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Abstract

Local democracy and local government are popular terms and they are playing as the 
most important dimensions in the viability of any modern democracy. Alexis Tocqueville, 
who wrote a major book about democracy, considered local government as the mainstay 
of local democracy. He also saw local democracy as a school of political education and 
a safety valve of democracy for the entire nation. Most of the European countries have 
attempted to incorporate these concepts into their political and development process. In 
article author analyses the role of local government in Russian political system. Objective 
of the article is to identify and characterize the main stages of development of local 
self-government in Russia.
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Местное самоуправление в политической системе Российской 
Федерации

Аннотация

Местное самоуправление – один из важнейших институтов современного демо-
кратического общества. Вопрос о специфике функционирования местного самоу-
правления является одним из самых важных в политическом анализе. Ещё в XIX в. 
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французский учёный А. де Токвиль писал о том, что первоисточник власти в любой 
стране – это не государство, к всеобщему заблуждению, а напротив – совокупность 
объединяющихся на добровольных началах  местных управлений, которые самосто-
ятельно отстаивают свои интересы, управляют своими делами. Идеи Токвиля – это 
важный элемент современной теории государства и демократии. Поэтому местное 
самоуправление считается самым важным институтом демократического общества. 
Цель этой статьи – проанализировать функционирования институтов местного са-
моуправления в политической системе Российской Федерации. Сложность решения 
этой задачи заключается в том, что местное самоуправление в России находится 
в процессе непрерывного реформирования.

Ключевые слова: Российская Федерация, местное самоуправление, политическая 
система

Wstęp

Istota samorządności stanowiła ważny element składowy wielu doktryn 
politycznych i prawnych. Już od starożytnego polis wielcy myśliciele 

podejmowali problem wolności, a wraz z nią zagadnienie funkcjonowania 
człowieka we wspólnocie osób podobnie myślących, wspólnie zamieszkują-
cych czy też zajmujących się tym samym rzemiosłem. W zależności od okresu 
historycznego kwestia zrzeszania się poddanych (obywateli) w samorządne 
związki była traktowana różnorako. Współczesne państwa, zwłaszcza te o wy-
sokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego, odchodzą od modelu organizacji 
jednorodnej, scentralizowanej wspólnoty narodowej, w kierunku tzw. ładu 
minimum, w którym najważniejszą rolę odgrywają aktywne jednostki oraz 
tzw. społeczeństwo obywatelskie. W takim modelu sposobu organizacji wła-
dzy publicznej wysoką wartość przypisuje się upodmiotowieniu lokalnych 
społeczności oraz instytucjom samorządu terytorialnego. Na obecnym etapie 
rozwoju instytucji politycznych preferowany jest model jednostki partycy-
patywnej, tj. bezpośrednio rozwiązującej własne problemy ekonomiczne, 
społeczne i polityczne, a także model społeczeństwa „aktywnego”. Dlatego 
też powszechnie przyjmuje się, że samorząd terytorialny stanowi konieczny 
element ustroju państw, które chcą uchodzić za demokratyczne i jest on 
uważany za jedną z podstawowych instytucji współczesnego państwa. Idea 
samorządu lokalnego ma wyrażać istotę państwa demokratycznego, które 
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zapewnia swoim obywatelom udział w sprawowaniu władzy publicznej, 
a samorząd terytorialny ma stanowić strukturę, która w najpełniejszy sposób 
umożliwia rozwój społeczeństwa obywatelskiego, istnienie społeczeństwa 
obywatelskiego jest zaś warunkiem koniecznym dla rozwoju gospodarczego 
i społecznego oraz zabezpieczenia praw obywateli.

Istotą samorządu terytorialnego jest zarządzanie sprawami lokalnymi 
przez samych mieszkańców. Podmiotem samorządu jest społeczność lokalna, 
która zamieszkując dane terytorium tworzy wspólnotę dążącą do zabez-
pieczenia swoich interesów, które są istotne w wymiarze lokalnym. Rozwój 
samorządności ma umożliwić społecznościom lokalnym udział w sprawo-
waniu władzy, bezpośrednio lub pośrednio, a tym samym spo wodować, żeby 
władza ta zaspokajała zarówno bieżące potrzeby mieszkańców, a jednocze-
śnie stwarzała warunki dla rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturo-
wego i cywilizacyjnego. Zmiany, które zachodzą współcześnie w sposobie 
organizacji systemu władz publicznych, mają być odpowiedzią na wyzwania 
związane z rewolucją technologiczną (informacyjną) oraz procesami globali-
zacji. Współczesne wspólnoty polityczne (państwa) poszukują optymalnego 
modelu, który pozwoli wykorzystać szanse związane z przemianami cywi-
lizacyjnymi i zapobiegać zagrożeniom. Wysoko rozwinięte kraje zachod-
nioeuropejskie, które dominują obecnie pod względem poziomu rozwoju 
cywilizacyjnego (gospodarczego, politycznego i społecznego) w dużym 
stopniu wyznaczają standardy i wzorce rozwojowe.

Współczesna Federacja Rosyjska stanowi podmiot, który zasługuje na 
szczególną uwagę w przypadku analiz dotyczących ewolucji systemów 
polityczno-gospodarczych. W XX wieku na byłym obszarze Rosji carskiej 
wdrożono w życie model, który miał być alternatywą dla dominującego 
modelu zachodnioeuropejskiego. Eksperyment związany z funkcjonowa-
niem ZSRR trwał niewiele ponad 70 lat. Przyniósł duże koszty społeczne 
i ostatecznie załamał się pod wpływem niezdolności systemu radzieckiego 
do dostosowania się do rewolucji informacyjnej i konkurowania z pań-
stwami zachodnioeuropejskimi. Powstała „na gruzach” ZSRR Federacja 
Rosyjska zaczęła organizować swój model polityczno-gospodarczy zgodnie 
ze wzorami zachodnioeuropejskimi. Odmienność historycznych tradycji 
instytucji polityczno-gospodarczych spowodowała, że próby wprowadze-
nia zachodnioeuropejskich wzorców instytucjonalnych doprowadziły do 
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głębokiego kryzysu i powrotu do modelu, w którym głównym podmiotem 
sprawczym jest nie tyle aktywna, partycypatywna jednostka, ale państwo 
i jego administracja.

Procesy zmiany instytucjonalnej w  Rosji i  wprowadzenia nowych 
rozwiązań systemowych dotyczą także problematyki instytucji samorząd-
ności lokalnej. Przekształcenia ustrojowe, które miały miejsce w latach 80. 
w Związku Radzieckim przywróciły zainteresowanie instytucjami samorządu 
terytorialnego. Celem artykułu jest próba analizy funkcjonowania instytucji 
samorządowych w Rosji i odpowiedź na pytanie czy współczesna Rosja może 
stać się krajem samorządnym. Doświadczenia końca XX wieku związane 
z chaosem wywołanym przez pospieszną i niekontrolowaną decentralizacją 
władzy spowodowały odwrót od zachodnioeuropejskich wzorców. Nie ozna-
cza to jednak, że we współczesnej Rosji nie są już podejmowane żadne próby 
budowy instytucji samorządu lokalnego. W sferze deklaratywnej samorząd 
terytorialny jest jednym z fundamentów rosyjskiego systemu politycznego. 
Problemem jest natomiast próba odpowiedzi na pytanie jak w rzeczywistości 
wygląda w Rosji funkcjonowanie samorządu terytorialnego.

