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Wstêp

yjemy w czasach wielkich rewolucji – na ca³ym œwiecie demokracja 

postêpuje. Nigdy jeszcze w historii ludzkoœci tyle pañstw nie zas³ugiwa³o na 
miano demokratycznych. W 1917 r., kiedy Stany Zjednoczone przystêpowa³y 
do I wojny œwiatowej, na œwiecie by³o oko³o dziesiêciu krajów 
demokratycznych: Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, 
Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria oraz kilka pañstw pó³nocnej Europy. 
Ówczesny œwiat by³ œwiatem cesarstw, królestw, kolonii i autorytarnych 
re¿imów. Dzisiaj demokracja panuje w 120 spoœród 192 pañstw 
i chocia¿ w wielu z nich jest to nadal demokracja u³omna, postêp jest ogromny 
i niesamowicie szybki.

ielkie rewolucje zaczynaj¹ siê czêsto od ma³ych spraw – od aktywnoœci 

lokalnej spo³ecznoœci. W czerwcu 2013 r. byliœmy œwiadkami ogromnego 
demokratycznego poruszenia w Turcji – setki tysiêcy protestów w ca³ym kraju 
wywo³a³a lokalna decyzja premiera o likwidacji publicznego parku GEZI 
w Stambule. W tym samym czasie w Polsce rolnicy w ¯urawlowie blokuj¹ 
wiertnie gazu ³upkowego koncernu Chevron, które zagra¿aj¹ zasobom wodnym 
i rolnictwu na ich terenie. To od zainteresowania w³asnym otoczeniem, 
decyzjami podejmowanymi w miejscu gdzie ¿yjemy – na wsi, w gminie czy 
mieœcie, zaczyna siê postawa obywatelska. Bez demokracji lokalnej nie ma te¿ 
demokracji globalnej.

zczególnie wa¿na jest aktywnoœæ kobiet. W Polsce, pomimo uzyskanego 

przez kobiety w 1918 r. prawa wyborczego, Panie nadal rzadko piastuj¹ 
stanowiska decyzyjne: jest NAS tylko 7 proc. kobiet wójtów, 20 proc. kobiet 
w Sejmie, 7 proc. w Senacie. Tradycyjn¹ rol¹ kobiety pozostaje dom i dzieci, 
a je¿eli praca to mniej p³atna i mniej presti¿owa, chocia¿ niekoniecznie 
mniej odpowiedzialna (np. dlaczego skarbnikami w samorz¹dach 
lokalnych czêsto s¹ kobiety? To w³aœnie typowa funkcja ³¹cz¹ca 
odpowiedzialnoœæ za innych z brakiem mo¿liwoœci podejmowania decyzji). 

¯

W

S
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A przecie¿ nasz dom, ¿ycie codzienne, przysz³oœæ naszych dzieci zale¿¹ równie¿ 
od podejmowanych decyzji politycznych – od polityki prorodzinnej, równoœci 
szans w edukacji, ochrony zdrowia i œrodowiska czy równych szans kobiet 
i mê¿czyzn na rynku pracy. 

.

iniejszy poradnik ma na celu zachêciæ i pomóc w aktywnoœci 

obywatelskiej i anga¿owaniu siê w decyzje na szczeblu lokalnym. Powsta³ 
w ramach projektu pt. „Sieæ wsparcia partycypacji kobiet na terenach 
wiejskich”, który w partnerstwie realizuj¹ Spo³eczny Instytut Ekologiczny, 
Fundacja Regionalis oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywnoœci Lokalnej 
Stella przy finansowym wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego 
programu wspó³pracy z nowymi krajami Unii Europejskiej. Jest przeznaczony 
dla wszystkich pragn¹cych budowaæ lepsz¹ rzeczywistoœæ pocz¹wszy 
od swojej lokalnej spo³ecznoœci. W poradniku przypominamy: na czym polega 
samorz¹dowoœæ, jakie s¹ zadania samorz¹du lokalnego, sk¹d pochodz¹ 
pieni¹dze na dzia³ania w gminach, jak wspó³decydowaæ i braæ udzia³ 
w decyzjach, jak zostaæ wójtem, radn¹ lub radnym. Poradnik jest te¿ 
praktycznym narzêdziem, które pomo¿e w lepszym zrozumieniu metod 
i mo¿liwoœci dzia³añ samorz¹dów lokalnych oraz usprawnieniu kontaktów 
mieszkañców z administracj¹ samorz¹dow¹, szczególnie na terenach 
wiejskich.

¯yczymy przyjemnej lektury 
i zapraszamy na stronê

Sonia Priwieziencew

Dlatego te¿, szczególnie Panie, zachêcamy 
do anga¿owania siê w sprawy publiczne, poniewa¿ im wiêcej œwiadomych 
i aktywnych obywateli i obywatelek, tym szybciej ŒWIAT, W KTÓRYM 
¯YJEMY bêdzie wygl¹da³ tak, jak ŒWIAT, W KTÓRYM CHCEMY ̄ YÆ

N

www.aktywnelokalnie.pl
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Rozdzia³ 1

Co to jest samorz¹d?
Sonia Priwieziencew

5

1.1. Samorz¹d jest inny, ni¿ myœlisz!

W przeciwieñstwie do powszechnie panuj¹cego pogl¹du i potocznego u¿ytkowania 
s³owa „samorz¹d” – to nie tylko wójt i radni, nie jest nim równie¿ sam urz¹d gminy 
i pracownicy administracji samorz¹dowej. Samorz¹d to my wszyscy mieszkañcy danego 
terenu.

„Samorz¹dnoœæ” czyli „samo-rz¹dzenie siê”. Aby zaistnia³a samorz¹dnoœæ, musi 
istnieæ pewna grupa ludzi, która ma wspólne interesy i wspólne sprawy do rozwi¹zania – jest 
wiêc wspólnot¹. Samorz¹d to system, który s³u¿y do reprezentowania jej interesów 
i rozwi¹zywania jej w³asnych spraw. 

SAMORZ¥D

Proszê Pañstwa,
          samorz¹d to nie kosmos!



Zatem samorz¹d obejmuje:

wspólnotê zainteresowanych ludzi,
w³adze, które ci ludzie wybieraj¹ dla rozwi¹zywania wspólnych spraw,
maj¹tek nale¿¹cy do tej wspólnoty,
urzêdy, przedsiêbiorstwa i ró¿ne instytucje powo³ywane przez wspólnotê,
ró¿ne narzêdzia, w tym instrumenty prawne, s³u¿¹ce realizacji wspólnych celów.

W przypadku samorz¹du terytorialnego (np. danej gminy) wspólnotê samorz¹dow¹ 
tworz¹ wszyscy mieszkañcy tego obszaru. To oni s¹ samorz¹dem, a w³adze – wójt, radni s¹ 
wybierane po to, by u³atwiæ proces samo-rz¹dzenia siê tej wspólnoty.

W³adze gminy s¹ instrumentem maj¹cym s³u¿yæ mieszkañcom do podejmowania 
decyzji i dzia³añ dla wspólnego dobra. W tym celu ich wybieramy i w tym celu op³acamy 
urzêdników z naszych podatków.

Prawo krajowe okreœla precyzyjnie czym jest samorz¹d:
w Konstytucji RP, Art. 16 ust. 1:

.

w trzech ustawach o samorz¹dzie: gminnym, wojewódzkim, 
powiatowym.

Teksty ustaw mo¿na z ³atwoœci¹ znaleŸæ w Internecie. Warto przeczytaæ ustawê 
o samorz¹dzie gminnym. Jest w niej bardzo dok³adnie opisane: co to jest samorz¹d i jak jest 
zorganizowany (np. jak wybierany jest wójt i radni, o czym decyduje samorz¹d itp.). 

1. Mieszkañcy gminy tworz¹ z mocy prawa wspólnotê samorz¹dow¹.
2. Ilekroæ w ustawie jest mowa o gminie, nale¿y przez to rozumieæ wspólnotê samorz¹dow¹ 

oraz odpowiednie terytorium.

1. Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie 
zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Je¿eli ustawy nie stanowi¹ inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa 
w ust. 1, nale¿y do gminy.

1. Mieszkañcy gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym (poprzez 
wybory i referendum) lub za poœrednictwem organów gminy.

n

n

n

n

n

n

„Ogó³ mieszkañców jednostek zasadniczego podzia³u 
administracyjnego stanowi z mocy prawa wspólnotê 
samorz¹dow¹”

n

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym

(Dz.U. z 2013 poz. 594) stwierdza miêdzy innymi:

Art. 1.

Art. 6.

Art. 11.

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 poz. 594);

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
 (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.);

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa 
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z póŸn. zm.).
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Art. 11b.

Europejska Karta Samorz¹du Lokalnego definiuje:

zasad¹ subsydiarnoœci
odpowiedzialnoœæ za sprawy publiczne powinny ponosiæ przede wszystkim te organy 
w³adzy, które znajduj¹ siê najbli¿ej obywateli.

1. Dzia³alnoœæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoœci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie 
z ustaw.

2. Jawnoœæ dzia³ania organów gminy obejmuje w szczególnoœci prawo obywateli 
do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a tak¿e 
dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym 
protoko³ów posiedzeñ organów gminy i komisji rady gminy.

3. Zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z nich okreœla statut gminy.

Dodatkowo, organizacja samorz¹dowoœci w Polsce respektuje pewne ogólnie uznane 
zasady demokratyczne. Polska ratyfikowa³a w 1993 r. Europejsk¹ Kartê Samorz¹du 
Lokalnego (European Charter of Local Self-Governement). Tê miêdzynarodow¹ konwencjê 
sporz¹dzono w Strasburgu w 1985 roku. Zosta³a ona przygotowana przez Radê Europy, której 
nie nale¿y myliæ z instytucjami Unii Europejskiej. Rada Europy jest instytucj¹ powo³an¹ po 
II wojnie œwiatowej – nale¿y do niej 47 krajów. Jednym z jej celów jest budowanie w Europie 
demokracji i ochrona praw cz³owieka. Europejsk¹ Kartê Samorz¹du Lokalnego podpisa³o  
ponad 40 krajów. Karta zak³ada pewne zasady dotycz¹ce organizacji samorz¹dnoœci jako 
jednej z podstaw demokratycznego spo³eczeñstwa.

„Samorz¹d terytorialny
oznacza prawo i zdolnoœæ spo³ecznoœci lokalnej, 

w granicach okreœlonych prawem, 
do kierowania i zarz¹dzania zasadnicz¹ czêœci¹ spraw publicznych

na ich w³asn¹ odpowiedzialnoœæ i w interesie ich mieszkañców”.

Europejska Karta Samorz¹du Lokalnego propaguje ideê samorz¹du lokalnego, jako 
g³ównego elementu demokracji, dlatego jednym z celów Karty jest w³¹czenie obywateli 
w tworzenie demokracji w miejscu ich zamieszkania, z czym wi¹¿e siê obowi¹zek zasiêgania 
opinii spo³ecznoœci lokalnych we wszystkich sprawach bezpoœrednio ich dotycz¹cych.

Wed³ug Karty: przy podziale zadañ i kompetencji pomiêdzy poszczególne szczeble 
administracji powinno siê kierowaæ , w myœl której 

Celem ochrony autonomii i samodzielnoœci spo³ecznoœci lokalnych, Karta wprowadza 
równie¿ ograniczenia dotycz¹ce mo¿liwoœci przeprowadzania administracyjnej kontroli 
ich dzia³añ przez inne organy.
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Zasada pomocniczoœci (subsydiarnoœci)

„ (….) ustanawiamy Konstytucjê 
Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla pañstwa, oparte 
na poszanowaniu wolnoœci i sprawiedliwoœci, wspó³dzia³aniu w³adz, 
dialogu spo³ecznym oraz na zasadzie pomocniczoœci umacniaj¹cej 
uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.

organizacj¹ 
pomocnicz¹ w stosunku do instytucji i organizacji skupiaj¹cych mniejsze spo³ecznoœci 
oznacza koniecznoœæ decentralizacji i przekazywania kompetencji w dó³. W³adze 
centralne powinny siê zajmowaæ tylko tym, czego sami obywatele oraz ich samorz¹dy nie 
mog¹ rozwi¹zaæ we w³asnym zakresie.

Warto j¹ zapamiêtaæ - poniewa¿ zasada pomocniczoœci (czy te¿ subsydiarnoœci) jest 
uznawana za jedn¹ z podstaw organizacji pañstwa demokratycznego. Zasada ta jest zawarta 
w preambule naszej Konstytucji i obowi¹zuje powszechnie w Unii Europejskiej.

Wed³ug preambu³y Konstytucji RP: 

Zasada pomocniczoœci g³osi, ¿e 
 

Tak wiêc gmina ma siê zajmowaæ tym, czego pojedynczy cz³owiek, sam czy wraz z rodzin¹, 
wykonaæ nie mo¿e. Z kolei powiat powinien byæ traktowany jako pomocniczy w stosunku 
do gminy, a województwo w stosunku do powiatu. Ta sama zasada odnosi siê równie¿ 
do pañstwa i jego rz¹du. Pañstwo ma byæ pomocnicze w stosunku do obywateli oraz wszystkich 
instytucji i organizacji dzia³aj¹cych w jego ramach, które s¹ bli¿ej ludzi. W tej koncepcji 
instytucje s¹ „nadbudowywane” tam, gdzie organizacje mniejsze i po³o¿one bli¿ej obywatela s¹ 
niezdolne do wykonania bardziej z³o¿onych zadañ. Pozostaj¹ im takie zadania, jak polityka 
zagraniczna, obronnoœæ, wymiar sprawiedliwoœci itp. Wszelkie inne zadania, które ze wzglêdu 
na sw¹ specyfikê nie musz¹ podlegaæ administracji centralnej, powinny pozostawaæ w gestii 
administracji samorz¹dowej.

Zasada pomocniczoœci wyznacza te¿ zasady wspó³dzia³ania pomiêdzy instytucjami 
„bli¿szymi” i „dalszymi” od obywatela. Narzuca ona bowiem tym pierwszym obowi¹zek 
wykonywania tych zadañ, do których s¹ zdolne i zakazuje przerzucania odpowiedzialnoœci na 
instytucje „wy¿sze” i „dalsze”. Te z kolei nie powinny odbieraæ kompetencji ani utrudniaæ 
realizacji zadañ instytucjom „bli¿szym” obywatelowi, a wprost przeciwnie – powinny im to 
u³atwiaæ i wspomagaæ w trudnych sytuacjach.

Zasada pomocniczoœci stanowi podstawê dla wyznaczania podzia³u kompetencji 
pomiêdzy poszczególnymi szczeblami w³adz. Przyjêcie zasady, ¿e pañstwo jest 

cz³owiek jest podstawowym podmiotem ¿ycia 
spo³ecznego, a instytucje powinny byæ tworzone jako pomocnicze w stosunku do jego dzia³añ.

8

Samorz¹d to nie tylko urz¹d gminy –
 to przede wszystkim mieszkañcy 

stanowi¹cy wspólnotê samorz¹dow¹.

Urz¹d Gminy Myszyniec.
fot. Sonia Priwieziencew



Niestety ta konstytucyjna zasada pomocniczoœci nie znajduje w Polsce do dziœ 
w³aœciwego miejsca w œwiadomoœci spo³ecznej – nadal spotykamy siê z powszechnym 
oczekiwaniem, ¿e w³adze centralne zadbaj¹ o nasze lokalne problemy, nadal powszechnie s¹ 
opory przed decentralizacj¹. Powszechne jest równie¿ odczucie, ¿e Minister jest niejako 
zwierzchnikiem, a samorz¹d wojewódzki czy gminny mu podlega. Jest to zupe³nie sprzeczne 
z ide¹ zasady pomocniczoœci, wed³ug której w³adza centralna jest jedynie pomocnicza 
w stosunku do samorz¹du terytorialnego. Jednym z elementów, który utrwala taki stan rzeczy 
jest fakt, ¿e du¿a czêœæ pieniêdzy, którymi dysponuj¹ samorz¹dy nadal jest rozdzielana przez 
rz¹d centralny (zobacz Rozdzia³ 3. o finansach gminy).

Bez silnego samorz¹du nie ma demokracji. Doœwiadczenie historyczne wskazuje na to, 
¿e systemy totalitarne d¹¿¹ do jak najwiêkszej centralizacji, czyli skupienia w³adzy 
na szczeblu centralnym i kontroli obywateli przez wiêksz¹ lub mniejsz¹ grupê znajduj¹c¹ siê 
„u szczytu” w³adzy. W przeciwieñstwie do tego, decentralizacja pozwalaj¹ca 
na podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym przez ludzi, których najbardziej te decyzje 
dotycz¹ – czêsto towarzyszy demokratycznym zmianom. Nie oznacza to jednak wcale, 
¿e trzeba wszystko decentralizowaæ. Centralizacja i decentralizacja maj¹ swoje wady i zalety, 
a dobre funkcjonowanie demokracji lokalnej nie mo¿e siê opieraæ tylko na rozwi¹zaniach 
prawnych. Jednym z podstawowych warunków  demokracji s¹ przede wszystkim aktywni, 
œwiadomi i odpowiedzialni obywatele.

Przed rokiem 1989 mieliœmy prawo wyborcze, ale w rzeczywistoœci o przydziale 
mandatów urzêdników pañstwowych decydowa³y w³adze najpotê¿niejszej si³y politycznej 
w PRL – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jej celem by³a maksymalna centralizacja 
w³adzy, czego efektem by³a m.in. tzw. gospodarka planowana. Wiêkszoœæ kluczowych 
decyzji – w tym tak¿e dotycz¹cych dzia³añ lokalnych jednostek administracji, 

1.2. Samorz¹d – trochê historii

Decentralizacja a samorz¹d

9

Sejm RP – siedziba centralnej w³adzy ustawodawczej. 
fot. Sonia Priwieziencew
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przedsiêbiorstw (wówczas by³y one znacjonalizowane) i instytucji publicznych – 
podejmowano na poziomie najwy¿szych organów pañstwowych. To w³adze centralne 
decydowa³y o kierunku rozwoju i o tym, jakie dzia³y gospodarki mia³y siê na danym terenie 
rozwijaæ, co poœrednio wp³ywa³o na losy ludzi tam mieszkaj¹cych.

Upadek ZSRR i innych krajów bloku wschodniego unaoczni³ wady centralnego 
planowania, które funkcjonowa³o w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb i mo¿liwoœci. 
W dzisiejszych czasach problem centralizacji decyzji czêsto dyskutowany jest w przypadku 
coraz wiêkszej koncentracji w³adzy ustawodawczej krajów Unii Europejskiej na poziomie 
Brukseli. Nieraz s³yszymy o tym, ¿e dyrektywy czy regulacje Unijne odstaj¹ 
od rzeczywistoœci na poziomie krajów, a co dopiero na poziomie lokalnych uwarunkowañ, 
realiów i potrzeb. Dylemat, jak tworzyæ siln¹ Europê przy zachowaniu suwerennoœci pañstw 
i prawdziwie demokratycznego systemu pozostaje nie rozwi¹zany. Taki sam dylemat pojawia 
siê w ka¿dym kraju na poziomie podzia³u w³adza centralna – w³adza samorz¹dowa.

