina ściśle miejscowa nie podoła zadaniu. Tembar
dziej, że w miarę wzrostu i różnicowania się potrzeb, a tem 
samem zadań administracji, wzrastać będzie również ilość te
go rodzaju funkcyj i podnosić się będą wymagania co do jako
ści ich wykonywania. Chcąc więc utrzymać typ gminy ściśle 
miejscowej, dla funkcyj rządowych poniżej powiatu musielibyś- 
my stworzyć specjalne organa. Mogłoby się to stać w dwoja
kiej formie:

a) Moglibyśmy utworzyć osobne obwody poniżej powia
tu z osobnymi urzędnikami rządowymi. Tak zrobili ze wzglę-

’) Por. Nr. 4 „Samorządu Terytorialnego“ sprawo,zdania p. t: ..Re
formy w dziedzinie samorządu 'terytorialnego w Państwie Prusakiem ‘ (sir. 
71) i „Refaima samorządu angietelkieigo z r. 1929“ (str. 78). 



dów polityki antypolskiej Prusacy w Wielkopolsce. Powodo
wałoby to jednak bardzo znaczne powiększenie liczby urzęd
ników. Groziłoby dalszem zbiurokratyzowaniem administra
cji, a to tembardziej, że urzędnicy obwodów, pochodzący 
z nominacji władz rządowych, byliby obcy miejscowej ludno
ści i miejscowym stosunkom. Ludność na ten rodzaji funkcyj 
urzędowych nie posiadałaby nawet tego wpływu, jaki wywie
ra przez sam fakt wyboru urzędnika. Między nią a administra
cją rządową powstałaby lub pogłęb.la się przepaść. Takie 
rozwiązanie kwestji uważam za najgorsze z każdego stano
wiska.

b) Znacznej części stron ujemnych organizacji, o jakiej 
mowa wyżej, możnaby uniknąć, gdyby urzędników, powoła
nych do sprawowania funkcyj pomocniczych dla administracji 
rządowej, ustanawiać przy większym lub mniejszym wpływie 
ludności miejscowej. Takie wyjście wybrali Prusacy w swo
ich wschodnich prowincjach poza Wielkopolską (dzisiejsi „wój
towie1 na naszych ziemiach zachodnich). Zamiast mianowa
nia tych urzędników wzorem pruskim na propozycję reprezen
tacji powiatowej, możnaby ich powoływać na propozycję lu
dności obwodu, wyrażoną np. za pośrednictwem reprezentacyj 
gminnych, albo nawet w drodze wyborów przez reprezentację 
obwodu. W ten sposób jednak doszlibyśmy do utworzenia okrę
gów ponad gminą z nadaniem ludności pewnego wpływu na 
administrację, a więc do jednostki zbliżonej do samorządu. 
Gdybyśmy tej jednostce dali równocześnie zadania z dziedzi
ny samorządu, powstałaby gmina zbiorowa. Nie dając jej 
tych zadań i ograniczając ją do funkcyj administracji rządowej, 
nie wykorzystalibyśmy jej w pełni. I w tern tkwi najsłabsza 
strona tego rozwiązania. Pomimo to, gdyby wsystkie 
i n, n e Względy przemawiały za gminą ściśle . miejscową, 
a przedewszystkiem wzgląd na należyte wykonanie zadań sa
morządu, przedstawione rozwiązanie sprawy administracji 
rządowej byłoby jeszcze stosunkowo najlepsze.

3. Powróćmy jednak do zadań samorządu, te bowiem po
winny być przy ustalaniu typu gminy decydujące. Uwzglę
dniając niezdolność gminy ściśle miejscowej do wypełniania 
istotnych zadań, z drugiej zaś strony opowiadając się prze
ciw rozbudowie instytucyj specjalnych obok samorządu tery
torialnego, dojdziemy do konkluzji, że gmina ściśle miejscowa 
prowadzi nieuchronnie do s k on centrowania wszyst
kich istotnych zadań samorządu w je
dnostce p o w i a t o w e j. Potwierdzają to przykłady 
wzięte z życia i u obcych i u nas.

W Prusach ujawniła się już dawno tendencja zreorganizo
wania gmin we wschodnich prowincjach na wzór prowincyj 
zachodnich, a więc przez stworzenie rodzaju gmin zbiorowych. 
Usiłowania w tym kierunku nie powiodły się jednak. Utrzy-



mano gminy ściśle miejscowe. Jednakże § 43 ustawy z dnia 
31-go lipca 1929 r. (Preuss. Gesetzsammlung 1929, Nr. 21, str. 
147) postanowił:

„Jeżeli powiat postanowi przejecie jakiegoś zadania sa
morządowego na całym obszarze powiatu lub jego części, 
w takim razie, po przeprowadzeniu rozprawy z zainteresowa- 
nemi gminami, może ustalić swoją wyłączną właściwość pod 
tym względem w stosunku do położonych na tym obszarze 
gmin...“. A więc droga do całkowitej koncentracji agend sa
morządowych w powiecie otwarta. Ustawa wyłącza jedynie 
sprawy szkolne i kas oszczędności.

Podobny proces, jak już wspominałem, dokonał się rów
nież w Anglii.

W przedwojennej Galicji, wobec słabości gmin miejsco
wych, istotne zadania samorządu koncentrowały powiaty, a na
wet Wydział Krajowy. I to nawet zadania o charakterze ści
śle miejscowym.

I w niepodległejl Polsce nie brak oznak, wskazujących wy
raźnie na taką sarną tendencję. Względem na gminy ściśle 
miejscowe, istniejące na znacznej części obszaru (Rzeczypospo
litej, można sobie bowiem tylko* wytłumaczyć inip. przepis art. 
12 ustawy drogowej z r. 1920, który administrację d róg 
gminnych oddaje zasadniczo powiatom, albo przepisy 
ustawy o opiece społecznej z r. 1923, przenoszące całą opie
kę zakładową na powiaty, albo tendencje Ministerstwa Pracy 
i Opieki Społecznej, ujawnione w projektach, które zmierzają 
do obarczenia powiatów, a nie gmin, obowiązkiem utrzymy
wania wszelkich urządzeń opiekuńczych nawet o charakterze 
p rzyć h o d n i, jak świetlice, stacje opieki nad matką 
i dzieckiem i t. d., albo wreszcie tendencje, jakie się zaryso
wały w ostatnich czasach, przeniesienia1 punktu ciężkości obo
wiązku budowy szkół powszechnych z gmin na powiaty.

Jest to proces, jak zaznaczyłem, nieuchronny wobec ist
nienia gminy ściśle miejscowej. Cóż jej w takim razie zostaje ? 
Przedewszystkiem rola bierna, wyrażająca się w ponoszeniu 
pewnych ciężarów. Pozatem rzeczy bardzo małe i proste, nie 
wymagające ani nakładu środków, ani umiejętności1 przepro
wadzenia ; rzeczy, które może dawniej wystarczały, dziś jednak 
w całości zadań publicznych stały się najmniej istotne. Ina
czej mówiąc, samorząd gminny przestaje być podstawą admi
nistracji publicznej, w znacznej mierze spada do rzędu zabyt
ku, stanowi kunsztowną formę z nader mizerną treścią, grani
czącą z pustką. Natomiast w powiecie1 koncentruje się wszyst
ko, co istotne, zarówno sprawy o znaczeniu ogólno-powiato- 
wem, jak i ściśle miejscowem.

Są ludzie, którzy z lekkiem sercem godzą się na taką per



spektywę. Osobiście uważam ją za fatalną. I to zarówno 
z teoretycznego, jak i praktycznego, polskiego stanowiska.

Koncentracja sil i środków, która, ogólni e rzecz trak
tując, wydaje się dzisiaj być znamieniem czasu, nie może je
dnak’ stać się dogmatem. Albowiem jeśli bardziej’ szczegóło
wo przyjrzymy się interesującym nas zjawiskom, stwierdzimy 
bez trudu, że nadmiar koncentracji — w treści albo 
formie — dać może efekt wręcz odwrotny do celu: zamiast 
oszczędność, spowoduje marnowanie środków. Sam1 powiat, 
jednocząc w swojem ręku wszystkie istotne agendy admini
stracyjne, nie zdoła zebrać ze swego obszaru tyle środków 
materjalnych, ile może zebrać powiat plus gmina. Ta ostatnia 
bowiem,, będąc jednostką bardziej zindywidualizowaną i przy
stosowaną do bardziej miejscowych, niż ogółnopowiatowe, 
warunków, może dzięki bardziej przystosowanym metodom 
działania, wydobyć i te także środki, których powiat wydo
być nie może. To samo odnosi się do sil moralnych, czy choć
by tylko intelektualnych. Powiat wszystkich ich na swoim 
obszarze skoncentrować nie zdoła, pomimo najbardziej posunię
tej koncentracji zadań. Jeżeli tedy nasze życie zbiorowe zor
ganizujemy w dwie stosunkowo odległe od siebie formy: po
wiat i gminę ściśle miejscową, wtedy, wobec nieistotności, 
z konieczności, zadań gminy, pozostaną pomiędzy niemi nie- 
zużyte sity materjalne i moralne. Przeczyłoby to zasadzie ra
cjonalnego spożytkowania wszystkich środków, a w naszych, 
szczególnie trudnych i ciężkich warunkach, byłoby karygod
nym luksusem.

Skoncentrowanie wielu i różnorodnych zadań w jednej orga
nizacji kryje w sobie również innego rodzaju niebezpieczeń
stwa. Im większa koncentracja, tern trudniej wykonywać za- 
zadania, zwłaszcza tern trudniej wykonywać je równomiernie; 
tern doskonalszy wobec tego musi być aparat działania. Nasz 
samorząd powiatowy od czasu odzyskania niepodległości wy
kazał się naogół bardzo dobremi wynikami pracy, pomimo to 
jednak trudnoby go było nazwać doskonałym. Jest na całym 
obszarze Rzeczypospolitej instytucją jeszcze młodą, niezupeł
nie wykształconą i niedostatecznie jeszcze wkorzenioną w ca
łość życia społecznego. W całej dzielnicy rosyjskiej powstał 
stosunkowo niedawno. W województwach zachodnich ma za 
sobą długoletnią tradycję, ale tylko formalną; odzie
dziczyliśmy tam po zaborach tylko formy organizacyjne, nie 
odziedziczyliśmy natomiast ani metod działania, ani co waż
niejsze, wyrobionych działaczy. W województwach południo
wych tradycja została zerwana w r. 1914 i właściwie nie na
wiązana dotychczas. Tam, gdzie się samorząd powiatowy 
najbujniej rozwijał, po odzyskaniu niepodległości i stosunkowo 
najwszechstronniejszą wykazał działalność, t. j. w wojewódz
twach centralnych i wschodnich, popełniał stosunkowo najczę



ściej największy z omawianego punktu widzenia grzech: po
padał w jednostronność przy realizowaniu zadań. Wszystkie 
powyższe momenty razem wzięte dowodzą, że byłoby rzeczą 
nazbyt ryzykowną stawiać wszystko na jedną kartę, kon
centrować 'wszystkie zadania administracji publicznej w po
wiecie. Tembardziej, że w Polsce owe zadania nietylko są 
liczne i coraz liczniejsze, ale także, jak nigdzie w cywilzowa- 
nym świecie, zaniedbane. Nasz samorząd musi bowiem nietyl
ko zaspakajać potrzeby, które rodzą się na tle bieżącego roz
woju stosunków, ale równocześnie 'wyrównywać olbrzymie 
i zastarzałe zaległości. Sam samorząd powiatowy nie udźwi
gnie, mojem zdaniem, tego olbrzymiego ciężaru.

Mówiąc o gminie, mamy na myśli nietylko okręg admini
stracyjny, ale i jednostkę samorządu terytorialnego. Obowią
zują nas więc racje, które wogóle uzasadniają wykonywanie 
pewnych zadań publicznych w formach samorządu. Otóż sa
morząd powołujemy do życia przedewszystkiem dlatego, aby 
pewnemi sprawami publicznemi administrowała sama zainte
resowana ludność bądź bezpośrednio, bądź przez swoich 
przedstawicieli. Wszędzie, gdzie wprawdzie administruje 
ludność względnie powołane przez nią organa, gdzie jednak 
brak momentu bezpośredniego zainteresowania ad- 
ministrowanemi' sprawami, tam, pomimo wszystkich formal
nych znamion samorządu, będziemy mieli do czynienia z sa
morządem jedynie pod względem form prawnych, ale nie pod 
względem treści. Otóż twierdzę, że k o n c e n t r a c j a 
wszystkich istotnych zadań w jednostce 
p o w i a t o w e j nieunikniona przy gminie miejscowej, prze
czy naczelnej racji istnienia samorządu.

Posłuchajmy, co na ten temat mówią nasi zachodni sąsie- 
dzi. którzy mieli i mają do czynienia z gminą ściśle miejscową. 
Prof. E. Horneffer powiada: „Na wschodzie Państwa Pru
skiego (a więc tam, gdzie istnieje gmina ściśle miejscowa — 
przyp!sek mój), samorządu na wsi dotychczas tak dobrze, jak
by wcale nie było“1). „Wschodnia część Prus jest, jak wia
domo, w stosunku do reszty Niemiec rzadko zaludniona. 
Wskutek tego samorząd, jaki posiadają miasta, stał się udzia
łem tylko pewnej części ludności. Prawda, każda miejsco
wość, każda wieś, ma swojego naczelnika i swoją reprezenta
cję gminną. Jednakowoż wszystkie ważniejsze za
dani a, które obchodzą poszczególne mniejsze miejscowości, 
załatwia się i rozwiązuje w większych związ
kach, obejmujących poszczególne mniejsze miejscowości, 
a mianowicie w powiatach, w powiatach zaś landrat jest 
wszechwładnym panem“ ’).

1) „Demokratie u.nd SeSbstyerwaJtumg“. Essen 1927, str. 63.
°) Ibidi. str. 64.



Sądzę, że punkt ciężkości przyczyn braku samorządu na 
wsi leży nietyle w stanowisku landrata w samorządzie powia
towym, ile w tern, że wszystkie ważniejsze zadania załatwia 
się w związku stosunkowo obszernym i odległym, jakim jest 
powiat. Potwierdza to zresztą w dalszych swych wywodach 
prof. Horneffer, przemawiając za gminą zbiorową na modłę za- 
chodnio-pruską')

Przy koncentracji zadań istotnych w powiecie formie 
samorządu czyni się zadość. Oddaje się jednak wykonanie za
dań organom związku, którego one bezpośrednio nie 
dotyczą. Przykłady: szkoła powszechna, która bezpośre
dnio interesuje parę lub kilka miejscowości, nigdy zaś całe
go powiatu. Albo droga gminna, która niema znaczenia arterji 
ogólnopowiatowej. Albo ośrodek zdrowia, który przecież nie 
może mieć bezpośredniego znaczenia dla całego powiatu. Tak 
samo przychodnia o charakterze opieki społecznej, dom ludo
wy, biblioteka i t. d. Są to wszystko zadania, odpowiadające 
■kołom bezpośredniego^ zainteresowania znacznie mniejszym, 
niż powiat, chociażby najmniejszy. Z drugiej strony są zada
nia i urządzenia, stanowiące niejako wyższą formę poprzednio 
wymienionych, które ze względu na zasięg wspólnego zainte
resowania, kwalifikują się typowo na zadania powiatowe. 
Oczywiście zawsze pod tym warunkiem, że również powiat, 
jako okręg terytorialny, będzie wykrojony w ten sposób, aby 
jednoczył pewną sumę wspólnych interesów ludności. Do ta
kich zadań zaliczyć więc można drogę, której głównem prze
znaczeniem jest nietyle komunikacja pomiędzy sąsiedniemi czy 
wogóle pobliskiemi miejscowościami, ile np. połączenie dwóch 
krańców powiatu, których interesy ogniskują się w powiecie, 
dojazd do miasta powiatowego, jako centrum administracyjne
go, gospodarczego i kulturalnego i t p. Podobnie szpital, po
łożony dogodnie dla wszystkich miejscowości powiatu, sieroci
niec, szkoła wyższego- rzędu (np. rolnicza), centrala bibijotek 
wędrownych i t. d. Postulatowi samorządu p o d' względem 
treści uczynimy więc zadość, gdy podzielimy zadania po
między powiat i związki węższe pod kątem! widzenia kryter
ium pewnego rodzaju naturalności, jakiem jest zasięg bezpo
średniego zainteresowania. Gmina ściśle miejscowa, niezdolna 
z reguły do żadnych poważniejszych zadań, uniemożliwia nam 
jednak przeprowadzenie takiego podziału i zmusza do s z t u c z- 
n ego skupienia zadań w powiecie.

Skupienie, o jakiem mowa, prowadzi w dalszej konsek
wencji do zbiurokratyzowania administracji' ko
munalnej. Odtrutką na zbiurokratyzowanie jest udział czyn- 
tiika obywatelskiego w wykonywaniu zadań administracji.

*) IMd. Str. 66.



Nie chodzi tu jednak o sam fakt udziału, chociażby z głosem 
stanowczym. Decydującym jest moment bezpośredniego zain
teresowania obywateli' decydowanemi sprawami. Wtedy do
piero bowiem, gdy obywatel, powołany do decyzji, sprawę zna 
nie z aktów i papierów, ani z usłyszanego referatu, lecz z bez
pośredniego doświadczenia i gdy mu ona nie jest obojętna, 
skutki takiego lub innego rozstrzygnięcia odczuje bowiem on 
sam i jego sąsiedzi w sferze ich własnych interesów, osiąga się 
właściwy cel. Nie osiągnie się zaś tego celu, jeżeli większość 
członków sejmiku czy wydziału powiatowego, decydując na
leżące do kompetencji tych organów sprawy, będzie czuła, ich 
obcość dla nich, nie interesują one bowiem całego powiatu, 
lecz znacznie węższe koła obywateli. Decydować będą bez do
statecznego wniknięcia w rzecz samą i bez poczucia odpowie
dzialności, albowiem skutków decyzji sami bezpośrednio nie 
odczują. Wtedy zaś punkt ciężkości decyzji przesunie się fak
tycznie z kolegjum obywatelskiego na referenta sprawy — sta
rostę czy innego urzędnika powiatowego.

