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Samorząd powszechny jako osoba prawa publicznego
w ujęciu polskiej doktryny prawa administracyjnego

Wprowadzenie

Polski system prawa administracyjnego w kształcie obecnym jest, w dużym stopniu, dziełem ostatnich dwóch dekad. O ile w pierwszej dekadzie po 1989 r. wiele regulacji było budowanych na bazie prawa administracyjnego dostosowanego do założeń ustrojowych państwa socjalistycznego, o tyle w ostatniej dekadzie te pozostałości są stopniowo wypierane przez nowe koncepcje prawne. Wprowadzając nowe rozwiązania ustawodawca polski często odwołuje się do doświadczeń innych państw oraz organizacji międzynarodowych.  Czasami można odnieść wrażenie, że to jest jedynym czynnikiem sprawczym wprowadzania nowych regulacji. W niektórych sytuacjach rolę taką odgrywa chęć przywrócenia ciągłości prawnej pewnym instytucjom Najlepszym przykładem jest tutaj reaktywacja samorządu powszechnego.. W tym kontekście wskazuje się, że jesteśmy świadkami zasadniczych, rewolucyjnych wprost przemian ustrojowych i związanego z nimi przewartościowania konstrukcji prawnych. Jednocześnie dane nam jest doświadczać, że instytucje prawne, wyrażające określone wartości i idee danego typu ustroju państwowego mają znaczenie nieprzemijające T. Rabska, Przywracanie ciągłości pojęć prawnych, [w:] Państwo prawa. Administracja. Sądownictwo. Prace dedykowane prof. J. Łętowskiemu, red. A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz, Warszawa, 1999, s. 210.. 
Centralnym zagadnieniem analizy w przedkładanej pracy jest problem, czy takie znaczenie można również przypisać konstrukcji osobowości prawa publicznego samorządu terytorialnego W pracy używam zamiennie pojęć samorząd terytorialny i samorząd powszechny. Uważam bowiem, że obydwa te określenia dobrze podkreślają istotę tego samorządu. Pierwsze wskazuje na terytorium jako kryterium wyodrębnienia tego typu samorządu. Drugie określenie wskazuje na samorządowi temu poruczona jest działalność powszechna, nieograniczona do jakiejś kategorii spraw, jak ma to miejsce w przypadku samorządu specjalnego. oraz prezentacja stanowisk przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego w tym zakresie. Żaden przepis prawa pozytywnego nigdy nie zdefiniował pojęcia podmiotowości publicznoprawnej samorządu powszechnego w związku z tym analizie poddane będą poglądy polskiej doktryny prawa administracyjnego poszukujące definicji osobowości publicznoprawnej. Z tego też względu praca uwzględnia dyskusję jaka na przestrzeni wieku toczona była w nauce polskiej na ten właśnie temat. Konieczne jest zatem prześledzenie poglądów doktryny od czasów dwudziestolecia międzywojennego, po współczesność. Nie sposób oczywiście uciec od prawa pozytywnego, to ono przecież jest podstawą refleksji prawniczej, stąd też będzie ono zaprezentowane w zakresie niezbędnym dla zrozumienia opisywanej instytucji.


Osobowość prawa publicznego

W doktrynie prawa administracyjnego nie występuje jedna uznana definicja osobowości publicznoprawnej. Taką definicję trudniej jest nawet sformułować obecnie, ponieważ prawo pozytywne nie posługuje się już tą kategorią. Powoduje to sytuację, kiedy z jednej strony odwoływać się trzeba do prawa i doktryny przedwojennej, z drugiej zaś poprzez odkryte analogie formułować postulaty pod adresem ustawodawcy i próbować na nowo formułować definicję osobowości publicznoprawnej. Skutkiem tego jest zauważalna wtórność takich definicji. 
