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Ewolucja systemu wyborczego
do organów samorz¹du terytorialnego w Polsce

W literaturze przedmiotu wolne i uczciwe wybory s¹ elementem niezbêdnym dla

funkcjonowania wspó³czesnej demokracji1. Warunek ten dotyczy równie¿ w³adzy lo-

kalnej, która w systemach demokratycznych ma charakter samorz¹dowy. Podobny

pogl¹d zosta³ równie¿ wyartyku³owany przez przedstawicieli strony Solidarnoœcio-

wo-Opozycyjnej podczas obrad „Okr¹g³ego Sto³u”2. Samorz¹d terytorialny móg³ byæ

jednak elementem systemu politycznego Polski wy³¹cznie w sytuacji odrzucenia do-

tychczasowego modelu w³adzy lokalnej z radami narodowymi, jako terenowymi orga-

nami jednolitej w³adzy pañstwowej.

W pierwszym etapie prac nad restytucj¹ samorz¹du terytorialnego w polskim parla-

mencie, zasadnicza rola przypad³a Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji

(1989–1991)3. Nastêpnie od marca do maja 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

uchwali³ kluczowe akty prawne, które stanowi³y fundament polskiego samorz¹du, tj.

ustawê o samorz¹dzie terytorialnym4, ordynacjê wyborcz¹ do rad gmin5, ustawê o pra-

cownikach samorz¹dowych6, ustawê wprowadzaj¹c¹ przepisy ustawy o samorz¹dzie

terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych7. Zmieniono równie¿ Kon-

stytucjê8.

Implikacj¹ przyjêcia nowego, zdecentralizowanego modelu w³adzy lokalnej, by³o

nie tylko uchwalenie nowych aktów prawnych. Równie¿ wybrane 19 czerwca 1988 roku

rady narodowe zakoñczy³y kadencjê z dniem 30 kwietnia 1990 roku. Swoj¹ moc

prawn¹ utraci³y Ustawa o systemie rad narodowych i samorz¹du terytorialnego oraz

Ordynacja wyborcza do rad narodowych9.

1 R. A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995, s. 310–311.
2 J. Regulski, Samorz¹d III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacje, Warszawa 2000, s. 55.
3 Ibidem, s. 66–69.
4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie terytorialnym, Dz. U. Nr 16, poz. 95.
5 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin. Dz. U. Nr 16, poz. 96.
6 Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorz¹dowych, Dz. U. Nr 21, poz. 124.
7 Ustawa z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorial-

nym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych, Dz. U. Nr 32, poz. 191.
8 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 16,

poz. 94.
9 Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorz¹du terytorialnego, Dz. U.

Nr 41, poz. 185 ze zm. oraz Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. – Ordynacja wyborcza do rad narodo-
wych, Dz. U. 1988, Nr 7, poz. 55.



Skrócenie kadencji rad narodowych oraz przyjêcie nowej ordynacji wyborczej do

rad gmin by³y jednymi z najwa¿niejszych decyzji, które by³y prefiguracj¹ procesu wy-

miany lokalnych elit politycznych. Szczególny charakter wyborów samorz¹dowych

z 27 maja 1990 roku polega³ jeszcze na tym, ¿e by³y to pierwsze w pe³ni demokratyczne

wybory od ponad piêædziesiêciu lat.

Pierwszym aktem prawnym okreœlaj¹cym zasady i tryb przeprowadzania wyborów

samorz¹dowych by³a Ordynacja wyborcza do rad gmin. Uchwalona 8 marca 1990 roku

sk³ada³a siê z 19 rozdzia³ów i zawiera³a 123 artyku³y. Ustawa obowi¹zywa³a a¿ do roku

1998. W oparciu o tê ordynacjê przeprowadzono wybory do rad gmin 27 maja 1990 r.

oraz 19 czerwca 1994 r.

Drugi etap w samorz¹dowym systemie wyborczym rozpocz¹³ siê w roku 1998. Sa-

morz¹d rozszerzono o powiat oraz województwo10. Reforma wymusi³a wiêc podjêcie

prac oraz przyjêcie nowego aktu prawnego uwzglêdniaj¹cego fakt, ¿e polskie spo³eczeñ-

stwo otrzyma³o prawo wybierania swoich przedstawicieli w kolejnych organach stano-

wi¹cych samorz¹du – rady powiatu i sejmiku województwa. Ustawê przyjêto 16 lipca

1998 roku11. Liczy³a 8 rozdzia³ów i 213 artyku³ów. Nowa ordynacja wykroczy³a jednak

poza zmiany zwi¹zane z dalsz¹ decentralizacj¹ kraju i objê³a równie¿ swoj¹ regulacj¹

zasady i tryb wyborów ju¿ istniej¹cych rad gmin. W oparciu o now¹ ordynacjê, wybory

przeprowadzono 11 paŸdziernika 1998 r., 27 paŸdziernika 2002 r. oraz 12 listopada

2006 r.