Wiele się wreszcie mówi o wychowawczej roli samorzą
du, o jednoczeniu przez samorząd obywateli z państwem. 
I słusznie. Jednak rolę w tym zakresie spełnia samorząd nie 
przez fakt udziału obywateli' w wyborach do organów komu
nalnych i w posiedzeniach tych organów. Są to bowiem me
chaniczne czynniki, które niewiele więcej dać mogą, jak pew
nego1 rodzaju powierzchowną ogładę w życiu publicznem. 
A przecież nie o nią nam chodzi. Prawdziwie wychowawcze 
oddziaływanie samorządu rozpoczyna się dopiero wtedy, kie
dy istnieje należyty stosunek pomiędzy obywatelem, biorącym 
bezpośredni czy pośredni udział w życiu samorządu, a spra
wami, któremi samorząd się zajmuję. Stosunek ten wyrażać 
się powinien w maksimum1 bezpośredniego zainteresowania. 
Wtedy dopiero bowiem dochodzi do głosu czynnik w wycho
waniu obywatelskiem najważniejszy: poczucie odpowiedzial
ności. Albowiem za takie lub inne pokierowanie sprawą, od
powiada sam obywatel w postaci skutków, które on sam ii je
go- najbliżsi odczują. Gmina ściśle miejscowa z jednej, a powiat 
ze skoncentrowanemi agendami komunalnemi z drugiej strony 
nie odpowiedzą wymaganiom pod tym względem: gmina, po
nieważ przedstawiać będzie tylko- kunsztowne formy bez istot
nej treści, powiat, bo o sprawach decydować będą ludzie bez
pośrednio mało albo wcale niezainteresowani.

Skutki skupienia zadań w powiecie pod względem wy
chowawczym będą ujemne również ilościowo: szkołę powia
tową, choćby nawet była ona najlepsza, przejść może bardzo 
nieliczne grono obywateli powiatu, szkołę gminną natomiast 
gdyby gmina uposażona była w szeroki zakres zadań i odpo
wiednio rozbudowana — bardzo wielu.



Skupienie agend komunalnych w powiecie należy wobec 
tego wszystkiego stanowczo potępić. Jest to równocześnie 
potępienie gminy ściśle miejscowej. Zobaczmyż tedy, czy in
ny typ gminy nie odpowie lepiej naszym wymaganiom.

IV. Gmina zbiorowa *).

Nie znalazłszy zadowalającego rozwiązania problemu 
w obrębie jednej miejscowości historycznej, przekroczyć mu- 
simy jej granice. Dochodzimy do gminy zbiorowej, przez któ
rą rozumiemy gminę, obejmującą terytorium więcej niż jednej 
miejscowości2). Pomni na zasadnicze przesłanki, na 'których 
opieramy nasze rozważania, a mianowicie jak największej na
turalności przy równoczesnej zdolności do działania w zakresie 
zadań administracji publicznej, musimy przedewszystkiem oce
nić ten typ gminy pod obydwoma względami.

2) Dla unikndęci,a nieporozumień zaznaczam, że za przeciwieństwo 
gminy zbiorowej uważam gminę miejscową. Natomiast 
gmina zbiorowa może być gminą jednolitą allibo zł ozon ą, za- 
Jeżnie od tego, czy swojem władztwem obejmuje bezpośrednio 
terytorjum i ludność, na niem zamieszkującą (czy nawet tylko przebywa
jącą), czy też za pośrednictwem innych jednostek terytorialnych, np, gro
mad wiejskich. Samo istnienie gromad nie stanowi jednak jeszcze o cha
rakterze złożoności gminy; i tak np. w b. Kongresówce gmina jest jedno
lita, istnieje bowiem niezależnie od gromad, które nie pozostałą z nią 
w żadnym organicznym .związku. Jest to tembardziej oczywiste, że gro
mady na obszarze b. Kongresówki są związkami osobowemu, stanowemi,.. 
a nie terytorjailnemi.

Najwięcej objekcji nastręczać może naturalność 
gminy zbiorowej. Jej przeciwnicy za najmocniejszy argument 
przeciw niej uważają „zupełną“ sztuczność. Niewątpliwie 
gmina zbiorowa może być tworem sztucznym. Będzie ta
kim, jeśli jej granice wykreślimy, nie bacząc na nic, okrom licz
by ludności i wielkości obszaru. I nietylko może: przyznać 
trzeba, że bardzo często, gdzie ona istnieje, jest gmina zbio
rowa jednostką nienaturalną. W przeważającej liczbie wy-

*) Utarł się w Polsce z gruntu fałszywy pogląd, jakoby gmina zbio
rowa, podobnie jak i gromada wiejska1, były „pochodzenia rosyjskiego“^ 
Tymczasem koncepcja gminy zbiorowej przewija się konsekwentnie 
w rdzennie polskich i projektach d próbach realizacji przez cały czas,, od
kąd wogóle o nowoczesnej gminie można było mówić. I to bynajmniej 
nietylko w zaborze rosyjskim. Ta niezmiernie interesująca sprawa, czeka 
jeszcze na swego historyka. Por. Dr. E. Dubanowicz „O naprawie pod
staw gminy“, Warszawa 1919, oraz referat SŁ Podwiińskiegp, ogłoszony 
w Nr. IV „Samorządu Terytorialnego“ z r. 1929.



padków konserwujemy ją w tym kształcie, w jakim odziedzi
czyliśmy ją po zaborcach. Nie byliśmy panami sytuacji, nie 
od nas zależało kształtowanie jej granic. Różne czynniki od
działywały na nie, między innemi nawet złośliwość admini
stracji zaborczej. Z drugiej strony po odzyskaniu niepodle
głości sami w niejednym wypadku popsuliśmy granice gmin 
właśnie w kierunku sztuczności, dążąc do wzmocnienia zdol
ności gmin do wypełniania zadań. Działo się to zaś i dzieje 
dlatego, że nie mieliśmy dotychczas wyraźnego obrazu ideal
nego typu gminy, jako wytycznej polskiej polityki w zakresie 
podziału terytorialnego, powtóre zaś dlatego, że i w tej dzie
dzinie dają się odczuwać fatalne skutki złej ustawy o uregulo
waniu finansów komunalnych. Podziału środków, finansowych 
pomiędzy państwo i samorząd oraz pomiędzy poszczególne 
kategorje związków samorządu terytorialnego dokonała ona 
bowiem wbrew wszelkiej logice: zamiast wziąć za podstawę 
istniejące albo idealne, jakie w przyszłości zrealizować chce- 
my, jednostki samorządu oraz zadania, jakie one mają do speł
nienia, ustawa o finansach komunalnych stworzyła abstrakcyj
ny system skarbowy, nie liczący się zupełnie z rzeczywisto
ścią ani z zamierzonem ukształtowaniem się stosunków 
w przyszłości. Ponieważ zaś, pomimo że jest „tymczasową11, 
okazała się niebywale trwałą, przeto zmusza do dostosowy
wania do niej granic gmin, które w dążeniu do osiągnięcia nie
zbędnej zdolności finansowej rozszerzać przychodzi nieraz po
nad wszelką miarę i rację.

Pomińmy jednak te wypadki i powiedzmy sobie wyraźnie, 
że gmina w b. dzielnicy rosyjskiej nie jest ideałem. Wróćmy 
do samej zasady naturalności. Czy okręg, obejmujący większą 
liczbę miejscowości nie może odpowiadać postulatowi 
względnej naturalności ?

Odpowiedź mieści się już w moich poprzednich wywo
dach na temat znaczenia historycznej miejscowości. Od chwili, 
kiedy dla zaspokojenia swych potrzeb mieszkaniec wsi począł 
coraz częściej przekraczać granice swojej miejscowości, po
częły się wytwarzać nowe, między innemi także terytorialne, 
okręgi wspólnego zainteresowania ludności. Powstały na- 
turałne, bo odpowiadające potrzebom podstawy dla no
wych grup społecznych typu terytorialnego. Potrzeba tylko 
pociągnąć formalne granice i stworzyć odpowiednią organiza
cję. Cała rzecz jednak w tern, ażeby granicami objąć możli
wie liczne koła wspólnych interesów, ażeby o ile możności gra
nice gminy zbiegły się z granicami jak najliczniejszych kręgów 
wspólnego zainteresowania. Jest to ideał, którego w pełni 
urzeczywistnić nie będzie można nigdy. Zwłaszcza, że w rów
nej mierze respektować należy postulat zdolności gminy do 
działania. Cóż bowiem z tego, że zasięg wspólnych potrzeb 



będzie się dokładnie pokrywał z granicami gminy, jeżeli gmi- 
ma nie będzie zdolna tych potrzeb zaspokoić? Trzeba wsze
lako dążyć do możliwości zbliżenia się do ideału naturalności.

Jeżeli uznamy, co wydaje się być rzeczą oczywistą, że 
istnieją naturalne skupienia terytorialne, obejmujące większą 
liczbę, nie będzie już potrzeby spierać się o to, co jest bardziej 
naturalne, taki okręg, czy poszczególna miejscowość. Może 
być, że jeszcze poszczególna miejscowość, ale cóż z tego? 
W poszukiwaniu odpowiedniego okręgu dla jednostki terytor- 
jalnej, która ma być podmiotem administracji publicznej, a więc 
wykonywać poważne zadania, odrzucić będziemy musieii 
wszystko, co jest do spełnienia zadań niezdolne. Pod tym 
względem poszczególna miejscowość przechodzi ewolucję, ja
ką przeszły inne grupy społeczne, np. oparte na wspólności 
pochodzenia, jak ród albo nawet rodzina. Grupy te odegrały 
w rozwoju ludzkości rolę olbrzymią i' to we wszystkich kie
runkach, dziś jednak, jako ród, straciły zupełnie znaczenie, 
bądź jak rodzina, zacieśniły swoją rolę do minimum. (Można 
nad tem ubolewać, nie można jednak stwarzać takiego porząd
ku prawnego-, któryby z rodu lub rodziny czynił podmioty albo 
przynajmniej poważne czynniki np. życia gospodarczego albo 
politycznego.

Z punktu widzenia naturalności gminy zbiorowej niezmier
nej wagi jest sprawa istnienia odpowiedniego centrum, w któ- 
rem zbierają się nici jak największej ilości wspólnych intere
sów. Brak takiego centrum lub niewłaściwe położenie jest 
najpowszechniejszą wadą dzisiejszych gmin zbiorowych, od
bierającą im charakter skupienia naturalnego. Centrum musi 
być dobrze położone w stosunku do poszczególnych miejsco
wości, należących do gminy oraz jak najbardziej atrakcyjne. 
Ogniskować winno nietylko te sprawy i potrzeby, którym bez
pośrednio służy organizacja gminna, ale możliwie najliczniej
sze i najistotniejsze, a więc także gospodarcze i duchowe (re
ligijne). Takie przyrodzone ośrodki życia wiejskiego u nas 
stanowią z reguły miasteczka (osady miejskie) i wsie para
fialne.

Im mocniejszy, bardziej atrakcyjny jest ośrodek gminny, 
tem większą może być gmina bez uszczerbku swojej natural
ności. Zachodzić może jednak i taki wypadek, że jedna miej
scowość, stanowiąca ośrodek dla wsi okolicznych, jest dosta
tecznie silna, aby stać się samodzielną gminą. I w tym jednak 
wypadku należy mieć wzgląd na okoliczne miejscowości, aby 
ich nie pozbawiać przyrodzonego centrum. Jeżeli owa cen
tralna miejscowość, będąca np. większem skupieniem o cha
rakterze miejskim, posiada dość szeroką sferę własnych inte
resów publicznych, odrębnych od interesów okolicznych wsi, 
wtedy, sądzę, powinna stanowić oddzielną gminę, natomiast 
równocześnie stanowić może stolicę dla -gminy, która ją okala. 



W przeciwnym razie winna być objęta granicami gminy zbio
rowej, chociażby w zasadzie była zdolna stanowić oddzielną 
gminę.

Pod względem zdolności do podejmowania i wykonywa
nia zadań publicznych gmina zbiorowa przedstawia bardzo 
szerokie możliwości. Należy je jednak miarkować z uwagi 
na największą naturalność. Nie możemy zatem przewidywać 
dla niej zadań tego rodzaju, które z natury rzeczy są wyra
zem potrzeb wspólnych bardzo już dużym okręgom, jak po
wiat. Z drugiej strony zadania, przydzielone gminie, muszą 
być istotne. Wymaga tego nietylko ekonomja sil i, racjonal
ność organizacji, ale także wzgląd na samorządność gminy. 
Wtedy dopiero bowiem, kiedy damy gminie, obejmującej sto
sunkowo ciasne kolo mieszkańców, możność zaspakajania po
trzeb, zajmujących poważne miejsce w ogólnej skali potrzeb 
ludności, udostępnimy mieszkańcom wsi prawdziwy samorząd 
na podobieństwo miast1).

To wszystko, co powiedziałem wyżej o gminie zbiorowej,, 
jest jeszcze zbyt ogólną podstawą, nie pozwalającą jeszcze do
statecznie konkretnie wyobrazić sobie, jak taka gmina będzie 
wyglądać w rzeczywistości. Wskazane kryterja bowiem ze 
względu na swoją ogólnikowość pozwalają na bardzo subiek
tywne pojmowanie. Zgodziwszy się na nie, dwóch ludzi o róż
nej intencji zakreśliłoby granice jednej i tej samej gminy zu
pełnie inaczej. Dlatego zupełnie zrozumiałe jest dążenie do 
znalezienia bardziej zobjektywizowanych sprawdzianów.

W poszukiwaniu za takiemi sprawdzianami dochodzą nie
którzy do wysuwania na plan pierwszy czynników mecha
nicznych i powiadają, że gmina powinna obejmować taki a ta
ki obszar i taką a taką liczbę Iłudńości. Wspomniane zjawisko

*) Prof. Homeffer w cytowanej już poprzednio pracy powiada: 
„Dies aber (t. j. udostępnienie samorządu mieszkańcom wsiii) ist nur mö
glich, wenn die im Westen im Rheinland und Westfalen ausgebildete Ein
richtung der Amtsmänner und ländlichen Bürgermeister auch in den östli
chen Provinzen eingeführt wird. In dieser Einrichtung werden, mehrere 
benachbarten Ortschaften zu einem zwischen landrätlichem Kreise und 
kleinster Emizetortschaft liegenden Mittelwesen der Selbstverwaltung zu- 
sammengeschlossen, das nun wirkliche Selbstverwaltung ist mit einem, frei 
gewählten,, ehrenamtlichen oder beruflichen' Oberhaupt. Hier ist der Ver
band nich zu gross, alle Verhältnisse haben greifbare und überschaubare 
Nähe, die einzelnen ikteineni Ortschaften werden aus1 ihrer Enge herausge- 
hoberj und bilden vereinigt einen wirklich ileistungsfähilgen, in sich selb
ständigen, der Autonomie fähigen Selbstverwaltungskörper, wie die Städte. 
Nur durch diese Organisation, dieses Zwischenglied der Amtsmannschaf- 
ten kann es überhaupt zu einer ländlichen Selbstverwaltung kommen...‘ 
(str. 66).



spostrzegamy nieomal we wszystkich przedwojennych projek
tach galicyjskich1), a także i w obecnie toczącej się na ten 
temat dyskusji daje się ono zauważyć2). Według mojego zda
nia tą. drogą nie dojdziemy do pożądanego wyniku. Obydwa 
zasadnicze elementy w budowie gminy bowiem, jakiem! są 
obszar i ludność, jednakowo odmierzone, dadzą zupełnie róż
ny efekt w poszczególnych częściach Rzeczypospolitej. I to 
nietylko w częściach od siebie odległych, ale nawet w tern sa
mem wojwództwie, a nieraz nawet w tym samymi powiecie. 
Tak bardzo różnolite są nasze stosunki. A nam przecież nie 
zależy bynajmniej ma mechanicznem zrównaniu gmin, lecz na 
osiągnięciu jednakowego minimum zdolności do wypełniania 
zadań publicznych. Wysuwanie, jako podstawy określenia 
gminy in concreto, ilościowych momentów obszaru i lu
dności, jest tedy niedopuszczalnem upraszczaniem sobie zada
nia, polegającem na pomieszaniu wniosków z przesłankami. 
Albowiem okoliczność, że w pewnej okolicy gmina, odpowia
dająca minimalnej zdolności do działania, będzie miała określo
ną przestrzeń i liczbę ludności, jest już wnioskiem, a nie prze
słanką.

») Porównaj cytowaną poprzednio pracę D-ra E. Dubanowicza.
2) Por. IV tom „Materiałów Komisji dla usprawnienia, administracji 

publicznej przy Prezesie Rady Ministrów“., Warszawa, 1930.

Niemniej przeto bardziej szczegółowe i bardziej, konkret
ne podstawy określenia, gminy, aniżeli poprzednio wymienione 
ogólne zasady, są niezbędne. Sądzę, że można je znaleźć tyl
ko w drodze bliższego ustalenia f u n k c y j gminy, doki a- 
dn i e j s z e go zakreślenia jej' tych minimalnych z a- 
d a ń, których wypełnienia od nich oczekujemy. I aczkolwiek 
nie można się kusić o zupełną dokładność, życie bowiem roz
wija się i wysuwa coraz to nowe problemy do rozwiązania 
i nowe zadania, to jednak, znając dzisiejszą gminę i ogół dzi
siejszych zadań publicznych, tudzież przynajmniej ogólne ten
dencje rozwoju, możemy ustalić przynajmniej najważniejsze 
zadania gminy na dziś i na niezbyt odległą przyszłość z taką do
kładnością, ażeby na tej podstawie doskonały znawca miej
scowych stosunków mógł bez większego błędu wykroić gra
nice gminy. Innemi słowy, poprzednio omówione ogołne za
sady mając stale na uwadze, musimy sobie uświadomić, do 
czego powinna być zdolna gmina wiejska taka, do jakiej 
dążymy, przyczem na zdolność ową wpływać będzie dosta
tecznie skupienie sił materialnych i moralnych.

Jedno jeszcze zastrzeżenie. Są potrzeby publiczne po
wszechnie uznane i bezsporne, których jednak dzisiaj nie mo
żemy zaspokoić ani w gminie, ani w żadnej innej organizacji 
ze względu na nasze ogólne warunki, przedewszystkiem 



naszą ogólną zamożność społeczną. Jednak potrzeby owe by 
najmniej nie zanikną, lecz dalej róść będą. Dojdą do takiego 
nabrzmienia, do takiego natężenia poczucia ich nieodzowności, 
że je kiedyś ktoś w jakiś sposób zaspokoić będzie musiaL Otóż 
i takie potrzeby należy brać pod uwagę przy rozpatrywaniu 
zadań gminy. Niemożna tego oczywiście rozumieć w ten spo
sób, ażeby gmina mogła im dzisiaj uczynić zadość. Zaspokoi 
je wtedy, kiedy zaspokojenie ich w Polsce będzie wogóle moż
liwe ze względu na ogólne warunki.