W polskiej doktrynie prawa administracyjnego możemy się spotkać z wieloma definicjami osobowości publicznoprawnej. Uznawano, że związek publicznoprawny – w rozumieniu polskiego ustawodawstwa – jest to związek uposażony we władztwo administracyjne i powołany do życia przez państwo, względnie przy jego czynnym udziale T. Bigo, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa, 1928, s.82.. Za osoby prawa publicznego uznawano także takie podmioty, którym nie przysługuje ius imperii, ale które ze względu spełniane cele użyteczności publicznej osobowość taką mają przyznaną np.: zakłady dobroczynności publicznej czy samodzielne kasy chorych H. Insadowski, Osoba prawna. Studium prawno – kanoniczne, Lublin, 1927., s. 36.. Natomiast w świetle teorii normatywistycznej uznawano, że publiczna osoba związkowa (częściowy porządek prawny) jest kompleksem norm prawnych, których istotna część ustanawia dla polegających tym normom obowiązek wypełniania tymi samymi normami określonej funkcji, o treści w stosunku do istniejących ustaw wykonawczej i w drodze wyjątku publicznej osobie związkowej (częściowemu porządkowi prawnemu) przez całość porządku prawnego do wykonywania zleconej i skutkiem tego podlegającej zarachowaniu na poczet jej (jego) woli W. Sz. Wachholz, Istota i prawo związków publicznych (publiczne osoby związkowe), Warszawa, 1928, s. 32.. Współczesna doktryna przyjmuje, że elementami wystarczającymi do zakwalifikowania danego podmiotu jako osoby prawa publicznego są: 1. udział w sprawowaniu władzy publicznej; 2. sprawowanie tej władzy z mocy prawa, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność oraz przy użyciu tych samych środków działania co administracja państwowa; 3. dysponowanie władztwem administracyjnym; 4. prawo stanowienia przepisów prawnych, obowiązujących na danym terenie (tę przesłankę należy uznać za fakultatywną i właściwą jedynie dla samorządu terytorialnego) T. Rabska, Przywracanie ciągłości pojęć..., s. 214.. Wskazuje się także, że najlepsze dla określenia osobowości publicznoprawnej jest połączenie kryteriów wykonywania zadań publicznych z określeniem lub domniemaniem natury prawnej S. Fundowicz, Osoby prawne prawa publicznego w prawie polskim, Samorząd Terytorialny 2000, nr 3, s. 4..
Podsumowując te krótkie rozważania można wskazać, ze brak jest jednej powszechnie uznanej definicji osoby prawa publicznego, ale można jednak zauważyć pewne powtarzające się przesłanki. Chcąc wskazać na kryteria, które mogłyby identyfikować charakter publicznoprawny danego podmiotu należy opowiedzieć się za: 1. sprawowaniem władzy imperialnej, 2. wykonywaniem zadań publicznych, 3. powstaniem w drodze aktu normatywnego. Po spełnieniu tych trzech przesłanek dany podmiot może zostać uznany za osobę prawa publicznego.

Okres międzywojenny

Rozpoczynając rozważania poświęcone samorządowi terytorialnemu należy podkreślić, że jest on uznawany za najbardziej typowy przykład osoby prawa publicznego o największej doniosłości w życiu społecznym. Słowo „samorząd” wywodzi się od niemieckiego „Selbstverwaltung” i angielskiego „Selfgovernment”. W języku prawniczym pojawia się dopiero w XIX w. na gruncie niemieckiej nauki prawa J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż, 1926, s. 14 – 15.  i od tego momentu zajmuje w trwałe miejsce w nauce prawa publicznego. Brak jest uniwersalnej definicji samorządu i po dziś dzień wywołuje ono kontrowersje. Przedmiotem niniejszych rozważań będzie pojęcie samorządu terytorialnego jako osoby prawa publicznego. Ponadto oprócz rozważań teoretycznych, które są niezbędne dla zrozumienia istoty samorządu, przedstawione zostaną konkretne rozwiązania ustawodawcze obowiązujące na ziemiach polskich.
Samorząd powszechny w Polsce międzywojennej podlegał pewnej ewolucji. Wynikała ona głównie ze zmian ustrojowych, których widomym wyrazem była konstytucja kwietniowa Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 roku, Dz. U. R.P. Nr 30, poz. 227.. Ostatecznie kształt samorządu terytorialnego został uregulowany ustawą z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego Dz. U. RP Nr 35, poz. 294.. Samorząd terytorialny działał na szczeblu gminy i powiatu (na terenie Śląska, Pomorza i w Poznańskiem – także na szczeblu województwa). Związki te posiadały osobowość prawną prawa prywatnego i publicznego. Domniemanie kompetencji przemawiało zawsze na korzyść administracji rządowej (art. 68 pkt 8). Niezależność samorządu powszechnego była chroniona sądownie – decyzje nadzorcze administracji rządowej mogły być zaskarżane do Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Osobowość publicznoprawną posiadał również Związek Rewizyjny Samorządu Terytorialnego Art. 1 ust. 2 Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14 października 1934 roku o Związku Rewizyjnym Samorządu Terytorialnego, Dz. U. RP Nr 84, poz. 847.. Osobowość taką mogły posiadać także związki międzykomunalne Art. 11 i n. oraz 46 Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 22 marca 1928 roku o związkach międzykomunalnych, Dz. U. R.P. Nr 39, poz. 386.. 