Z uwagi na dużą złożoność problematyki samorządności i autonomii 
lokalnej trzeba podkreślić, że w artykule przy ocenie rosyjskiego systemu 
samorządu terytorialnego wzięty został pod uwagę zakorzeniony w libe-
ralnej tradycji politycznej sposób postrzegania samorządu terytorialnego 
jako podstawowego elementu społeczeństwa obywatelskiego. Jest to obecnie 
dominujący wzorzec, który stał się punktem odniesienia dla analiz ewolucji 
sposobu organizacji współczesnego państwa. Jest to jednak pewne założenie 
o charakterze ideologicznym, czego każdy badacz powinien być świadomy. 
Historyczne wzorce instytucjonalne kształtowały się w Rosji odmiennie niż 
w przypadku Europy Zachodniej, dlatego też bezkrytyczne przenoszenie 
zachodnioeuropejskich pojęć na grunt rosyjski jest obarczone ryzykiem. 
Niemniej jednak trzeba pamiętać, że Federacja Rosyjska ratyfikowała 
w 1998 roku Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego (Lokalnego), 
co powoduje, że można uznać, iż współczesna Rosja aspiruje do realizacji 
ideału samorządu ustanowionego przez państwa europejskie. Może więc on 
być punktem wyjścia dla analiz i oceny rozwoju instytucji samorządowych 
w Rosji. Tym bardziej, że sami przywódcy rosyjscy w swoich wypowiedziach 
odwołują się do europejskiego sposobu rozumienia roli i miejsca samorządu 
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terytorialnego w systemie organizacji władz publicznych. Prezydent Dymitr 
Miedwiediew w swoim przemówieniu skierowanym do Zgromadzenia 
Federalnego 5 listopada 2008 roku podkreślał, że rozwój samorządu te-
rytorialnego stanowi jedno z najważniejszych zadań państwa rosyjskiego, 
a instytucje samorządowe powinny stworzyć obywatelom Rosji możliwość 
samodzielnie rozwiązywać problemy lokalne bez instrukcji i rozporządzeń 
ze strony władz centralnych (por. Miedwiediew, 2008).

Celem artykułu nie jest jedynie opis obecnej struktury samorządu 
terytorialnego w Rosji1, ale próba analizy jego roli w rosyjskim systemie 
politycznym i wskazania na pewne charakterystyczne wzorce instytucjonalne 

1 Obecnie podstawę prawną dla funkcjonowania samorządu lokalnego w Rosji stanowią 
Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993 roku oraz Ustawa Federalna nr 131 „Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
z dn. 6 października 2003 roku z późn. zm. Podstawą rosyjskiego systemu samorządowego 
są jednostki municypalne (муниципальные образования). Ustawodawca wyróżnił sie-
dem rodzajów jednostek municypalnych funkcjonujących na dwóch poziomach. Główną 
formą organizacyjną jest муниципальный район, składający się z kilku mniejszych pod-
stawowych jednostek samorządowych, którymi są сельское i городское поселение. Drugą 
formą organizacji samorządu jest городской округ oraz внутригородская территория 
города федерального значения. W 2014 roku zostały wprowadzone jeszcze dwie jednostki: 
городской округ с внутригородским делением oraz внутригородской район. Jednostki 
municypalne są tworzone i likwidowane ustawami podmiotów federacji, które mają prawo 
do określania swojej wewnętrznej struktury terytorialnej. Według danych statystycznych na 
dzień 1 stycznia 2018 roku na całym terytorium Federacji Rosyjskiej funkcjonowało 21 945 
jednostek samorządu lokalnego. Organy samorządu lokalnego nie wchodzą w skład organów 
władzy państwowej. Strukturę organizacyjną samorządu lokalnego ustanawiają samodzielne 
organy samorządowe. W skład struktury organizacyjnej mogą wchodzić: przedstawicielski 
organ jednostki municypalnej, szef jednostki municypalnej, lokalna administracja, organ 
kontrolny oraz inne organy samorządu lokalnego. Z uwagi na fakt, że sposób organizacji 
władz jednostek samorządowych został pozostawiony w gestii samorządów funkcjonują 
różne odmiany organizacji władz jednostek municypalnych: 1) organ przedstawicielski 
pochodzi z wyboru, głowa jednostki samorządowej pochodzi z wyboru i kieruje pracami 
organu przedstawicielskiego, a zwierzchnik administracji zatrudniony jest na kontrakt; 
2) przedstawicielski organ pochodzi z wyboru, głowa jednostki samorządowej pochodzi 
z wyboru i kieruje pracami miejscowej administracji; 3) przedstawicielski organ pochodzi 
z wyboru i ze swojego grona wybiera szefa jednostki samorządowej, który kieruje pracami 
organu przedstawicielskiego, szef administracji jest zatrudniany na kontrakt; 4) w jednost-
kach municypalnych dopuszcza się wariant, że organ przedstawicielski składa się szefów 
i delegatów z jednostek niższego rzędu; 5) w jednostkach wiejskich, szef samorządu, niezależ-
nie od sposobu wyboru, może jednocześnie kierować pracami organu przedstawicielskiego 
i miejscowej administracji.
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związane z funkcjonowaniem w Rosji instytucji samorządowych. Zrozu-
mienie sposobu funkcjonowania i problemów rosyjskiego samorządu wy-
maga analiz nie tylko dokumentów normatywnych oraz źródeł zastanych, 
ale także podejścia historycznego, za pomocą którego można prześledzić 
proces kształtowania się ram instytucjonalnych zarówno tych, które mają 
charakter formalny, jak i nieformalny. Tego typu analizy instytucjonalne 
pozwalają na pogłębioną refleksję dotyczącą miejsca i roli samorządności 
lokalnej w rosyjskim systemie politycznym.

Samorząd lokalny w historii rosyjskiej państwowości

Rosja zawsze uważana była za państwo bardzo scentralizowane, w którym 
liczył się właściwie tylko jeden ośrodek władzy – stolica skupiająca elity 
polityczne. Ale historia Rosji i jej systemu politycznego jest bardziej skom-
plikowana, a nadmierne uproszczenia nie są w stanie oddać złożoności 
rosyjskich tradycji politycznych. Dzieje Rosji to także współzależność dwóch 
sił centrum (państwa – imperium) i prowincji (zamkniętych wspólnot lokal-
nych i regionalnych). W ponadtysiącletniej historii tego państwa dominował 
unitaryzm i centralizacja władzy, ale występowały także tradycje regiona-
lizmu, samorządów lokalnych i federalizmu, a idee autonomii i lokalnego 
samorządu mają w Rosji swoją długą historyczną tradycję (Петров, 1999, 
s. 14–15). Tradycje lokalnej autonomii są mocno wpisane w rosyjską tradycję 
społeczno-polityczną. Elementy federalizmu i regionalnej autonomii w Rosji 
pojawiły się w procesach włączania w skład państwa innych narodów, księstw, 
chanatów i państw jako wyniku polityki ekspansji terytorialnej i poszerzania 
granic państwa. Poszerzając nieustannie od XV wieku swoje terytorium Rosja 
wkroczyła na tereny zamieszkiwane przez inne narody, posiadające swoją 
odrębność etniczną i kulturową. Terytorium państwa stawało się bardziej 
zróżnicowane pod względem geograficznym i społecznym. Znalazło to swoje 
odzwierciedlenie w ideach autonomii i samorządności dla różniących się 
od siebie pod względem zaludnienia, warunków geograficznych jednostek 
administracyjnych wchodzących w skład jednolitego państwa rosyjskiego. 
Powodowało to, iż problematyka zarządzania olbrzymim i zróżnicowanym 
terytorium państwowym była jednym ze znaczących elementów wewnętrznej 
polityki państwa (Бобыкин, 2012, s. 69–104).
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Co najmniej od XV wieku fundamentalną tradycją rosyjskiej pań-
stwowości był unitaryzm – zasada centralnego zarządzania państwem. 
Jednocześnie jednak od XV wieku w miarę rozrostu państwa pojawiały 
się wewnątrz niego coraz silniejsze czynniki dezintegrujące i odśrodkowe, 
takie jak: 1) znaczne odległości w obrębie kraju, przy związanej z tym róż-
norodności geograficznej; 2) istnienie naturalnych barier komunikacyjnych 
w postaci mórz, bagien, gór, pustyni; 3) brak odpowiedniej infrastruktury 
komunikacyjnej umożliwiającej integrację państwa; 4) różnice struktury 
rasowej, narodowościowej, językowej i religijnej; 5) powiązanie regionów 
przygranicznych z innymi państwami. Warunki geograficzne kraju, ogrom 
przestrzeni rosyjskiej poważnie utrudniały sprawowanie bezpośredniej 
kontroli nad wieloma obszarami. Dlatego też w warunkach Rosji carskiej – 
państwa unitarnego – rozwijały się tendencje federalistyczne oraz elementy 
lokalnej samorządności. Wyrażały się one w decentralizacji zarządzania 
państwem, która uwzględniała terytorialno-geograficzne, socjalno-ekono-
miczne, etniczne i kulturowo-historyczne odrębności regionów. W rosyj-
skim dyskursie dotyczącym politycznej historii kraju można nawet spotkać 
się niekiedy z mitem, iż w warunkach rosyjskiej tolerancyjnej polityki 
wewnętrznej przyłączone narody zajmowały swoje organiczne miejsce we 
wspólnym państwie, zachowywały swój fizyczny byt, naturalne otoczenie, 
religię, kulturę, całą swoją odrębność (Sołżenicyn, 1999, s. 74).