Już poprzednio powiedzieliśmy sobie, że zadania, które 
należy przydzielić gminie, muszą być poważne, istotne. Okre
ślenia te są oczywiście względne. Znaczą one tylko tyle, że 
w skali publicznych potrzeb mieszkańców wsi potrzeby, które 
powinna gmina zaspakajać, mają zajmować stosunkowo wyso
kie miejsce. Przejdźmyż teraz kolejno najważniejsze dziedzi
ny obecnej i przewidywanej działalności samorządu terytorial
nego i spróbujmy ustalić przynajmniej przykładowo, które 
z tych zadań może i powinna wykonywać gmina wiejska.

A więc przedewszystkiem dziedzina oświaty. Gmina mu
si być zdolna do założenia i utrzymania szkoły po
wszechnej. 1 to szkoły takiego: typu, jaki odpowiada 
współczesnym wymaganiom społeczeństwa. Zależy od ustro
ju szkolnictwa, czy każda szkoła stanowi odrębną całość, czy 
też szereg szkół w sąsiednich czy też pobliskich miejscowości 
wiąże się w jednostkę wyższego' rzędu. Ze względu na prze
ważający system osiedlenia u nas i ze względu na potrzebę 
udostępnienia ogółowi ludności szkoły możliwie najwyższego 
rzędu, uważałby raczej to drugie za bardziej właściwe. 
W każdym bądź razie interesy ludności, skupiające się wokół 
szkoły powszechnej, są dzisiaj tak silne, że pozostawienie, jej 
poza organizacją gminy byłoby równoznaczne z pozbawieniem 
gminy jednego z najmocniejszych wiązadeł wspólności inte
resów.

Potrzeby kulturalne wsi rosną szybko tak, że nawet już 
dzisiaj nie wystarcza sama szkoła dlo zaspokojenia ich. Rodź: 
się coraz powszechniejsza potrzeba dl o k si z t a ł c a n i a 
i kształcenia dorosły ch, ujętego w system i opar
tego o pewne stałe urządzenia, dojrzewa potrzeba b i b 1 j o- 
t e k publicznych na wsi i t. p., równocześnie zaś coraz bar
dziej aktualną staje się sprawa ujęcia w formy organizacji pu
blicznej wychowania w wieku przedszkolnym. Z tern 
wszyśtkiem należy się liczyć przy projektowaniu gminy, tem- 
bardziej, że omawiana kategorja potrzeb wykazuje tendencje 
do szybkiego wzrostu i natężenia.

W zakresie k o m u n i k a c j i publicznej1 gminie przy
paść winny w udziale poważne zadania, a mianowicie zakła
danie i utrzymywanie dróg, łączących poszczególne miejsco



wości gminy, a zwłaszcza centrum gminy z jej otoczeniem, 
oraz dróg dojazdowych do arteryj komunikacyjnych ogólniej
szego znaczenia. Ten rodzaj połączeń drogowych przekracza 
zdolność i zakres zainteresowania poszczególnych wsi, nie do
rasta jednak do stopnia interesów ogólnopowiatowych: nada- 
je się typowo do obrębu zadań jednostki ciaśniejszej, będącej 
jednak zbiorowością miejscowości. Z drugiej zaś strony dro
gi omawianego charakteru nabierają coraz większego znacze
nia. Można bowiem mieszkać blisko- pierwszorzędnych i dale
kobieżnych dróg, równocześnie zaś, wskutek braku sieci no
woczesnych dróg -dojazdowych być zupełnie pozbawionym 
dobrodziejstw bardziej kulturalnej komunikacji. Wreszcie ten 
rodzaj dróg przy odpowiednio intensywnej gospodarce gminy 
i rozpowszechnieniu się ulepszonych środków lokomocji (ro
wery, autobusy), przez zwiększenie zasięgu oddziaływania 
ośrodka gminnego- może złagodzić niejedną niedogodność, wy
nikającą z konieczności objęcia granicami gminy znacznego 
terytorium, gwoli zapewnienia gminie niezbędnej podstawy 
materialnej działania.

W dziedzinie opieki społecznej przeżywamy 
nietylko ilościowy, ale także jakościowy wzrost potrzeb. Tra
dycjonalne formy „dobroczynności“ coraz mniej wystarczają 
nawet w stosunkach wiejskich. Podstawą nowoczesnej akcji 
opiekuńczej stają się pewne stałe i specjalne urządzenia. Wie
le z nich nie nadaje się z natury rzeczy do koncentrowania 
w jednostkach wyższego rzędu, poczynając od powiatów. Tu 
należą przedewszystkiem wszelkiego rodzaju przycho
dnie opiekuńcze, których terytorialny zasięg jest z natury 
niewielki. Tu również zaliczyćby można pewne urządzenia 
o charakterze zakładów czy półzakładów: np. skupiając sza
blonowo w powiecie opiekę zakładową nad starcami i kaleka
mi z jednej strony, nieraz obciążamy nadmiernie powiat, ogra
niczając jego możność zajęcia się ważniejszemi i bardziej do 
koncentracji nadającemi się rodzajami opieki, jak np. opiekę 
nad sierotami, z drugiej strony pozostawiamy poza wszelką 
opieka zakładową licznych potrzebujących, zwłaszcza potrze
bujących częściowej opieki zakładowej (w pewnych sezonach, 
albo potrzebujących tylko pewnego rodzaju świadczeń, jakie 
daje zakład). Sądzę przeto, że gmina winna być zdolna nie
tylko do biernego udziału w akcji opiekuńczej przez ponosze
nie kosztów, ale także do pewnej samodzielniej gospodarki 
prze utrzymywanie pewnych stałych urządzeń i prostych za
kładów.

To- samo mniej więcej można powiedzieć o- pieczy nad 
zdrowotnością publiczną, łącznie z wetery
narią, która w szeregu zadań publiczych zajmuje miejsce 
na pograniczu pomiędzy zdrowotnością a popieraniem hodowli 
zwierząt. Takie urządzenia stałe, jak przychodnie 



i ośrodki zdrowia, zakłady kąpielowe, przychodnie dla zwie
rząt oraz utrzymywanie fachowego personelu (lekarze rejono
wi, higienistki, akuszerki, oglądacze zwierząt, dozorcy środ
ków żywności i t. d.) kwalifikują się typowo do samodzielne
go zakresu działania gminy, będącej zbiorowością miejscowo
ści. Przenosząc tc przedsięwzięcia na powiat, mimo znacznie 
węższego^ koła wspólnego zainteresowania ludności i pozba
wiając zainteresowane czynniki miejscowe wszelkiego lub 
istotnego na nie wpływu, wchodzimy na drogę, która wiedzie 
nas ku zbiurokratyzowaniu.

Niezupełne jeszcze skrystalizowanie się form pieczy sa
morządu terytorialnego nad podnoszeniem kultury r o 1- 
n e j utrudnia przewidywanie, jakie zadania w tej tak ważnej 
w Polsce dziedzinie przypadną gminie. Jeżeli jednak, co zda- 
je się być rzeczą pewną, pójdziemy dalej po linji rozwoju akcji 
samorządu terytorialnego' (zupełnie samodzielnej’ czy uzupeł
niającej samorząd rolniczy i zrzeszenia dobrowolne) w zakre
sie popierania rolnictwa, im bardziej będą się krystalizować 
i układać w system formy tej akcji, istotny udział w niej gmin 
wiejskich będzie nieunikniony. Dystans pomiędzy poszczegól- 
nem drobnem gospodarstwem a urządzeniami ogólnopowiato- 
wemi jest bowiem zbyt duży, aby mogła wystarczyć akcja sa- 
mego powiatu. I w tym przeto kierunku liczyć się trzeba z za
daniami gminy i jej zdolność do podołania takimże obowiązkom 
trzeba mieć na uwadze.

Na przeglądzie powyższych grup zadań gminy, które uwa
żam za główne, można poprzestać, mimo, że nie wyczerpują 
one tematu. Jeżeli bowiem gmina wiejska będzie zdolna wy
pełnić owe najważniejsze zadania, będzie mogła również wy
konać, że się tak wyrażę, ubocznie, cały- szereg innych.

Akcentując zdolność gminy do wykonywania istotnych 
zadań z zakresu administracji publicznej w rodzaju wyżej wy
mienionych, mam na myśli zarówno zdolność finansową, jak 
i siły moralne, względnie intelektualne. Nietylko więc pod ką
tem widzenia naturalnego' zasięgu wspólnego zainteresowania 
mieszkańców poszczególnemi zadaniami, ale także pod kątem 
widzenia możności zgromadzenia sił i środków obydwóch ro
dzajów trzeba określać okręgi gminne.

W jaki jednak sposób może gmina, posiadając odpowie
dnie środki, wykonać wyliczone zadania? Odpowiedź na to 
pytanie prowadzi nas do ustalenia dalszego, jakkolwiek wtór
nego, to przecież ważnego kry ter jum: gmina musi być 
z d o li n a d o u! trzy ma n i a minimalnego wpraw
dzie, lecz stale i zawodowo zajmujące
go się jej Zadaniami personelu zarówno 
t. zw. fachowego, jak i o g ó In o a d m i n i s t r a- 
c y j n e g o.



O lie chodzi o t. zw. fachowców — sprawa jest zupełnie 
jasna. Utrzymanie dróg (o ile oczywiście prowadzi się na nich 
odpowiednie roboty), ośrodków zdrowia, przychodni opiekuń
czych i sanitarnych i t. d. wymaga ¡nieodzownie stałego i fa
chowo do tego- rodzaju obowiązków przygotowanego perso
nelu. Inaczej nie opłaci się, bo nie osiągnie celu, utrzymywa
nie samych wspomnianych urządzeń. Personel fachowy nad
zorczy wyższego rzędu jest w gminie oczywiście zbędny i wy
starczy w powiecie. Gdybyśmy jednak i personel wykonaw
czy oddali powiatowi, pozbawilibyśmy gminę jednego z naj
ważniejszych środków samodzielnego gospodarowania.

Ale rozbudowa agend gminnych w poszczególnych kie
runkach wymaga równocześnie licznych i stałych funkcyj ogól- 
noadministracyjnych i ogólnogospodarczych. Potrzeba po- 
prostu stałego urzędu gminnego i stałych tego urzę
du funkcjonarjuszów. Nie należy tu do rzeczy bardzo zresztą 
słuszny postulat, aby owych funkcjonarjuszów było jak naj- 
muieji i ażeby stosunkowo najmniejszą część dochodów gminy, 
wobec skromności całej gospodarki gminnej, przeznaczać na 
nieproduktywne wydatki administracyjne; jest to bowiem: na
kaz oszczędności, obowiązujący we wszelkiej gospodarce pu
blicznej, niezwiązany bezpośrednio z kwestią typu gminy. Nie 
należy również do rzeczy z tego samegO’ powodu skądinąd 
bardzo ważna sprawa, czy owe ogólnoadministracyjne czyn
ności załatwi urzędnik, czy zawodowy, lecz pochodzący z wy
boru naczelnik gminy na wzór zachodnio-pruskich burm istrzów 
wiejskich czy „amtsmanów“. Dla naszych rozważań wystar
czy stwierdzić nieodzowność istnienia zawodowego personelu 
ogólnoadministracyjnego' w gminach i to nieodzowność tak 
oczywistą, że zdolność gminy do utrzymania takiego persone
lu uznać musimy za jedno z kryterjów, określających granice 
gminy. Trzeba przyznać, że omawiany czynnik będzie dzia
łał w kierunku szerszego zakrojenia granic gmin. Albowiem 
gospodarka gminna musi być na tyle rozbudowana, ażeby 
opłacił się wydatek na administrację w stosunku do wydatków 
bezpośrednich na wykonanie zadań.

Takie postawienie kwestji spotyka się z zarzutami ze 
strony zwolenników gminy miejscowej i gminy „nieco po
większonej“. Ubolewają oni nad upośledzeniem pracy „hono
rowej“ w gminie i nad jej zbiurokratyzowaniem. Zarzuty to 
zupełnie nieistotne i niesłuszne. Rola czynnika obywatelskie
go w samorządzie polega dzisiaj bynajmniej nie na tern, że 
obywatel wykonywa funkcje, które poza samorządem 
spełnia zawodowy urzędnik, lecz na tern, że w samorządzie 
obywatel decyduje sprawy, które poza samorządem de
cyduje zawodowy urzędnik. Moment decyzji jest najważniej
szy, dlatego tak doniosłą jest rola samorządu w administracji 
publicznej. Natomiast czynności, przygotowujące decyzję oraz 



czynności wykonawcze wymagają dzisiaj, w dobie fachowo
ści i specjalizacji, zawodowego przygotowania i zawodowego 
poświęcenia się im. Obywatel, pracujący „honorowo“ i ubocz
nie przy wszystkich swoich zawodowych pracach, które go 
absorbują dziś więcej, niż dawniej, albo wcale nie potrafi 
owych funkcyj wypełnić, albo, wypełniając je, uczyni to' źle,, 
a w każdym razie gorzej, niż zawodowy urzędnik. I cóż nam 
wtedy przyjdzie z pozornie większej „samorządowości“ gmi
ny, gdy potrzeby publiczne ludności będą niedostatecznie za
spokojone?

Chcąc uniknąć konieczności utrzymywania przez gminę 
niezbędnego' aparatu administracyjnego, musielibyśmy pozba
wić ją wszystkich poważniejszych funkcyj. Otrzymaliśmy sa
morząd „czysty“ wprawdzie, jak to niektórzy mojem zdaniem 
błędnie pojmują, ale równocześnie nieomal zupełnie — pusty.. 
Funkcję, które z powodu bezpośredniego zainteresowania lu
dności powinny należeć do gminy, musiałby i tak ktoś wyko
nać, bo przecież są one wyrazem istniejących potrzeb. 1 ten 
ktoś musiałby zatrudnić niemi zawodowych funkcjonarjuszów. 
Ponieważ zaś byłby to związek terytorialnie obszerniejszy, 
więc zadania byłyby wykonywane bez dostatecznego wpływu 
i kontroli bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców. Czyli 
zabrnęlibyśmy w biurokrację już nie pozorną, ale najbardziej 
rzeczywistą i groźną.

Utrzymywanie przez gminę zawodowego personelu admi
nistracyjnego rozwiązuje nam równocześnie ¡inne ważne zaga
dnienie, o którem już była mowa wyżej. Skoro bowiem w każ
dej gminie istnieć musi stały aparat administracyjny dla zadań 
gminy, to można go równocześnie użyć do tych czynności 
przygotowawczych i wykonawczych w zakresie a d m i n i- 
Si t r a c jri r z ą d owe j, jakie muszą być wypełniane po
niżej powiatu. Ewentualne powiększenie aparatu ze względu 
na wymienione czynności jest ważne z punktu widzenia dosta
tecznego uposażenia gmin w środki finansowe, nie ma już je
dnak zasadniczego znaczenia. Będzie to równocześnie roz
wiązanie najprostsze i ze wszech miar najkorzystniejsze: 
oszczędzi państwu niebezpiecznej rozbudowy zawodowej biu
rokracji rządowej, skupi wszystkie interesy administracyjne 
ludności' — samorządowe i rządowe — w bliskim jej i dogo
dnym urzędzie gminnym, zapewni jej pośrednio pewien wpływ 
także na funkcje administracji rządowej'.

Oto’ są wszystkie, mojem zdaniem, kryteria, według któ
rych określać można i należy granice gminy wiejskiej zbioro
wej. Wszystkie — zarówno ogólne, jak i szczegółowe — 
traktować trzeba współrzędnie. Jedne z nich będą działały 
w kierunku wielkich gmin (siła płatnicza, utrzymanie stałego 
aparatu administracyjnego), inne raczej w kierunku odwrot



nym (zasięg spójnych interesów mieszkańców w stosunku do 
poszczególnych zadań). Jedne muszą korygować drugie. 
Otrzymamy w ten sposób twór wprawdzie niedoskonały, bo 
nieodpowiadający w całej pełni wszystkim wymaga
niom, ale twór żywotny. Pod względem terytorialnej wielko
ści i liczby ludności będą się takie gminy znacznie od siebie 
różniły w poszczególnych okolicach kraju. Wspólnym dla 
nich mianownikiem będzie jednak w zasadzie równe minimum 
zdolności do wykonania zadań. A to jest rzecz najważniejsza.

Wykreślenie na gruncie granic gmin, odpowiadających 
powyższym postulatom, nie będzie rzeczą łatwą. Wymagać 
będzie doskonałej znajomości terenu. Niema jednak łatwiej
szego sposobu. Gdybyśmy bowiem ujęli w formulę prawną 
jakiekolwiek kryterja mechaniczne i pod ich automatycznem 
działaniem chcieli podzielić państwo na gminy, otrzymaliby
śmy w wyniku róźnolitość gorszą od tej, jaka dzisiaj istnieje. 
Bo dzisiejsza ma za sobą przynajmniej — tradycję.

V. Gromada wiejska.

Powracam do uwag, które uczyniłem, poprzednio na temat 
znaczenia poszczególnej miejscowości typu wiejskiego. Stwier
dziłem, że pojedyńcza wieś ńie nadaje się z reguły na podsta
wę zasadniczej jednostki administracyjnej poniżej powiatu, ja
ką być powinna gmina. Z drugiej jednak strony wspólność in
teresów, także charakteru publicznego, sąsiadów, zamieszka
łych w jednej wsi, jest wciąż jeszcze tak duża i poczucie tej 
wspólności tak silne, że proste pominięcie wsi w organizacji 
terytorialnej państwa byłoby według mego zdania czemś 
sztucznem i szkodliwem.

Miejscowość wiejska (oraz t. zw. w b. dzielnicy rosyjskiej 
osady miejskie) stanowi na całym obszarze Rzeczypospolitej 
jednostkę prawa publicznego; poza b. Kongresówką, gdzie 
gromada wiejska nosi wciąż jeszcze charakter stanowej, wło
ściańskiej wspólnoty, są to wszędzie jednostki typu terytorial
nego. Z ich istnieniem łączą się wszędzie pewne odrębne for
my własności zwłaszcza nieruchomości: majątek gmin miej
scowych, względnie gromad wiejskich, „dobro gminne“, grun
ta, znajdujące się „we wspólnem użytkowaniu włościan“. Już 
z tego samego powodu powstaje poważna1 trudność, gdybyśmy 
istniejącą organizację publiczną poszczególnej miejscowości 
chcieli całkowicie zlikwidować na rzecz gminy zbiorowej. 
Trudność ta jednak, w związku z innemi poważna, sama w so
bie dałaby się ostatecznie usunąć. Możnaby ostatecznie stwo
rzyć specjalne instytucje prawne, pozbawione charakteru te
rytorialnej czy nieterytorjalnej korporacji prawa publicznego, 



w które możnaby przelać dzisiejszą treść wspomnianych po
przednio stosunków prawnych.