Centralizacja 

czy 

demokracja lokalna?

Decentralizacja w³adzy publicznej – 
przeniesienie czêœci uprawnieñ 
i odpowiedzialnoœci w³adzy publicznej 
z organów w³adzy pañstwowej na 
organy w³adzy samorz¹dowej mo¿liwie 
najni¿szego szczebla.

Decentralizacja w³adzy publicznej jest 
zasad¹ prawn¹ wyra¿on¹ w art. 15 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 15.
1. Ustrój terytorialny Rzeczypos-
politej Polskiej zapewnia decentrali-
zacjê w³adzy publicznej.

2. Zasadniczy podzia³ terytorialny 
pañstwa uwzglêdniaj¹cy wiêzi 
spo³eczne,  gospodarcze lub 
kulturowe i zapewniaj¹cy jed-
nostkom terytorialnym zdolnoœæ 
wykonywania zadañ publicznych 
okreœla ustawa.

Przyk³adami decentralizacji by³a reforma s³u¿by 
zdrowia wchodz¹ca w sk³ad programu czterech 
reform rz¹du Jerzego Buzka oraz utworzenie 
t r zema us tawami  z  1990r.  i  1998r.  
trójszczeblowego samorz¹du terytorialnego.

Wady i korzyœci z decentralizacji to nieustaj¹ca debata rozgrywaj¹ca siê nie tylko 
na poziomie poszczególnych krajów, ale równie¿ Unii Europejskiej, a mo¿e i ca³ego œwiata. 
Debata dotyczy pañstw i organizacji ponadpañstwowych, ale podobne rozterki pojawiaj¹ siê 
w zarz¹dzaniu instytucjami, firmami itp.



Na œwiecie

W Europie

W kraju

WADY

ZALETY

Idea jednego rz¹du globalnego

Silna Unia Europejska, 
decyzje podejmowane w Brukseli

Wiêkszoœæ decyzji podejmuje 
w³adza centralna

Suwerennoœæ poszczególnych pañstw

Suwerennoœæ cz³onków UE, 
silne regiony

Autonomiczne i silne samorz¹dy

n

n

n

Biurokratyzacja centrum, 
oderwanego od realnych 
problemów jednostek ni¿szego 
szczebla

Niska elastycznoœæ – d³ugi 
czas reakcji na zmiany 
czy dostosowania siê do nowych 
realiów

Biernoœæ ni¿szego szczebla 
w skutek zbyt du¿ej zale¿noœci 
od centrum

n

n

n

n

Jednolitoœæ wizji i strategii 
w skali ca³ego kraju

Standaryzacja rozwi¹zañ 
pozwalaj¹ca (przynajmniej 
teoretycznie) obni¿yæ koszty

Skuteczna kontrola
Mo¿liwoœæ wspierania 

s³abszych (np. bogate gminy 
wp³acaj¹ do funduszu, który jest 
dzielony na s³absze)

n

n

n

n

Niebezpieczeñstwo zbytniej 
autonomizacji co mo¿e 
spowodowaæ dezintegracjê 
ca³oœci.

Ryzyko utrwalania ró¿nic 
rozwojowych (silni s¹ coraz 
silniejsi, s³absi nie mog¹ siê 
rozwin¹æ bez wsparcia 
z zewn¹trz)

Ryzyko dublowania 
niektórych funkcji i kosztów

Problem podzia³u 
kompetencji z centrum

n

n

n

n

Szybkie zmiany strategii 
„na dole”, zauwa¿anie zmian 
i mo¿liwoœæ szybkiej reakcji, 
elastycznoœæ

Wzrost innowacyjnoœci
Wiêksza motywacja dziêki 

odpowiedzialnoœci za wyniki
Odpowiadanie na lokalne 

potrzeby

Centralizacja i decentralizacja nie wystêpuj¹ nigdzie w czystej formie. ¯adna 
z funkcjonuj¹cych na naszej planecie federacji nie pozwala wchodz¹cym w jej sk³ad stanom 
czy prowincjom na kszta³towanie w³asnej polityki zagranicznej, ani posiadanie w³asnej armii. 
Zawsze czêœæ uprawnieñ pozostaje po stronie w³adz centralnych. Analogicznie, nawet 
pañstwa o mocno scentralizowanej strukturze, oddaj¹ czêœæ swoich uprawnieñ w³adzom 
lokalnym, które lepiej odpowiadaj¹ na potrzeby lokalnych spo³ecznoœci.

Schematyczne porównanie koncepcji centralizacji i decentralizacji

Tabela 1. Centralizacja i decentralizacja – wady i zalety.

Pojêcie CENTRALIZACJA DECENTRALIZACJA

Schemat
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Krótko o historii samorz¹du w Polsce
Polska jest krajem o wielowiekowej tradycji samorz¹du,

Samorz¹d funkcjonowa³ co najmniej od po³owy XVI wieku.

Nowoczesna forma samorz¹du terytorialnego zaczê³a powstawaæ w XIX wieku. 

Podzia³ administracyjny i instytucje administracji przybiera³y odmienne formy 
w ka¿dym z trzech zaborów.

Po zakoñczeniu I wojny œwiatowej

 jednak dopiero dzisiaj 
mo¿emy mówiæ o mo¿liwoœci wdro¿enia w pe³ni idei samorz¹dnoœci obejmuj¹cej wszystkich 
mieszkañców danego obszaru.

 By³ w miêdzyczasie 
wiele razy powo³ywany i likwidowany na skutek ró¿nych wydarzeñ historycznych. 
W pierwszej po³owie œredniowiecza miasta i ich mieszkañcy byli w³asnoœci¹ pana 
gruntowego (rycerza, wasala). Wówczas Rada Miejska by³a lokalnym samorz¹dem – czyli 
samoorganizacj¹ tych pañskich poddanych. To, ¿e w œredniowieczu mieliœmy ju¿ pocz¹tki 
samorz¹dnoœci nie oznacza, ¿e by³ to samorz¹d w dzisiejszym rozumieniu tego s³owa. 
Œredniowieczny Samorz¹d Miejski (czy te¿ lokalny) nie obejmowa³ wszystkich osób 
zamieszkuj¹cych dan¹ jednostkê terytorialn¹, a jedynie wybran¹ grupê spo³eczn¹ 
(np. mieszczan). Samorz¹d miejski posiada³ w³adzê uchwa³odawcz¹ i administracyjn¹. 
Z biegiem czasu niektóre miasta stawa³y siê wolne i przestawa³y podlegaæ lokalnym panom 
pozostaj¹c jedynie pod zwierzchnictwem króla lub cesarza. Wtedy takie miasto by³o bardziej 
niezale¿ne, a jego rada pretendowa³a do miana rz¹du dzia³aj¹cego na terytorium danego 
miasta. Jednym z przejawów uniezale¿niania siê miasta i jego samorz¹du od pana feudalnego 
by³o m.in. wykupowanie wójtostwa przez Radê Miejsk¹ w póŸniejszym œredniowieczu. 
W Polsce status wolnego miasta osi¹gn¹³ np. Gdañsk.

W latach 50. XIX w. nast¹pi³ rozwój samorz¹du terytorialnego w wiêkszoœci krajów 
europejskich. Samorz¹d terytorialny uwa¿ano wówczas za najwa¿niejsz¹ formê 
decentralizacji administracji. Pewne rozwi¹zania systemowe próbowano w Polsce 
wprowadziæ jeszcze za czasów I Rzeczypospolitej. Mo¿na tu wymieniæ Prawo o sejmikach 
z 24 marca 1791 r., Ustawê o miastach królewskich z 18 kwietnia 1791 r. i Konstytucjê 3 Maja, 
jednak¿e rozbiory zatrzyma³y proces reformy pañstwa. W ordynacji miejskiej z 18.4.1791 r. 
(w³¹czonej póŸniej do Konstytucji 3 Maja) ustanowiono, ¿e miasta królewskie mog³y 
wybieraæ swe organy w postaci magistratów, burmistrzów i wójtów. Na terenach wiejskich 
funkcjonowa³y gromady.

 W Królestwie Kongresowym, pod zaborem rosyjskim, 
instytucje lokalnego samorz¹du od samego pocz¹tku by³y bardzo s³abe, a ich sytuacja 
pogorszy³a siê jeszcze po Powstaniu Listopadowym (1830-1831). W zaborze pruskim 
w XIX w. funkcjonowa³y trzy szczeble samorz¹du: gmina (jednowioskowa), powiat 
 prowincja; w zaborze tym istnia³y tak¿e autonomie krajów koronnych (np. Galicja, Œl¹sk 
Cieszyñski). W zaborze austriackim najsilniejsze instytucje samorz¹dowe posiada³y miasta. 
Stopniowe zmiany sprawi³y, i¿ w koñcu XIX w. poziom swobody w zaborze austriackim 
pozostawa³ najwiêkszy. W okresie wojen napoleoñskich i istnienia Ksiêstwa Warszawskiego 
(1807-1815) administracja by³a silnie scentralizowana na wzór francuski. Rady lokalne mia³y 
wtedy jedynie charakter doradczy.

 pocz¹tkowo mia³a miejsce kontynuacja prawa 
zaborczego, nastêpnie jego stopniowe ujednolicenie. Istnia³y bardzo ró¿ne koncepcje 
dotycz¹ce tego, jak ów samorz¹d w niepodleg³ej Polsce powinien wygl¹daæ. Wszystkie 
propozycje propagowa³y dekoncentracjê w³adzy, decentralizacjê terytorialn¹ i podzia³ 
na województwo, powiat i gminê, jak i zespolenie administracji. Samorz¹d by³ hierarchiczny 
– gmina podlega³a powiatowi. W II Rzeczypospolitej (1918-1939) by³o 16 województw. 
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W praktyce reforma polegaj¹ca na wprowadzeniu jednolitych rozwi¹zañ na terenie ca³ego 
kraju trwa³a a¿ do wejœcia w ¿ycie Ustawy z dnia 23.03.1933 r. o czêœciowej zmianie ustroju 
samorz¹du terytorialnego. Nie uda³o siê wprowadziæ samorz¹du wojewódzkiego na terenie 
ca³ego kraju - wybory do rad powiatowych odbywa³y siê poœrednio przez cz³onków rad 
gminnych i miejskich.