W rzeczywistości Rosja objęła swoim zasięgiem bardzo zróżnicowane 
tereny, a tym, co spajało tę różnorodność był system polityczny. Jednakże 
z jednej strony było to państwo scentralizowane, hierarchiczne, autokra-
tyczne, gdzie autorytet suwerena był absolutny. Z drugiej strony przestrzeń 
państwa była organizowana doraźnie, zależnie od okoliczności, w miarę 
dokonywania podbojów. Przez długi czas był to system elastyczny, w którym 
stosowano zróżnicowane formy sprawowania władzy. Symbolem rosyjskiej 
polityki wewnętrznej może być Katarzyna II i przypisywane jej słowa: „мы 
вами владаем, вы нам подчиняетесь, платите налоги, за это живете 
и верите как хотете” (Арпанов, 2003, s. 9), oznaczające że dopóki zacho-
wana jest lojalność wobec państwa (domu panującego), wspólnoty lokalne 
mogą samodzielnie organizować swoje życie. Nie było jednak instytucji 
samorządu lokalnego w jego nowoczesnej postaci, gdyż była to raczej forma 
lokalnej autonomii wymuszona trudnościami związanymi z zarządzaniem 
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tak rozległym i zróżnicowanym terytorium. Dopiero rozwój cywilizacyjny 
i techniczny XIX, a zwłaszcza XX wieku umożliwił ściślejszy nadzór nad 
każdym niemal rejonem i zaznaczył coraz silniejszą tendencję do unifor-
mizmu i centralizmu.

Problem z analizami rosyjskich tradycji samorządności polega na tym, 
że w przypadku Rosji autonomia w zarządzaniu lokalnymi sprawami nie 
jest tożsama z historią instytucji samorządowych. Analizując rozwój sa-
morządu lokalnego w Rosji należy pamiętać, że część autorów rosyjskich 
ma skłonność do wyolbrzymiania roli historycznych instytucji, takich jak 
wiece czy wspólnoty wiejskie (obszczina, mir), widząc w nich główne źródło 
rosyjskiej samorządności. Takie podejście jest jednak nadużyciem. Trudno 
jest wyznaczyć jednoznaczną granicę między autonomią, którą państwo 
przyznawało na określonych zasadach niektórym grupom społecznym, 
a instytucjami samorządu lokalnego, ale wydaje się, że należy te dwie rzeczy 
próbować od siebie odróżnić. Powoływanie się na staroruskie instytucje 
wieców, historię republik miejskich Pskowa i Nowogrodu oraz na trady-
cje wiejskiej obszcziny2 wydaje się nieuprawnione zwłaszcza wtedy, kiedy 
przyjmiemy charakterystyczny dla tradycji liberalnej sposób postrzegania 
instytucji samorządowych jako wyraziciela interesów lokalnych wspólnot 
i chroniących je przed omnipotencją państwa.

Nie wkraczając w szczegółowe historyczne analizy dotyczące sposobu 
organizacji systemu zarządzania państwowego można na przykładach 
prześledzić podstawowe wzorce instytucjonalne, które związane są z wpro-
wadzeniem do rosyjskiego systemu politycznego elementów samorządu 
terytorialnego. Początków rosyjskiego systemu samorządu terytorialnego 
można doszukiwać się w  reformach wprowadzonych przez Iwana IV 
Groźnego: gubnej i ziemskiej. Reformy te miały swoją specyfikę, która dość 
dobrze oddaje charakter, rolę i miejsce samorządu terytorialnego w rosyj-
skim systemie politycznym. W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że 
Iwan IV zmienił system zarządzania państwem i wprowadził między innymi 

2 Trudno jest uznać wspólnotę wiejską (община) za prekursora instytucji samorządo-
wych w ich nowoczesnym rozumieniu. Jej funkcjonowanie związane było z gospodarką 
feudalną i późnym uwłaszczeniem chłopów. Obszczina istniała w Rosji aż do 1917 roku, 
chociaż w praktyce zaczęła się rozpadać wraz z reformami  premiera Piotra Stołypina i wpro-
wadzeniem na wsi nowoczesnych (kapitalistycznych) zasad gospodarki.
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nowy podział administracyjny kraju. Zamiast dotychczasowych prowincji 
zarządzanych przez namiestników ustanowione zostały guby. Na ich czele 
stać mieli wybierani spośród dworian starości gubni. Mieli oni dość szerokie 
uprawnienia, ale ich głównym zadaniem była realizacja zadań administra-
cji państwowej w oddalonych prowincjach. W pierwszej kolejności było 
to zbieranie podatków i dbanie o ład oraz spokój (Комаров, 2001, s. 63; 
Бобыкин, 2012, s. 178–208). Z punktu widzenia historii samorządu lokal-
nego w Rosji najważniejszy wydaje się fakt, że reformy Iwana IV Groźnego 
w swoim zamyśle miały służyć nie tyle rozwojowi lokalnego samorządu, ile 
raczej realizacji politycznego celu, jakim było likwidacja instytucji kromle-
nia, ograniczenie władzy bojarów w młodym państwie moskiewskim oraz 
likwidacja bojarskich wotczin dających im kontrolę nad poszczególnymi pro-
wincjami. Można zatem przyjąć, że w przypadku Rosji tworzenie lokalnego 
samorządu było nie tyle celem samym w sobie, ile narzędziem dla realizacji 
celów politycznych wyznaczonych przez panującego. W przypadku reform 
wprowadzanych przez Iwana IV miały one na celu osłabienie władzy ary-
stokracji rosyjskiej (bojarów). Reformy Iwana IV ukazują charakterystyczny 
dla rosyjskiego systemu politycznego instrumentalny sposób traktowania 
instytucji samorządowych. Kiedy sytuacja wewnętrzna w kraju się zmieniła, 
zainteresowanie instytucjami samorządu lokalnego osłabło. Po okresie smuty 
i wyborze w 1613 roku na cara przedstawiciela rodu Romanowych nastąpił 
proces wzmacniania i centralizacji władzy carskiej. W organizacji systemu 
politycznego powrócono do idei bezpośredniego zarządzania prowincjami 
z centrum państwa.

Kolejne próby wprowadzenia instytucji samorządu lokalnego podjęte zo-
stały w XVIII wieku przez Piotra I i Katarzynę II. To wtedy pojawiły się takie 
akty, jak: Учреждения для управления губерний Всероссийской империи 
(1775), Грамота на права, вольности и преимущества благородного 
российского дворянства (1785) oraz Грамота на права и выгоды городам 
Российской империи (1785). Ponownie celem reformatorów było nie tyle 
upodmiotowienie wspólnot lokalnych, ile racjonalizacja systemu zarządzania 
państwem. Nadmierna centralizacja uniemożliwiała w ich ocenie racjonalną 
realizację celów fiskalno-administracyjnych. Dlatego też w przeniesieniu 
części uprawnień na poziom lokalny upatrywano remedium na problemy 
funkcjonowania aparatu administracyjnego państwa. Reformy piotrowe 
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miały na celu przekazanie większych uprawnień administracyjnych prowin-
cjom po to, aby ograniczyć wielkość państwowej administracji, a tym samym 
ograniczyć wydatki publiczne, które miały być skierowane m.in. na wojsko. 
Stawianie tego typu politycznych celów spowodowało, że samorząd lokalny 
nie mógł wypełnić takiej roli jaką zaczął stopniowo wypełniać na zachodzie 
Europy, a wkrótce utracił swoje znaczenie stając się częścią biurokratycznego 
aparatu państwa (por. Мухаев, 2014, s. 224–233).