Tabela 1

Zbiorcze wyniki wyborów do rad gmin z ordynacj¹ wiêkszoœciow¹ w latach 1990–2006

Gminy z ordynacj¹ wiêkszoœciow¹

1990 1994 1998 2002 2006

Liczba rad gmin 2 266 2 333 2 156 2 147 2 151

Liczba okrêgów wyborczych 47 254 46 569 26 159 20 692 20 556

Liczba wybieranych radnych 47 254 46 562 41 474 32 205 32 265

Liczba kandydatów 130 300 142 068 122 722 142 452 110 965

Liczba kandydatów na 1 mandat 2,76 3,05 2,96 4,42 3,44

Liczba list wyborczych 0 0 93 891 99 090 75 726

Frekwencja (w %) 43,56 38,25 49,51 52,58 50,07

G³osy niewa¿ne (w %) 1,75 1,51 2,91 2,82 2,99

�ród³o: Zestawienie i obliczenia w³asne na podstawie obwieszczeñ: Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia

31 maja 1990 r. oraz Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia: 23 czerwca 1994 r., 23 wrzeœnia 1998 r., 8 listopada

2002 r., 11 listopada 2002 r., 15 listopada 2006 r., 27 listopada 2006 r., 11 grudnia 2006 r.
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10 Zob. ustawy: z dnia z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy refor-
muj¹ce administracjê publiczn¹, Dz. U. Nr 133, poz. 872; z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie wo-
jewództwa, Dz. U. Nr 91, poz. 576; z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym, Dz. U. Nr 91,
poz. 578.

11 Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw, Dz. U. Nr 95, poz. 602 – tekst pierwotny.



Tabela 2

Zbiorcze wyniki wyborów do rad gmin z ordynacj¹ proporcjonaln¹ w latach 1990–2006

Gminy z ordynacj¹ proporcjonaln¹

1990 1994 1998 2002 2006

Liczba rad gmin 110 135 334 331 327

Liczba okrêgów wyborczych 695 850 1 687 1 245 1 226

Liczba wybieranych radnych 4 438 5 425 10 973 7 374 7 273

Liczba kandydatów 15 870 40 816 86 017 84 985 83 357

Liczba kandydatów na 1 mandat 3,58 7,52 7,84 11,52 11,46

Liczba list wyborczych 3 615 7 966 9 878 9 400 9 026

Frekwencja (w %) 40,28 28,58 42,49 39,47 45,95

G³osy niewa¿ne (w %) 5,05 1,39 3,89 5,75 8,39

�ród³o: Zestawienie i obliczenia w³asne na podstawie obwieszczeñ: Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia

31 maja 1990 r. oraz Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia: 23 czerwca 1994 r., 23 wrzeœnia 1998 r., 8 listopada

2002 r., 11 listopada 2002 r., 15 listopada 2006 r., 27 listopada 2006 r., 11 grudnia 2006 r.

Samorz¹dowy system wyborczy maj¹cy swój pocz¹tek w roku 1990 oparty jest na

podstawowych zasadach prawa wyborczego wystêpuj¹cych w systemach demokra-

tycznych, tzn. na zasadzie powszechnoœci, równoœci, bezpoœrednioœci oraz tajnoœci.

Zmiany nast¹pi³y przede wszystkim w zasadzie powszechnoœci.