Mimo tego, ¿e w³adze po II wojnie œwiatowej najpierw reaktywowa³y samorz¹d 
terytorialny - to nastêpnie zosta³ on ca³kowicie zlikwidowany i zast¹piony form¹ tzw. rad 
narodowych. Pierwotnie w radach narodowych mia³y byæ równie¿ reprezentowane partie 
opozycyjne, ale ju¿ w 1948 r. zapewniono dominacjê zwolenników ustroju socjalistycznego. 
W 1950 r. w Polsce rozpoczê³o siê wprowadzanie centralizmu demokratycznego. Ustawa z 20 
marca likwidowa³a samorz¹d terytorialny. Rozwi¹zano terenowe oddzia³y administracji 
rz¹dowej - w tym wydzia³y wojewódzkie i powiatowe. Ustawa oznacza³a równie¿ koniec 
funkcjonowania wojewodów, starostów i wójtów. W³adzê przejmowa³y rady narodowe. 
Organami wykonawczo-zarz¹dzaj¹cymi administracji samorz¹dowej sta³y siê prezydia rad 
narodowych, które podporz¹dkowano Radzie Ministrów. Na szczycie hierarchicznego systemu 
rad znalaz³a siê Rada Pañstwa. Rady narodowe istnia³y a¿ do upadku PRL - do roku 1990 r. 
Do zadañ rad narodowych nale¿a³o uchwalanie terenowych planów i bud¿etów gospodarczych, 
kontrola uchwa³ rad ni¿szego szczebla, utrzymanie porz¹dku publicznego oraz wspó³dzia³anie 
w umacnianiu obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa. W PRL istnia³a jeszcze jedna forma 
zarz¹dzania pañstwem na poziomie lokalnym – istniej¹ce od wrzeœnia 1954 tzw. gromadzkie 
rady narodowe. Stanowi³y one najni¿szy szczebel w hierarchii administracji pañstwowej 
i obejmowa³y zasiêgiem po kilka wsi. Gromadzkie rady narodowe mia³y za zadanie popieranie 
rozwoju produkcji rolnej, utrzymywanie lokalnych dróg, sieci zaopatrzenia, us³ug oraz 
urz¹dzeñ komunalnych; mia³y tak¿e opracowywaæ plany gospodarcze, pracowaæ 
nad rozwojem gromady i zapewniaæ wykonanie przez mieszkañców obowi¹zków wobec 
pañstwa. W 1973 r. obowi¹zki gromadzkich rad narodowych przejê³y gminy.

Podzia³ terytorialny z lat 1957-75 by³ w du¿ej mierze zbli¿ony do obecnego. Obecne 
województwa przypominaj¹ zarówno liczb¹ jak i granicami system podzia³u z lat 1957-75. 
Równie¿ powiaty maj¹ podobne, czêsto identyczne granice.

W czerwcu 1975 roku w zwi¹zku z now¹ reform¹ administracyjn¹ zmieniono 
trzystopniow¹ strukturê podzia³u terytorialnego i wprowadzono 49 nowych województw, 
likwiduj¹c jednoczeœnie powiaty. Polska dzieli³a siê na 2343 gminy i 814 miast (w tym 4 
miasta o szczególnym statusie – Warszawa, £ódŸ, Kraków i Wroc³aw). Podzia³ ten utrzyma³ 
siê do 1998 roku.

.

Zapocz¹tkowane w Polsce w 1989 r. procesy transformacji doprowadzi³y 
do decentralizacji administracji publicznej. Sta³o siê to miêdzy innymi poprzez stopniow¹ 
odbudowê samorz¹dnoœci terytorialnej. 

. 

Samorz¹d terytorialny w PRL

Okres transformacji do dzisiaj

Dnia 8 marca 1990 r. parlament uchwali³ ustawê 
o samorz¹dzie gminnym oraz ordynacjê wyborcz¹ do rad gmin

Samorz¹d lokalny jako wyraz demokracji obywatelskiej i decentralizacji w³adzy 
pañstwowej by³ w czasach PRL traktowany jako zagro¿enie dla monopolu w³adzy partii 
komunistycznej. Dopiero upadek komunizmu, okres transformacji i wybory rad 
gminnych w 1990 r. przywróci³y demokratyczny samorz¹d umo¿liwiaj¹cy lokalnym 
spo³ecznoœciom rozwi¹zywanie ich problemów zgodnie z ich potrzebami
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Pierwsze wybory do rad gmin odby³y siê 27 maja 1990 r. Frekwencja wyborcza 
wynios³a 42,27 proc. Pod koniec lat 90. XX w. przeprowadzono kolejn¹ reformê 
administracyjno-samorz¹dow¹ wprowadzaj¹c na nowo powiaty oraz ustanawiaj¹c 
16 województw. 11 paŸdziernika 1998 r. odby³y siê wybory samorz¹dowe – ju¿ wed³ug 
nowych zasad. W styczniu 1999 r. nast¹pi³y zmiany polityczne, które doprowadzi³y 
do kolejnej reformy administracyjnej. W celu sprawniejszego zarz¹dzania pañstwem 
postanowiono przekazaæ wiele uprawnieñ w³adzom lokalnym. Stworzona zosta³a 
trójstopniowa struktura, sk³adaj¹ca siê z:

 wyborów do sejmików wojewódzkich (16 województw),
wyborów do rad powiatów,
wyborów do rad gmin.

Kolejne zmiany by³y wprowadzane miêdzy innymi  
o zmianie ustaw o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie 
województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz 

. 
Tak wiêc obecny kszta³t samorz¹du terytorialnego nie jest ju¿ sta³¹ i ostateczn¹ struktur¹ 
i mo¿e, a nawet powinien, podlegaæ ewolucji, aby dopasowaæ siê do nowych wyzwañ 
wspó³czesnej demokracji.

Aktualnie podzia³ administracyjny w Polsce jest trzystopniowy: 
gminy, 
powiaty, 
województwa.

Gmina jest podstawow¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego (art. 164 ust.1. 
Konstytucji RP). 

Wyró¿niamy trzy rodzaje gmin: miejskie, miejsko–wiejskie i wiejskie (zbiorowe, 
wielowioskowe).

Rada gminy mo¿e w obrêbie gminy tworzyæ mniejsze jednostki administracyjne 
(tzw. jednostki pomocnicze gminy): so³ectwa, dzielnice, osiedla lub inne jednostki (art. 5, 
ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym).

Gmina realizuje zadania poprzez swoje organy: radê gminy (organ stanowi¹cy 
i kontrolny) oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (organ wykonawczy). Rada gminy 
mo¿e tak¿e stworzyæ m³odzie¿ow¹ radê gminy o charakterze konsultacyjnym.

n

n

n

ustaw¹ z dnia 11 kwietnia 2001 r.

ustaw¹ z dnia 
20 czerwca 2002 r. o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

1.3. Samorz¹d w Polsce, samorz¹d w Europie

n

n

n

Rolê gminy szczegó³owo okreœla ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz¹dzie gminnym.
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Wyró¿niamy obecnie 16 województw: zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmiñsko-
mazurskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, ³ódzkie, mazowieckie, podlaskie, 
dolnoœl¹skie, opolskie, œl¹skie, œwiêtokrzyskie, lubelskie, ma³opolskie i podkarpackie. 
Najwiêksze jest województwo mazowieckie o powierzchni 35 566 km2, najmniejsze 
natomiast województwo opolskie, które ma powierzchniê 9412 km2.

Województwa dziel¹ siê na 379 powiaty, wœród nich jest 314 powiatów ziemskich i 65 
powiatów grodzkich. Powiaty ziemskie obejmuj¹ mniejsze miasta wraz 
z przylegaj¹cymi do nich obszarami wiejskimi; powiaty grodzkie – tereny wiêkszych miast 
licz¹cych ponad 100 tys. mieszkañców lub mniejsze, ale za to bêd¹ce miastami 
wojewódzkimi przed rokiem 1999. W sk³ad powiatów wchodz¹ gminy. Polska liczy 2478 
gmin.

Wszystkie jednostki terytorialne maj¹ swoje samorz¹dy, których zadaniem jest 
rozwi¹zywanie kwestii administracyjnych, spo³ecznych i gospodarczych maj¹cych charakter 
lokalny. Najszerszy zakres obowi¹zków spada na samorz¹dy wojewódzkie, które 
odpowiadaj¹ m.in. za wspó³pracê zagraniczn¹, ochronê i stan œrodowiska, stan dróg g³ównych 
oraz szkolnictwo wy¿sze czy rozwój kultury. W³adze te reprezentowane s¹ przez sejmik 
wojewódzki, który jest wybierany w ka¿dym z województw. Jego pracami kieruje marsza³ek 
województwa. Na poziomie województwa mamy równie¿ stanowisko wojewody jako 
przedstawiciela rz¹du, który nadzoruje prace Urzêdu Wojewódzkiego.