Osiemnastowieczne reformy nie mogły spełnić swojej roli, gdyż cel ich 
wprowadzenia, czyli racjonalizacja kontrolno-fiskalnych funkcji aparatu 
administracyjnego państwa, stał w sprzeczności z podstawową ideą samorzą-
dów, jaką było ograniczenie władzy absolutnej (Мартынов, 2003, s. 23–25). 
Nie inaczej było w przypadku jednej z najważniejszych reform politycznych 
w historii Rosji – reformie ziemskiej w 1864 roku i także w jej przypadku 
największym problemem było to, jak wprowadzić europejski model sa-
morządowy w warunkach scentralizowanego, półfeudalnego państwa ro-
syjskiego. Tzw. reforma ziemska była jednym z najważniejszych wydarzeń 
w politycznej historii Rosji. Klęska, jaką Rosja poniosła w wojnie krymskiej, 
ukazała całą słabość, niewydolność i opóźnienie państwa w stosunku do 
państw zachodnioeuropejskich. Klęska ta była tym dotkliwsza, że w tradycji 
i pamięci historycznej wciąż żywe były sukcesy, jakie osiągała Rosja pod pa-
nowaniem Katarzyny II i Aleksandra I. Dlatego też za panowania Aleksandra 
II przyjęty został kurs na modernizację społeczno-gospodarczą na wzór 
państw zachodnioeuropejskich. Ważnym elementem tego procesu miała 
być reorganizacja systemu zarządzania krajem i wprowadzenie instytucji 
samorządu lokalnego z prawdziwego zdarzenia. Reforma samorządowa miała 
przyczynić się do ukształtowania w Rosji społeczeństwa kapitalistycznego 
i nowoczesnych stosunków społecznych. Był to podstawowy cel wszelkich 
działań reformatorskich. Положение о губернских и уездных учреждениях 
(1864) wprowadzało w guberniach i powiatach organy samorządowe w po-
staci urzędów ziemskich. Miały one zajmować się podniesieniem poziomu 
technologicznego rolnictwa, rozwojem oświaty, opieki medycznej, miejsco-
wego handlu i przemysłu oraz budową dróg i mostów.

Przeniesienie części uprawnień na poziom lokalny miało przyczynić się 
do usprawnienia sposobu zarządzania państwem oraz do jego moderni-
zacji. Bardzo szybko okazało się jednak, że reforma oparta na liberalnych 



JAKUB POTULSKI   SAMORZĄD LOKALNY W SYSTEMIE POLITYCZNYM FEDERACJI ROSYJSKIEJ 19 

założeniach nie była dostosowana do rzeczywistości rosyjskiego państwa. 
Praktyka polityczna wyraźnie pokazała, że samodzierżawie nie jest w stanie 
funkcjonować wraz z systemem samorządu lokalnego pozostawionego poza 
kontrolą biurokracji państwowej, tym bardziej, że ziemstwa bardzo szybko 
stały się centrami rozwoju ideologii liberalnej. Po śmierci Aleksandra II sa-
morządy lokalne zostały poddane kontroli ze strony administracji centralnej. 
Pojawiła się nawet taka instytucja, jak naczelnik ziemski, który był carskim 
urzędnikiem powołanym specjalnie do kontroli działalności ziemstw, 
których kompetencje zostały ograniczone właściwie wyłącznie do spraw 
o charakterze gospodarczym. Rozwojowi instytucji samorządu terytorialnego 
nie sprzyjał fakt, że ziemstwa bardzo szybko stały tym miejscem, w którym 
reformatorzy i aktywiści społeczni mogli znaleźć dla siebie miejsce dla dzia-
łalności społeczno-politycznej. Dlatego też carat upatrywał w ziemstwach 
element szkodliwy z punktu widzenia stabilności dotychczasowego systemu 
politycznego i starał się w jak największym stopniu je marginalizować.

Instytucje samorządu lokalnego nie mogły też rozwijać się w okresie 
istnienia ZSRR. W 1918 roku zlikwidowane zostały dotychczasowe organy 
samorządu terytorialnego (ziemstwa), które zostały zastąpione systemem rad. 
Podstawą organizacji systemu zarządzania państwem była zasada jednolitości 
władz na wszystkich jej poziomach, ze ścisłym podporządkowaniem organów 
niższych szczebli organom wyższych szczebli. Rady wszystkich poziomów 
funkcjonowały pod ścisłym nadzorem rządzącej krajem partii bolszewickiej. 
Lokalne rady uzyskały większą autonomię na czas polityki NEP-u. W okresie 
1920–1923 przy zachowaniu całkowitej władzy partii bolszewickiej radom 
niższego szczebla zostały przekazane uprawnienia związane z zarządzaniem 
lokalnymi sprawami, m.in. w sferze gospodarczej. Jednak w latach 1927–1928 
nastąpiła radyklana zmiana polityki władz związana z przyśpieszoną indu-
strializacją kraju i kolektywizacją rolnictwa. Dla realizacji celów postawio-
nych przez władze stworzono silne scentralizowane struktury zarządzania 
państwem. Wybory do lokalnych rad odbywały się pod ścisłym nadzorem 
i nie miały charakteru rywalizacyjnego. Kandydatury lokalnych deputowa-
nych były zatwierdzanie przez lokalne organy partii. Praktycznie cała polityka 
lokalna znajdowała się pod kontrolą miejscowych władz partyjnych. Rady 
w praktyce stały się nie tyle organami samorządowymi, ile raczej zostały 
włączone do systemu organów władzy państwowej i nie posiadały żadnej 
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realnej władzy. Rozwiązania te przetrwały w zasadzie bez większym zmian 
aż do lat 80. XX wieku (Бабун, 2016, s. 29–35). Rozwiązania przyjęte w ra-
dzieckim modelu politycznym spowodowały, że rozwój instytucji samorządu 
terytorialnego w Rosji, w jego historycznych formach, został przerwany. 
Przez 50–60 lat funkcjonowania nakazowo-administracyjnego systemu 
władzy tradycje samorządności zostały w dużym stopniu zaprzepaszczone, 
a praktyką stało się uzgadnianie wszelkich decyzji ze zwierzchnimi organami 
administracyjnymi.

Historia samorządu lokalnego w Rosji jest zatem inna niż na zachodzie 
Europy. Powstanie nowoczesnego samorządu terytorialnego związane jest 
przede wszystkim z przemianami zachodzącymi w sposobie organizacji 
życia społeczno-politycznego po rewolucji francuskiej. Kształtujące się 
wówczas lokalne instytucje powstawały nie po to, aby bronić własnych, 
partykularnych interesów określonych grup społecznych ani nie po to, aby 
przeciwstawiać własne interesy państwowym, ale po to, aby brać udział 
w wykonywaniu zadań administracji państwowej. W Europie Zachodniej 
instytucje samorządu lokalnego ewoluowały od instytucji, której funkcją była 
obrona interesów „stanu trzeciego” w konfrontacji z państwem, w kierunku 
instytucji, która przejęła od administracji centralnej lokalne funkcje admi-
nistracyjno-zarządzające. W Rosji natomiast reformy samorządu lokalnego 
zawsze były elementem realizacji polityki i interesów politycznego centrum.