Za najbardziej reprezentatywne, w zakresie studiów nad istotą samorządu terytorialnego, w nauce polskiej okresu międzywojennego przyjmowane są poglądy T. Bigo, H. Dembińskiego, A. Krońskiego i J. Panejki Tak J. Jendrośka [w:] J. Boć (red), Prawo administracyjne, Wrocław, 1998, s. 161 i n., E. J. Nowacka, Spór o pojęcie samorządu terytorialnego w doktrynie prawnej okresu międzywojennego, Samorząd Terytorialny 1992, nr 4, s. 3 i n., M. Kotulski, Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2000, nr 1-2, s. 82 i n., P. Radziewicz, Kilka uwag w sprawie prawnej przydatności pojęcia „osoba prawa publicznego”, Samorząd Terytorialny 2000, nr 6, s. 3 i n.. Chronologicznie najwcześniej w pełnym zakresie zaprezentował swe poglądy Panejko. Stojąc na gruncie teorii normatywistycznej zdefiniował on samorząd jako opartą na przepisach ustawy zdecentralizowaną administrację państwową, wykonywaną przez lokalne organy, niepodległe hierarchicznie innym organom i samodzielne w granicach ustawy i ogólnego porządku prawnego J. Panejko, op. cit., s. 97.. Dowodził on, że nie ma materialnej różnicy między administracją rządową i samorządową i obie tworzą administrację państwową. Różnica dotyczy jedynie formy, czyli organizacji Ibidem, s. 81.. Osobowość publicznoprawna, według niego, nie stanowi istoty samorządy terytorialnego. Mogłoby tak być jedynie gdyby uznać w samorządzie odrębną od państwa jednostkę z własnymi niepochodzącymi od państwa prerogatywami. Pogląd taki wydawał się mu sprzeczny z prawem pozytywnym Ibidem s. 87 i 88.. Mówiąc o prerogatywach – kompetencjach samorządu terytorialnego, podkreślał on, że nie może być mowy o publicznych prawach podmiotowych gminy w stosunku do państwa. W sferze prawa publicznego nie ma równorzędnych podmiotów prawnych, a to przecież zakłada teoria praw podmiotowych -  tam istnieje tylko jeden podmiot, a jest nim państwo. Wynika to z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego wykonują prawa zwierzchnie, nie jako naturalne prawa własne, lecz jako obce prawa poruczone im przez państwo, które mogą być w każdej chwili ograniczone lub odebrane. Prawo przedmiotowe nie chroni naruszenia tego podmiotowego prawa przez państwo Ibidem s. 91i 92. Poglądy Panejki na możliwość naruszenia czyjegoś prawa przez państwo są szczególnie ciekawe. Otóż uważał on, że prawnie nie da się wyprowadzić obowiązku państwa do przestrzegania norm prawnych przez siebie wydanych, jakoteż możliwości naruszenia przez państwo czyich praw.... obowiązek taki może się opierać tylko na porządku istniejącym ponad prawem i może on być wyprowadzony tylko z idei państwa, z jego metafizycznej istoty, ibidem, s. 92 i 93. . O prawie podmiotowym samorządu można mówić jedynie w stosunku do innych organów państwowych. Panejko utożsamiał zatem samorząd z decentralizacją Ibidem, s. 96.. Dowodził, że istotą samorządu jest wykonywanie funkcji państwowych lub funkcji, które państwo zleci mu w drodze ustawy. Na skutek tego te zadania stają się publicznymi i państwowymi Ibidem, s. 100.. Definicja sformułowana przez niego ma charakter ogólny, a to znaczy, że abstrahuje od konkretnego ustawodawstwa. Co więcej każde państwo nadaje samorządowi indywidualną formę prawną. Z uwagi zaś, na to, że wszelkie instytucje państwowo-prawne są dynamicznej natury i zgodnie z tym mogą posiadać odmienną formę prawną i polityczną” możliwe jest wystąpienie innych, nietypowych cech samorządu J. Panejko, Geneza i podstawy.., Wilno, 1934, s. 133. Podaję za M. Kotulskim, Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2000, nr 1-2, s. 83.. Do poglądów Panejki nawiązywał W. Sz. Wachholz, który uważał, że samorząd jest formą decentralizacyjnej organizacji administracji państwowej i polega na powołaniu do władzy w zakresie administracji obok organów rządowych także innych czynników, a to organów istniejących w państwie związków publicznych W. Sz. Wachholz, op. cit.,, s. 42.. Widać tutaj wyraźnie jak wspólna płaszczyzna ideowa, jakim był dla Panejko i Wachholza normatywizm, powoduje zbieżność w pojmowaniu zjawisk.