W obrêbie powiatów odpowiedzialnoœæ przejmuje Rada Powiatu, której organem 
wykonawczym jest zarz¹d, na którego czele stoi starosta lub prezydent.

Funkcje samorz¹dów gminnych skupiaj¹ siê bezpoœrednio wokó³ spo³ecznoœci 
lokalnej. Na czele gminy miejskiej stoi wójt – uchwa³y podejmowane s¹ przez Radê Gminy. 
Samorz¹dy gminne odpowiadaj¹ m.in. za drogi gminne, transport, szkolnictwo a tak¿e sprawy 
meldunkowe i wydawanie dokumentów, np. dowodów osobistych.

Trójszczeblowy podzia³ samorz¹du funkcjonuje w wiêkszych krajach europejskich 
(Francja, Hiszpania, Niemcy, W³ochy). Uznawane za najbardziej zdecentralizowane kraje 
skandynawskie – z wyj¹tkiem Finlandii – posiadaj¹ dwuszczeblowy samorz¹d terytorialny 
(Dania, Norwegia, Szwecja). Jednak, poza Dani¹, s¹ to równie¿ kraje o ma³ej gêstoœci zaludnienia.

W³adze samorz¹dowe

Polska i Europa
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Obecny podzia³ administracyjny w Polsce

Mapa 1. Podzia³ administracyjny Polski 
(stan na 1 stycznia 2010 r.)
Ÿród³o: Wikipedia



Gminy w Europie
Pod wzglêdem liczby ludnoœci zamieszkuj¹cej gminy – Polska znajduje siê nieco 

powy¿ej œredniej unijnej. Œrednia polska gmina liczy nieco ponad 15 tys. mieszkañców. 
Wiêksze s¹ samorz¹dy takich krajów jak: Wielka Brytania (152,7 tys.), Dania (56,7 tys.), 
Litwa (54,8 tys.), Holandia (39,7 tys.), Irlandia (39,3 tys.), Portugalia (34,5 tys.), Szwecja 
(32,5 tys.), Bu³garia (28,5 tys.), £otwa (18,8 tys.), Belgia (18,5 tys.), Finlandia (15,7 tys.); 
mniejsze takich krajów, jak: W³ochy (7,5 tys.), Hiszpania (5,7 tys.), Wêgry (3,2 tys.), Czechy 
(1,7 tys.), Francja (1,8 tys.). Nawet kraje o znacznie mniejszej ni¿ Polska gêstoœci zaludnienia 
(Finlandia, Norwegia) dysponuj¹ gminami o porównywalnej wielkoœci (por. tabela 2.). 
W rzadko zaludnionej Szwecji œrednia liczba mieszkañców w gminie to 32,5 tys. W Danii, 
w kraju o porównywalnej do Polski gêstoœci zaludnienia, œrednia liczba mieszkañców 
w gminie to blisko 57 tys.

Du¿e zró¿nicowanie wielkoœci gmin w Polsce rodzi szereg w¹tpliwoœci. Niezale¿nie od 
tego, czy gminê zamieszkuje 100 tys. czy 2 tys. mieszkañców zakres zadañ gminy jest taki 
sam, mimo ¿e specyfika czy koszty tych zadañ s¹ zupe³nie inne. Lokalny transport zbiorowy 
jest np. wed³ug ustawy zadaniem gminy. W rzeczywistoœci jednak to zadanie wykonywane 
jest tylko w najwiêkszych jednostkach przewa¿nie tych powy¿ej 50 tys. mieszkañców.
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Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e ustrój poszczególnych krajów kszta³towa³ siê w odmiennych 
warunkach i jest œciœle zwi¹zany z histori¹ danego pañstwa, wiêc rozwi¹zania zastosowane 
w danym kraju niekoniecznie sprawdzi³yby siê w innym. Na strukturê terytorialn¹ danego 
pañstwa wp³yw maj¹ tak¿e specyficzne dla niego uwarunkowania geograficzne 
i przyrodnicze.

Tabela 2. Polska na tle innych zdecentralizowanych krajów europejskich

Kraj 

Dania  

Finlandia   

Hiszpania    

Holandia     

Norwegia      

Polska       

Szwecja        

W³ochy         

Gêstoœæ zaludnienia 
2(os/km )

129,4 (2011) 

17,6 (2010)  

91,1 (2011)   

489,7 (2009)    

16,0 (2011)     

122,0 (2009)      

22,7 (2010)       

201,7 (2011)        

Liczba szczebli
samorz¹dowych Liczba gmin 

98 (2011)  

342 (2010)   

8166 (2011)    

441 (2009)     

430 (2011)      

2479* (2012)       

290 (2010)        

8094 (2011)         

Œrednia liczba
mieszkañców w gminie  

2

1

3

2

2

3

2

3

56,7 tys. (2011)  

15,7 tys. (2010)   

5,7 tys. (2011)    

37,0 tys. (2009)     

11,4 tys. (2008)      

15,4 tys. (2010)       

32,5 tys. (2010)        

7,5 tys. (2011)         

*W tym 66 gmin maj¹cych równie¿ status miasta na prawach powiatu.

�ród³o: Opracowane Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji na podstawie danych GUS, Eurostat oraz instytucji 
statystycznych Danii, Finlandii, Holandii, Norwegii i Szwecji oraz danych Dexii (dla Hiszpanii i W³och).



Rozdzia³ 2

Czym siê zajmuje samorz¹d?

drogi

ochrona œrodowiska

edukacja

ro
zw

ó
j ro

ln
ictw

a

Urz¹d gminy

Katarzyna Soko³owska

2.1. Struktura i podstawy prawne dzia³alnoœci samorz¹du

Od 1 stycznia 1999 r. obowi¹zuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorz¹du 
terytorialnego, w której sk³ad wchodz¹:

samorz¹d gminny,
samorz¹d powiatowy,
samorz¹d wojewódzki.

Podzia³ ten zosta³ dokonany w celu budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego, w którym 
mieszkañcy maj¹ bezpoœredni udzia³ w sprawowaniu w³adzy, posiadaj¹ wp³yw na rozwój 
lokalny, na kszta³towanie lokalnej to¿samoœci i solidarnoœci. Wraz z przeniesieniem w³adzy 
z centrum do organów lokalnych, samorz¹dy otrzyma³y do wykonania wiele zadañ 
publicznych.

n

n

n
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Artyku³ 163 Konstytucji RP stanowi:

"Samorz¹d terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrze¿one przez 
Konstytucjê lub ustawy dla organów innych w³adz publicznych".

Dzia³alnoœæ poszczególnych szczebli samorz¹du reguluj¹ odpowiednie ustawy (patrz 
Rozdzia³ 1.) , które okreœlaj¹ z jednej strony ustrój i strukturê samorz¹du, z drugiej strony s¹ 
spisem praw i obowi¹zków wykonywanych lokalnie zgodnie z zasadami demokracji. 
Uzupe³nieniem podstaw prawnych dzia³alnoœci ka¿dego samorz¹du s¹ akty prawa 
miejscowego uchwalane przez w³aœciwe organy lokalne (Radê Gminy, Radê Powiatu, Sejmik 
Województwa).

Przypomnienie:

Jedn¹ z podstaw demokratycznego 
pañstwa jest, funkcjonuj¹ca (równie¿ 
w naszym kraju), . 
Opiera siê ona na za³o¿eniu, ¿e zadania, 
które mog¹ byæ realizowane przez 
jednostkê nie powinny byæ realizowane 
przez pañstwo.

zasada pomocniczoœci

zasada pomocniczoœci

Opisane w ustawach zasady funkcjonowania poszczególnych szczebli samorz¹du 
pokazuj¹ jednoczeœnie rolê pañstwa i administracji rz¹dowej jako organu, który nie wyrêcza 
w realizacji zadañ, ale jest pomocny w sytuacjach kryzysowych, kiedy poszczególne 
jednostki nie s¹ w stanie poradziæ sobie same.

Zasada pomocniczoœci (subsydiarnoœci) ma szczególne znaczenie w Unii Europejskiej 
i jest rozumiana jako przyznanie kompetencji do za³atwienia danej sprawy organowi 
najni¿szemu w hierarchii, ale w³aœciwemu.

Samorz¹d terytorialny w obecnym kszta³cie jest jedn¹ z form decentralizacji 
administracji publicznej – jego rozwój wymaga dalszej pracy nad przekazywaniem 
kompetencji i finansów publicznych we wszystkim tych sprawach, w których wykonywanie 
zadañ publicznych przez samorz¹d ka¿dego szczebla jest bardzo efektywne.

Zasada ta odnosi siê do wszystkich 
aspektów dzia³alnoœci pañstwa (pañstwa, 
samorz¹du terytorialnego, koœcio³ów, 
organizacji charytatywnych, przedsiê-
biorstw). 

Zasada pomocniczoœci nazywana jest 
równie¿ zasad¹ subsydiarnoœci i opiera siê 
na dwóch za³o¿eniach: Tyle wolnoœci, ile 
mo¿na; tyle uspo³ecznienia, ile jest 
potrzebne. Tyle spo³eczeñstwa, ile 
mo¿na; tyle pañstwa, ile jest konieczne.