Gminy miejscowe i gromady wiejskie powołują wszędzie 
pewne organa władz miejscowych, których istnienie jest nie
odzowne bez względu na istnienie lub nieistnienie korporacyj 
publicznych, obejmujących poszczególne wsie. I to jest, 
w związku z innemi, poważna trudność, jednak sama w sobie 
traktowana, mogłaby być również usunięta. Możnaby miano
wicie, jak tego chcą niektóre projekty ustaw o- ustroju gminy, 
pozostawić organom gminy zbiorowej wyznaczenie miejsco
wych organów władzy dla poszczególnych wsi; możnaby 
wreszcie, co uważałbym już za bardziej właściwe, powołać 
mieszkańców poszczególnych wsi do1 wyborów organów wła
dzy miejscowej, nie powołując jednak równocześnie do życia 
żadnej miejscowej korporacji prawno - publicznej.

Wspomniane trudności, podnoszone zazwyczaj, jako głów
ne argumenty przeciwko likwidacji gromad wiejskich, nie pO'- 
winny być więc, według mojego zdania, decydujące. Za taki 
natomiast uważam fakt istnienia pewnych publicznych 
potrzeb, wynikających ze w s p ó ł ż y c ia 
w j e d n e j w s i, k t ó r y c h gmina z b i o r o w a ja
kąkolwiek byłaby ona co do wielkości, należycie za
spokoić nie może. Pod tym względem zgadzam się 
zupełnie ze zwolennikami gminy ściśle miejscowej, różnię się 
jednak z nimi co do wniosków i podczas gdy oni fakt istnienia 
wspomnianych potrzeb i t y 1 k o tych potrzeb uważają za 
rozstrzygający dla stabilizowania odpowiedniego' typu gminy, 
stanowiącej bezpośrednie po powiecie ogniwo w organizacji 
terytorialnej, ja w myśl wszystkich poprzednich wywodów 
główny nacisk kładę na i n n ą kategorię potrzeb, mianowicie 
na takie, których ani gmina miejscowa, ani powiat zaspokoić 
nie zdoła, względnie nie uczyni tego dobrze, tę kategorię uwa
żam za najważniejszą i dla niej pragnę zarezerwować zasa
dniczą formę organizacji terytorialnej na wsi, mianowicie gmi
nę; dla poprzednio zaś wspomnianych, aczkolwiek ważnych, 
jednak drugorzędnych potrzeb, uważam za wskazane pozosta
wić względnie stworzyć formę osobną, jeśli się tak wyrazić 
można — drugorzędną, a mianowicie gromadę wiejską.

Zadania, któreby miała wypełnić gromada, nietrudno wska
zać. Oto np. istnieje tu i owdzie potrzeba założenia 

,i utrzymania publicznej studni we wsi, utrzymywania w po
rządku ulic wiejskich, stanowiących odgałęzienie drogi gmin
nej, biegnącej przez wieś, położenia chodników we wsi, zbioro
wego' odbioru prądu z elektrowni okręgowej, utrzymania domu 
ludowego' czy innego ogniska kultury itd. Są to bezwątpienia 
potrzeby publiczne. Nie wszędzie jednak będą one aktualne, 
a w każdym razie nie wszędzie równie aktualne. Wszelako tu 
i owdzie mogą, niekiedy zaś muszą być zrealizowane z wielkim 



dla ogólnego* postępu kulturalnego pożytkiem. Niekoniecznie 
muszą być one sprecyzowane w ustawach, nie wymagają spe
cjalnych rygorów prawnych: mogą pozostać w sferze t. zw. 
dobrowolnego' zakresu działania. Nie będą wymagały stałego 
aparatu administracyjnego, ani skomplikowanych źródeł do
chodowych: sądzę, że umożliwienie poboru na te cele t. zw. 
dopłat specjalnych (art. 31 ustawy o finansach komunalnych) 
w znacznym stopniu rozwiązywałoby sprawę pod względem 
finansowym. Szablonowe przekazanie wymienionych zadań 
gminie zbiorowej byłoby równie sztuczne i szkodliwe, jak 
przekazanie powiatowi zadań gminy. Dlatego należy utrzymać 
dla nich pod każdym względem skromną i w strukturze swo
jej prostą jednostkę terytorialną o charakterze 'terytorialnej 
korporacji prawa publicznego w postaci gromady wiejskiej.

Do wymienionych zadań, jako wtórne, przyłączyłyby się 
poprzednio wspomniane: a więc zarząd majątkiem, „dobrem“ 
i t. d. oraz powoływanie miejscowych organów władzy, które 
działałyby raz jako organa gminy, raz jako organa gromady.

Przeciwko utrzymaniu gromady obok gminy zbiorowej 
podnosi się zazwyczaj dwojakiego rodzaju argumenty. Pierw
sze zarzucają niezgodność z art. 65 Konstytucji z tego miano
wicie powodu, że wspomniany przepis ustala trójstopniowy po
dział Państwa Polskiego dla celów administracji rządowej i sa
morządowej, gdy tymczasem gromada byłaby czwartym sto
pniem. Nie podzielam tego argumentu. Sądzę bowiem, że art. 
65 wyklucza jedynie czwartą jednostkę terytorialną dla celów 
administracji rządowej., nie zajmuje się zaś wcale ewentualno
ścią istnienia jednostek samorządu terytorialnego poza wy- 
mienionemi, któreby nie były równocześnie jednostkami admi
nistracji rządowej. Gdyby jednak nawet odnośny ustęp Kon
stytucji musiał być interpretowany w sensie dla gromady nie
przychylnym, to i tak w dobie generalnej rewizji Konstytucji, 
w jakiej żyjemy, nie powinien to być argument rozstrzygający.

Drugi rodzaj argumentów streszcza się w zarzucie, że 
istnienie czwartej jednostki terytorialnej skomplikuje organiza
cję i podniesie ogólne ciężary administracyjne. 1 tych argu
mentów nie mogę uznać za trafne. Uważam, że w rezultacie za
wsze najkosztowniejsze jest zadawanie gwałtu istniejącym po
trzebom, te zaś właśnie wymagają utrzymania gromady. Nie- 
zaspokojenie żywotnych potrzeb do niczego dobrego na dłuż
szą metę nie doprowadzi, zaspakajanie ich zaś przez gminę 
zbiorową będzie zawsze kosztowniejsze. Niezdrowej tendencji 
do rozbudowy aparatu administracyjnego można położyć tamę 
przez odpowiednie normy organizacyjne. Zresztą kilkudziesię
cioletnie trwanie gromad na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej 
wykazuje płonność żywionych pod tym względem obaw.



VI. Sposoby realizacji.

Dotychczas mówiłem o idealnym, według moich poglądów, 
typie gminy wiejskiej. Starałem się jednak nie przesądzać 
dróg, któreby nas mogły zbliżyć do ideału. Nie czyniłem tego 
dlatego, że można, a mojem zdaniem w tym wypadku nawet 
koniecznie trzeba, użyć rozmaitych dróg, aby dojść do tego 
samego celu.

Nie możemy ani na chwilę spuszczać z oka właściwego 
celu, który chcemy osiągnąć. Jest nim przecież nie mechanicz
ne zrównanie gmin w calem Państwie, czy to pod względem 
wielkości czy pod względem wewnętrznego ustroju: chodzi 
nam jedynie o to, ażeby w calem Państwie istniała 
poniżej powiatu jakaś jednostka terytorialna, zdolna wykonać 
jednakowe minimum zadań, jakie na nią włożymy. Na tern się 
rozpoczyna i kończy postulat jednolitości gminy. Na podstawie 
tego wszystkiego, co poprzedhio mówiono, można śmiało twier
dzić, że takiemu postulatowi odpowiedzieć mogą gminy pod 
wieloma względami, a przedewszystkiem pod względem swo
jej organizacji, bardzo różnolite. Ó ile' tedy za tą różnolitością 
przemawiają dość poważne względy, możemy i powinniśmy 
bez szkody dla właściwego celu ukształtować rozmaicie orga
nizację gminy, przystosowując ją jak najlepiej do miejscowych 
stosunków.

, Polska pod względem swojego podziału terytorialnego dla 
celów administracji publicznej nie jest niezapisaną kartą, na 
której swobodnie można kreślić granice okręgów, jakieby od
powiadały koncepcji, uznanej teoretycznie za najlepszą. Po
dział już istnieje, aczkolwiek nie odpowiada wymaganiom. To 
też, dążąc dio zmiany, za punkt wyjścia wziąć się musi wszyst
ko, co już obecnie istnieje; nowego podziału nie można t w o- 
r z y ć od nowa, ale w pożądanym kierunku trzeba istniejący 
przekształć a ć. Jest to tembardziej konieczne, że po
dział terytorialny wiąże się ze wszystkiemi interesami zbioro
wości, że owe interesy układają się w ramach podziału admini
stracyjnego w pewne wyodrębnione kompleksy, że przeto każ
da zmiana musi naruszać pewien istniejący układ interesów 
publicznych. Ostrożność i e w o 1 u c y Jność jest 
tedy naczelnem przykazaniem w polityce podziału administra
cyjnego Państwa. Odnosi się to w najwyższym stopniu do gmi
ny ; taka albo inna forma gminy bowiem, jako jednostki ludności 
najbliższej : obejmującej najszerszą sferę najpowszedniejszych 
i najpowszechniejszych jej interesów, najgłębiej i najmocniej 
zakorzenia się w psychice mas. Nie chodzi więc tylko o obiek
tywną wartość danego typu gminy: ważny jest również stosu
nek subiektywny zainteresowanej ludności, wyrażający się 
w przywiązaniu, wyrobionym przez długoletnie istnienie na da
nym terenie.



Ostrożność i ewolucyjność jest wskazana z innego' jeszcze 
powodu. Oto, uznając pewien typ gminy zasadniczo za najlep
szy, nie można jednak nigdy przewidzieć z bezwzględną pew
nością, czy wytrzyma on próbę życia na danym terenie. Im 
bardziej ogólne i elastyczne będą ramy organizacyjne, tem za
wsze lepiej i bezpieczniej. Winny być one takie, ażeby w ich 
obrębie życie samo mogło sobie wyżlabiać najwłaściwsze tory. 
Tembardziej, że z natury rzeczy podział administracyjny, zwła
szcza na gminy, nie może ulegać częstym zmianom. Każda 
zmiana bowiem oznacza przewrót w życiu zbiorowości. Dlate
go też. uznając istniejący stan rzeczy za punkt wyjścia, z dru
giej zaś strony mając na oku ustalony idealny typ gminy, nie 
należy, mojem zdaniem, stwarzać dla tego idealnego typu wy
kończonych form prawnych, lecz tylko’ takie, w których doko- 
nywaćby się mogła względnie swobodna ewolucja w uznanym 
za pożądany kierunku. Inaczej mówiąc, nie należy ujmować ży
cia zbiorowego; zwłaszcza na stopniu gminnym w takie formy, 
iz którychby bez zmian o charakterze radykalnym, nie było od
wrotu.

Postulatowi, o którym mowa, stosunkowo’ najłatwiej uczy
nić zadość na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej. O ile bowiem 
chodzi O’ zasadnicze formy organ i z a c y j n e (ale tylko 
o to) — istniejąca gmina na tym obszarze stosunkowo najbar
dziej odpowiada idealnemu typowi. W myśl wytycznych, po
przednio’ ustalonych, zmiany iść winny tutaj w kierunku więk
szego’ „unaturalnienia“ okręgów gminnych, co się będzie prze
ważnie wyrażać w zmniejszaniu istniejących gmin. Gmina na 
tym obszarze przedstawia stosunkowo największą zdolność do 
wykonywania zadań, ze względu przeto' na przewodnią ideę, 
o którą nam chodzi, niema potrzeby szybkiego dokonania ja
kichś gruntownych przemian i bez żadnej1 szkody dla interesów 
całości można te zmiany, które są potrzebne dla udoskonalenia 
typu gminy, przeprowadzać powoli i stopniowo1. Niema rów
nież potrzeby stwarzania jakichś norm generalnych dla prze
budowy gminy w b. dzielnicy rosyjskiej pod względem jej ty
pu, a niezbędne zmiany, o których mowa, mogą być dokony
wane i n d y w ¡dualnie. Inna sprawa, że na tym wła
śnie obszarze zachodzi pilna potrzeba unormowania w e- 
w n ę t r z n e j organizacji gminy, to jednak do rzeczy nie 
należy.

Inaczej rzecz się przedstawia na terenie województw za
chodnich i południowych. Istniejący tutaj typ gminy ściśle 
miejscowej pod najważniejszym względem, a mianowicie zdol
ności do wypełniania zadań publicznych, pozostaje w tak wiel
kiej dysproporcji do gmin w reszcie Państwa, ponadto zaś róż
nice pod tym samym względem pomiędzy gminami jednego 
i tego samego typu zasadniczego’ są tak wielkie, że uniemożli
wia to lub paczy wszelką ogólnopaństwową politykę admini



stracyjną. Im dalej zaś rozbudowuje się ustawodawstwo ad
ministracyjne, tern jest gorzej i tem pilniejszą staje się sprawa 
sprowadzania zdolności gmin do działania do jednej minimalnej 
miary. :Nie da się tego* osiągnąć na omawianym terenie drogą 
indywidualnych zmian granic gmin na podstawie obowiązują
cego prawa. Na Terenie województw zachodnich nie da się te
go również osiągnąć przez proste włączenie obszarów dwor
skich do gmin, wymagające zresztą stworzenia osobnej podsta
wy prawnej ; tym bowiem sposobem doprowadzilibyśmy zale
dwie do względnego zrównania gmin w województwach połu
dniowych. W obydwóch omawianych grupach województw 
niezbędna się staje reforma dalej idąca i bardziej radykalna.

Czy powinna ona sięgać aż do zupełnego przekreślenia ist
niejącego tam typu gminy i powołania na jego miejsce gminy 
zbiorowej na podobieństwo gmin w województwach central
nych i wschodnich? Sądzę, że tak gwałtowna zmiana, powo
dująca zupełny przewrót w dotychczasowym, długoletnim 
ustroju i godząca w przyzwyczajenia i sentymenty ludności, 
spotkałaby się z powszechnym na tych terenach oporem, była
by bardzo ryzykowna i co najważniejsza zbędna ze względu 
na zasadniczy cel reformy, jakim być powinno zrównanie gmin 
.w calem Państwie jedynie pod względem zdolności do wyko
nywania zadań. Cel ten, jestem przekonany, można osiągnąć 
sposobem znacznie łagodniejszym i mniej rewolucyjnym. Nie 
wdając się w szczegóły, które możnaby rozmaicie unormować, 
wyobrażam sobie zasady nowej organizacji w sposób nastę
pujący 2):

Ominę miejscową należy utrzymać 
z jej nazwą, wewnętrznym u s t r o j e m a n a- 
w e t uprawnieniami s k a r b o w e m i. Trzeba 
n a t o m i a s t ponad nią, a po n i ż e j p O' w latu 
stworzyć nową jednostkę terytorialną, 
na podobieństwo pruskich „burmistrzostw wiejskich“ i „okrę
gów urzędowych“, istniejących od wielu lat i dobrze działają
cych w Nadrenji i Westfalii. Tę nową jednostkę terytorialną 
nazwijmy sobie, dla uproszczenia, okręgiem. Organizację okrę
gu należałoby oprzeć na gminach miejscowych, jako jego czę
ściach składowych. W przeciwieństwie do gmin b. dzielnicy 
rosyjskiej, okręg byłby tedy gminą nietylko z b i O' r o w ą, 
ale i złożoną. Okręg, jako jednostka samorządti teryto
rialnego, posiadałby swój organ stanowiący w postaci rady 
okręgu, złożonej z członków, wybieranych przez rady gmin, 
wchodzących w skład okręgu, oraz organ wykonawczy — je-

’) Por. opluje, wypowiedziane w czasie ustnej ankiety, urządzonej 
przez sekcję podziału administracyjnego Państwa, komisji dJ!a 'usprawnie
nia administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, zwłaszcza 
opinję prof. Wasiuityńskiego (Tom IV Materiałów Komisji str. 210). 



dnoosobowy czy kolegialny, złożony z członków, pełniących 
funkcje „zawodowo“ czy też „honorowo“ — rzecz to w tej 
chwili drugorzędna.

Najistotniejszą jest sprawa zakresu działania okręgu i sto
sunku pod tym względem do gmin miejscowych, wchodzących 
w jego skład. W tej mierze1 jest szczególnie wskazana ostroż
ność i elastyczność w unormowaniu przepisami prawa. Jako 
stały i bezwzględny zakres działania okręgu ustaliłbym tylko: 
l-o wykonywanie przez organ wykonawczy okręgu wszyst
kich funkcyj pomocniczych w dziedzinie administracji rządo
wej z równoczesnem odjęciem tych funkcyj organom gmin 
miejscowych, (mogłyby być one czynne jedynie w charakterze 
pomocniczym dla organów okręgu tak, jak np. sołtysi w b. 
dzielnicy rosyjskiej są w tym zakresie pomocnikami wójtów) 
i 2-o utrzymywanie zawodowego personelu (ogólno-admini- 
stracyjnegO' i specjalnego) zarówno dla zadań okręgu, jak i dla 
zadań wykonywanych przez gminy miejscowe.

Takie ustalenie zakresu działania okręgów nie rozwiązuje 
jednak całego zagadnienia. Ujednoliciłoby ono bowiem gminy 
w calem Państwie pod jednym tylko, coprawda bardzo waż
nym względem, a mianowicie: pod1 względem zdolności gmin
nego aparatu admin i s t r a c y j n e g O' do wypeł
niania zadań rządowych i samorządowych. Na wykonanie tych 
ostatnich jednak, gdyby je pozostawić bezwzględnie przy gmi
nach miejscowych, brakłoby nieraz sil zarówno materialnych, 
jak i intelektualnych. To' też w tej właśnie dziedzinie uważał
bym za wskazane przewidzieć zmienny, zależny od miejsco- 
wych warunków, zakres działania okręgu. W szczególności 
rady okręgów (złożone z przedstawicieli gmin miejsco
wych) powinny mieć prawo w drodze statutów 
miejscowych przenoszenia na okręgi po
szczególnych zadań, n a 1 e ż ą c y c h d, o g m i n 
miejscowych. W ten sposób w ręku okręgów, jako je
dnostek podi każdym względem silniejszych, znaleźć by się mo
gły wszystkie te zadania, które przekraczają siły poszczegól
nych gmin. Racjonalność takiego' postawienia sprawy zależa
łaby jednak od spełnienia jednego, bardzo istotnego warunku: 
oto aby okręgi pod względem swych gra; 
n i c odpowiadały możliwie najlepiej 
wszystkim tym wymagani o m, k t ó r e p o- 
przednio ustaliliśmy dla idealnych gmin 
zbiorowych.