Zasada powszechnoœci zosta³a sformu³owana ju¿ w art. 2 ordynacji wyborczej do

rad gmin – prawo wybierania do rady gminy uzyska³ ka¿dy obywatel polski, który

w dniu wyborów ukoñczy³ 18 lat. Czynne prawo wyborcze przys³ugiwa³o równie¿ oso-

bom, których obywatelstwo polskie nie zosta³o stwierdzone i nie byli obywatelami in-

nego pañstwa, ale od co najmniej dwóch lat stale zamieszkiwali w Polsce. Zasadê

powszechnoœci w wyborach do rady gminy rozszerzono po wst¹pieniu Polski do Unii

Europejskiej. Polska, zobowi¹zana do przyjêcia dorobku prawnego Wspólnoty wdro-

¿y³a Dyrektywê Rady Unii Europejskiej 94/80/WE z 19 grudnia 1994 r.12 Nowelizacj¹

z dnia 20 kwietnia 2004 r.13 czynne prawo wyborcze do rady gminy otrzymali równie¿

obywatele Unii Europejskiej niebêd¹cy obywatelami polskimi. Pocz¹tkowo pozbawio-

no czynnego prawa wyborczego obywateli Unii Europejskiej wpisanych do prowadzo-

nego w gminie sta³ego rejestru wyborców w okresie krótszym ni¿ 12 miesiêcy przed

dniem wyborów. Zapis ten jednak zosta³ uznany za niezgodny z Konstytucj¹ RP14.

Zmiany w samorz¹dowym prawie wyborczym objê³y równie¿ formu³ê wy-

borcz¹. Ju¿ u podstaw tworzenia ordynacji wyborczej do rad gmin proponowano

trzy rozwi¹zania: przeprowadzenie wyborów w oparciu o jednolit¹ zasadê wiêkszo-
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12 Zob. dyrektywê ustanawiaj¹c¹ szczegó³owe zasady korzystania z prawa g³osowania i kandydo-
wania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii zamieszka³ych w Pañstwie Cz³onkowskim, które-
go nie s¹ obywatelami.

13 Zob.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055.
14 Zob.: A. Ptak, Miejsce i rola samorz¹du terytorialnego w aspekcie cz³onkostwa Polski w Unii

Europejskiej (referat wyg³oszony na konferencji „Europa XXI wieku. Stan obecny i perspektywy roz-
woju, 5–6 lutego 2009 r. w Collegium Polonicum w S³ubicach).



œciow¹, w oparciu o jednolit¹ zasadê proporcjonaln¹ lub te¿ zastosowanie systemu

mieszanego15.

Sekwencj¹ przyjêtych rozwi¹zañ, tak w ustawie z roku 1990, jak i 1998 by³o zró¿-

nicowanie gmin. W zale¿noœci od wielkoœci jednostki zastosowano system wiêkszo-

œciowy lub proporcjonalny.

W latach 1990 i 1994 wybory wiêkszoœciowe przeprowadzane by³y w gminach do

40 000 mieszkañców. Mandat zdobywa³ kandydat, który otrzyma³ najwiêcej wa¿nie

oddanych g³osów. Na kartach wyborczych kandydaci umieszczeni byli w porz¹dku al-

fabetycznym. W gminach tych utworzono tyle okrêgów, ilu wybierano radnych, tj.

w roku 1990 – 47 254, zaœ w roku 1994 – 46 569.

W gminach powy¿ej 40 000 mieszkañców wybory przeprowadzano w oparciu

o formu³ê proporcjonaln¹ przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody Sainte-Leguë16.

Zasadnicze zmiany w systemie wyborczym nast¹pi³y po uchwaleniu Ordynacji wy-

borczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Od roku 1998 wybory

wiêkszoœciowe odbywaj¹ siê ju¿ w gminach do 20 000 mieszkañców. Znowelizowano

równie¿ sposób podzia³u mandatów w gminach, gdzie zastosowano formu³ê proporcjo-

naln¹. Zmodyfikowan¹ metodê Sainte-Leguë zast¹piono metod¹ d’Hondta17, która pre-

feruje du¿e ugrupowania.

Zarówno w latach 1990–1998, jak i od roku 1998 zdecydowana wiêkszoœæ gmin, to

jednostki, gdzie stosuje siê system wiêkszoœciowy. W pierwszym okresie gmin tych

by³o ok. 95%, zaœ po 1998 – ok. 85%. Formu³a proporcjonalna zosta³a równie¿ zastoso-

wana w wyborach do rad powiatów i sejmików województw. Przy podziale mandatów

wykorzystuje siê metodê d’Hondta. Dodatkowo, warunkiem udzia³u w podziale man-

datów jest uzyskanie przez komitet w skali powiatu (województwa) co najmniej 5%

wa¿nie oddanych g³osów18.