Tabela 3. Jednostki samorz¹du terytorialnego (JST) na dzieñ 1.01.2013 r. dla trzech wybranych
województw

Wyszczególnienie     

POLSKA      

Lubelskie       

Mazowieckie        

Œwiêtokrzyskie         

37 5 314 35 229 50 85 50

20 4 213 20 171 22 42 22

314 66 2479 306 1571 602 908 602

13 1 102 5 71 26 31

Jednostki podzia³u terytorialnego

Gminy

Ogó³em miejskie wiejskie miejsko-
wiejskie

Miasta
na
prawach
powiatu

Powiaty

Miasta

ogó³em w tym
w gminach
miejsko
-wiejskich

�ród³o: Opracowanie w³asne na postawie informacji: http://www.stat.gov.pl
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Oprócz aktów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cych – charakterystycznymi dla 
samorz¹du terytorialnego s¹ akty prawa miejscowego, wydawane przez organy samorz¹du 
podstawie i w granicach upowa¿nieñ zawartych w ustawie.

Tabela 4. Akty prawa miejscowego

�ród³o: Opracowanie w³asne

Rada powiatu wydaje akty dotycz¹ce 
w szczególnoœci spraw:
n

n

n

n

wymagaj¹cych uregulowania 
w statucie,

porz¹dkowych – zwi¹zanych 
z koniecznoœci¹ ochrony ¿ycia, zdrowia 
lub mienia obywateli, ochrony œrdowiska 
naturalnego albo zapewnienia 
porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa 
publicznego; przepisy te s¹ stanowione 
przez radê powiatu wtedy, gdy 
przyczyny uzasadniaj¹ce ich wydanie 
wystêpuj¹ na obszarze wiêcej ni¿ jednej 
gminy,

szczególnego trybu zarz¹dzania 
mieniem powiatu,

zasad i trybu korzystania 
z powierzonych obiektów i urz¹dzeñ 
u¿ytecznoœci publicznej.

Rada gminy stanowi przepisy 
dotycz¹ce:
n   

n

n

n

n

wewnêtrznego ustroju gminy oraz 
jednostek pomocniczych,

   organizacji urzêdów i instytucji 
gminnych,

   zasad zarz¹du mieniem gminy,
   zasad i trybu korzystania z 

gminnych obiektów i urz¹dzeñ 
u¿ytecznoœci publicznej,

   spraw porz¹dkowych zwi¹zanych 
z koniecznoœci¹ ochrony ¿ycia, spokoju 
i bezpieczeñstwa publicznego.

Sprawy powiatu Sprawy gminy

Akty prawa miejscowego reguluj¹:

Wa¿nym uzupe³nieniem obowi¹zuj¹cych w jednostkach samorz¹du terytorialnego 
(JST) aktów prawnych s¹ ró¿nego rodzaju dokumenty o charakterze operacyjno-
wdro¿eniowym: strategie rozwoju, strategie rozwi¹zywania problemów, krótko lub 
d³ugookresowe dokumenty planistyczne. Wszystkie obowi¹zuj¹ce na danym obszarze 
dokumenty mo¿emy znaleŸæ na stronach internetowych poszczególnych jednostek 
(szczególnie w zak³adce BIP).

2.2. Podzia³ zadañ gmina, powiat, województwo

Wszystkie zadania realizowane w poszczególnych jednostkach samorz¹du 
terytorialnego maj¹ charakter zadañ publicznych o znaczeniu lokalnym, nie mniej jednak s¹ 
one spójne z polityk¹ pañstwa w danym zakresie. Zadania te okreœlane s¹ mianem zadañ 
w³asnych. Oprócz zadañ w³asnych poszczególne JST czêsto realizuj¹ zadania zlecone. 
Zadania zlecone pochodz¹ z kompetencji administracji wy¿szego szczebla i s¹ przez ni¹ 
finansowane, jeœli s¹ wskazane w odpowiednich ustawach maj¹ charakter obowi¹zkowy 
(np. czêœæ zadañ z pomocy spo³ecznej). Drugi rodzaj zadañ zleconych to zadania realizowane 
na podstawie porozumieñ zawieranych z administracj¹ rz¹dow¹, ale nie s¹ one obowi¹zkowe. 
S¹ to zadania finansowane ze œrodków pozyskanych chocia¿by w procedurach naboru 
wniosków na dofinansowanie realizacji zadañ np. popularne „schetynówki”.

19



Zadania w³asne poszczególnych jednostek samorz¹du, zgodnie z zapisami 
ustawowymi, s¹ wykonywane we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ w³aœciwej 
JST. Zakres zadañ jest szczegó³owo okreœlony w ustawach. Zadania gminne maj¹ charakter 
typowo lokalny, dotykaj¹ spraw bêd¹cych najbli¿ej obywateli. Zadania powiatu, chocia¿ 
zakresem bardzo podobne, maj¹ charakter ponadgminny – s³u¿¹ poprawie spójnoœci 
spo³ecznej, infrastruktury i gospodarki w wymiarze wielu gmin wchodz¹cych w sk³ad 
powiatu. Podobnie rzecz ma siê w odniesieniu do województwa.

Nale¿¹ 
do nich zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty i wszystkie sprawy publiczne 
o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów;

³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomoœciami, ochrony œrodowiska 
i przyrody oraz gospodarki wodnej,

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 
œcieków komunalnych, utrzymania czystoœci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ 
sanitarnych, wysypiski unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,

lokalnego transportu zbiorowego,

ochrony zdrowia,

pomocy spo³ecznej, w tym oœrodków i zak³adów opiekuñczych,

gminnego budownictwa mieszkaniowego,

edukacji publicznej,

kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami,

kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ 
sportowych,

targowisk i hal targowych,

zieleni gminnej i zadrzewieñ,

cmentarzy gminnych,

porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania 
gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej oraz 
obiektów administracyjnych,

polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki 
socjalnej, medycznej i prawnej,

wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,

promocji gminy,

wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,

wspó³pracy ze spo³ecznoœciami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.

Katalog ten nie wyczerpuje ca³oœci zadañ realizowanych przez gminê.

Zadania w³asne gminy okreœla art. 7 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym. 

w szczególnoœci s¹ to sprawy:

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Ustawa okreœla, podobnie jak w gminie, zadania w³asne powiatu, które 
od gminnych ró¿ni¹ siê przede wszystkim zasiêgiem.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

 Katalog zadañ powiatu okreœla art. 4, 
który stanowi, ¿e powiat wykonuje okreœlone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie:

edukacji publicznej,

promocji i ochrony zdrowia,

pomocy spo³ecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastêpczej;

polityki prorodzinnej,

wspierania osób niepe³nosprawnych,

transportu zbiorowego i dróg publicznych,

kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

kultury fizycznej i turystyki,

geodezji, kartografii i katastru,

gospodarki nieruchomoœciami,

administracji architektoniczno-budowlanej,

gospodarki wodnej,

ochrony œrodowiska i przyrody,

rolnictwa, leœnictwa i rybactwa œródl¹dowego,

porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,

ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania 
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpo¿arowej 
i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagro¿eniom ¿ycia i zdrowia ludzi 
oraz œrodowiska,

przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

ochrony praw konsumenta,

utrzymania powiatowych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej oraz 
obiektów administracyjnych,

obronnoœci,

promocji powiatu,

wspó³pracy i dzia³alnoœci na rzecz organizacji pozarz¹dowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873, z póŸn. zm.),

dzia³alnoœci w zakresie telekomunikacji.

Do zadañ publicznych powiatu nale¿y równie¿ zapewnienie wykonywania 
okreœlonych w ustawach zadañ i kompetencji kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji 
i stra¿y (…). Zadania powiatu nie mog¹ naruszaæ zakresu dzia³ania gmin.
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2.

3.

4.

Infrastruktura
spo³eczna

Bezpieczeñstwo 
i porz¹dek
publiczny

£ad 
przestrzenny 
i ekologiczny

Zadania dotycz¹ce: 
ochrony zdrowia, kultury, oœwiaty, kultury 
fizycznej i pomocy spo³ecznej

Zadania dotycz¹ce: 
organizacji ruchu drogowego, porz¹dku 
publicznego, ochrony przeciwpo¿arowej, 
bezpieczeñstwa sanitarnego

Zadania dotycz¹ce: 
planowania przestrzennego, gospodarki 
terenami oraz ochrony œrodowiska.

Zadania dotycz¹ce: 
promocji i ochrony zdrowia, edukacji 
publicznej, polityki prorodzinnej, pomocy 
spo³ecznej, przeciwdzia³aniu bezrobociu, 
aktywizacji lokalnego rynku pracy, 
pomocy osobom niepe³nosprawnym, 
kultury, ochrony dóbr kultury, kultury 
fizycznej i turystyki, ochrony praw 
konsumenta, wspó³pracy z organizacjami 
pozarz¹dowymi, promocji powiatu

Zadania dotycz¹ce: 
porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa 
obywateli, obronnoœci, ochrony 
przeciwpo¿arowej, przeciwpowodziowej, 
zapobiegania innym nadzwyczajnym 
stanom zagro¿enia ¿ycia i zdrowia ludzi, 
wykonywania zadañ powiatowych s³u¿b, 
inspekcji i stra¿y

Zadania dotycz¹ce: 
zagospodarowania przestrzennego, 
nadzoru budowlanego, geodezji, 
kartografii i katastru, gospodarki wodnej, 
ochrony œrodowiska, rolnictwa, leœnictwa 
i rybactwa œródl¹dowego

�ród³o: Opracowanie w³asne

2.3. Organy samorz¹dowe i ich kompetencje

kontrolne
wykonawcze

Organy samorz¹du generalnie mo¿emy podzieliæ na stanowi¹ce i  (rada 
gminy, rada powiatu, sejmik województwa) oraz  (wójt, burmistrz, prezydent, 
zarz¹d powiatu, zarz¹d województwa). Na czele zarz¹du województwa stoi marsza³ek 
województwa, który mo¿e byæ wybierany przez radnych sejmiku równie¿ spoza sk³adu 
sejmiku; podobna procedura dotyczy wyboru zarz¹du powiatu, na którego czele stoi starosta. 
W wyborach bezpoœrednich wybiera siê wójta, burmistrza, prezydenta.