Z proponowanem przezemnie rozwiązaniem problemu je
dnolitej gminy w województwach południowych i zachodnich 
wiąże się całe mnóstwo szczegółowych zagadnień organiza
cyjnych. Za jedno z najważniejszych uważam kwestję ewen
tualnego' stosowania przymusu w drodze nadzoru w tych wy
padkach, kiedy okręg nie przejmuje O' b o w i ą z k o w y c h 



na podstawie ustawy lub nawet dobrowolnych zadań gmin
nych, których gminy miejscowe wykonać należycie nie mogą 
lub nie chcą. Są to sprawy bardzo ważne, ale bądź co bądź 
o charakterze szczegółów: jeśli się przyjmie samą zasadę okrę
gów, a o to mi w tej. chwili chodzi, wszystkie inne zagadnienia 
mogą być rozwiązane w sposób zadawalający.

Bardzo' ważna, lecz z uwagi na interesujący nas w tej 
chwili temat zasadniczego typu gminy wiejskiej bądź co bądź 
drugorzędna jest również sprawa finansów Okręgu. Nie wcho
dząc w szczegółowe rozważanie tego- problemu, ograniczę się 
tutaj jedynie do zaznaczenia, że za najbardziej celowe uwa
żałbym nienaruszanie uprawnień finansowych gminy miejsco
wej i pokrywanie wydatków okręgu w drodze kontyngentów, 
rozkładanych według ustalonego* klucza na gminy miejscowe.

Przedstawiona powyżej w zarysie organizacja osiągałaby 
najważniejszy cel: istniałyby na całym obszarze jednostki' tery
torialne poniżej powiatu, posiadające jednakowe minimum zdol
ności do wykonywania zadań. Albowiem czego* nie mogłaby 
wykonać gmina miejscowa, to wykonałby okręg. Zagadnienie 
byłoby rozwiązane w sposób jaknajmniej bolesny, albowiem 
jak najmniej naruszający istniejący stan rzeczy. Reforma nie 
byłaby przytem wcale ryzykowna: okręg—gmina zbiorowa—- 
i gmina miejscowa istniałyby obok siebie, poddane próbie ży
cia. .Czy w rezultacie punkt ciężkości przeniósłby się na okręg, 
a gmina miejscowa spadłaby do znaczenia gromady w b. dziel
nicy rosyjskiej, czy też przeciwnie znaczenie Okręgu ograni
czyłoby się jedynie do roli pomocniczego* czynnika dla admini
stracji rządowej — pokazałby to swobodny rozwój stosunków. 
Jestem przekonany, że poszedłby on polinji pierwszej alterna
tywy. Gdyby jednak tak się nie stało — nie* byłoby nieszczę
ścia, bo* samo* życie dowiodłoby słuszności innej 'organizacji.

Jedyny zarzut, jaki można postawić proponowanemu zała
twieniu sprawy, to skomplikowanie organizacji. Zarzut bezwąt- 
pienia poważny. Według mego zdania, jednak bezpieczniej i le
piej istniejącą organizację skomplikować, aniżeli, forsując.jaki
kolwiek nowy typ organizacji w miejsce dotąd istniejącej, za
dawać gwałt przyzwyczajeniom i uczuciom zainteresowanej 
ludności i narażać się na ryzyko*, że nowa organizacja nie wy
trzyma próby życia.



LEON WŁADYSŁAW BIEGELEISEN.

KOMUNALNE UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE W POLSCE. 
(Referat na Zjazd Międzynarodowego Związku Miast).

WSTĘP.

Ubezpieczenia społeczne i majątkowe, w których samo
rząd terytorjalny jest specjalnie zainteresowany, rozwijały się 
przed wojną w zasadniczo odmiennych warunkach ustawodaw
czych i administracyjnych w b. trzech zaborach (rosyjski, nie
miecki, austriacki) i dopiero osiągnięcie niepodległości umożli
wiło' stopniowe ujednostajnienie ram prawnych i organizacyj
nych. Proces ten nie jest dotychczas ostatecznie zakończony 
i tern się tłumaczą trudhości jednolitego' ujęcia zagadnienia 
ubezpieczeń wogóle, a komunalnych w szczególności w obec- 
nem stadjum rzeczy.

Rola i zadania polskiego- samorządu terytorialnego, a spe
cjalnie miejskiego w ubezpieczeniach majątkowych — społecz
ne stanowią bowiem kwestję, wymagającą odrębnego trakto
wania —• dadzą się ująć w dwu zasadniczych kierunkach.

I. Samorząd miejski ubezpiecza majątek samorządowy 
zarówno ruchomy, jak nieruchomy, od ognia, kradzieży, wybi
cia szyb i- t. d., przyczem:

a) ubezpieczenie może nastąpić we własnych zakładach 
ubezpieczeniowych samorządu terytorialnego — jak to ma 
miejsce np. w stolicy Państwa — Warszawie,

b) w obcych zakładach ubezpieczeniowych:
1. publicznych
2. prywatnych.
II. Samorząd1 terytorjalny bierze udział wyłączny lub 

częściowy w ubezpieczeniach majątkowych charakteru pu
blicznego, objektów i budynków mieszkalnych i gospodarczych 
danego okręgu samorządowego, mamy tu do czynienia z pu
blicznymi zakładami ubezpieczeń majątkowych, najczęściej od 
ognia, w których reprezentowany jest samorząd terytorjalny 



zarówno miejski jak i ziemski, zasiadając — w myśl statutów— 
w zarządach i radach 'nadzorczych mstytucyj ubezpieczenio
wych, którym może być nadto przyznany charakter przymusu 
ubezpieczeń.

Nadto specjalna ustawowa odpowiedzialność gmin istnieje 
za szkody, wynikłe z publicznych niepokojów (rozruchów), w b. 
zaborze pruskim (ustawa z dnia 11.111 1850 r. Zbiór ustaw prus
kich str. 199), gmina odpowiada za szkody, powstałe' z tego ty
tułu w majątku i zdrowiu osób. Austriacka ustawa gminna kra
jowa z 12/VIII 1861 r. w § 34 przewiduje obowiązek wynagro
dzenia ze strony gminy szkód z powodu zaniedbania przez, gmi
nę obowiązku, ciążącego' na niej z tytułu policji miejscowej. 
Szczególnie dotyczy to wynagrodzenia szkody przez gminę 
w wypadku gwałtu publicznego' w obrębie gminy przez zbie
gowisko, jeśli gmina dopuściła się niedbalstwa w zapobieżeniu. 
Orzeczenie o szkodzie wydaje państwowa władza polityczna; 
w wypadku medojścia do porozumienia co do wysokości szko
dy, pozostaje zwykła droga prawa.

Pozatem gminv podlegają ogólnym ustawom o odpowie
dzialności za szkodę. Szkody z powyższych tytułów wynika
jące. ubezpieczają miasta przeważnie w prywatnych towarzy
stwach ubezpieczeniowych.

Ogólny przymus ubezpieczenia nie jest orzeczony ustawo
wo ani dla związków komunalnych wogóle, ani dla miast 
w szczególności. Tern samem nie istnieje przymus ubezpiecze
nia miast w specjalnie uznanej instytucji ubezpieczeniowej. Na
tomiast istnieje przymus ubezpieczenia od ognia w b. zaborze 
rosyjskim i austriackim w ubezpieczeniach publicznych, pozo
stających — jak zobaczymy — pod wpływem i przy udziale 
s amo rząd u te rytorjal n e go.

W ten sposób ubezpieczenia majątkowe’ miast nie mają do
tąd charakteru jednolitego', zależąc od uchwał i decyzji orga
nów komunalnych. Tylko — jeśli chodzi o ubezpieczenie, od 
ognia, jest ono przymusowe dla b. zaboru rosyjskiego i austriac
kiego, obejmując także budynki i objekty samorządu miejskie
go, natomiast w b. zaborze pruskim, gdżie nie obowiązuje 
przymus ubezpieczenia od ognia, szereg gmin miejskich ubez
piecza się dobrowolnie w towarzystwach prywatnych lub co 
częściej, publicznych przy udziale samorządu, (od ognia, kra
dzieży. włamania, odpowiedzialności cywilnej i t. d.), miasto 
Poznań ubezpiecza ruchomości we własnej instytucji (Banku m. 
Poznania).

I. Ubezpieczenia samorządu terytorialnego w obcych towa
rzystwach ubezpieczeniowych.

Miasta ubezpieczają majątek gmin w szeregu towarzystw 
ubezpieczeniowych krajowych i zagranicznych, niejednokrot



nie równocześnie w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych 
i to najczęściej w jednem publicznem, oraz jednem lub kilku 
prywatnych, oczywiście poważniejszych, mających pewne 
podstawy finansowe. Mamy tu do czynienia z dwoma rodzaja
mi ubezpieczeń miejskich:

1) miasta — zwłaszcza w b. zaborze pruskim — zawiera
ją odrębne kontrakty (polisy) dla każdego obiektu lub też

2) ubezpieczają wszystkie objekty w ogólnej (generalnej) 
polisie i to zależnie od wielkości i wartości przedmiotów ubez
pieczenia w jednem, lub kilku towarzystwach ubezpieczeń, 
zwykle pod kierunkiem jednej większej instytucji.

Wybór jednej lub drugiej formy zależy od stosunków miej
scowych, stopnia zaufania, jakiem cieszy się dana instytucja 
ubezpieczeniowa, prawdopodobieństwa niebezpieczeństwa 
ognia (palność), dla miast jednak bardziej korzystne są ubez
pieczenia generalne, umożliwiając wyrównanie ubezpieczeń 
O' większem ryzyku (np. ubezpieczenie miejskich składów pu
blicznych o* większem ryzyku z powodu przechowania łatwo
palnych materiałów lub teatrów, może być przy generalnej 
polisie wyrównane ubezpieczeniem budynków administracyj
nych, muzealnych i t. d., niezamieszkałych i dobrze zabezpie
czonych od ognia). Przy ubezpieczeniach, zawartych na dłuż
szy okres, przyznają towarzystwa prywatne mniejsze lub więk
sze rabaty i udogodnienia, zależy to jednak od polityki ubez
pieczeniowej i stopnia natężenia konkurencji prywatnych towa
rzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia majątkowe miast 
w prywatnych towarzystwach odnoszą się przedewszystkiem 
do pożarnictwa, kradzieży i włamania, oraz odpowiedzialności 
cywilnej.

II. Ubezpieczenia komunalne.
Sprawa pełnej lub częściowej komunalizacji ubezpieczeń 

majątkowych zajmowała oddawna opinję naukową i czynni
ków zainteresowanych w Polsce, stając się szczególnie aktual
ną w początkach państwowości polskiej, gdy kwestia wpro
wadzenia przymusu ubezpieczeń i reorganizacji istniejącej 
w b. zaborze rosyjskim instytucji Ubezpieczeń Wzajemnych 
Budowli od Ognia weszła na porządek obrad Sejmu.

Chodziło tu nie o ubezpieczenia miejskie, poświęcone wy
łącznie obiektom komunalnym, lecz o udział samorządu w po
wszechnych ubezpieczeniach od ognia, obejmujących nietylko 
objekty publiczne, ale i budynki prywatne.

Związek Miast Polskich oświadczył się na Zjeździe (kon
ferencji) z dn. 6.1 1919 r. za komunalizacją ubezpieczeń:

1) Ze względu na to, że jednem z poważnych zadań go
spodarki miejskiej winno być zabezpieczenie mienia nierucho
mego' i ruchomego mieszkańców miast od strat, wynikających 
wskutek pożaru, Zjazd uważa za konieczne powołanie w cza



sie najbliższym do życia instytucji Wzajemnych Ubezpieczeń 
od Ognia, opartej na zasadach istotnej wzajemności i na współ
pracy stowarzyszonych oraz dającej możność stowarzyszo
nym za możliwie nlzką opłatą, ubezpieczenia majątku od ognia 
z prawem udziału w oszczędnościach, powstałych wskutek 
przewyżki dochodów nad rozchodami, zarówno zarządów 
miejskich, jak i stowarzyszonych.

2) Zjazd uznaje za konieczną zasadę przymus; ubezpie
czenia wszystkich nieruchomości miejskich od ognia w powyż
szej instytucji.

3) Zjazd upoważnia Zarząd Związku Miast Polskich do 
wprowadzenia w życie instytucji, opartej na zasadach wyłusz- 
czonych we wnioskach i do obrony we wszelkich urzędach i in
stytucjach, gdzie tego zajdzie potrzeba, odpowiedniego1 pro
jektu, opracowanego bądź bezpośrednio przez Zarząd, bądź 
przy udziale specjalnie powołanej dO1 tego Komisji. Rzeczo
znawców“.

W wykonaniu uchwal Zjazdu, Związek Miast Polskich 
opracował projekt statutu „Wzajemnych Ubezpieczeń Miej
skich“, mocą którego; budowle miejskie i ich wewnętrzne urzą
dzenia miały dzielić się na 4 kategorje:

a) podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu (od ognia),
b) podlegające warunkowo obowiązującemu ubezpie

czeniu ;
c) dobrowolnemu ubezpieczeniu;
d) nie .podlegające ubezpieczeniu.
Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegać miały wszyst

kie budowle prywatne i użyteczności publicznej, z wyjątkiem 
urządzeń o charakterze przemysłowym, oraz budynków pań
stwowych i budowli, będących w trakcie budowy. Przymus 
ubezpieczeniowy rozciąga się na połowę wartości budowli 
według szacunku ubezpieczeniowego. Oprócz ubezpieczeń 
nieruchomości, mogą wzajemne ubezpieczenia rozszerzyć 
działalność na ruchomości i to na zasadach dobrowolnych.

Wielkie miasta miały w; projekcie daleko idącą autonomię. 
Sprawami instytucji kieruje dyrekcja (zatwierdzenie nominacj 
przez Rząd) Rada Nadzorcza i Ogólne Zebranie Delegatów 
Miast.

Idea powstania do życia odrębnych ubezpieczeń miejskich 
nie doczekała się jednak realizacji, za wyjątkiem stolicy pań
stwa — m. st. Warszawy, posiadającej obecnie własne ubez
pieczenia wydzielone z Powszechnego’ Zakładu Ubezpieczeń 
Wzajemnych.

Zasadniczo1 udział samorządu terytorialnego1 w ubezpie
czeniach majątkowych, aczkolwiek w szczuplejszym zakresie, 
niźli to przewidywał projekt miejskich ubezpieczeń Związku 
Miast, jest zagwarantowany w obecnej organizacji ubezpie
czeń i ani nauka, ani praktyka nie neguje konieczności udziału 



w tej dziedzinie w sposób pośredni i bezpośredni samorządu 
miejskiego.

Przeważająca opinja kół zainteresowanych i naukowych 
wychodzi z założenia, że ubezpieczenia od ognia powinny 
tworzyć przedmiot działalności publicznego czynnika, wobec 
tego, że ubezpieczenia budowli zabezpieczonych od ognia 
chętnie przyjmowane przez prywatne towarzystwa ubezpie
czeniowe stanowiły tylko nieznaczną część ogólnego stanu 
budowli w kraju. Ze stanowiska publicznego jest wielkiej wa
gi, by budowle nienależycie zabezpieczone od ognia były 
ubezpieczone w wypłacalnych towarzystwach, nadmierna bo
wiem' konkurencja prowadzi w tej mierze do zbyt lekkomyśl
nych ubezpieczeń, kończących się bankructwem młodych, nie 
opartych na trwałych podstawach finansowych towarzystw 
ubezpieczeniowych. Z drugiej strony bardzo poważne zyski, 
czerpane z ubezpieczeń, zwłaszcza budynków dobrze zabez
pieczonych od ognia, powinny być obrócone na cele zapobie
gawcze pożarom, o czem w wypadkach prywatnych ubezpie
czeń nie może być mowy. Z tych względów publiczny charak
ter ubezpieczeń był specjalnie dla polskich stosunków niezbęd
ny. Samorząd terytorialny, posiadający własne straże ognio
we i własne urzędy komunalne, jako wyraz walki zapobie
gawczej przeciwko niebezpieczeństwu ogniowemu, jest z na
tury rzeczy predystynowany do' objęcia także i ubezpieczeń 
od ognia, jako wyrazu ekonomicznego' zabezpieczenia szkód. 
Wszystkie te czyniki pozostają z sobą w ścisłym związku. 
Niemniej tylko samorząd najwyższych stopni, a przede- 
wszystkiem wielkie miasta, mogły wzorem zachodnim poku
sić się o*  własne zakłady ubezpieczeniowe. Wymaga tego*  tech
nika ubezpieczeniowa, opierająca się o prawo*  wielkich cyfr 
i rozłożenie szkód na możliwie wielką ilość budynków, co jest 
możliwe tylko w wielkich miastach lub w centralnych insty
tucjach międzykomunalnych, obejmujących wielkie tereny. 
Tylko jaknajwiększa ilość budynków, zabezpieczonych od 
ognia w wielkich miastach, może zrównoważyć ujemne skut
ki w tej dziedzinie przyłączenia do miast przedmieść o znacz
nie większej palności. Conajwyżej miasta: Łódź (42,629 
budynków, ubezpieczonych na 504,211,240 zł. o składce 307,907 
zł., odszkodowaniach 50.184 zł.), Kraków (12.615 budyn
ków, 258,480,420 zł. ubezpieczeń i 110.282 zł. składki), W i 1- 
no (23 499.198, 232.220 i 263.688 zł.) i nadawałyby się jako 
miasta większe do*  utworzenia odrębnych 'komunalnych zakła
dów ubezpieczeń, rozkładając ryzyko*  ubezpieczeń na większe 
obszary i większą ilość budynków, zabezpieczonych o*d  
ognia *).

*) Porównaj talbllicę statystyczną przy końcu* niniejszej pracy» doty- 
czącą 6 wiiieilkich miast.