Analizując historyczną specyfikę instytucji samorządu lokalnego w Rosji 
można wskazać na pewne charakterystyczne cechy stanowiące o jego insty-
tucjonalnej specyfice. Po pierwsze, w porównaniu z państwami zachodnioeu-
ropejskimi w Rosji – z różnych z resztą powodów – w strukturze społecznej 
o wiele ważniejsza była rola państwa, co skutkowało ograniczonymi moż-
liwościami rozwoju instytucji samorządowych. W rezultacie omnipotencji 
państwa ukształtowała się ścisła, hierarchiczna struktura władzy. Swoiste dla 
Rosji „upaństwowienie” życia społecznego spowodowało blokowanie rozwoju 
instytucji społeczeństwa obywatelskiego, a w tym samorządu terytorialnego. 
Dominacja państwa nad obywatelami (poddanymi) stanowiła barierę dla 
rozwoju samorządności. Po drugie, hipertrofia państwa powodowała, że wła-
dza centralna z trudem godziła się na istnienie opozycji politycznej czy też 
niezależnych od państwa organizacji społecznych. W rosyjskiej historii każda 
opozycyjna wobec władzy grupa społeczna szukała oparcia w instytucjach 
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samorządowych. Symbolicznym przykładem jest chociażby rodząca się 
w XIX wieku rosyjska inteligencja, dla której ideałem ustroju państwowego 
było oparcie go o ziemstwa. Dlatego też władza centralna zawsze traktowała 
instytucje samorządowe jako zagrożenie i wsparcie dla opozycji.

Analizując ukształtowane historycznie instytucjonalne wzorce rosyj-
skiego samorządu terytorialnego można zauważyć, że w odróżnieniu od 
państw zachodnioeuropejskich, gdzie instytucje samorządowe kształtowały 
się raczej „oddolnie”, w Rosji były one tworzone „od góry” przez władzę 
centralną. Podstawowym motywem dla wprowadzenia takich instytucji do 
systemu politycznego kraju było nie tyle upodmiotowienie społeczności 
lokalnych, ale przede wszystkim usprawnienie osiągania celów fiskalno-
-administracyjnych, a ponadto dążenie państwa do zmniejszenia obciążeń 
wynikających z paternalistycznego charakteru państwa i przeniesienie części 
obowiązków na obywateli. Instytucje samorządu terytorialnego posiadały 
bardzo ograniczoną autonomię, znajdując się pod kontrolą administracji 
państwowej.

Samorząd lokalny we współczesnym rosyjskim systemie 
politycznym

Ponowne zainteresowanie ideą samorządu terytorialnego związane było 
w Rosji z przemianami drugiej połowy lat 80. i polityką pieriestrojki. Jest to 
bardzo specyficzny okres w rosyjskiej historii. Od początku lat 80. władze 
radzieckie zaczęły zdawać sobie sprawę z faktu, iż dotychczasowy sposób 
organizacji życia społeczno-gospodarczego staje się coraz bardziej anachro-
niczny, a kraj coraz wyraźniej zaczyna ustępować wysoko rozwiniętym 
krajom zachodnioeuropejskim. Świadomość konieczności zmian i moder-
nizacji kraju upowszechniła się przede wszystkim wśród wykształconych elit. 
Świadectwem rosnącego przekonania o niewydolności starych wzorców stało 
się przejęcie władzy w połowie lat 80. przez Michaiła Gorbaczowa, który był 
postrzegany jako osoba, która przyczyni się do reformy systemu radzieckiego.

W Związku Radzieckim rozpoczął się proces rozluźniania rygorów pań-
stwa i odchodzenia od centralizacji aparatu państwowego i gospodarki. Aby 
uzyskać akceptację społeczną i rywalizować z niechętnymi zmianom przed-
stawicielom aparatu państwowego reformatorzy zwrócili się do tradycyjnie 
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prozachodniej inteligencji i szeregowych członków KPZR, wprowadzając 
do życia politycznego hasła „demokratyzacji” i „jawności”, tym samym na-
dając swoim reformom okcydentalistyczny charakter. Dlatego też procesy 
„pierestrojki”, zapoczątkowane przez Michaiła Gorbaczowa, zostały wsparte 
m.in. hasłem „zwiększenia aktywności czynnika ludzkiego” i „jawności 
życia publicznego”. Spowodowało to zwiększenie aktywności obywatelskiej 
i rozwój ruchów społeczno-politycznych niezależnych od władz partyjnych. 
Rosło także zainteresowanie ideą lokalnego samorządu i przejęcia przez 
obywateli odpowiedzialności za sprawy lokalne. Zmiany polityczno-spo-
łeczne, do których doszło pod koniec lat 80. w ZSRR spowodowały, iż elity 
polityczne tego kraju zaczęły poszukiwać nowych wartości i nowej tożsa-
mości, gdyż utrzymanie dotychczasowych linii rozwoju gospodarczego, 
społecznego i kulturowego nie stwarzało już możliwości wyrwania się z za-
późnienia gospodarczego i kulturowego. Jedną z najbardziej wpływowych 
koncepcji stała się idea związania odrodzonej Rosji z wysoko rozwiniętym 
i demokratycznym światem zachodnioeuropejskim, nawiązująca do tradycji 
rosyjskiego liberalizmu/okcydentalizmu. Do elementów tej nowej polityki 
zaliczyć można próbę stworzenia systemu władz lokalnych niezależnych od 
centralnego aparatu państwowego.

Formalnie rzecz biorąc po przyjęciu nowej Konstytucji ZSRR w 1977 roku 
organami lokalnych władz stały się Rady Deputowanych Ludowych. Ich sta-
tus w pastwie określony został w rozdziale czwartym konstytucji (art. 12–14). 
W celu realizacji zapisów konstytucyjnych na terytorium RSFRR przyjęto 
w 1979 roku dwie ustawy: О поселковом, сельском совете народных 
депутатов РСФСP i О районном Совете народных депутатов РСФСР. 
Akty te stanowiły podstawę prawną dla funkcjonowania lokalnych struktur 
władzy. Szukając sposobu na odejście od systemu zarządzania administra-
cyjno-centralnego postanowiono wykorzystać istniejące struktury nadając 
im większą samodzielność. Symbolem zachodzących w Związku Radzieckim 
zmian było przyjęcie w 1990 roku ustawy Об общих началах местного 
самоуправления и местного хозяйства в СССР z dn. 9 kwietnia 1990 
roku3. Był to akt przełomowy. To dzięki niemu do obiegu weszło określenie 

3 Paradoksalnie hasłem, którym posługiwali się zwolennicy zwiększenia autonomii 
lokalnych było – wzięte wprost z tradycji rewolucji październikowej – hasło „Cała władza 
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„sprawy lokalnego znaczenia” (określenie to znalazło się później m.in. 
w Konstytucji z 1993 roku – art. 130 – i do dziś jest przedmiotem sporów 
oraz dyskusji o zakresie kompetencji samorządu terytorialnego oraz jego 
roli w systemie organów władzy publicznej). Ustawa ta gwarantowała prawo 
obywateli do samorządu lokalnego oraz samodzielność, niezawisłość i wy-
borczy charakter lokalnych rad jako organów samorządu lokalnego. Lokalne 
organy władzy (rady) zostały określone jako organy samorządu obywateli, 
chociaż pozostały organami władzy państwowej. Było to „zielone światło” 
dla odbudowy instytucji samorządu terytorialnego w Rosji.

Ustawy, które zaczęły obowiązywać na poziomie związkowym, wpłynęły 
także na ustawodawstwo wprowadzane w poszczególnych republikach. 
W RSFRR, której władze zostały zdominowane przez proeuropejskich refor-
matorów skupionych wokół Borysa Jelcyna, przyjęty został program reform 
politycznych i gospodarczych. Jednym z jego elementów była odbudowa 
samorządu terytorialnego. Zjazd Deputatów Ludowych RSFRR przyjął 24 
maja 1991 roku ustawę „Об изменениях и дополнениях Конституции 
РСФСР в связи с реформой местного самоуправления”, a 6 lipca 1991 
roku przyjęto ustawę „О местном самоуправлении в РСФСР”.