Zupełnie inne podejście prezentował T. Bigo. Poddał on krytyce koncepcje Panejki uważając, że samorząd jest decentralizacją administracji publicznej, której samodzielnymi podmiotami są korporacje, powołane do tego przez ustawę T. Bigo, op. cit., s. 152.. Związki samorządowe są związkami publicznoprawnymi Ibidem, s. 154. oznacza to, że o charakterze publicznoprawnym samorządu decyduje posiadane prze zeń władztwo administracyjne oraz powołanie do życia przez państwo Ibidem, s. 82.. Bigo podkreślał dalej, że tym, co indywidualizuje samorząd i wyodrębnia go spośród administracji jest osobowość prawna jednostek samorządowych. Nie państwo jest podmiotem praw i obowiązków tworzących zakres działania gminy, lecz sama gmina. Gdy gmina wykonuje te prawa to nie jest organem państwa, wykonuje, bowiem, zadania własne. Dlatego też zakres działania gminy, wynikający z ustawy jest czymś więcej niż tylko kompetencją organu rządowego, ale jest to kompleks praw i obowiązków gminy, które wykonuje ona we własnym imieniu, jako własne prawa i obowiązki, a nie w charakterze organu innej osoby prawnej Ibidem, s. 140 i 141.. Charakteryzując samorząd wywodził on jeszcze, że przedmiot administracji samorządowej i administracji rządowej jest taki sam i z tego punktu widzenia nie można przeciwstawiać sobie obydwu typów administracji, albowiem jak z tego wynika samorząd jest jedynie odmienna formą organizacji administracji państwowej. Przeciwstawienie takie ma jedynie sens na gruncie podmiotowym. Podmiotem administracji samorządowym nie jest tutaj państwo, lecz odrębne podmioty, odrębne osoby prawne Ibidem, s. 140.. W odróżnieniu do Panejki - Bigo nie utożsamiał ze sobą pojęć samorządu i decentralizacji.  Uważał to drugie pojęcie za szersze znaczeniowo. Podkreślał, że na skutek utożsamienia tych pojęć można by w ogóle zrezygnować z pojęcia samorządu Ibidem, s. 153.. Tymczasem spośród różnych form decentralizacji, takich jak samoistne zakłady publiczne czy fundacje publicznoprawne, samorząd wyróżnia jego korporacyjny charakter Ibidem, s. 155 i n.. 
Całkiem odmienne stanowisko od uprzednio wymienionych prezentował Kroński. Stojąc na gruncie teorii naturalistyczno-prawnej podkreślał, że samorząd oznacza samodzielne wykonywanie zarządu przez bezpośrednio zainteresowanych. Samorząd jest granicą wszechwładztwa państwowego A Kroński, Teoria samorządu terytorialnego, Warszawa, 1932, s. 8.. O istnieniu samorządu nie decyduje więc ideologia danego państwa, nakazująca mu wkraczanie w sferę życia prywatnego lub powstrzymująca go od tego tam, gdzie indywidualizm w sferze gospodarczej i duchowej porusz się swobodnie, tam wszędzie siłą rzeczy powstaje i rozwija się samorząd. Stąd też to wola mieszkańców, a nie żaden akt państwowy, jak chce T. Bigo, decyduje o powstaniu samorządu. To instynkt samozachowawczy, który nakazuje im stworzenie korporacji publicznoprawnej, jest źródłem prawa własności i dążenia łączenia z innymi ludźmi, a więc przede wszystkim z sąsiadami, w celach obrony tej własności, jak też zaspokajania swych potrzeb duchowych i fizycznych Ibidem.. Kroński konkluduje, że samorząd terytorialny jest wynikiem instynktu samozachowawczego. Nadanie powstałemu na tym gruncie związkowi imperium leży w interesie państwa, potęguje bowiem poczucie łączności obywatela z państwem i co za tym idzie stanowi czynnik twórczo-państwowy Ibidem, s. 22.. Poglądy Krońskiego stanowią bardzo dobry przykład teorii władzy samorządowej jako czwartej władzy w państwie (franc. pouvoir municipal). 
Oryginalną koncepcję samorządu przedstawił także H. Dembiński. Podkreślał on, że nie można zawężać pojęcia samorządu tylko do kwalifikowanych wypadków decentralizacji w szczególności do mniej lub więcej pełnych form zdecentralizowania. Nie sposób, takiego rozróżnienia oprzeć na pozytywnym materiale norm, ponieważ cechy, wyodrębniające ten zawężony zakres decentralizacji w stosunku do innych jej wypadków, będą zawsze ilościowe a nie jakościowe H. Dembiński, Osobowość publicznoprawna w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno, 1934, s. 68.. Dlatego samorząd jest obracającym się w granicach ustalonego przez nas maksimum i minimum zdecentralizowanego danego organu w sprawowaniu przezeń administracji publicznej Ibidem.. Jest ujęcie formalno – dogmatyczne. Z tego punktu widzenia forma prawna samorządu jest tylko zdecentralizowany kompleks norm. Jeżeli prawo pozytywne przyznaje jednostce samorządu osobowość prawną, to jest to, według Dembińskiego, osobowość prywatnoprawna i jako tak jest generalną formułą nadania jednostce samorządowej decentralizacji w zakresie obrotu cywilnego będąc integralna częścią zdecentralizowanego kompleksu norm. Wszelkie inne „dodatki” w postaci  osobowości publicznoprawnej i publicznych praw podmiotowych są wyrazem odmiennej terminologii tej samej treści normatywnej albo stanowią pozaprawny element ideologiczny nie mający żadnego znaczenia Ibidem, s. 68 i 69.. Osobowość publicznoprawną samorządu, traktował Dembiński, jako ideologiczny twór, charakteryzujący decentralizację, czyli formę prawna samorządu jako narzędzie pewnej grupy społecznej, posiadającej swe własne odrębne interesy Ibidem, s. 80.. 