Terytorja małych miast o wielkiej ilości budynków drew
nianych są tu za szczupłe, by z jednej strony wywiązać się ra
cjonalnie z zobowiązań licznych pożarów, z drugiej strony by 
część nadwyżek przeznaczać stale na zapobieżenie pożarom.

Największym w kraju miejskim zakładem ubezpieczenio
wym, korzystającym z przymusu ubezpieczenia, jest Zakład 
Ubezpieczeń (Wzajemnych m. st. Warszawy, który wszedł 
z dniem 1 stycznia 1928 r. we wszystkie prawa i obowiązki m. 
st. Warszawy, wynikające z ubezpieczenia budowli, podlega
jących przymusowi ubezpieczenia od ognia na podstawie roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23. XH 1927 
r. o przymusie ubezpieczeń od ognia budowli w m. śt. War
szawie (art. 59). Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. War
szawy jest w myśl art. 3 powyższego rozporządzenia instytu
cją prawno - publiczną, opartą na wzajemności, mającą na ce
lu dobro publiczne, a nie osiąganie zysków. Zakład jest osobą 
prawną. Budowle podlegające przymusowi od ognia muszą 
być ubezpieczone w całkowitej sumie oszacowania w Zakła
dzie Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy. Zakład mo
że jednak wymagać od właściciela budowli zatrzymania na 
własnem ryzyku kwoty nieprzekraczającej U4 sumy oszaco
wania. Ubezpieczenie w innym zakładzie kwoty tej, pozostają
cej na własnem ryzyku właściciela, jest niedopuszczalne. Wy
jątek stanowią poszczególne budowle fabryczne, które za ze
zwoleniem Zakładu mogą być ubezpieczane w innym zakła
dzie ubezpieczeń, dopuszczonym do działalności w Polsce.

Poza przymusowem ubezpieczeniem budowli. Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy może ubezpieczyć 
cd ognia na zasadach dobrowolnej umowy budowle nie podle
gające przymusowi ubezpieczenia oraz wszelkie ruchomości. 
Rozporządzenie przewiduje także możność rozszerzenia za
kresu działania dobrowolnych ubezpieczeń na ubezpieczenia 
od kradzieży i włamania. Każdy dział ubezpieczeń, prowadzo
ny przez Zakład m. st. Warszawy, stanowi osobny związek 
na wzajemności oparty, zobowiązania jednego działu nie mo
gą być pokrywane z funduszów innych działów, a ubezpiecza
jący w jednym dziale nie odpowiadają za wyniki operacyj 
w innych działach. Tylko władza nadzorcza może zezwolić 
na udzielanie pożyczek z funduszów jednego' działu, innemu 
działowi. Koszty zarządu każdego działu ubezpieczeń są po
krywane z funduszów tego działu. Koszty wspólne rozdziela 
się pomiędzy poszczególne działy ubezpieczeń w odpowied
nim stosunku do zbioru składek w tych działach.

Władzami Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. War
szawy są Rada Miejska m. st. Warszawy, Magistrat m. st. 
Warszawy, Zarząd i Dyrektor. Rada Miejska uchwala statut 
organizacyjny, budżet, etaty, roczne sprawozdania, zamknięcia 
rachunkowe, decyduje o pozbywaniu i obciążaniu nieruchomo



ści, powołuje przewodniczącego i członków zarządu. Magi
strat rozpatruje i opinjuje sprawy, przedstawiane radzie miej
skiej, kontroluje działalność zarządu, decyduje o nabywaniu 
nieruchomości, powołuje i zwalnia dyrektora, ustala przepisy 
służbowe i uposażeniowe dla pracowników Zakładu itd.

Zarząd składa się z przewodniczącego i 6 członków, po
wołanych na wniosek Magistratu przez Radę Miejską. Prze
wodniczący oraz conajmniej 5 członków zarządu, muszą być 
właścicielami budowli, podlegających przymusowi ubezpiecze
nia od ognia. Przewodniczący oraz conajwyżej 3 członków 
pochodzi z władz miejskich.

Zarząd rozpatruje i opinjuje sprawy, podlegające decyzji 
Rady Miejskiej i Magistratu, uchwala taryfy, składki i normy 
szacunkowe, decyduje o reasekuracji, rozpatruje sprawo
zdania miesięczne i kontroluje działalność dyrekcji, decyduje 
o lokacie funduszów i rozstrzyga odwołania właścicieli budo
wli od decyzji dyrekcji. Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń m. 
st. Warszawy powołuje i zwalnia Magistrat na ogólnych zasa
dach mianowania wyższych fuńkcjonarjuszów miejskich. Do 
kompetencji dyrektora należą sprawy nie zastrzeżone innym 
organom Zakładu Ubezpieczeń m. st. Warszawy oraz wyko
nywanie uchwał Rady Miejskiej, Magistratu i Zarządu.

Nadwyżka funduszów, jaka pozostaje przy końcu każde
go roku w dziale przymusowych ubezpieczeń budowli od 
ognia, po pokryciu wszystkich wydatków i zobowiązań, odło
żeniu rezerw ubezpieczeniowych, jak również po odliczeniu 
3% od składki rocznie na rzecz m. st. Warszawy tytułem zwro
tu kosztów ogólnej administracji rozdziela się w sposób nastę
pujący:

a) 60% przelewa się na kapitał zapasowy;
b) 20% przeznacza się na zwroty dla.właścicieli budowli;
c) 20% przeznacza się na akcję przeciwpożarową.
Stałe fundusze, kapitał zapasowy, rezerwy ubezpieczenio

we i t. d. Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy 
winny być lokowane w papierach wartościowych publicznych 
i nieruchomościach, położonych w m. st. Warszawie, dalej na 
hipotekach tychże nieruchomości, oraz w listach zastawnych 
krajowych instytucyj kredytu długoterminowego, zawsze za 
zabezpieczeniem prawnem. M. st. Warszawa odpowiada po
siłkowo całym swym majątkiem za zobowiązania Zakładu 
Ubezpieczeń m. st. Warszawy. Zakład odpowiada także za 
szkodę, zrządzoną przez uderzenie pioruna, eksplozję gazu 
świetlnego, oraz wybuch kotłów parowych. Składki wyzna
czone na podstawie taryfy, posiadają charakter opłat publicz
nych i są płatne w 2-ch ratach. Rozpięcie stawek za budynki 
mieszkaniowe murowane wynosi od 0,45 do 0 90 zł., a za bu 
dynki innej konstrukcji od 1,00 do 5,00 zł. od 1.000 zł.

Nadzór nad Zakładem wykonuje Minister Skarbu przez 



specjalny organ — Państwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń, 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Wyniki finansowe ostatnich dtyóch lat 1927 i 1928 roku są 
następujące:

W 1927 r. było budowli ubezpieczonych 49.814; wartość 
tychże wynosiła 1.021.773.000 zł.; składki ubezpieczeniowe 
1.332.573 zł.; liczba pogorzeli 139; wartość budowli uszkodzo 
nych przez pożar 12.148.420 zł.; szkody w budynkach 113.548 
zł. Koszty administracji wynosiły 206.527.62 zł.; nadwyżka na 
rachunku strat i zysków 817.477.40 zł. Z nadwyżki tej przypa
da na zwroty dla ubezpieczonych 20%.

Obecny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warsza
wy był w r. 1927 miejską instytucją autonomiczną, opartą na 
zasadach wzajemności pod nazwą „Wzajemne Ubezpieczenia 
m. st Warszawy“.

W r. 1928 było budowli ubezpieczonych 50.079. Wartość 
tychże wynosiła 2.239.275.000 ził. Składka ubezpieczeniowa 
2.272.549 zł. Liczba pogorzeli 183. Wartość budowli uszkodzo
nych przez pożar 40.192.790 zł. Szkody w budynkach 391.207 
zł. Koszty administracji 325.137.60 zł. Nadwyżka na rachunku 
strat i zysków 1.300.462.99 zł.

Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy jest 
więc miejskim zakładem ubezpieczeń od ognia nietylko objek- 
tów, stanowiących własność miasta, lecz ogółu budowli, poło
żonych na terenie Warszawy, podlegających przymusowi 
ubezpieczenia od ognia. Z pomyślnych rezultatów finanso
wych Zakładu Ubezpieczeń Warszawy w ostatnich latach wi
dzimy, że przymus i powszechność ubezpieczeń budowli 
zmniejsza tu w wysokim stopniu ryzyko instytucji, płynące 
z przyłączenia do miasta przedmieść i podmiejskich osiedli 
o wysokiej palności, ryzyko1 jest tu wyrównane nieznaczną 
palnością budynków murowanych w mieście oraz budowli, 
stanowiących własność miasta, które są przeważnie nieza
mieszkałe i dobrze zabezpieczone od ognia.

Miejski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warsza
wy poświęca nadto część swych nadwyżek dochodów na udo
skonalenie urządzeń przeciwpożarowych. Miasto' Warszawa, 
aczkolwiek nie korzysta w Miejskim Zakładzie Ubezpieczeń 
Wzajemnych z żadnych wyłączeń z pod przymusu ubezpie
czeń, ani ze zniżek składek, ubezpieczając budynki miejskie 
na ogólnych warunkach ubepieczeniowych, zaoszczędza po
ważne sumy na składkach, które są tu znacznie niższe, niż 
w prywatnych towarzystwach ubezpieczeniowych, nadto1 ty
tułem zwrotu kosztów ogólnej administracji, otrzymuje od Za
kładu 3% składki rocznej. W ten sposób miasto Warszawa 
nietylko osiąga szereg niewątpliwych korzyści z istnienia 
własnego zakładu ubezpieczeń, uzyskując znacznie tańsze 
ubezpieczenia, choćby dzięki odpadającym na terenie miej- 



sklej Instytucji ubezpieczeniowej kosztom reklamy, pośrednic
twa przez agentów i t. d., lecz nadto nawskroś komunalny cha
rakter zakładu pozwala na planową rozbudowę urządzeń prze- 
ciwpożarniczych, leżących w interesie całej ludności, przemy
słu i obrotu stolicy. Monopol komunalny zapewnia tu ubezpie
czenie wszystkich budowli do pełnej sumy ich wartości, przy 
stosunkowo' niskich składkach.

Działające na terenie b. zaboru pruskiego' Krajów e 
Ubezpieczenie Ogniowe w Poznaniu jest 
instytucją krajową, opartą na wzajemności i w interesie ogól
nym a nie dla zysku. Siedzibą Krajowego Ubezpieczenia 
Ogniowego' jest miasto Poznań, teren działania tworzy woje
wództwo poznańskie. Głównym przedmiotem działalności są 
ubezpieczenia budowli od ognia, wraz z ubezpieczeniem od 
uderzenia pioruna, wybuchów, ponadto1 jednak przyjmuje Kra
jowe Ubezpieczenie Ogniowe, podlegające ustawie o publicz
nych instytucjach ubezpieczenia od ognia z dnia 25. VII. 1910 r. 
ubezpieczenia od gradu i ubezpieczenia ruchomości od ognia, 
po uzyskaniu zezwolenia Ministerstwa i uchwały Wydziału 
Wojewódzkiego.

Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe jest instytucją samorzą
du wyższych stopni (samorząd wojewódzki, krajowy) pozo- 
staje więc pod zarządem Wojewódzkiego' Związku Komunal
nego. Do- współudziału w zarządzie powołane są wyłącznie 
organy komunalne samorządu krajowego :

1) sejmik wojewódzki.
2) wydział wojewódzki,
3) starosta krajowy,
4) rada zarządzająca,
5) generalny dyrektor.
Sejmik wojewódzki decyduje CO1 do budżetu i sprawozdań, 

oraz rachunków rocznych, uchwala zmianę statutu, wydział 
wojewódzki wybiera członków rady zarządzającej ( general
nego dyrektora, sprawując nadzór nad ich działalnością, mia
nuje urzędników na naczelne stanowiska, stanowi o zyskach 
lub stratach, i t. d. Starosta krajowy jest łącznikiem między 
władzą nadzorczą, t. j. w pierwszej! instancji, wojewodą po
znańskim, w drugiej i ostatniej Ministrem Spraw Wewnętrz
nych, oraz państwowym urzędem kontroli ubezpieczeń przy 
Ministerstwie Skarbu, a radą zarządzającą i generalnym dy
rektorem Kr. Ub.. Ogn. Równocześnie starosta krajowy jest 
zwierzchnikiem służbowym generalnego1 dyrektora i wszyst
kich urzędników K. U. O. Rada zarządzająca składh się z ge
neralnego dyrektora, jako przewodniczącego i z siedmiu człon
ków, wybranych przez wydział wojewódzki z pośród ubezpie
czonych. Rada zarządzająca przygotowuje sprawy, podlegają
ce uchwałom wydziału wojewódzkiego, ustanawia ogólne wa
runki ubezpieczeniowe oraz zasady, na jakich następuje obli-



czenie składek ubezpieczeniowych, decyduje o lokowaniu fun
duszu rezerwowego pod warunkiem aprobaty wydziału woje
wódzkiego i t. d. Wreszcie generalny dyrektor prowadzi bie
żące sprawy K. U. O., zastępując instytucję na zewnątrz. Ge
neralny dyrektor jest wybierany na conajmniej lat 6; musi on 
mieć kwalifikacje na sędziego lub na wyższego urzędnika 
administracyjnego. Nadzór nad załatwianiem spraw, dotyczą
cych ubezpieczenia budynków przez lokalne organa K. U. O. 
wykonują w powiatach wiejskich — starostowie powiatowi, 
a w miejskich — prezydenci miast. Dochody i wydatki K. U. 
O. figurują w preliminarzu budżetowym, który ustala sejmik 
wojewódzki. Celem pokrycia niedoborów i nadzwyczajnych 
wydatków, zostaje powołany do życia przy każdym z poszcze
gólnych działów ubezpieczeń fundusz rezerwowy, który wi
nien obejmować 2 pro mille sumy wszystkich ubezpieczeń 
w danym czasie. Nadwyżka dochodów nad rozchodami należy 
do decyzji wydziału wojewódzkiego', który postanawia, czy 
i w jakiej wysokości należy zwrócić tę nadwyżkę ubezpiecza
jącym. Budżet Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego przewi
duje corocznie środki na urządzenia i przedsięwzięcia, mające 
na celu zwięksienie bezpieczeństwa od ognia. W szczególno
ści K. U. O. udziela zapomóg i pożyczek bezprocentowych lub 
nisko oprocentowanych na nabywanie i utrzymywanie sika
wek i narzędzi pożarniczych, na subwencjonowanie straży po
żarnych i t. d.

Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe w Poznaniu przewiduje 
ponadto ubezpieczenia od ognia ruchomości. W tej dziedzinie 
ubezpieczenie obejmuje wszystkie przedmioty ruchome, ubez
pieczone' w polisie, łącznie z gotówką, papierami wartościowe- 
mi, dokumentami, kruszcami szlachetnemi i t. d., przedmioty 
te jednakże muszą być specjalnie umówione.

Wreszcie ubezpieczenie rolne obejmuje zbiory żniwne 
i zapasy rolne, pochodzące z własnej uprawy lub nabyte do 
własnego użytku, dalej inwentarz żywy i martwy.

Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe w Poznaniu jest więc 
instytucją publiczną, charakteru wybitnie komunalnego. Wła
dze zarządzające pochodzą wyłącznie z organów samorządo
wych wyższego stopnia, przy współudziale ubezpieczonych, 
nadzór sprawują władze rządowe, organami wykonawczemi 
na prowincji są burmistrzowie i organy komunalne. Warunki 
ubezpieczeń zbliżone są naogół do warunków Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie.

Jako instytucja komunalna, przeznacza Kra j o w e 
Ubezpieczenie Ogniowe poważne sumy na akcję 
przeciwpożarniczą, starając się dzięki coraz szerszemu zakre
sowi ubezpieczeń O' obniżenie składek ogniowych. „Kraj o- 
w e ubezpieczenie na życie“ powiązane organi
zacyjnie ściśle z „Krajowem ubezpieczeniem ogniowem“, — 



tworzy instytucję odrębną. Na zbliżonych zasadach oparta jest 
organizacja „Pomorskiego Stowarzyszenia 
Ubezpieczeń w T o r u n i u“.

III. Ubezpieczenia publicznego charakteru przy udziale samo
rządu terytorialnego.

Mniejsze miasta i inne związki komunalne nie mają naogół 
warunków do wytworzenia odrębnych komunalnych zakła
dów ubezpieczeń ze względu na mały obszar i małą ilość 
objektów w stosunku dO' wysokiej palności, zwłaszcza w na
szych warunkach, nadto' miasta znajdują się obecnie w zbyt 
ciężkiem położeniu finansowem, by mogły stworzyć specjalne 
fundusze, niezbędne dla pokrycia większych szkód.

Stąd rezygnując, poza stolicą i największemi miastami 
oraz samorządem najwyższych stopni z powołania do życia 
własnych zakładów ubezpieczeniowych, związki komunalne 
biorą żywy udział w publicznych instytucjach ubezpieczenio
wych, istniejących na ziemiach polskich, korzystając z szere
gu przywilejów natury administracyjnej i finansowej, oraz re
prezentacji w zarządzie i władzach tychże instytucyj ubezpie
czeniowych charakteru publicznego. Największą insty
tucją tegO' typu jest działający od roku 1803 na terenie b. 
Królestwa Kongresowego Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych (dawniej Dyrekcja 
Ubezpieczeń). Pomimo wypadków wojennych i wywiezienia 
przez rosyjską administrację w r. 1915 w głąb Rosji kapitałów 
rezerwowych i bieżących Dyrekcji Ubezpieczeń, instytucja ta 
zdołała nietylko wypłacić odszkodowania pogorzelowe, lecz 
znaczne sumy przeznaczyć na cele przeciwpożarowe, organi
zowanie straży ogniowych i t. d. Z odzyskaniem niepodległo
ści, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych otrzymał 
rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27. V. 27 
r przymusi ubezpieczenia na obszarze województw: białostoc
kiego, kieleckiego', krakowskiego', lubelskiego, lwowskiego, 
łódzkiego, nowogrodzkiego, poleskiego, stanisławowskiego, 
tarnopolskiego', warszawskiego (z wyłączeniem m. st. War
szawy, dla którego istnieie odrębny Zakład), wreszcie wileń
skiego i wołyńskiego. W ten sposób objęty jest przymusem 
teren b. zaboru austriackiego i rosyjskiego wraz z ziemiami 
wschodniemi. Przymusowi nie podlegają jedynie budynki, sta
nowiące własność Państwa Polskiego oraz instytucyj i przed
siębiorstw państwowych, dalej budynki poselstw i konsulatów 
państw obcych, wreszcie fabryczne oraz o wyjątkowo' wyso
kim stopniu palności (materiały wybuchowe, teatry i cyrki).