Ta ostatnia ustawa pozwoliła na kształtowanie instytucji samorządu 
terytorialnego już w zmienionych warunkach ustrojowych – w warunkach 
demokratycznych, rywalizacyjnych i wielopartyjnych wyborów. Miała ona 
duże znaczenie dla odbudowy w Rosji instytucji samorządu lokalnego, gdyż 
to właśnie w niej po raz pierwszy opracowano zasady finansowej samodziel-
ności struktur samorządowych, pojawiło się pojęcie mienia komunalnego, 
a także przyjęto prawną ochronę samorządu ze strony państwa. Jednakże 
pisana bardzo pośpiesznie ustawa nie mogła być kompletna i wiele spraw 
pozostało nieuregulowanych. Nowy system ustrojowy kształtował się na 
bazie istniejącego systemu rad, które miały wypełniać nową dla nich rolę, 
rolę samodzielnych miejscowych struktur władzy wybieranych w demo-
kratycznych wyborach. Brak jednoznacznych uregulowań ustawowych 
oraz chaos wewnętrzny związany ze zmianą ustroju państwa i odejściem 

w ręce Rad”. Wykorzystanie haseł, które wyniosły bolszewików do władzy w Rosji, przy 
próbie budowy liberalno-demokratycznego systemu władz publicznych było jednym z wielu 
paradoksów, w jakie obfi towała rosyjska transformacja ustrojowa przełomu lat 80. i 90.
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od rzeczywistości radzieckiej spowodował, że na poziomie lokalnym zaczęły 
pojawiać się bardzo zróżnicowane formy realizacji prawa do samodzielnego 
rozwiązywania miejscowych zagadnień i problemów. Problemem był też 
fakt, że przekształcenie rad w organy samorządu lokalnego spowodowało 
ich zawłaszczenie przez miejscowe elity wywodzące się z dawnego aparatu 
państwowego. Tym samym nie spełniały one swojej podstawowej funkcji 
jako wyraz upodmiotowienia obywateli.

Potwierdzeniem nowej roli rad w rosyjskim systemie politycznym były 
zmiany wprowadzone w 1992 roku do rosyjskiej konstytucji. Przyjęto wów-
czas zasadę, że władza w Rosji organizowana jest na dwóch poziomach: 
centralnym i regionalnym (podmiotów federacji), a lokalne rady zaczęły być 
przekształcane w organy samorządu terytorialnego. Jednakże dużym pro-
blemem dla rozwoju instytucji samorządowych stał się wewnętrzny konflikt 
polityczny o kształt reformy gospodarczej. Na początku lat 90. w Rosji zaczęto 
wprowadzać radyklane reformy gospodarcze, co doprowadziło do daleko idą-
cego pogorszenia sytuacji obywateli. Przy tym demokratycznie wybrane rady 
wszystkich poziomów – począwszy od Rady Najwyższej RSFRR, a skończyw-
szy na lokalnych radach – bardzo szybko weszły w konfrontację z organami 
władzy wykonawczej, które były odpowiedzialne za przeprowadzenie reform. 
Konflikt na szczytach władzy zakończył się zbrojną konfrontacją pomiędzy 
prezydentem Borysem Jelcynem a Radą Najwyższą w październiku 1993 
roku. W jego wyniku rady wszystkich szczebli zostały rozwiązane. W grudniu 
1993 roku przyjęta została nowa konstytucja, w której organy samorządu 
lokalnego zostały jedną z podstaw konstytucyjnego ustroju Federacji Rosyj-
skiej. W dokumencie tym podkreślono, że samorząd terytorialny w ramach 
swoich uprawnień posiada pełną samodzielność, a organy samorządowe 
nie wchodzą w skład systemy organów władzy państwowej. W rozdziale 
pierwszym konstytucji, odnoszącym się do podstaw ustroju państwa, znalazł 
się art. 12, który stanowił, że w Federacji Rosyjskiej uznaje się i gwarantuje 
samorząd lokalny, który jest w ramach swoich uprawnień niezależny i nie 
wchodzi w skład systemu organów władzy państwowej. Ponadto cały roz-
dział 8 Konstytucji Rosyjskiej poświęcono instytucji samorządu lokalnego. 
Niezależnie od faktu, że rozdział ten zawierał tylko cztery artykuły (art. 
130–133), znalazły się tam ważne zapisy stanowiące prawno-konstytucyjną 
podstawę funkcjonowania w Rosji samorządu lokalnego. Zapisano tam 
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m.in., że samorząd lokalny w Federacji Rosyjskiej zapewnia samodzielne 
rozwiązywanie przez ludność kwestii o znaczeniu lokalnym, a także władanie, 
użytkowanie i dysponowanie własnością komunalną.

Zapisy konstytucji miały charakter deklaratywny i nie istniały przepisy, 
które precyzowałyby rolę i miejsce samorządu terytorialnego w systemie po-
litycznym Rosji. Dlatego też przez pierwsze dwa lata po przyjęciu konstytucji 
na poziomie lokalnym wciąż dominowały organy administracji państwowej. 
Założona w konstytucji zasada rozdziału samorządu lokalnego od władzy 
państwowej opierała się na praktyce, która nie była zakorzeniona w rosyjskim 
systemie politycznym. Dlatego też w wielu podmiotach federacji pojawili się 
przeciwnicy takich rozwiązań, a regionalne ustawodawstwo często było sta-
nowione wbrew zasadom założonym w konstytucji. Najczęściej spór dotyczył 
rozdziału kompetencji i zwierzchności regionalnej władzy nad organami 
samorządowymi (Шедько, 2015, s. 332).

Dopiero po przyjęciu w  1995 roku ustawy „Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” (Ustawa 
Federalna z dnia 28 sierpnia 1995 roku, nr 154) rozpoczęły się próby budowy 
systemu samorządu terytorialnego w Rosji. To w tej ustawie podjęto pierwsze 
próby zdefiniowania tego, czym powinien być w Rosji samorząd terytorialny. 
Przyjęto wówczas, że samorząd terytorialny stanowi gwarantowane konsty-
tucyjnie prawo ludności do samodzielnego i na swoją odpowiedzialność 
rozwiązywania problemów lokalnych zgodnie z interesami lokalnej wspólnoty 
oraz jej historycznymi i miejscowymi tradycjami. To także w tej ustawie po raz 
pierwszy sformułowano zasady rozgraniczenia uprawnień organów władzy 
państwowej Federacji (rozdział 4), organów władzy państwowej podmiotów 
Federacji (rozdział 5) oraz zakresu uprawnień jednostek samorządowych 
(rozdział 5). Jednocześnie jednak, zgodnie z „duchem” lat 90., szczegółowe 
regulacje dotyczące organizacji instytucji samorządu terytorialnego pozosta-
wiono w gestii poszczególnych podmiotów federacji.