Rozważania na temat samorządu, rozumianego w sposób klasyczny, znaleźć można jeszcze w kilku powojennych podręcznikach prawa administracyjnego. I tak A. Peretiatkowicz twierdził, że samorząd polega na tym, że pewne korporacje publiczne są samodzielnymi podmiotami administracji publicznej. W pewnych pozostawionych im przez ustawy dziedzinach administracji korporacje te decydują samodzielnie bez podporządkowania hierarchicznego władzom rządowym A. Peretiatkowicz, Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań, 1946, s. 34.. Cechą samorządu jest więc samodzielność. Samodzielność ta ma dwa aspekty: 1. majątkowy (osobowość prawna) i 2. publicznoprawny (niezależność od władz rządowych). Wyróżnia się samorząd terytorialny i zawodowy. Samorząd terytorialny oparty jest na gminie. Ma ona z reguły dwa zakresy działania własny i poruczony. Kryterium podziału zadań stanowi, według Peretiatkowicza, interes lokalny interes powszechny.  Zdaje on sobie sprawę ze słabości takiego kryterium, podkreślając, że zawsze jest on chwiejny i determinowany politycznie Ibidem, s. 35.. Tak samo uważał S. Kasznica definiując samorząd jako administrację sprawowaną przez samodzielne związki publicznoprawne – korporacje S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań, 1946, s. 63.. Poglądy te należy określić jako prostą kontynuację koncepcji Bigo, która świadczy o dużej wadze jego myśli w kształtowaniu polskiej doktryny prawa administracyjnego. 
Pod wpływem Panejki pozostawał Z. Grelowski. Uważał on, że samorząd to zdecentralizowana administracja państwowa wykonywana przez organa lokalne, względnie specjalne, samodzielne w granicach ustawy, hierarchicznie niezawisłe Z. Grelowski, Samorząd specjalny. Gospodarczy – Zawodowy – Wyznaniowy według obowiązujących ustaw w Polsce, Katowice, 1947, s. 38.. Materialnie samorząd jest więc wykonywaniem administracji państwowej, czyli władzy zwierzchniej. Formalnie zaś, samorząd jest decentralizacją administracji, czyli systemem opartym na niezawisłych i samodzielnych jednostkach. Ta niezawisłość i samodzielność przejawia się w tym, że akty samorządu są: 1. niezależne pod względem treści od jakiegokolwiek wpływu organów rządowych; 2. ostateczne i prawomocne, a więc niezaczepialne i niezaskarżalne pod względem swej legalności i celowości. Jest to jednak, jak podkreśla sam Grelowski, idealna forma samorządu, która w praktyce nie występuje Ibidem, s. 36.. 

Okres Polski Ludowej

Rok 1950 stanowi datę przełomową w historii samorządu terytorialnego w Polsce. Weszła wtedy w życie ustawa z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej Dz. U. Nr 14, poz. 130. . Art. 32. ust. 1. tej ustawy stanowił, że  znosi się związki samorządu terytorialnego i został zastąpiony przez rady narodowe będące organami jednolitej władzy państwowej w gminach, miastach i dzielnicach większych miast, w powiatach i województwach (art. 1). Zmian tych dokonano w celu dalszego pogłębienia demokratyzacji Polski Ludowej przez jeszcze pełniejszy udział mas pracujących w rządzeniu Państwem i skupienie w radach narodowych pełni władzy ludowej w terenie oraz w celu dalszego wzmocnienia Państwa Ludowego i przyśpieszenia budowy socjalizmu w Polsce (preambuła ustawy). Znalazło to swoje odzwierciedlenie w rozważaniach przedstawicieli nauki prawa administracyjnego Od tego momentu zagadnienia samorządu rozważane są przy okazji omawiania sytuacji prawnej obywateli i ich udziału w sprawowaniu władzy państwowej, a nie jak dotychczas przy okazji omawiania organizacji administracji publicznej. Patrz  E. Iserzon, J. Starościak (red), Prawo administracyjne, Warszawa, 1965, s. 86 i n., W. Dawidowicz, Nauka prawa administracyjnego. Tom I. Zagadnienia podstawowe, Warszawa, 1965, s. 210 i n., Z. Rybicki, S. Piątek, Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa, 1984, s. 444 i n..