Poza przymusem powszechnym ubezpieczeń od ognia 
w całkowitej sumie oszacowania, poszczególne samorządy 
ziemskie (sejmiki powiatowe) mogą uchwalić przymus ubez



pieczenia od ognia mienia ruchomego w gospodarstwach rol
nych, dalej przymus ubezpieczenia żywego inwentarza od po
moru, nadto samorząd wojewódzki może uchwalić przymus 
ubezpieczenia plonów od gradobicia. Wykonanie przymusu 
może być poruczone tylko- Powszechnemu Zakładowi Ubezpie
czeń Wzajemnych a w b. zaborze pruskim, gdzie nie działa 
tenże Zakład, publicznej1 instytucji ubezpieczeniowej, prywat
na inicjatywa jest tu wykluczona. Powszechny Zakład Ubez
pieczeń Wzajemnych jest instytucją prawn-o-publiczną, opartą 
na wzajemności, mającą na celu dobro- publiczne, a nie osiąga
nie zysku.

Naczelnego- dyrektora Powszechnego Zakładu Ubezpie
czeń Wzajemnych powołuje i zwalnia Minister Skarbu. Rada 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, która 
uchwala zmiany statutu organizacyjnego, taryfy składek, nor
my szacunkowe i warunki ubezpieczeń dobrowolnych, budżet 
i etat stanowisk, zamknięcia rachunkowe i podział nadwyżek, 
decyzje co do kupna, sprzedaży i obciążania nieruchomości', 
zasady udzielania pożyczek, zasady organizacji obrony prze
ciwpożarowej i t. d., składa się z 20 członków, powoływanych 
co lat 3. 13 członków rady wybierają sejmiki wojewódzkie, 
4 członków wybierają rady miejskie miast Krakowa, Lwowa, 
Łodzi i Wilna, przyczem każdy sejmik względnie rada miej
ska wybieraj członka. Pozostałych 3 członków rady powołu
je Minister Skarbu. Do czasu zorganizowania samorządu wo
jewódzkiego, który dotąd nie jest powołany w całej pełnił do
życia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, powołuje Mini
ster Skarbu z pośród wskazanych przez Ministra Spraw We
wnętrznych członków rad i zarządów zrzeszeń centralnych 
samorądu terytorialnego-. Wchodzą tu w rachubę reprezentan
ci Związku Miast, Biura Zjazdów Samorządu Ziemskiego', o-r- 
ganizacyi pracowniczych. Związku Gmin i t. d.

W ten sposób udział samorządu terytorialnego- we wła
dzach Powszechnego- Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych jest 
poręczony w całej pełni, skoro na 20 członków radly — 17 ma 
być powołanych po uruchomieniu samorządu wojewódzkiego 
ze sfer samorządu terytorialnego-.

Z tytułu udziału samorządu terytorialnego- w Powszech
nym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych ciążą na związkach 
komunalnych daleko- idące obowiązki. Właściciel budo-wlii zgła
sza budowlę do' ubezpieczenia w urzędzie .gminnym lub w ma
gistracie. Składki, posiadające charakter opłat publicznych, są 
uiszczane w urzędach gminnych i magistratach, które w ter
minie 2-tygodniowym powinny wnieść pobrane składki do- kas 
skarbowych, otrzymując za ściąganie składek wynagrodzenie 
w wysokości 3% pobranych sum. Urzędom tym przysługuje 
również prawo-Jo pobrania kosztów egzekucyjnych. Ó zajściu 
szkody właściciel powinien zawiadomić urząd gminny w ciągu



10 dni od zajścia szkody. Urzędy komunalne więc współdzia
łają jak najściślej w funkcjach wykonawczych z Powszechnym 
Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych, otrzymując za to pewne 
wynagrodzenie.

Nadwyżka funduszów, jaka pozostaje przy końcu każdego 
roku w dziale ubezpieczeń przymusowych budowli od ognia 
po- pokryciu wszystkich wydatków i zobowiązań oraz odłoże
niu rezerw ulega następującemu podziałowi:

a) 65% przelewa się do kapitału zapasowego ;
b) 34^ rozdziela się między wojewódzkie związki samo

rządowe ; związki te mają użyć otrzymane sumy na udzielenie 
właścicielom budowli, podlegających przymusowi ubezpiecze
nia, ulgowych pożyczek na pokrycie budowy materiałami 
ogniotrwałemi oraz na odbudowę po pożarze ogniotrwałych 
budowli. Związki samorządowe mogą przeznaczyć powyższe 
sumy na zakładanie wytwórni i składów materiałów ognio
trwałych, a to celem udzielenia tych materiałów na warunkach 
ulgowych właścicielom budowli, podlegających przymusowi 
ubezpieczenia. 34% nadwyżki, przypadającej wojewódzkim 
związkom samorządowym rozdziela Powszechny Zakład 
Ubezp. Wzaj. między wojewódzkie związki samorządowe 
w stosunku do składek, wpłaconych w poszczególnych woje
wództwach w danym roku;

c) 1% przeznacza Powszechny Zakład na ogólne cele uży
teczności publicznej.

Nadto odsetek 34%, przypadający Wojewódzkim Związ
kom Samorządowym zwiększa się do 68% w wypadku, gdy ka
pitał zapasowy dosięga przeciętnie rocznej sumy składek, po
branych w ostatnich trzech latach. Widzimy tu więc poza wła
ściwą akcją odszkodowawczą, szeroko zakreśloną akcję zapo
biegawczą (przeciwpożarową) złożoną w ręce samorządowe. 
Nadżór nad Powszechnym Zakładem Ubezp. Wzaj. wyko
nuje Minister Skarbu przez swój organ: Państwowy Urząd 
Kontroli Ubezpieczeń.

Poszczególne sejmiki powiatowe mogą na swoim terenie, 
t j. powiatu, uchwalić przymus ubezpieczenia od ognia mienia 
ruchomego w gospodarstwach rolnych, a więc plonów, zboża 
w ziarnie, słomy, paszy, lnu i t. d., z wykluczeniem okopowizn 
i ziemiopłodów na pniu, dalej ubezpieczenie ruchomości może 
obejmować inwentarz żywy, za wyjątkiem królików, ptactwa 
i pszczół, wreszcie inwentarz martwy wszelkiego1 rodzaju, za 
wyjątkiem przedmiotów drobnych, więc motyk, siekier, łopat, 
grabi i t dl. Nadto sejmiki powiatowe mogą uchwalić przymus 
ubezpieczenia żywego inwentarza od wypadków śmierci na 
skutek nieszczęśliwych wypadków i chorób.

Sejmiki wojewódzkie mogą uchwalić przymus ubezpiecze
nia plonów od gradobicia na obszarze województwa, przyczem 



wchodzą tu w rachubę tylko* rośliny polne z wykluczeniem 
ogrodowizny.
Po uchwaleniu przez sejmiki przymusu, urzędy gminne prze
prowadzają w gminie rejestrację mienia, podlegającego przy
musowi ubezpieczenia wedle zasad, ustalonych przez sejmik. 
Urzędy gminne pobierają od właściciela mienia ruchomego, 
który obowiązany jest dostarczyć urzędom gminnym wszel
kich iniormacyj, dotyczących majątku, opłaty za ubezpieczenia, 
przysługuje im prawo egzekucji w wypadku nieuiszczenia 
w terminie powyższych opłat. Pobrane sumy urzędy gminne 
przesyłają bądź do kasy powiatowego związku samorządowe
go*, bądź do kasy zakładu, któremu poruczono wykonanie 
przymusu. Urzędy gminne przeprowadzają kontrolę ubezpie
czeń, zawartych z innymi zakładami ubezpieczeń przed uchwa
leniem przymusu. Urzędy te winny zawiadamiać Zakład Ubez
pieczeń, któremu poruczono wykonanie przymusu, o* wypad
kach szkody na obszarze gmin.

Za wszystkie te czynności otrzymuje urząd gminny wy
nagrodzenie w wysokości 3% pobranych sum oraz dalsze 1 do 
2% na wynagrodzenie dla funkcjonarjuszów urzędów gmin
nych w wypadku wykazania przez nich wyjątkowej gorliwo
ści. Wniosek o wprowadzenie przymusu ubezpieczenia winien 
być zgłoszony przez wydział powiatowy na piśmie lub też 
przez 113 część członków sejmiku. Wykonanie przymusu mo
że być powierzone jedynie Powszechnemu Zakładowi Ubez
pieczeń Wzajemnych, tam zaś, gdzie on nie działa, publiczne
mu zakładowi ubezpieczeń. Organ wykonawczy sejmiku, 
więc wydział powiatowy zawiera po powzięciu uchwały 
o przymusie umowę ubezpieczenia, przyczem dla każdego1 ro
dzaju ubezpieczenia musi być zawarta oddzielna umowa. Przy
mus obowiązuje na czas nieograniczony, sejmik może jednak 
powziąć zwykłą większością głosów uchwałę o* uchyleniu 
przymusu.

Samorząd terytorialny korzysta naogół chętnie z ustawo
wej możności wprowadzenia przymusu ubezpieczeń ruchomo
ści od ognia — o czem świadczy ,fakt, że w niespełna rok po 
ukazaniu się rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27. V. 27 — 128.447 drobno-rolnych gospodarzy ubez
pieczyło swe mienie ruchome. Jeżeli liczbę tę porównamy 
z ilością ubezpieczeń poprzednio zawieranych dobrowolnie 
przez małorolnych włościan, to okaże się w całej pełni dodat
nia strona przymusu ubezpieczeń ruchomości:

Ilość ubezpieczeń Ilość ubezpieczeń
Rok zawartych indywidualnie zawartych przymusowo
1924 4.211 —
1925 8.786 9.464
1926 10.343 14.637
1927 11.761 128.447



Ubezpieczenia przymusowe są o wiele tańsze, niż ubezpie
czenia dobrowolne (oplata 5 zł. 50 od każdego tysiąca złotych 
sumy ubezpieczenia, podczas gdy ubezpieczenia zgłaszane do
browolnie przez pojedynczych gospodarzy wymagają 13 zł. 
opłaty). Likwidacja szkód pogorzelowych odbywa się w obec
ności delegata sejmiku, jako rzecznika strony poszkodowanej, 
co zapewnia pełne odszkodowanie z wykluczeniem wszelkich 
umniejszeń. Ze stanowiska gospodarczego ubezpieczenia te za
sługują na specjalną uwagę, jako zabezpieczające rolników 
przed najbardziej dotkliwemi stratami w inwentarzu żywym 
i martwym, płodach itd.

Widzimy więc, iż samorząd terytorialny odgrywa w Po
wszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych decydującą 
rolę, biorąc udział przeważający we władzach i organach in
stytucji, oraz wywierając wpływ istotny na całą politykę ubez
pieczeniową, w szczególności na taryfy zarówno w zakresie 
ubezpieczeń nieruchomości, jak i ruchomości. Z powołaniem do 
życia samorządu wojewódzkiego' w całym kraju, charakter sa
morządowy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, 
uwydatni się jeszcze bardziej, pozwalając samorządowi tery
torialnemu na uwzględnienie interesów zarówno miast jak 
i gmin. P. Z. U. W. stosuje taryfy miejskie dla miast, miejsko- 
rolne dla miasteczek i osad o charakterze miejsko-rołnym, 
wreszcie taryfę wiejską i dlworów. Taryfa miejska P. Z. U. W. 
przewiduje 3 klasy miast i miejscowości, zrównanych taryfowe 
z miastem przez Zarząd P. Z. U. W., przyczem najniższa taryfa 
jest dla wydzielonych z sejmiku powiatowego miast większych 
klasy I-ej. t. j, ponad 25.000 ludności, więc najlepiej zabudowa
nych, średnia dla 2-ej klasy, t. j. wszystkich pozostałych miast 
średnich, poniżej 25.000, najwyższa taryfa obejmuje dawne 
miasteczka, które należą do wsi (osady i: miasteczka), rządząc 
się ustawą o ustroju gmin wiejskich. W ten sposób rozstrzyga 
o wysokości taryfy nie tylko liczba ludności, lecz także charak
ter miasta ze stanowiska administracyjnego'. Wyjątek stanowią 
województwa południowe w b. zaborze austrjackim, gdzie 
wielkie miasta poza Krakowem i Lwowem nie są wydzielone 
z sejmików powiatowych. Na terenie tych województw jako 
kryterjum odróżnienia służy liczba ludności ponad i poniżej 
25^000.

Przyjmując składkę i stopę odszkodowania w miastach 
wielkich1), jako 100 otrzymamy:

0 średnio przypada w złotych składki1 na 1.000 zł. utoezpiecZema: 
Miasta I-a grupa — 1.02, Il-ga grupa 3.48, Ml-cia grupa 5.99.—-Razem.

2.50, Wieś 5.10. — Ogółem 4.16.

Grupa teryt. Składka Stopa odszkodowania

Miasta wielkie (I gr.) 100 100
Pozostałe miasta (II gr.) 341 420
Osady miejskie (III gr.) 587 816



Widzimy stąd, iż najwyższą taryfę mają osady miejskie 
i miasteczka, gdzie zabezpieczenie przed ogniem jest najmniej
sze. Stopa odszkodowania, t. j. wyrażony w pro millach stosu
nek odszkodowania do sumy ubezpieczenia wynosi dla miast 
I-ej grupy 0,25 pro mille, dla miast Ii-ej grupy 1.05 pro mille, 
dla miast III-ej grupy 2.04 pro mille. Widzimy nadto, iż stopa 
odszkodowania rośnie znacznie szybciej, niż składka, t. zn., iż 
wielkie miasta płacą w porównaniu ze szkodami znacznie wię
cej od innych grup miast. W ten sposób P. Z. U. W. forytuje 
raczej mniejsze miasta, które płacąc najwyższe składki, przy
noszą jednak bardzo znaczne szkody, przewyższające poziom 
szkód miast większych. Wynika stąd, iż dla największych 
miast, zwłaszcza dla stolicy i głównych miast jest zawsze ak
tualne zagadnienie utworzenia wzorem Warszawy odrębnych 
miejskich towarzystw ubezpieczeniowych.

Poza kryterjum liczby ludności uwzględnia się przy usta
laniu dla poszczególnych budowli odpowiednich pozycyj taryfy, 
odmienne warunki palności. Miasta podzielone są pod wzglę
dem taryfowym na trzy bloki. Do pierwszego bloku należą mia
sta lub części miasta, przedstawiające najmniejsze niebezpie
czeństwo ognia, więc o budynkach murowanych, krytych twar
do. Do bloku trzeciego^ należą miasta, lub części' miast, w któ
rych większość budynków jest pokryta słomą, wreszcie db blo
ku drugiego, należą miasta lub części miast niezaliczone do blo
ku 1 i 3. Przyjmując stopę odszkodowania w najmniej palnym 
bloku, a więc I — za 100 _ otrzymamy dla bloku II 244, dla 
bloku III — 261. Blok pierwszy przeważa w wielkich mia
stach: w miastach I grupy, 73% sumy ubezpieczenia I-go blo
ku, przypada na te właśnie miasta. Fakt ten pozostałe w związ
ku z szeregiem urządzeń sanitarnych i przeciwpożarowych, 
więc wodociągów, straży ogniowych na terenie większych 
miast, itd. W bloku Il-im większość budowli należy do Ii-ej 
i III-ej grupy miast, która nie posiada niestety nowoczesnych 
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, odpowiednich dróg 
i racjonalnie zorganizowanych urządzeń przeciwpożarniczych. 
Wedle obliczeń działu statystycznego1 Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Wzajemnych w obrębie tego, samego1 bloku przy 
przejściu od jednej grupy miast db drugiej wzrost stopy od
szkodowania jest znacznie silniejszy, niż w obrębie tej samej 
grupy miast przy przejściu od jedinego bloku do drugiego1. W ten 
sposób podział miast na grupy uzupełnia szczęśliwie podział ta
ryfy na bloki, co wszystko ma na celu jaknajściślejsze dostoso
wanie składek do większego, lub mniejszego, niebezpieczeństwa 
ognia. Obecna taryfa P. Z. U. W. uwzględnia zarówno1 ogólne 
warunki, wpływające na palność, więc wodociągi, straże ognio
we., komunikacje drogowe itd., wspólne dla całego miasta, jak 
i róźnolite dla poszczególnych części miasta zabezpieczenie od 



‘.ognia, zależne od rodzaju zabudowań, pokrycia itd., wreszcie 
taryfa P. Z. U. W. przewiduje ze względu na stopień bezpie
czeństwa ogniowego podział taryfy na podstawach celowości 
i przeznaczenia budowli, Do najbardziej niebezpiecznego1 sto
pnia III należą składy materiałów wybuchowych, olejarnie, su
szarnie. składy saletry, siarki, fosforu, zapałek, siana, słomy itd., 
do drugiego stopnia hurtownie i składy materiałów aptecznych, 
chemicznych, kosmetycznych, węgła, torfu, świec, mydła itd., 
warsztaty i remizy dróg żelaznych, elektrycznych, łaźnie, pie
karnie, rzeźnie itd.; do, pierwszego stopnia należą budynki 
wszystkie inne, nie należące do stopnia II i BIL Stopa odszko
dowania wzrasta, zwłaszcza przy przejściu od I stopnia do- II, 
w grupie miast wielkich stopa odszkodowania wynosi w pierw
szym stopniu niebezpieczeństwa 0,18 pro mille, w drugim 0,44 
pro mille, w trzecim 0,71 pro mille.

W ten sposób starano się uchwycić w taryfie główne czyn
niki, wpływające bezpośrednio lub pośrednio' na większą lub 
mniejszą palność.

Z punktu widzenia interesów komunalnych należy stwier
dzić, iż budowle, stanowiące własność komunalną gromad 
i gmin wiejskich i miejskich oraz organizacyj samorządowych, 
korzystają z taryfy obniżonej o 25% dla miast, 20% dla wsi. 
Z obniżek tych korzystają również budowle, stanowiące wła
sność parafji i gmin wyznaniowych, instytucji i towarzystw 
naukowych, kulturalnych i dobroczynnych, zrzeszeń spółdziel
czych.