Ponadto w wyborach z roku 2006 wprowadzono instytucjê blokowania list wybor-

czych. Dwa lub wiêcej komitety wyborcze, w drodze umowy, mog³y tworzyæ jedn¹

grupê list kandydatów w danej jednostce samorz¹du terytorialnego w celu wspólnego

udzia³u w podziale mandatów miêdzy listy kandydatów. W pierwszym etapie, przy za-

stosowaniu metody d’Hondta, dokonywano podzia³u mandatów miêdzy poszczególne

listy lub grupy list. Podzia³u mandatów w ramach grupy list dokonywano wykorzy-

stuj¹c metodê Sainte-Leguë19. Podobne rozwi¹zanie zastosowano w wyborach do rad
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15 J. Mordwi³ko, Ewolucja prawa wyborczego i wyborów do samorz¹du terytorialnego w latach
1990–2000, w: 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990–2000),
red. F. Rymarz, Warszawa 2000, s. 156.

16 Podzia³u mandatów w ka¿dym okrêgu wyborczym pomiêdzy poszczególne listy dokonywano
dziel¹c liczbê g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy wyborcze przez 1,4; 3; 5; 7 itd, a¿ do
chwili, gdy z otrzymanych ilorazów uszeregowano tyle kolejno najwiêkszych liczb, jaka w okrêgu
wyborczym by³a liczba mandatów do podzia³u.

17 Podzia³u mandatów w ka¿dym okrêgu wyborczym pomiêdzy poszczególne listy dokonuje siê,
dziel¹c liczbê g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy wyborcze przez 1; 2; 3 itd., a¿ do
chwili, gdy z otrzymanych ilorazów uszereguje siê tyle kolejno najwiêkszych liczb, ile w okrêgu wy-
borczym jest do podzia³u mandatów.

18 Próg 5% dotyczy równie¿ miast na prawach powiatu.
19 Liczbê wa¿nie oddanych g³osów na listy wchodz¹ce w sk³ad grupy kolejno dzielono przez 1; 3;

5; 7 itd.



powiatów i sejmików województw20. Inicjatorem wprowadzenia instytucji blokowania

list by³ klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwoœæ. Uzasadnieniem proponowanych

rozwi¹zañ by³o u³atwienie zawierania powyborczych koalicji, a tym samym tworzenie

silnych wiêkszoœci. Wnioskodawcy wskazywali równie¿, ¿e blokowanie list ograniczy

rozwój klientelizmu politycznego w trakcie kadencji samorz¹du. W œwietle zaprezen-

towanej enuncjacji trudno zgodziæ siê z oficjalnymi za³o¿eniami nowelizacji. G³ów-

nym przecie¿ celem by³o przejêcie g³osów mniejszych ugrupowañ politycznych,

zw³aszcza Ligi Polskich Rodzin oraz Samoobrony.

Propozycje PiS-u zosta³y poddane krytyce przez ówczesn¹ opozycjê parlamen-

tarn¹21 oraz organizacje samorz¹dowe22. Podwa¿ano argumenty przytaczane przez

wnioskodawcê. Tak¿e Trybuna³ Konstytucyjny wniós³ wiele zastrze¿eñ do noweliza-

cji, zw³aszcza w kontekœcie zgodnoœci z Konstytucj¹ RP oraz Europejsk¹ Kart¹ Sa-

morz¹du Lokalnego23.

Ustawa zaczê³a obowi¹zywaæ od 13 wrzeœnia, zaœ wybory odby³y siê ju¿ 12 listopa-

da 2006. Zwa¿ywszy, ¿e termin sk³adania zawiadomieñ o utworzeniu grupy list by³ do

18 paŸdziernika vacatio legis wynios³o zaledwie miesi¹c! Wybory z roku 2006 by³y je-

dynymi, w których zastosowano blokowanie list wyborczych. Nowa wiêkszoœæ parla-

mentarna stworzona przez Platformê Obywatelsk¹ i Polskie Stronnictwo Ludowe,

wsparta parlamentarn¹ lewic¹, powróci³a do wczeœniejszych rozwi¹zañ24.

Termin oraz okolicznoœci wprowadzenia instytucji blokowania list wyborczych to

jeden z przyk³adów instrumentalnego i partykularnego traktowania ordynacji wybor-

czej do organów samorz¹du terytorialnego przez partie polityczne w Polsce.

W analizowanym okresie zmienia³a siê równie¿ liczba radnych wybieranych

w okrêgach wyborczych.

Tabela 3

Liczba wybieranych radnych w okrêgach wyborczych.