Samorząd w doktrynie prawnej i politycznej okresu Polski ludowej bywał rozumiany trojako. Jak podaje J. Starościak samorząd był rozumiany jako organizacja przyszłego społeczeństwa, która powstanie po zrealizowaniu programu budownictwa socjalistycznego. Stanie się on sukcesorem istniejących form państwowości J. Starościak [w:] E. Iserzon, J. Starościak (red), Prawo administracyjne, Warszawa, 1965, s. 87. Charakteryzując ów przyszły ustrój J. Starościak oraz inni autorzy przywoływali w tym kontekście program KPZR, który głosił, że rozwój państwowości socjalistycznej doprowadzi stopniowo do przekształcenia jej w społeczny samorząd komunistyczny, w którym zjednoczą się rady, organizacje związkowe, spółdzielcze oraz liczne masowe organizacje, XXII Zjazd KPZR, Warszawa, 1961, s. 611. Podaję za J. Starościakiem, ibidem, s. 88.. W świetle drugiego podejścia samorząd był całym systemem instytucji tworzących samorządność społeczeństwa w okresie poprzedzającym epokę komunizmu. Stąd też zasadnym jest mówienie o samorządzie uczniowskim, spółdzielczym czy rzemieślniczym. Wszelkie takie organizacje są uważane za organy samorządu społecznego, jeżeli posiadają cechy trwałości i są powołane do rozwiązywania zagadnień życia zbiorowego. Można wreszcie było rozumieć samorząd jako udział społeczeństwa w wykonywaniu władzy państwowej Ibidem, s. 88 i 89.. Najpowszechniejsze było drugie rozumienie samorządu. Starościak definiował samorząd jako samodzielne zarządzanie sprawami o znaczeniu społecznym wykonywane przez zrzeszenia Jako kryteria tworzenia samorządu podawał on przykładowo wspólność interesów gospodarczych – samorząd gospodarczy, wspólność zainteresowań wynikła z potrzeb zbiorowego zaspokajania innych wyspecjalizowanych potrzeb – np. samorząd uczniowski, wspólność zamieszkiwania na pewnym terytorium – samorząd terenowy Ibidem, s. 90 i n.. 
Podobnie samorząd ujmował W. Dawidowicz. Wskazywał on na następujące elementy konstrukcyjne samorządu jako instytucji polskiego prawa administracyjnego: 1. istnienie pewnej grupy społecznej np. załogi zakładu pracy, która stanowi substrat osobowy instytucji samorządu, 2. instytucja samorządu powstaje i istnieje wyłącznie do zakresu administracji państwowej, 3. instytucja ta realizuje zadania z zakresu administracji państwowej na zasadzie określonej prawnie samodzielności W. Dawidowicz, Nauka prawa administracyjnego. Tom I. Zagadnienia podstawowe, Warszawa, 1965, s. 222 i 223.. Dawidowicz podkreślał, że instytucja samorządu terytorialnego należy już do historii ustroju administracyjnego Polski. W przeciwieństwie jednak do Starościaka podkreślał, że instytucje samorządowe obejmują zagadnienia peryferyjne Ibidem, s. 223.. 
Pewna zmiana w pojmowaniu samorządu terytorialnego związana był z pogłębiającym się kryzysem państwa i dysfunkcjonalnością rozwiązań ustrojowych. Wyrazem zmian była ustawa z dnia 20 lipca 1983 roku o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 41, poz. 185.. Art. 1. stanowił, że Rady narodowe jako przedstawicielskie organy władzy państwowej i podstawowe organy samorządu społecznego są zarazem organami samorządu terytorialnego ludności w gminach, miastach, dzielnicach miast i województwach. Jednakże ustawa nie wyjaśniała jaki jest sens normatywny tego przepisu. Podobnie na przekór deklaracji art. 3. ust. 1, że Rady narodowe... urzeczywistniają zadania samorządu terytorialnego w jednostkach podziału terytorialnego państwa ustawa nie wyjaśniała, które działania rad miały służyć  realizacji zadań z zakresu jednolitej władzy państwowej, a które urzeczywistniać zadania samorządu terytorialnego. Tak więc zmiany te miały charakter pozorny, ponadto fakt przywrócenia w języku prawnym pojęcia samorządu terytorialnego nie zmieniło to postrzegania tej instytucji przez doktrynę prawa administracyjnego.  
Wyrazem tego są rozważania S. Piątka na temat  samorządu. Uważał on, że samorząd to instytucja prawa administracyjnego, polegająca na powołaniu przepisami prawa określonej grupy społecznej działającej bezpośrednio lub za pośrednictwem wyłonionej przez siebie reprezentacji do wykonywania zadań organizatorskich przy pomocy środków prawnych o charakterze administracyjnym S. Piątek [w:] Z. Rybicki, S. Piątek, Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa, 1984, s. 445.. Jako przykłady samorządów realizujących różne cele społeczne: samorząd mieszkańców lub samorząd terytorialny – realizuje interesy osób zamieszkujących określone terytorium, samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego, samorząd spółdzielczy czy samorząd rzemiosła – łączą wspólne interesy gospodarcze ich członków Ibidem.. Piątek uważał samorząd terytorialny za instytucję charakterystyczną dla ustroju państwa burżuazyjnego. Dlatego też, twierdził dalej, nie można ze sobą porównywać samorządu terytorialnego w państwie burżuazyjnych oraz form samorządowych w państwach socjalistycznych Ibidem, s. 444.. 

Przemiany po 1989 r.