Działalność P. Z. U. W„ jako instytucji publicznego1 cha
rakteru nie może ograniczać się jedynie do' wypłaty odszko
dowań osobom, dotkniętym pożarami. Zadaniem P. Z. U. W. 
jest dążenie do zmniejszenia szkód, wynikających z pożarów. 
P. Z. U. W. prowadzi więc celową akcję zapobiegawczą. W tej 
dziedzinie P. Z. U. W., dąży do1 uruchomienia wytwórni na
rzędzi strażackich; przy pomocy finansowej P. Z. U. W., uru
chomiono więc wytwórnię narzędzi pożarniczych w Warsza
wie i Lwowie. P. Z. U. W. prowadzi nadto propagandę w kie
runku zakładania drużyn pożarnych i prowadzenia budownic
twa ogniotrwałego.

Liczba straży ogniowych wzrosła z 1.125 w r. 1919 na 
przeszło 8.000 w r. 1929. Równocześnie zakład dostarczył stra
żom w znacznej ilości sikawek, przenośnych beczek, wężów, 
auto-pogotowi itd. Zakład subsydjuje kursy pożarnictwa dla 
instruktorów pożarniczych, kursy pożarnictwa w szkołach, 
konkursy, pokazy, wystawy urządzeń przeciwpożarowych, po
piera i subsydjuje związki straży pożarnych, które prowadzą 
pracę nad ćwiczeniem drużyn strażackich.

Akcja w zakresie budownictwa racjonalnego wyraża się 
w wypożyczaniu gminom, zwłaszcza wiejskim, maszyn do wy
robu dachówki i pustaków z cementu, zwłaszcza tam, gdzie 



nie było wytwórni materiałów budowlanych ogniotrwałych 
(129 dachówczarek, 59 form do- pustaków). Zakład przeznacza 
znaczną część funduszów na udzielenie kredytów, celem po
pierania budownictwa ogniotrwałego, pogorzelcy otrzymują 
pożyczki na odbudowę ogniotrwałą, wreszcie związki komunal
ne otrzymują od Zakładu kredyty na tworzenie składnic i wy
twórni materiałów ogniotrwałych, celem dostarczenia tych ma
teriałów miejscowej ludności na dogodnych warunkach. Kre
dyty te udzielane są wyłącznie samorządom, które pełnią tu 
rolę rozdzielczą z punktu widzenia publicznego'. Pożyczek na 
ogniotrwałą odbudowę udzielono' w roku 1929 — 2.097 na sumę 
2.689 tys. zł., podczas gdy w r. 1925 — 616 pogorzelcom na 
sumę 540 tys. zł. Samorządy otrzymały na wytwórnie i skła
dy materiałów budowlanych ogniotrwałych w roku 1925 — 
7 pożyczek na sumę 118.000 zł., w roku 1929 — 98 na sumę 
2.623.000 zł. Kredyty te są oprocentowane na 4% rocznie. 
Wreszcie 66 samorządów w roku 1929 otrzymało 889.780 zł. 
kredytów ulgowych na urządzenia przeciwpożarowe, więc na 
kupno1 auto-pogotowi strażackich, budowę studni i wodocią
gów oraz budowę remiz strażackich.

Straże pożarne otrzymują od P. Z. U. W. zasiłki na kupno 
narzędzi gaśniczych i naprawę uszkodzonych taborów straża
ckich, nadto P. Z. U. W. zaopatruje straże ogniowe w niezbęd
ne przybory więc drabiny, wiadra itd. W roku 1929 ogólna war
tość zasiłków z tego tytułu wynosiła 1.778.000 podczas, gdy 
w r. 1925 — 546.000. Dzięki pomocy P. Z. U. W. w ostatnim 
pięcioleciu zaopatrzyło się przeszło' 100 miejscowości w auto- 
pogotowie i sikawki motorowe. Auto-pogotowia pożarnicze są 
dostosowane do miejscowych stosunków komunikacyjnych, kil
kuletnie próby pozwoliły na przyjęcie najbardziej odpowiednie
go' typu auto-pogotowia pożarniczego.

Główny Związek Straży Pożarnych R. P. otrzymał od P. 
Z. U. W. na cele wyszkolenia ćwiczebnego straży pożarnej 
453.500 zł.

Na akcję przeciwpożarową wypłacił P. Z. U. W. ogołem 
w roku 1929—2.500.000 na zasiłki bezzwrotne i 5.090.600 zł. na 
zasiłki zwrotne. W ciągu ostatnich 6 lat suma ta wyniosła prze
szło 20.000.000 złotych.

Akcja przeciwpożarnicza P. Z. U. W. wzrasta z każdym 
rokiem, aczkolwiek daleka jest jeszcze od istotnych potrzeb, 
jakie stwarza niebezpieczeństwo ognia, zwłaszcza na terenie 
wsi i małych miast.

Wychodząc z tych założeń Rada P. Z. U. W., w której' 
jest reprezentowany samorząd' terytorialny, uchwaliła, iż na 
akcję przeciwpożarową należy przeznaczyć w roku budżeto
wym 1930 — 5% od sumy składek 73.800.000 zł., t. j. 3.690.000 
zł. Kwota ta ma być przeznaczoną na zasiłki bezzwrotne. Po
nadto przeznaczyła Rada 675.000 zł. na zasiłki zwrotne dla 



związków samorządowych, podejmujących większe inwestycje 
przeciwpożarnicze. Wreszcie z nadwyżek funduszów w dziale 
przymusowych ubezpieczeń budowli od ognia, wojewódlzkie 
związki samorządowe, a do ich utworzenia dyrekcja Zakładu 
przelała w ciągu lat 1927/29 około 10.000.000 zł. na pokrycie 
budowli materiałami ogniotrwałemi oraz na zakładanie przez 
związki samorządowe wytwórni i składów materiałów ognio
trwałych. Doliczając jeszcze do tego' fundusz na pożyczki ul
gowe dla związków samorządowych, na zbiorniki wody, stu
dnie i wodociągi, suma ogólna na cele przeciwpożarnicze wy
nosi około 15.000.000 złotych, która to suma ma tendencję 
wzrostu z każdym rokiem.

Ze strony czynników samorządowych czynione są starania 
o jaknajwydatniejsze dotowanie związków samorządowych 
przez P. Z. U. W. na cele przeciwpożarnicze. Obecny stan rze
czy nie pozostaje jeszcze w odpowiednim stosunku do olbrzy
mich potrzeb w tej mierze w kraju.

Wedle statystyki P. Z. U. W., opublikowanej w roku 1929, 
ubezpieczonych było Pi 1928, jako ostatnim roku sprawozdaw
czym, 3.444.687 nieruchomości, a w nich 9.618.746 budowli, war
tości szacunkowej — 8.937.046.040 zł., a wysokości ubezpiecze
nia 8.367.613.210. Tylko 6% wartości oszacowania ubezpieczo
no poza P. Z. U. W. Ponieważ wartość polskiego majątku na
rodowego wynosi wedle szacunku dla podatku majątkowego 
około 150 miliardów złotych, przeto' wysokość ubezpieczenia 
stanowiła niespełna 6% ogólnego' majątku narodowego. Średnia 
składka wynosiła' przed wojną 6.20 pro miille sumy ubezpie
czenia, w roku 1927 obniżyła się do 4.16 pro mille (na 1.000 zło
tych ubezpieczenia) t. j. 33%.

Sprawność i celowość instytucji ubezpieczeniowej wyraża 
się między innemi w działalności odszkodowawczej. Wedle sta
tystyki P. Z. U. W. suma odszkodowania wzrosła o 6.697.905 zł. 
w roku 1924 (6.624 pożary), 15.767.116 zł. (8.148), w r. 1927, 
26.800.000 zł. (10.315), w r. 1928 i 51.500.000 zł. (14.850), w r. 
1929. Na wzrost pożarów wpłynął między innemi ruch budo
wlany i zmniejszenie czujności w normalnych warunkach go
spodarczych, oraz rozszerzenie terenu działalności P. Z. U. W., 
o wiele jednak silniejszy wzrost sum odszkodowawczych pozo
staje w związku z podwyższeniem norm szacunkowych przez 
P. Z. U. W. (w r. 1929 wzrost o 50% w porównaniu z r. 1928).

Licząc się ze znacznem rozszerzeniem terenu działalności 
P. Z. U. W. oraz wzrastającym ruchem budowlanym, jak rów
nież podwyższeniem stopy odszkodowania, należy stwierdzić, 
iż palność i szkodliwość nie zwiększa się pomimo wzrostu po
żarów i sum odszkodowawczych, szkody pożarowe stają się 
w coraz mniejszym stopniu dotkliwe, stanowiąc coraz mniejszy 
odsetek wartości budowli.



P. Z. U. ,W. pozostaje pod wybitnym wpływem samorządu 
terytorialnego, który to wpływ zwiększy się niewątpliwie 
z chwilą, gdy zostanie uruchomiony w całej pełni na ziemiach 
polskich samorząd wojewódzki. Interesy wielkich miast winny 
znaleźć jeszcze w wyższym stopniu, niż to- obecnie ma miej
sce, uwzględnienie w taryfach P. Z. U. W., widzieliśmy bo
wiem, że miasta te płacą w stosunku do swej palności i likwi
dacji szkód pogorzelowych wyższe stawki, niż inne kategorje 
związków komunalnych; średnio- przypadającej szkody pogo- 
rzelowej w złotych na 100 zł. oszacowania płonącej budowli, 
przypada w miastach I grupy, 1.67, II grupy, 48.28, III, 52.60 
podczas, gdy na wieś 76.13. Dane te dotyczą b. Kongresówki. 
W Małopoisce cyfry te wynoszą dla tych samych pozycji — 
1.86, 13.64, 39.24 i 60.27; dla ziem wschodnich — 1.03, 13.48 
44.75 i 81.56. Widzimy więc z cyfr średnio przypadających 
szkód pogorzelowych w złotych, iż palność jest najwyższa 
w małych osadach, miasteczkach i wsiach, podczas, gdy w wiel
kich miastach, pomimo przyłączenia przedmieść o dużem nie
bezpieczeństwie ognia, palność jest o wiele niższa. Stan ten 
musi znaleźć swój wyraz w wydatniejszem obniżeniu stawek 
dla wielkich miast, co dotąd niema jeszcze miejsca na terenie 
P. Z. U. W.

IV. Rzut oka na działalność samorządu na polu ubezpieczeń 
majątkowych.

Związki komunalne są więc, jak widzieliśmy, jak najbar
dziej zainteresowane w racjonalnej organizacji i funkcjonowa
niu ubezpieczeń majątkowych. Szczególnie, jeśli chodzi o za
pobieżenie niebezpieczeństwu ognia, związek komunalny sku
pia w swym ręku już obecnie środki zapobiegawcze i ratowni
cze, więc dozór policyjno - budowlany i organizację straży 
ogniowych, słuszne jest tedy ześrodkowanie w ręku samorzą- 
dowem także środków ekonomicznych, więc ubezpieczeń 
szkód, wywołanych pożarami, piorunami itd.

Przytem chodzi tu nietylko, jak widzieliśmy, O' ubezpie
czenia objektów i majątków samorządu terytorialnego— lecz 
o ogół budynków, należących dto osób fizycznych i prawnych. 
Miasta są zainteresowane w ubezpieczeniach majątkowych 
z punktu widzenia przedewszystkiem dobra publicznego1 i ogól
nej administracji, mającej na celu jaknajdogodniejszy rozwój 
gospodarczy danego okręgu samorządowego-, a więc 1 zabez
pieczenie przeciwko niebezpieczeństwu ognia, dopiero na dal- 
szem miejscu pozostaje interes własny związków komunal
nych, które w samorządowych instytucjach ubezpieczeniowych 
znaleźć mogą korzystniejsze warunki.



Widzieliśmy, iż w polskich stosunkach udział samorządu 
terytorialnego, a specjalnie miast w ubezpieczeniach majątko
wych był bardzo ważki, aczkolwiek za wyjątkiem Warszawy 
nie wytworzyliśmy, wzorem niemieckim, odrębnych ubezpie
czeń wielkomiejskich. W szczególności nie mamy w polskich 
stosunkach do czynienia z wyłącznem ubezpieczeniem obiek
tów i majątku miejskiego we własnych ubezpieczalniach komu
nalnych, specjalnie w tym celu powołanych do życia, a więc 
nie przyjmujących ubezpieczeń obiektów prywatnych.

Pod tym względem zachodzi różnica ze stosunkami zachod
nimi. Wedle danych niemieckiego i pruskiego' Związku Miast, 
(Städte - Tag) z roku 1923 — 66 miast było ubezpieczonych 
w publicznych ubezpieczalniach ogniowych, 95 w prywatnych 
i publicznych, 20 miast objęło ubezpieczenia obiektów miej
skich we własny zarząd, tworząc specjalne fundusze, drogą 
zaoszczędzonych premij lub wzmożonych rezerw, przyczem 
chodziło1 tu tylko o część majątku komunalnego', a nie o- całość. 
Nadto' daje się w miastach niemieckich stwierdzić zanik jedno
stkowych ubezpieczeń majątkowych przez poszczególne mia
sta przy równoczesnem zwiększeniu ubezpieczeń przez zrze
szenia szeregu miast i gmin na drodze celowych związków 
międzykomunalnych. I tak w Badem publiczno-prawny związek 
celowy, powstały w r. 1923, obejmuje miasta Nauheim, Karls
ruhe, Freiburg, Heidelberg, Pfalzheim i szereg mniejszych 
miast, w prowincji nadreńskiej i westfalskiej miasta przystą
piły do istniejących prowincjonalnych ubezpieczalni ognio
wych, tworząc z niemi wspólną instytucję ubezpieczeniową, 
obejmującą ruchomości i objekty nieruchome. Naogół jednak 
w stosunkach niemieckich, które cechuje wysoki stopień ko
munalizacji, idea odrębnych ubezpieczeń komunalnych (miej
skich), zwłaszcza co dO' nieruchomości1, nie wydala poważniej
szych rezultatów, tak, iż szereg miast ubezpiecza się na ogól
nych warunkach w publicznych towarzystwach ubezpiecze
niowych, tembardziej, że do powołania do życia komunalnych 
ubezpieczalni niezbędne byłyby bardzo poważne sumy, któiych 
zebranie w obecnym stanie finansowym miast nie jest prawdo
podobne. Pomijamy tu nadto fakt, iż miasta są związane umo
wami z prywatnemi i publicznemi instytucjami ubezpieczenio- 
wemi, terminy zaś nie są bynajmniej jednolite, umożliwiając 
przejście ku komunalizacji dopiero w dalszej przyszłości.

W polskich stosunkach widzieliśmy, iż jednolitość zasad 
i urządzeń ubezpieczeniowych ,pomimo różnic, jakie wynikają 
z polityki państw zaborczych, jest obecnie po' odzyskaniu nie
podległości, daleko posuniętą. W b. zaborze pruskim przy bra
ku przymusu ubezpieczeń od ognia, ubezpieczeniowe instytu
cje są w ręku, samorządu wyższego- stopnia (krajowego), na te
renie pozostałych ziem polskich, a w szczególności w b. zabo
rze austriackim, rosyjskim i ziemiach wschodnich działa Po-



A. Stan ubezpieczeń przymusowych i pogorzele w r. 1928 w sześciu wielkich 
miastach.

MIASTA

Stan ubezpieczeń w dn. 31.XII 
1928 r. Pogorzele

I 1 0 ś ć ubezpiecze
nie składka Ilość 

płonących
Odszko
dowanie

nieruch. budowli w z ł o 13 c h nieruch.] budowli w zł.

Łódź .... 7.603 42 629 504.211.240 307.907 93 130 50.184

Częstochowa . 2.749 11653 72.680.820 50.921 20 31 28.658.

Lublin . . . 2.745 9.969 84 726,540 66.553 10 11 9.289

Wilno . . . 6.929 23.499 198.232.220 263.688 79 89 61.747

Kraków . . . 5.049 12.615 258.480.420 110.282 56 59 20.923

Lwów.... 3014 4 659 126.467.300 44.366 40 42 12.823

wszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, korzystający 
z ustawowego przymusu ubezpieczeń, który jednak nie jest in
stytucją samorządową, aczkolwiek samorząd terytorialny od
grywa tu poważną rolę, biorąc, jak widzieliśmy, daleko idący 
udział we władzach Zakładu i funkcjach wykonawczych. Je
dynie m. st. Warszawa prowadzi własny wyodrębniony zakład 
powszechnych ubezpieczeń od ognia na terenie miasta, przy- 
czem korzysta z przymusu ubezpieczeń.

Ten stan rzeczy uznać należy za wyrobiony historycznie 
przy uwzględnieniu postulatów przedewszystkiem publicz
nych.

Z punktu widzenia interesów samorządu terytorialnego- 
w Polsce należy dążyć do- tego, by dość już znaczny wpływ 
w obecnych warunkach samorządu terytorialnego' na politykę 
ubezpieczeń majątkowych został wydatnie powiększony.

Z uruchomieniem samorządu wojewódzkiego w Polsce 
wpływ samorządu terytorialnego na politykę ubezpieczeniową 
ulegnie niewątpliwie istotnemu zwiększeniu i pogłębieniu, spra
wy ubezpieczeniowe bowiem wymagają z natury rzeczy zwar
tego okręgu terytorialnego o większym obszarze, co znajduje- 
swój najlepszy wyraz na terenie wielkich miast i samorządu 
wyższych stopni. Podobnie miasta i organizacje reprezentują
ce interesy miast muszą mieć ustawowo i administracyjnie po
ręczony udział w polityce ubezpieczeniowej, zwłaszcza jeśli 
chodzi o składki ogniowe, obecnie ze względu na dotkliwy kry
zys i osłabienie sił płatniczych ludności, zbyt wysokie, a nadto 



niezupełnie zastosowane, jak widzieliśmy, do różnic palności 
na terenie poszczególnych grup związków komunalnych, szcze
gólniej miast 0.

Dalszy rozwój ubezpieczeń majątkowych w Polsce, idąc 
torem historycznie wyrobionych stosunków, uwypukli w nie
wątpliwie wyższym stopniu, niźli dotąd to miałoi miejsce, peł
ne znaczenie udziału w ubezpieczeniach majątkowych czynni
ka samorządowego, powołanego z natury rzeczy, jako związ
ku, opartego na sąsiedzkich i miejscowych węzłach, do zabez
pieczenia i zapobieżenia, oraz wynagrodzenia z tytułu szkód 
ogniowych, elementarnych itd.

i) Por. poniżej tablice statystyczne: A) Stan ubezpieczeń przymuso
wych i ipogorzede w r. 1928 w sześciu wielkich miastach.
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