Od momentu przyjęcia ustawy o samorządzie terytorialnym państwo 
rosyjskie podjęło wiele działań na rzecz wsparcia rozwoju samorządu tery-
torialnego. Przyjęto specjalne programy na rzecz wsparcia przez państwo 
rozwoju instytucji samorządowych, przy Prezydencie FR zaczęła działać 
specjalna Rada ds. Samorządu, a w administracji prezydenckiej wydzielono 
specjalną jednostkę do spraw związanych z samorządem terytorialnym. 
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W administracji prezydenta przygotowano całościowy program rozwoju 
samorządu terytorialnego, który stał się podstawą dla opracowania rozpo-
rządzenia prezydenta FR o polityce państwa w sferze rozwoju samorządu 
terytorialnego (Ukaz Prezydenta RF z dnia 15 października 1999 roku, nr 
1370). Świadectwem znaczenia, jakie władze rosyjskie przypisywały pro-
blematyce samorządowej, było ratyfikowanie w 1998 roku przez Federację 
Rosyjską Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

Ten dość sielankowy obraz trzeba jednak uzupełnić ważnymi zastrzeże-
niami. Polityka wspierania samorządu terytorialnego została opracowana 
w chwili, gdy władza centralna w Rosji była na tyle słaba, że nie była w stanie 
utrzymać kontroli nad państwem. Polityka ta pozostawała głównie w sfe-
rze deklaracji nie tyle ze złej woli władz, ale przede wszystkim ze względu 
na głęboki kryzys gospodarczy, który nie pozwalał państwu przekazywać 
samorządom znaczących środków finansowych na ich rozwój i wykony-
wanie zadań publicznych. Ponadto w podmiotach federacji, zwłaszcza zaś 
w republikach, silne były nastroje separatystyczne wspierane przez lokalne 
elity biznesowo-polityczne, a czasem też przestępcze, które miały nadzieję 
na uwolnienie się od kontroli ze strony politycznego centrum. Samorząd 
terytorialny wydawał się być dobrą przeciwwagą dla ambicji regionalnych elit 
politycznych. Z uwagi na niewydolność centralnej administracji państwa to 
właśnie na barki samorządów spadła odpowiedzialność za realizację zadań, 
których niewydolne państwo po prostu nie było w stanie wypełniać. Ofi-
cjalnie państwo wspierało w tym okresie rozwój samorządu terytorialnego 
pomimo tego, że idea samorządności miała wielu przeciwników, i w korpusie 
gubernatorskim, jak i wśród przedstawicieli centralnej administracji pań-
stwowej. W rzeczywistości na większej części terytorium Federacji Rosyjskiej 
działalność samorządu była tylko iluzoryczna.

Wraz z dojściem do władzy ekipy związanej z Władimirem Putinem 
rozpoczął się kolejny etap reform rosyjskiego systemu samorządowego. Już 
latem 2000 roku wniesiono pierwsze poprawki do ustawy z 1995 roku i za-
częto przygotowywać się do opracowania nowej ustawy. Polityka wewnętrzna 
Władimira Putina powszechnie kojarzona jest ze wzrostem kompetencji 
władzy centralnej i odejściem od ideałów państwa demokratycznego na 
rzecz wzmocnienia tendencji autorytarnych. Taka polityka wymuszona 
była wewnętrznym kryzysem związanym z pośpieszną i niekontrolowaną 
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decentralizacją władzy. Głównym celem, jaki postawił przed swoją admini-
stracją Władimir Putin, było ustabilizowanie sytuacji wewnętrznej w kraju. 
Kompleksowe reformy systemu politycznego objęły także i samorząd tery-
torialny. Postanowiono opracować nowe zasady funkcjonowania samorządu, 
co było konieczne, aby móc realizować zasady zawarte w Europejskiej Karcie 
Samorządu Terytorialnego i stworzyć podstawy prawne dla funkcjonowania 
instytucji samorządu terytorialnego w rosyjskim systemie politycznym.

Przy pracach nad nową ustawą przyjęto, że podstawowym jej celem 
powinno być przybliżenie władzy obywatelom przez stworzenie w całym 
kraju organów municypalnych na niskim szczeblu; zapewnienie na całym 
terytorium federacji funkcjonowania jednolitego systemu instytucji sa-
morządowych; ścisłe rozgraniczenie pełnomocnictw pomiędzy organami 
władzy państwowej (centralnej i regionalnej) a jednostkami samorządowymi, 
a także określenie źródeł finansowania działalności jednostek samorządo-
wych (por. Шедько, 2015, s. 333). Podstawowym założeniem reformy była 
autonomizacja samorządu terytorialnego od organów władzy państwowej, 
co odpowiadało dominującemu w świecie trendowi do decentralizacji 
zarządzania państwem. Na samym początku widać, że koncepcja reformy 
organów władzy państwowej (centralizacja) stała w sprzeczności z koncepcją 
organizacji samorządu terytorialnego (decentralizacja).

W rezultacie prowadzonych prac przyjęto nową ustawę: Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации (Ustawa Federalna z dnia 6.10.2003 roku nr 131). Ustawo-
dawca ustanowił jednocześnie okres przejściowy, który miał dać czas 
podmiotom federacji na przygotowanie się do wprowadzenie przepisów 
ustawy. 1 stycznia 2009 roku ustawa weszła w życie na całym terytorium 
Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z jej zapisami w Rosji zaczął kształtować się 
nowy model organizacji samorządu lokalnego, oparty w dużym stopniu na 
wzorcach Europy kontynentalnej, zwłaszcza zaś na modelu niemieckim. 
Ukształtowana została dwupoziomowa struktura samorządów4, przy czym 

4 W porównaniu z Polską, gdzie mamy do czynienia z funkcjonowaniem trzech szczebli 
samorządu terytorialnego (gminny, powiatowy i wojewódzki), w Federacji Rosyjskiej nie 
istnieje ten trzeci szczebel, który w rosyjskich warunkach musiałby obejmować podmioty 
Federacji. Pamięć problemów związanych z niekontrolowaną decentralizacją władzy, a także 
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każdy poziom funkcjonuje w sposób autonomiczny i odrębny od organów 
władzy państwowej z ustawowo określonym rozgraniczeniem kompetencji. 
Wprowadzony model funkcjonowania samorządu terytorialnego opierał się 
na wydzieleniu organów samorządu z systemu organów władzy państwowej 
i zagwarantowaniu ich samodzielności w rozwiązywaniu spraw o znaczeniu 
lokalnym; na stworzeniu dwuszczeblowej struktury samorządu lokalnego; 
na zwiększeniu odpowiedzialności władz samorządowych przed lokalną 
wspólnotą.

Ustawa nr 131 z 2003 roku była o tyle ważna dla rozwoju samorządu 
terytorialnego, że nie został on potraktowany jako działalność na rzecz 
„rozwiązywania problemów miejscowych”, ale jako forma władzy i  in-
strument podejmowania decyzji w  zakresie spraw lokalnych. W  1995 
roku przyjęto, że samorząd jest formą aktywności obywateli, natomiast 
w 2003 roku przyjęto formułę, że jest to forma urzeczywistnienia przez 
naród swojej podmiotowości jako władzy zwierzchniej w państwie. Zapisy 
nowej ustawy określały podstawowe funkcje samorządy terytorialnego, do 
których zaliczono: 1) zabezpieczenie uczestnictwa obywateli w realizacji 
problemów lokalnego znaczenia; 2) zarządzanie zasobami komunalnymi; 
3) zapewnienie gospodarczego i społecznego rozwoju lokalnej wspólnoty; 
4) zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych obywateli w sferach leżą-
cych w kompetencjach samorządu; 5) ochronę porządku i bezpieczeństwa 
obywateli; 6) zabezpieczenie praw samorządu lokalnego gwarantowanych 
przez konstytucję i ustawy (Кутафин, Фадеев 2007, s. 126–137). Rosyjscy 
ustawodawcy, dążąc do zwiększenia partycypacji obywateli w rozwiązywaniu 
spraw lokalnych, wprowadzili przepisy, które miały zabezpieczyć określone 
formy uczestnictwa obywateli w rozwiązywaniu problemów lokalnych, np. 
publiczne wysłuchania w zakresie budżetu czy planów zagospodarowania. 
Zobowiązano także organy władzy państwowej i samorządu lokalnego do 
określenia form uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji i partycy-
pacji w pracach samorządu.