Dodatkowo gminy mog¹ powo³ywaæ jednostki pomocnicze: dzielnice, osiedla czy te¿ 
so³ectwa na obszarach wiejskich, które maj¹ swój statut okreœlaj¹cy organizacjê i zasady 
dzia³ania.
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Zakres zadañ w³aœciwy dla powiatuZakres zadañ w³aœciwy dla gminyLp. Kategoria zadañ

1. Infrastruktura
techniczna

Zadania dotycz¹ce: 
nadzorowania i tworzenia gminnych dróg, 
ulic, placów, mostów, kanalizacji, 
wodoci¹gów; utrzymywanie czystoœci, 
tworzenie wysypisk oraz utylizacji odpadów
komunalnych oczyszczania i usuwania 
œcieków komunalnych; utrzymywania 
urz¹dzeñ sanitarnych; zaopatrzenia 
w energiê elektryczn¹i ciepln¹; reguluj¹ce 
komunalne budownictwo mieszkaniowe; 
targowiska i hale targowe; lokalny 
transport zbiorowy; obiekty i urz¹dzenia 
u¿ytecznoœci publicznej a tak¿e obiekty 
administracyjne na terenie gminy

Zadania dotycz¹ce: 
gospodarki nieruchomoœciami, transportu 
i dróg publicznych, utrzymania 
powiatowych urz¹dzeñ i obiektów 
u¿ytecznoœci publicznej

Tabela 5. Zakres zadañ JST.

W celu lepszego zobrazowania zakresu zadañ w poszczególnych JST w Tabeli nr. 5 
ujêto zastawienia zakresu zadañ w³aœciwe dla gmin i powiatu



Kompetencje organów stanowi¹cych i kontrolnych w poszczególnych szczeblach 
samorz¹du mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce grupy:

 (uchwalanie statutu, tworzenie, likwidacja 
i przekszta³canie jednostek organizacyjnych, podejmowanie uchwa³ 
dotycz¹cych wspó³dzia³ania z innymi powiatami b¹dŸ gminami, w przypadku 
gdy jest to zwi¹zane z wydzieleniem maj¹tku),

 (uchwalanie bud¿etu),

 (uchwa³y w sprawie wysokoœci op³at 
i podatków, gospodarki nieruchomoœciami, inwestycji i remontów, zaci¹gania 
zobowi¹zañ finansowych, powo³ywania i likwidowania jednostek 
organizacyjnych, itp...),

 (zasady wyboru i odwo³ania zarz¹du; powo³ywanie 
i odwo³ywanie sekretarza i skarbnika),

 (ustanawianie kierunków dzia³ania zarz¹du 
wraz z przyjmowaniem sprawozdañ z jego dzia³alnoœci, w tym przede 
wszystkim z dzia³alnoœci finansowej, rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania 
bud¿etu i podejmowanie uchwa³ w sprawie udzielenia b¹dŸ nieudzielenia 
absolutorium zarz¹dowi z tytu³u wykonania bud¿etu),

 (sprawy nie wskazane powy¿ej dotycz¹ce dzia³alnoœci jednostki).

Wa¿ne znaczenie w pracy rady (sejmiku) odgrywaj¹ komisje jako wewnêtrzne 
instytucje rady. Ich powo³anie oraz zakres dzia³ania zale¿y od organu stanowi¹cego, który ma 
mo¿liwoœæ powo³ywania komisji w zale¿noœci od potrzeb JST. Komisje te mog¹ mieæ 
charakter doraŸny b¹dŸ sta³y. Jedyn¹ obligatoryjna komisj¹, której powstanie nakazuj¹ 
przepisy ustawy, jest komisja rewizyjna kontroluj¹ca wykonywanie okreœlonych, 
finansowych obowi¹zków organów JST.

Organizacjê i zakres dzia³ania jednostki pomocniczej, jak¹ jest so³ectwo, okreœla rada 
gminy odrêbnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami. Na czele 
so³ectwa stoi so³tys pe³ni¹cy funkcje reprezentacyjn¹ i wykonawcz¹, wybierany spoœród 
mieszkañców w g³osowaniu tajnym. So³tys jest funkcjonariuszem publicznym i z tego tytu³u 
jest objêty ochron¹ prawn¹.

Pracê so³tysa wspomaga Rada So³ecka wybierana w g³osowaniu tajnym spoœród ogó³u 
mieszkañców uczestnicz¹cych w zebraniu.

. Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy istotne dla 
mieszkañców, w szczególnoœci chodzi o uchwalenie do koñca wrzeœnia ka¿dego roku 
wniosków, które maj¹ byæ rozpatrzone przez radê gminy i ewentualnie uwzglêdnione 
w bud¿ecie gminy na nastêpny rok. Zebranie podejmuje równie¿ uchwa³y w sprawie 
dysponowania mieniem so³ectwa oraz wydaje opiniê w takich sprawach, jak: plany 

Sprawy organizacyjne

Sprawy planistyczne

Sprawy finansowo–maj¹tkowe

Sprawy osobowe

Sprawy kierowniczo–kontrolne

Sprawy inne

W Polsce jest 40250 so³tysów.

2.4. Organizacja so³ectwa

G³ównym zadaniem so³ectwa jest dbanie o zbiorowe potrzeby wspólnoty jego 
mieszkañców
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miejscowego zagospodarowania, lokalizacje inwestycji czy te¿ zmiany przeznaczenia 
obiektów oœwiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, sportu czy rekreacji, znajduj¹cych siê na terenie 
so³ectwa. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy 
so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do rady gminy. Uchwa³y na zebraniach 
zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Czêstotliwoœæ organizacji zebrañ zale¿y od bie¿¹cych 
potrzeb mieszkañców, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta,
wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie 
gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych okresowo przez wójta, 
uczestnictwo w sesjach Rady Gminy,
pobieranie podatków i op³at lokalnych.

opracowywanie i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³ 
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
opracowywanie i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów programów 
pracy samorz¹du,
zbieranie i rozpatrywanie wniosków oraz innych wyst¹pieñ mieszkañców 
w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi 
udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji 
zadañ samorz¹du,
organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie 
ich realizacji,
wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej 
realizacji zadañ.

. 

Warunkiem przyznania œrodków jest z³o¿enie wniosku do wójta (burmistrza, 
prezydenta) oraz zawarcie we wniosku takich elementów jak:

wskazanie przedsiêwziêæ przewidzianych do realizacji na obszarze danego 
so³ectwa,
oszacowanie kosztów przedsiêwziêæ,
uzasadnienie.

Wniosek powinien byæ uchwalony na zebraniu wiejskim z inicjatywy so³tysa, rady 
so³eckiej lub co najmniej 15 pe³noletnich mieszkañców so³ectwa. Rozpatrzenie formalne 
wniosku trwa 7 dni od jego otrzymania. W przypadku odrzucenia – so³tys mo¿e w ci¹gu 7 dni 
wniosek podtrzymaæ i skierowaæ go do gminy. Rada gminy rozpatruje wniosek w ci¹gu 
30 dni.

Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
n

n

n

n

n

n

n

So³ectwo mo¿e uzyskaæ od Gminy œrodki finansowe na realizacjê zadañ 
przedstawionych we wniosku so³tysa wpisuj¹cych siê w katalog zadañ w³asnych gminy, 
s³u¿¹cych poprawie warunków ¿ycia mieszkañców i pozostaj¹cych w zgodzie ze strategi¹ 
rozwoju gminy. Œrodki takie pochodz¹ z funduszu so³eckiego tworzonego przez radê gminy 
na podstawie przepisów ustawy z 20 lutego 2009 r. o funduszu so³eckim

n

n

n

Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y:
n

n

n

n

n

n
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2.5. Wspó³praca i partycypacja

ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego 
i o wolontariacie Ustawa stanowi, ¿e wszystkie organy administracji 
publicznej, maj¹ obowi¹zek wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi 
w zakresie zadañ po¿ytku publicznego, które s¹ wymienione w ustawie.

Referendum

Wynik referendum jest wi¹¿¹cy, gdy wziê³o w nim udzia³ co najmniej 30 proc. uprawnionych.

Konsultacje spo³eczne

Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi

Referendum jest form¹ wyra¿ania opinii publicznej przez mieszkañców danej 
jednostki samorz¹du terytorialnego oraz umo¿liwia im bezpoœrednie sprawowanie w³adzy 
w wa¿nych sprawach. W referendum mog¹ wzi¹æ udzia³ mieszkañcy, którzy uprawnieni s¹ do 
g³osowania zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw.

Referendum mo¿na tak¿e przeprowadziæ we wszystkich sprawach z zakresu 
w³aœciwoœci JST. O rozstrzygniêciu w drodze referendum decyduje rada (gminy, powiatu)
i sejmik województwa. Jest to referendum z w³asnej inicjatywy. Referendum z inicjatywy 
mieszkañców mo¿e byæ przeprowadzone, gdy uprawnieni do g³osowania mieszkañcy zbior¹ 
poparcie w wysokoœci co najmniej 10 proc. uprawnionych mieszkañców.