1990 1994 1998 2002 2006

Gminy z systemem wiêkszoœciowym 1 1 od 1 do 5 od 1 do 5 od 1 do 5

Gminy z systemem proporcjonalnym od 5 do 10 od 5 do 10 od 5 do 10 od 5 do 8 od 5 do 8

Powiat – – od 3 do 10 od 5 do 10 od 5 do 10

Województwo – – od 5 do 15 od 5 do 15 od 5 do 15

�ród³o: Zestawienie w³asne na podstawie Ordynacji wyborczej do rad gmin oraz Ordynacji wyborczej do rad

gmin, rad powiatów i sejmików województw (ze zmianami).
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20 Zob. ustawa z dnia 6 wrzeœnia 2006 roku o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, Dz. U. Nr 159, poz. 1127.

21 W dniu 11 wrzeœnia 2006 roku pos³owie z klubu PO, PSL oraz SLD wnieœli do Trybuna³u Kon-
stytucyjnego o stwierdzenie niezgodnoœci zmiany ordynacji z Europejsk¹ Kart¹ Samorz¹du Lokalne-
go oraz z Konstytucj¹.

22 Zob. m.in. opiniê prawn¹ Jerzego Regulskiego dotycz¹c¹ poselskiego projektu ustawy o zmia-
nie ordynacji, Warszawa, 3 sierpnia 2006 r.

23 Zob. wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r. (sygn. Akt K 31/06). Senten-
cja wyroku zosta³a opublikowana 8 listopada 2006 r., Dz. U. Nr 202, poz. 1493.

24 Zob.: Dz. U. 2008, Nr 96, poz. 607.



W latach 1990 i 1994 w gminach do 40 000 mieszkañców okrêgi by³y jednomanda-

towe. W wiêkszych gminach w okrêgu wybierano od 5 do 10 radnych25. Od roku 1998

w gminach z wiêkszoœciowym systemem wyborczym w okrêgu wyborczym wybiera-

nych jest od 1 do 5 radnych. W pozosta³ych jednostkach samorz¹du terytorialnego licz-

ba radnych wybieranych w okrêgu jest zró¿nicowana, co obrazuje tabela 3.

Zdobycz¹ samorz¹dowej ordynacji z roku 1990 by³a niew¹tpliwie swoboda w zg³a-

szaniu kandydatów na radnych, co nie by³o mo¿liwe w wyborach do rad narodowych26.

W wyborach pierwszej i drugiej kadencji wyeliminowano mo¿liwoœæ bezpoœredniego

zg³aszania do terytorialnych komisji wyborczej kandydatów i list kandydatów na rad-

nych przez partie polityczne oraz organizacje spo³eczne. Mog³y natomiast udzielaæ po-

parcia konkretnym kandydatom lub listom27. Zasady zg³aszania kandydatów i list

zmieni³y siê w roku 1998. Prawo to uzyska³y w pierwszej kolejnoœci partie polityczne,

a nastêpnie stowarzyszenia, organizacje spo³eczne oraz wyborcy. Natomiast od roku

2002 prawo to przys³uguje komitetom wyborczym tworzonym przez partie polityczne,

stowarzyszenia i organizacje spo³eczne oraz wyborców. Dziêki tym rozwi¹zaniom

wzmocniono pozycjê partii politycznych w stosunku do ugrupowañ, które udzia³ w wy-

borach ograniczaj¹ do szczebla lokalnego (np. poprzez nadawanie im w pierwszej ko-

lejnoœci jednolitych numerów list wyborczych).

W latach 1990–1998 w gminach, gdzie stosowano formu³ê wiêkszoœciow¹, zg³o-

szenie kandydata na radnego musia³o byæ podpisane przez co najmniej 15 wyborców

zamieszka³ych w danym okrêgu wyborczym28. Od 1998 roku zg³oszenie przyjmuje

formê listy kandydatów (równie¿, gdy zg³aszany jest jeden kandydat) popart¹ co naj-

mniej 25 podpisami wyborców.

W gminach z system proporcjonalnym ju¿ od roku 1990 zg³asza siê listy kan-

dydatów. Ka¿da z nich musi by³ poparta co najmniej 150 podpisami wyborców. Zmie-

ni³a siê jednak liczba kandydatów umieszczanych na liœcie. W latach 1990 i 1994

mog³o byæ tylko tylu, ilu radnych wybierano w danym okrêgu wyborczym. Nie okre-

œlono minimalnej liczby kandydatów na liœcie29. Od 1998 roku lista nie mo¿e zawieraæ

mniej ni¿ 5 nazwisk kandydatów; nie mo¿e jednak byæ wiêksza ni¿ dwukrotnoœæ liczby

radnych wybieranych w danym okrêgu wyborczym30.