Ambitne plany i deklaracje ze strony władz państwowych odnośnie roz-
woju instytucji samorządu terytorialnego nie zostały w pełni zrealizowane. 

obawy przed separatyzmem i utratą kontroli nad poszczególnymi regionami spowodowały, 
że rosyjski ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie trzeciego szczebla.
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Problemy wewnętrzne, a także konflikty zewnętrzne spowodowały nie tylko 
to, że problemy rozwoju samorządności zeszły na dalszy plan, ale także kon-
solidację systemu politycznego i powrót do polityki kontroli politycznego 
centrum nad wszystkimi pozostałymi organami władzy. Ustawy federalne 
nr 136 z 27.05.2014 roku oraz nr 8 z 3.02.2015 roku znacznie ograniczyły 
samodzielność samorządów, zwiększając uprawnienia organów administracji 
państwowej (centralnego i lokalnego szczebla) do kontroli nad działalnością 
samorządów. Wprowadzenie tych ustaw na powrót wywołało dyskusje co 
do zakresu pojęcia „sprawy lokalnego znaczenia”, czyli kluczowej kwestii 
dotyczącej rzeczywistych kompetencji samorządów lokalnych.

Zakończenie – problemy samorządów lokalnych 
w Federacji Rosyjskiej

Paradoksem współczesnego państwa rosyjskiego jest to, że tworzenie insty-
tucji samorządu terytorialnego miało miejsce w okresie chaotycznej trans-
formacji ustrojowej. Zamiast stopniowego szukania optymalnych rozwiązań 
uwzględniających dotychczasową specyfikę instytucjonalną, wprowadzenie 
instytucji samorządu terytorialnego w Federacji Rosyjskiej było raczej obo-
wiązkiem związanym z koniecznością wykonania napisanej i narzuconej 
przez władze centralne ustawy. Spowodowało to, że proces kształtowania 
się instytucji samorządu w zasadzie polegał na reorganizacji istniejącego 
lokalnego systemu administracyjno-biurokratycznego władz państwowych 
i przemianowaniu go w instytucje „samorządu terytorialnego”. W rezulta-
cie lokalne społeczności nie uzyskały autonomii i wpływu na przemiany 
zachodzące w państwie, a – wprost przeciwnie – zostały odsunięte przez 
rywalizujących ze sobą o władzę dotychczasowych urzędników od wpływu 
na sposób rozwiązywania lokalnych problemów związanych z transformacją 
ustrojową.

Na chwilę obecną trudno mówić o istnieniu w Federacji Rosyjskiej 
rozwiniętych instytucji samorządu terytorialnego. Jest wiele przyczyn, dla 
których samorządu terytorialnego w Rosji nie można uznać za samodzielną 
i autonomiczną instytucję. Po pierwsze, zasoby, którymi dysponują samo-
rządy lokalne, są niewystarczające dla zabezpieczenia ich autonomii. Poli-
tyka organów administracji państwowej jest ukierunkowana na utrzymanie 
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zależności organów samorządowych, które mają ograniczone możliwości 
samodzielnego pozyskiwania dochodów. Po drugie, rozwój rosyjskich regio-
nów zachodzi bardzo nierównomiernie. Z uwagi na wielkie zróżnicowanie 
geograficzne, ale także i społeczne, rosyjskie jednostki terytorialne rozwijają 
się w różnym tempie. Dlatego też muszą istnieć administracyjne mechanizmy 
wyrównywania poziomów życia i indywidualnego podejścia do każdego 
terytorium, na którym znajdują się jednostki samorządu terytorialnego. 
W warunkach rosyjskich istnieje mechanizm niezbędny dla prawidłowego 
funkcjonowania państwa, ale ogranicza on jednocześnie autonomię rosyj-
skich samorządów. Po trzecie, w ostatnich latach widoczne jest zwiększenie 
wpływów regionalnej administracji państwowej na funkcjonowanie samo-
rządów poprzez struktury partyjne. W warunkach funkcjonowania w Fe-
deracji Rosyjskiej systemu z partią dominującą istnieje ryzyko uzależnienia 
samorządu terytorialnego od władz centralnych. Przynależność większości 
przedstawicieli władz regionalnych i samorządowców do tzw. partii władzy 
powoduje, że relacje na linii samorządy – władza państwowa kształtują 
się na zasadzie partyjnej przynależności i dyscypliny. Po czwarte, można 
zauważyć brak silnych postaw obywatelsko-społecznych, które są podstawą 
funkcjonowania instytucji samorządowych. Realne funkcjonowanie insty-
tucji samorządowych wymaga włączenia w ich działanie jak największej 
liczby obywateli zainteresowanych działalnością na rzecz lokalnej wspólnoty. 
Etatystyczno-paternalistyczne stosunki władzy, tak charakterystyczne dla 
rosyjskich wzorców instytucjonalnych, powodują jednak, że trudno jest 
w warunkach rosyjskich realizować ideał społeczeństwa „aktywnego”, które 
włączałoby obywateli w działalność struktur organizacyjnych państwa. I po 
piąte, nieefektywność organów lokalnej władzy, brak odpowiednio przygo-
towanych kadr i systemu ich szkolenia utrudnia funkcjonowania instytucji 
samorządu terytorialnego (Вартумян, 2012, s. 68–70).

Niezależnie jednak od problemów występują w funkcjonowaniu rosyj-
skiego samorządu terytorialnego trzeba podkreślić, że sukcesem jest fakt, że 
municypalna reforma została wprowadzona w życie. Zmiany, które zostały 
wraz z nią wniesione do systemu władz publicznych w Rosyjskiej Federacji 
wydają się być nieodwracalne. Realizacja tej reformy oznacza odejście od 
tradycyjnego dla Rosji modelu organizacji władz, charakteryzującego się 
organizacyjną jednolitością, wertykalnie podporządkowanymi strukturami 
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i priorytetem państwa nad samorządem. Przyjęte rozwiązania stwarzają 
realne podstawy dla rozwoju w Rosji instytucji samorządu terytorialnego 
z prawdziwego zdarzenia. Ich realizacja oznaczałaby przyjęcie europejskich 
standardów rozwojowych. Należy jednak podkreślić, że nie ma w Rosji zako-
rzenionych tradycji funkcjonowania samorządności lokalnej (przynajmniej 
w jej formalnym, instytucjonalno-politycznym wymiarze). Nawet w latach 90. 
w rzeczywistości rosyjskiej wartości wywodzące się z idei samorządności nie 
były w pełni urzeczywistniane. Wywalczona w latach 90. w okresie kryzysu 
państwa regionalizacja i samodzielność lokalnych społeczności była w prze-
ważającej części wykorzystywana dla realizacji partykularnych interesów 
lokalnych elit i w efekcie prowadziła do anarchizacji życia w kraju. Utworzenie 
się w wielu regionach Rosji klanów polityczno-biznesowych, często powią-
zanych ze zorganizowaną przestępczością i pozostających poza jakąkolwiek 
kontrolą, stanowiło zagrożenie dla porządku społecznego państwa. Patologie 
transformacji ustrojowej lat 90. przyczyniły się do ponownej konsolidacji 
władzy i przejęcia kontroli nad sferą polityki przez instytucje centralne.

Przekształcenie zbiorowości terytorialnych w upodmiotowione spo-
łeczności lokalne uważane jest obecnie za jedną z najważniejszych dróg 
do budowy społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego, w którym funk-
cjonuje wiele niezależnych od biurokratycznych struktur państwa zrzeszeń 
powstających z inicjatywy obywateli w celu samodzielnego rozwiązywania 
najrozmaitszych problemów społecznych. Pomimo, iż samorząd uznaje 
się za wartość współczesnego świata, o tym jaki jest właściwy stopień 
decentralizacji przesądza wiele złożonych czynników technologicznych 
i społecznych. Odbudowanie w Rosji tradycji wspólnotowych (mir, ob-
szczina) oraz tradycji funkcjonowania samorządów lokalnych (ziemstwa) 
jest znaczącym wyzwaniem dla współczesnego państwa rosyjskiego. Tra-
jektoria rozwoju rosyjskiego systemu politycznego i stopniowe odchodze-
nie od zasad liberalnej demokracji będzie prawdopodobnie skutkować 
ograniczeniem możliwości budowy w Federacji Rosyjskiej efektywnego 
systemu samorządu lokalnego, cieszącego się autonomią w rozwiązywaniu 
„spraw lokalnego znaczenia”.
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