Przemiany ustrojowe, które zaszły w Polsce po 1989 roku spowodowały przywrócenie w prawie pozytywnym instytucji samorządu terytorialnego. Dokonano tego ustawą z dnia 8 marca 1989 roku o samorządzie terytorialnym Dz. U. Nr  16, poz. 95. . Określono gminę jako wspólnotę terytorialną (art. 1) wykonującą zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, która posiadała osobowość prawną i której niezależność była prawnie chroniona (art. 2). Gminy zostały wyposażone w mienie komunalne (art. 43 i n.) i upoważnione do stanowienia prawa miejscowego (art. 40 i n.). Blisko dekadę potem zostały utworzone kolejne szczeble samorządu terytorialnego na poziomie powiatu Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz. U. Nr 91, poz. 578. i województwa Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz. U. Nr 91, poz. 576.. Ich konstrukcja ustrojowa jest podobna, przy założeniu jednak, że domniemanie kompetencji przemawia na korzyść gminy Art. 164 ust. 3 Konstytucji RP stanowi, że gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. .
W polskiej doktrynie prawa administracyjnego widoczny jest pewien powrót do tradycyjnego ujmowania samorządu, chociaż też nie bez oporów.  Sytuację tę dobrze ilustrują poglądy J. Jendrośki. Uważa on, że samorząd terytorialny stanowi fragment ustroju państwowego J. Jendrośka [w:] J. Boć (red), Prawo administracyjne, Wrocław, 1998, s. 168.. Jego istota polega na wykonywaniu władzy państwowej przy wykorzystaniu władztwa administracyjnego w zakresie kształtowania życia publicznego w jednostce samorządowej w ramach obowiązującego prawa przez odrębne od państwa podmioty o strukturze korporacyjnej regulowanej ustawami Ibidem.. Podobnie A. Wiktorowska i M. Wierzbowski przyjmują, że samorząd jest formą administracji zdecentralizowanej. Polega ona na samodzielnym i niezależnym kierowaniu swoimi sprawami w zakresie administracji publicznej, a także na samodzielnym wykonywaniu pewnych funkcji z zakresu administracji publicznej przez określoną społeczność (korporację) A. Wiktorowska i M. Wierzbowski [w:] M. Wierzbowski (red): Prawo administracyjne, Warszawa, 1999, s. 108 i n..
Możemy jednak zauważyć dość liczną grupę przedstawicieli nauki prawa administracyjnego, którzy w sposób jednoznaczny określają instytucje samorządu powszechnego jako osoby prawa publicznego. Jednym z pierwszych, którzy otwarcie zaczęli prezentować takie stanowisko był M. Kulesza M. Kulesza, Niektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego, Państwo i Prawo 1990, z. 1, s. 22 i n.. Podkreślał on, że w koncepcji samorządu terytorialnego to nie samorząd zajmuje centralne miejsce. Podstawową konstrukcją jest gmina, będąca odrębnym podmiotem praw i obowiązków zarówno o charakterze majątkowym jak i publicznoprawnym. To gmina właśnie jest podmiotem, na rzecz którego następuje decentralizacja władztwa publicznego i to ona wykonuje we własnym imieniu zadania publiczne Ibidem. W tym samym czasie także A. Piekara akcentował potrzebę upodmiotowienia społeczności lokalnej poprzez nadanie jej charakteru korporacji publicznoprawnej. Przemawiały za tym, oprócz względów funkcjonalnych przesłanki aksjologiczne wyrażające się w niezbędności poszanowania podmiotowości i uprawnionych interesów społeczności gminnej jako korporacji publicznoprawnej. Tak A. Piekara, Wartości i funkcje samorządu terytorialnego, Państwo i Prawo 1990, z. 8, s. 6.. Jeszcze na gruncie Małej Konstytucji Ustawa konstytucyjna z dn. 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 84, poz. 426, ze zm. stwierdzał on, że chociaż ustawodawca nie stosuje pojęcia podmiotowości publicznoprawnej to status taki wynika z art. 72 ust. 2, który mówi, iż jednostki samorządu terytorialnego wykonują przysługujące im zadania publiczne w imieniu własnym i na własna odpowiedzialność M. Kulesza, Podstawowe założenia i kierunki reformy administracji publicznej RP w kontekście postanowień Małej Konstytucji, Samorząd Terytorialny 1993, nr 9, s. 10 i 11.. Także obecnie Kulesza podkreśla publiczny i korporacyjny charakter samorządu. Akcentuje on, że samorząd jest formą ustrojową wykonywania zarządu sprawami danej korporacji przez jej członków. Ponieważ sprawy te mają charakter zadań publicznych, samorząd zaś wykonuje je we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność przypisuje się mu podmiotowość publicznoprawną M. Kulesza [w:] H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, Warszawa, 1999, s. 107..