Ponadto od 2002 roku ograniczeniu ulega³a równie¿ liczba wybieranych radnych.

W latach 1990–2002 w zale¿noœci od wielkoœci gminy, by³o od 15 (w gminach do 4000

mieszkañców) do 100 radnych31. Pocz¹wszy od wyborów przeprowadzonych 27 paŸ-

dziernika 2002 roku liczba gminnych radnych waha siê od 15 (w gminach do 20 000

mieszkañców) do 45 radnych. Podobne ograniczenia objê³y równie¿ rady powiatów

oraz sejmiki województw.
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25 Art. 12 ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin.
26 Zob. rozdzia³ 8 i 9 ordynacji wyborczej do rad narodowych.
27 Zob. rozdzia³ 7 i 8 ordynacji wyborczej do rad gmin.
28 Art. 41 ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin.
29 Art. 47 ust. 2 ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin.
30 Art. 98 ust. 2 ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-

wództw.
31 Art. 17 ustawy o samorz¹dzie gminnym.



Po nowelizacji, w skali kraju wybierano o 12 868 mniej radnych do rad gmin,

o 3996 radnych do rad powiatów oraz o 294 radnych do sejmiku województw.

Jednym z celów nowelizacji by³o zmniejszenie liczby radnych, a tym samym ogra-

niczenie œrodków przeznaczanych na funkcjonowanie rad i sejmików. Negatywnym

skutkiem wprowadzonych zmian by³o pozbawienie czêœci lokalnych spo³ecznoœci

przedstawicieli w organach stanowi¹cych. Problem ten szczególnie widoczny jest

w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, gdzie wiele miejscowoœci nie ma swojego

przedstawiciela w radzie.

Wyd³u¿ono równie¿ godziny g³osowania. W latach 1990–1998 g³osowanie odby-

wa³o siê od godziny 8.00 do 20.00. Natomiast od roku 1998 odbywa siê ju¿ od godzi-

ny 6.00.

Najistotniejsze zmiany dokona³y siê jednak w sposobie wyboru organu wyko-

nawczego samorz¹du gminnego.

W latach 1990–2002 organem wykonawczym samorz¹du gminnego by³ zarz¹d

maj¹cy charakter kolegialny. Jego przewodnicz¹cym w gminach wiejskich by³ wójt,

w miejsko-wiejskich lub miejskich burmistrz. W miastach powy¿ej 100 000 miesz-

kañców przewodnicz¹cym zarz¹du by³ prezydent32. Do zarz¹du wchodzili równie¿ za-

stêpca wójta (burmistrza, prezydenta) oraz pozostali cz³onkowie zarz¹du. W latach
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Rys. 1. Liczba wybieranych radnych rad gmin, powiatów i sejmików województw

(kadencja 1998–2002 oraz 2002–2006)

�ród³o: Zestawienie i obliczenia w³asne na podstawie Obwieszczeñ Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia

31 maja 1990 r., Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia: 23 czerwca 1994 r., 23 wrzeœnia 1998 r., 8 listopada 2002 r.,

11 listopada 2002 r., 15 listopada 2006 r., 27 listopada 2006 r., 11 grudnia 2006 r.

32 Prezydent przewodnicz¹cym organu wykonawczego gminy by³ równie¿ w tych miastach,
w których przed wejœciem w ¿ycie ustawy o samorz¹dzie terytorialnym prezydent miasta by³ organem
wykonawczo-zarz¹dzaj¹cym.



1990–1995 zarz¹d liczy³ od 4 do 7 osób33; w latach 1995–2001 od 3 do 7 osób34. Na-

stêpnie zarz¹d ograniczono do 5 osób, zaœ w gminach do 20 000 mieszkañców do 3.

Pocz¹tkowo pozycja zarz¹du, w tym jego przewodnicz¹cego – wójta, burmistrza

(prezydenta) by³a doœæ s³aba w stosunku do pozycji rady gminy. Jednak kolejne noweli-

zacje ustawy o samorz¹dzie terytorialnym (gminnym) wzmacnia³y organ wykonawczy

gminy, zw³aszcza wójta (burmistrza, prezydenta).

W latach 1990–2002 kompetencje do wyboru, jak i odwo³ywania zarz¹du, w tym

jego przewodnicz¹cego posiada³a rada. W ustawie z 8 marca 1990 roku, a¿ do roku

1995 kandydatów na cz³onków zarz¹du (poza zastêpc¹ wójta, burmistrza) zg³aszali radni.

Wzmocnieniem pozycji zarz¹du by³o równie¿ wyeliminowanie mo¿liwoœci czêste-

go zg³aszania wniosku o jego odwo³anie. Od 1995 roku, je¿eli wniosek taki nie uzyska³

wymaganej wiêkszoœci, kolejny móg³ byæ zg³oszony nie wczeœniej ni¿ po up³ywie

6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania35.

Zmiany wprowadzone w roku 2002 radykalnie wzmocni³y pozycjê organu wyko-

nawczego36. Rada utraci³a kompetencje do wyboru i odwo³ywania organu wyko-

nawczego. Miejsce kolegialnego zarz¹du zaj¹³ wybierany w bezpoœrednich wyborach

– wójt (burmistrz, prezydent). Jednoosobowy organ wykonawczy pochodz¹cy z bezpo-

œrednich wyborów nie uzyska³ jednak w zasadzie nowych kompetencji, jakie wczeœniej

posiada³ zarz¹d. Równie¿ kompetencje rady, poza nielicznymi wyj¹tkami, nie zosta³y

uszczuplone37. Jest to niew¹tpliwie jeden z powa¿niejszych mankamentów przyjêtych

rozwi¹zañ. Wójt (burmistrz, prezydent) maj¹c silny mandat do rz¹dzenia mo¿e byæ, po-

przez brak wiêkszoœci w radzie, pozbawiony realnego wp³ywu na zarz¹dzanie gmin¹,

staj¹c siê jej wy³¹cznie administratorem.

Zmiana pozycji ustrojowej wójta (burmistrza, prezydenta) oraz relacji miêdzy orga-

nami samorz¹du gminnego wymaga niew¹tpliwie odpowiednich uregulowañ, a przede

wszystkim merytorycznej dyskusji, której od dawna w Polsce brakuje.

Reaktywowanie samorz¹du terytorialnego z demokratyczn¹ ordynacj¹ wyborcz¹,

nale¿y uznaæ za jedn¹ ze zdobyczy transformacji systemowej w Polsce. W bardzo

wielu jednak elementach samorz¹dowy system wyborczy jest niestabilny. O ile w la-

tach 1990–1998 ordynacja wyborcza nowelizowana by³a tylko w roku 199138, 199339

oraz dwukrotnie w 199540, o tyle kolejny akt prawny – Ordynacja wyborcza do rad
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33 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym, Dz. U. Nr 16, poz. 95.
34 Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1995 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie terytorialnym oraz niektó-

rych innych ustaw, Dz. U., Nr 124, poz. 601.
35 Zob. Ustawê z dnia 29 wrzeœnia 1995 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie terytorialnym oraz

niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 124, poz. 601.
36 Zob.: Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta

miasta, Dz. U. Nr 113, poz. 984. Od roku 2002 dokonano ju¿ 7 nowelizacji.
37 Np. rada zosta³a pozbawiona mo¿liwoœci uchwalania regulaminu organizacyjnego urzêdu

gminy.
38 Zob.: Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin,

Dz. U. 1991, Nr 53, poz. 227.
39 Zob.: Ustawa z dnia 28 maja 1993r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

Dz. U. 1993, Nr 43, poz. 205 ze zm.
40 Zob.: Ustawa z dnia 22 wrzeœnia 1995 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 132, poz. 640 oraz Ustawa z dnia



gmin, rad powiatów i sejmików województw by³a dotychczas nowelizowana ponad

20 razy!41

Tabela 4

Liczba nowelizacji Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
w latach 1998–2009

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Liczba zmian 1 – – 2 6 2 3 1 5 3 2 –

Wiêkszoœæ

parlamentarna
AWS-UW SLD-PSL PiS-Sam-LPR PO-PSL

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Wiêkszoœæ wprowadzanych zmian nie by³a poprzedzona publicznymi debatami, ani

konsultacjami ze œrodowiskami samorz¹dowymi i naukowymi. Bardzo czêsto zmiany

mia³y charakter przypadkowy oraz wybiórczy i niekonsekwentny. Poprzez czêst¹ i do-

raŸn¹ nowelizacjê podstawowych aktów prawnych, samorz¹d podobnie jak inne ele-

menty systemu politycznego sta³ siê kolejn¹ p³aszczyzn¹ walki politycznej, gdzie

przyjmowane rozwi¹zania podporz¹dkowane s¹ rz¹dz¹cej w danej chwili partii poli-

tycznej. Analiza tabeli 4 wskazuje, ¿e najwiêcej zmian w ordynacji wyborczej by³o

w latach, w których odbywa³y siê wybory samorz¹dowe. Efekt jest taki, ¿e brakuje sta-

bilnego i docelowego modelu samorz¹du.