Podobne stanowisko prezentuje T. Rabska T. Rabska, Pozycja samorządu terytorialnego w konstytucji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1995, z. 2.. Skonstatowała ona fakt, że prawo pozytywne nie posługuje się kategorią osobowości publicznoprawnej jednakże można ją skonstruować na podstawie wybranych przepisów Ibidem, s. 44.. Jako przesłanki tej osobowości wymienia ona: 1. udział samorządu w sprawowaniu władzy; 2. powołanie samorządu w celu wykonywania zadań publicznych; 3. tożsamość rodzajową zadań samorządu powszechnego i administracji rządowej Tezę o tożsamości rodzajowej zadań publicznych można wywieść także z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Patrz Uchwały Trybunału Konstytucyjnego z dn. 23.06.93 (W. 3/92), OTK 1993, z. 2, poz. 46, z dn.14.09.94 (W. 5/94), OTK 1995, z. 1, poz. 44), oraz z dn. 27.09.94 (W. 10/93), OTK 1994, z. 2, poz. 46 (przyp. autora).; 4. byt prawny samorządu opiera się na ustawie; 5. przymusową przynależność mieszkańców do danej wspólnoty samorządowej; 6. dysponowanie tymi samymi środkami działania co administracja rządowa Ibidem, s. 45.. 
Odrębność podmiotową samorządu powszechnego i administracji rządowej akcentuje E. J. Nowacka E. J. Nowacka, Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Warszawa, 1997, s. 7.. Szczególnie silny nacisk kładzie ona na fakt posiadania przez jednostki samorządu terytorialnego publicznych praw podmiotowych względem państwa. Przez samorząd rozumie ona także wyposażenie osoby prawnej w uprawnienia administracji. Uprawnienia te przysługują jej w stosunku do państwa, jak i innych jednostek samorządowych jako jej własne prawo, które realizuje ona wykonując władze publiczną. Gmina ma osobowość prawną, z czym łączy się samodzielność sprawowania administracji publicznej. Samorząd powszechny posiada także publiczne prawo podmiotowe, to jest prawo rozporządzania władzą zwierzchnią. Osobowość publicznoprawna jest zawsze skutkiem prawa pozytywnego i to na jego podstawie gmina może realizować funkcje administracji publicznej Ibidem, s. 16..
W podsumowaniu warto jeszcze przedstawić poglądy S. Fundowicza na omawiany tutaj problem S. Fundowicz, Osoby prawne prawa publicznego w prawie polskim, Samorząd Terytorialny 2000, nr 3, s. 6 i 7 oraz Jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) – konstrukcja prawna, [w:] Współczesne problemy prawa publicznego, red. S. Fundowicz,  Lublin, 1999.. Uważa on, że jednostka samorządu terytorialnego stanowi pewną całość, wyodrębnioną organizacyjnie za pomocą wyznaczenia odpowiedniego terytorium i zorganizowaną w sposób korporacyjny S. Fundowicz, Osoby prawne..., op. cit., s. 7.. Członkostwo w tak zorganizowanej korporacji wynika z mocy samego prawa. Stąd też, mimo, że nie został określony expressis verbis charakter osobowości samorządu powszechnego to fakt, że wykonuje on zadania publiczne we własnym imieniu i na własna odpowiedzialność oraz zasada samodzielności jednostek samorządowych, a także charakter całej regulacji samorządowej pozwala wysnuć wniosek, że jednostki samorządu terytorialnego są osobami prawa publicznego S. Fundowicz, Jednostka samorządu terytorialnego..., op. cit., s. 69. Z innych autorów zajmujących się problematyką samorządu powszechnego jako osoby prawa publicznego należy wymienić choćby W. Miemiec i  M. Miemiec, Podmiotowość publicznoprawna gminy, Samorząd Terytorialny 1991, nr 11-12 oraz B. Dolnicki Koncepcja województwa samorządowego, Samorząd Terytorialny 1999, nr 6, s. 17. Por. przegląd literatury na ten temat w pracy M. Kotulskiego, Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2000, nr 1-2, s. 85 i n..

Uwagi końcowe

Konstrukcja osobowości publicznoprawnej nie może być traktowana jako odpowiednik osobowości prawa prywatnego. Stwierdzenie to uzasadnia zasadnicza odrębność konstrukcyjna tych dwóch instytucji. Przyczyn takiego stanu rzeczy można szukać w ich oddzielnym rozwoju historycznym, ale przede wszystkim uzasadnieniem tej różnicy są odrębne cele leżące u podstaw każdej z omawianych konstrukcji. Konstrukcja osobowości prawa publicznego ma przede wszystkim znaczenie porządkujące i teoretyczne i nie idzie za nim treść normatywna w przeciwieństwie do osobowości prawa prywatnego. Najogólniej rzecz biorąc funkcją istnienia osobowości prawa prywatnego jest umożliwienie i ułatwianie obrotu gospodarczego,  natomiast funkcją osobowości prawa publicznego jest odpowiednia budowa zdecentralizowanej administracji państwowej połączona z włączeniem w jej ramy wspólnot terytorialnych, zawodowych czy innych i przekazaniem im, w interesie publicznym, zarządu własnymi sprawami  (pod nadzorem państwa). Na ten właśnie fakt zwracał uwagę Panejko pisząc, że samorząd jest najlepszą szkołą życia publicznego i powinien znaleźć odpowiednie miejsce w ustroju demokratycznym J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż, 1926, s. 132..