Samorz¹dowy system wyborczy jest równie¿ doœæ skomplikowany, zw³aszcza

w wyborach do organu stanowi¹cego. Wyborca w obwodowych komisjach wybor-

czych otrzymuje 3 karty do g³osowania – do rady gminy, rady powiatu, sejmiku woje-

wództwa42. Dodatkowo otrzymuje kartê do g³osowania na wójta (burmistrza, prezydenta).

Du¿a grupa obywateli, w tym bior¹ca aktywny udzia³ w wyborach (tak¿e kandyduj¹c

na radnego) posiada ma³¹ wiedzê o sposobie g³osowania. Nadal powszechnie panuje

pogl¹d, ¿e kandydat zajmuj¹cy pierwsz¹ pozycjê na liœcie wyborczej otrzymuje auto-

matycznie mandat. Jest to niew¹tpliwie pozosta³oœci¹ po ordynacjach wyborczych

obowi¹zuj¹cych przed 1989 rokiem.

Dla polskiego spo³eczeñstwa zupe³nie nie s¹ równie¿ znane mechanizmy podzia³u

mandatów, gdzie obowi¹zuje system proporcjonalny. Zdziwienie, a nawet niekiedy po-

dejrzenie o sfa³szowanie wyborów powoduje sytuacja, w której kandydat z mniejsz¹

iloœci¹ g³osów z innej listy uzyskuje mandat.
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29 wrzeœnia 1995 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw,

Dz. U. Nr 86, poz. 401 ze zm.
41 Dz. U 1998, Nr 160, poz. 1060; Dz. U. 2001, Nr 45, poz. 497; Dz. U. 2001, Nr 89, poz. 971;

Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 220; Dz. U. 2002, Nr 68, poz. 632; Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 220; Dz. U. 2002,
Nr 113, poz. 984; Dz. U. 2002, Nr 127, poz. 1089; Dz. U. 2002, Nr 113, poz. 984; Dz. U. 2002, Nr 127,
poz. 1089; Dz. U. 2002, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. 2004, Nr 25, poz. 219; Dz. U. 2004, Nr 102,
poz. 1055; Dz. U. 2004, Nr 167, poz. 1760; Dz. U. 2004, Nr 167, poz. 1760; Dz. U. 2006, Nr 17,
poz. 128; Dz. U. 2006, Nr 34, poz. 242; Dz. U. 2006, Nr 146, poz. 1055; Dz. U. 2005, Nr 175,
poz. 1457; Dz. U. 2006, Nr 159, poz. 1127; Dz. U. 2006, Nr 218, poz. 1592; Dz. U. 2007, Nr 48,
poz. 327; Dz. U. 2007, Nr 112, poz. 766; Dz. U. 2008, Nr 96, poz. 607; Dz. U. 2008, Nr 180, poz. 1111.

42 Za wyj¹tkiem miast na prawach powiatu.



Czytelne s¹ zasady wyboru organu wykonawczego gminy. Mniej jest g³osów niewa-

¿nych (ok. 2%). Zmiana sposobu wyboru nie spowodowa³a jednak wzrostu frekwencji

wyborczej, co zapowiadano na etapie prac nad uchwalaniem nowych rozwi¹zañ. Niepo-

koj¹cym zjawiskiem w wyborach organu wykonawczego, zw³aszcza w miastach „pre-

zydenckich” jest udzia³ w nich kandydatów ubiegaj¹cych siê o t¹ funkcjê z ugrupowañ

lokalnych. Ponad 70% wybranych w ostatnich wyborach prezydentów miast starto-

wa³o z lokalnych komitetów, czego najlepszym przyk³adem s¹ w³odarze Poznania,

Krakowa, Katowic. Choæ osoby te kojarzone s¹ z okreœlon¹ opcj¹ polityczn¹, kandydo-

wa³y z ugrupowania lokalnego lub komitetu wyborczego wyborców.
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