Referendum jest jedyn¹ form¹ wyra¿enia pinii publicznej w sprawie odwo³ania 
organów JST przed up³ywem przewidzianej kadencji (warunek: przeprowadzenie 
referendum po up³ywie 12 miesiêcy od dnia wyborów, a nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od 
zakoñczenia kadencji).

Konsultacje spo³eczne to proces, w którym przedstawiciele w³adz (ka¿dego szczebla – 
od lokalnych po centralne) przedstawiaj¹ obywatelom swoje plany i uzyskuj¹ opinie 
dotycz¹ce np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych 
przedsiêwziêæ, które bêd¹ mia³y wp³yw na ¿ycie codzienne i pracê obywateli. 

Konsultacje spo³eczne s¹ sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od 
instytucji i osób, których w pewien sposób dotkn¹ (bezpoœrednio lub poœrednio) skutki 
proponowanych przez administracjê dzia³añ.

Etapy procesu konsultacji spo³ecznych:

informowanie o zamierzenia/planach,

prezentacja pogl¹dów na sposoby rozwi¹zania problemu,

wymiana opinii,

znajdowanie rozwi¹zañ,

 informowanie o finalnej decyzji.

Zgodnie przepisami rz¹d i samorz¹dy mog¹ przeprowadziæ konsultacje spo³eczne 
w przypadkach przewidzianych ustaw¹ (wtedy czêsto s¹ one obowi¹zkowe) oraz w innych 
sprawach wa¿nych dla wspólnot samorz¹dowych. Ka¿dorazowo zasady i tryb 
przeprowadzenia konsultacji okreœlaj¹ uchwa³y rad odpowiednich JST.

Zakres wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dami terytorialnymi a organizacjami 
pozarz¹dowymi reguluje przede wszystkim 

 

. 
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Formy wspó³pracy NGO – samorz¹d s¹ ró¿norodne, a ustawa przedstawia jedynie 
przyk³ady wspó³pracy takie jak:

zlecanie zadañ publicznych na zasadach okreœlonych w ustawie albo 
w formie powierzenia (pe³ne finansowanie) albo zlecenia realizacji 
zadania (dofinansowanie),

wzajemne informowanie siê o planowanych kierunkach dzia³alnoœci,

konsultowanie z organizacjami pozarz¹dowymi projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotycz¹cych dzia³alnoœci statutowej 
tych organizacji,

konsultowanie projektów aktów normatywnych dotycz¹cych sfery 
zadañ publicznych;

tworzenie wspólnych zespo³ów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach 
okreœlonych w ustawie,

zawieranie umów partnerstwa okreœlonych w ustawie o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju.

Ustawa nak³ada tak¿e na samorz¹dy lokalne obowi¹zek uchwalania rocznych 
programów wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, w których powinny byæ okreœlone 
formy wspó³pracy stosowane przez dan¹ jednostkê. Program wspó³pracy jest podstaw¹ 
okreœlaj¹c¹ zakres, ramy i formy wspó³pracy samorz¹du i organizacji pozarz¹dowych, a tak¿e 
œrodki publiczne na tê wspó³pracê przeznaczone.

Lokalne organizacje pozarz¹dowe mog¹ mieæ istotny wp³yw na kszta³t gminnego 
programu wspó³pracy, poniewa¿ przed uchwaleniem podlega on konsultacjom spo³ecznym. 
Informacje o termiach konsultacji s¹ udostêpniane na gminnych tablicach og³oszeñ oraz na 
stronach internetowych.

https://mamzdanie.org.pl
http://www.ngo.pl/

http://www.samorzad.pap.pl/
http://www.mojapolis.pl

http://obywateledecyduja.pl/
http://www.aktywnawies.pl/

http://www.aktywnelokalnie.pl/

n

n

n

n

n

n

n

Wa¿ne strony internetowe:
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Rozdzia³ 3

Sk¹d siê bior¹ pieni¹dze?

Czyli finanse gminy

W naszej gminie mamy kopê pieniêdzy!

200

100
500

100

200
500

Sonia Priwieziencew

P

S

omys³owy i aktywny cz³owiek mo¿e zacz¹æ dzia³aæ nawet bez pieniêdzy i nie wszystkie 
dzia³ania samorz¹du czy rozumianej szerzej wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców danego 
obszaru wymagaj¹ finansowania. Tym nie mniej, budowa dróg i oczyszczalni, utrzymanie 
szkó³ i oœrodków zdrowia, pielêgnacja zieleni, wyposa¿enie domu kultury oraz op³acenie 
wójta i urzêdników by³aby niemo¿liwa bez konkretnych i ca³kiem pokaŸnych funduszy.

k¹d samorz¹dy maj¹ pieni¹dze na dzia³ania? Skupimy siê szczególnie na 
najmniejszych jednostkach samorz¹dowych czyli gminach. Je¿eli chcemy wiedzieæ, jak i na co 
pieni¹dze naszego samorz¹du mog¹ byæ wydane, warto wiedzieæ sk¹d pochodz¹. Inaczej 
przecie¿ decyduje siê o wydatkowaniu pieniêdzy podatników, inaczej funduszy europejskich 
przeznaczonych na konkretny cel, inaczej po¿yczek bankowych lub darowizn. Aby wiedzieæ, 
czy nasza gmina dobrze zarz¹dza finansami, nale¿y odpowiedzieæ na kilka pytañ: sk¹d 
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pozyskuje pieni¹dze i czy s¹ jakieœ Ÿród³a finansowania, które mo¿na jeszcze wykorzystaæ? Na 
ile pozyskane fundusze s¹ zas³ug¹ m¹drego zarz¹dzania, a na ile jest to automatyczny 
przydzia³ z bud¿etu pañstwa? W jaki sposób podejmowane s¹ decyzje o wydatkowaniu? Na co 
wydatkowane s¹ pieni¹dze i czy mo¿na lub nale¿y to zmieniæ?

upe³nie inaczej przebiega rozmowa z wójtem, radnymi lub urzêdnikami, je¿eli mamy 
konkretny obraz sytuacji finansowej gminy, lepiej wiemy czego mo¿emy wymagaæ, 
co proponowaæ, a z czym siê nie zgodziæ. Nic nie przemawia tak jasno jak konkretne cyfry. 
Ka¿da aktywna osoba powinna zacz¹æ swoje zainteresowanie siê sytuacj¹ w gminie od 
przyjrzenia siê bud¿etowi gminy.

Tak, jak ka¿dy bud¿et, bud¿et danej jednostki samorz¹du terytorialnego (JST) dzieli siê 
na wp³ywy (dochody) i wydatki. Przyjrzymy siê najpierw sk¹d gminy otrzymuj¹ lub 
pozyskuj¹ pieni¹dze.

Wed³ug art. 167 Konstytucji RP dochody samorz¹du (gminy, powiatu, 
województwa), dziel¹ siê na trzy kategorie:

 dochody w³asne,
subwencjê ogóln¹,
dotacje celowe z bud¿etu pañstwa.

Ponadto od momentu wejœcia do Unii Europejskiej pojawi³a siê mo¿liwoœæ 
pozyskiwania przez gminy funduszy unijnych na konkretne cele.

Ÿród³a dochodów jednostek samorz¹du terytorialnego oraz zasady ustalania 
i gromadzenia tych dochodów;
zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z bud¿etu 
pañstwa.

Pe³en tekst ustawy mo¿na znaleŸæ w Internecie: www.isap.sejm.gov.pl

 to wp³ywy, które gmina pozyskuje sama z podatków lokalnych, 
czêœci podatków dochodowych mieszkañców i innych Ÿróde³ zewnêtrznych, ale nie z bud¿etu 
centralnego Polski.

Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ dochody w³asne jest mo¿liwoœæ wp³ywania jednostki samorz¹du 
na ich wysokoœæ poprzez prowadzon¹ politykê (wysokoœæ stawek, zwolnienia, efektywnoœæ 
rozwoju gospodarczego itp.), 

Dochody w³asne gmina pozyskuje w szczególnoœci:

z podatków lokalnych (rolny, leœny, od nieruchomoœci, czynnoœci 
cywilnoprawnych, spadków i darowizn itp.),

z op³at (skarbowa, administracyjna, targowa, administracyjna, miejscowa, 
uzdrowiskowa, eksploatacyjna i inne),

 z dochodów maj¹tkowych (ze sprzeda¿y, najmu, dywidendy itp.),

Z

3.1.  Dochody gminy

3.2.  Pieni¹dze od mieszkañców

a tak¿e pe³na swoboda w dysponowaniu œrodkami z tych 
Ÿróde³.

n

n

n

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego szczegó³owo okreœla:

1)

2) 

Dochody w³asne

n

n

n
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n

n

n

n

n

n

Subwencja ogólna

Dla gmin i powiatów sk³ada siê z czêœci oœwiatowej, wyrównawczej 
i równowa¿¹cej

Czêœæ wyrównawcza dzieli

z kar pieniê¿nych i grzywien okreœlonych w osobnych przepisach,

z 5,0 proc. dochodów uzyskiwanych na rzecz bud¿etu pañstwa w zwi¹zku 
z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych ustawami, o ile odrêbne przepisy nie stanowi¹ inaczej,

z odsetek od po¿yczek udzielanych przez gminê, o ile odrêbne przepisy nie 
stanowi¹ inaczej,

z odsetek od nieterminowo przekazywanych nale¿noœci stanowi¹cych 
dochody gminy,

z odsetek od œrodków finansowych gromadzonych na rachunkach 
bankowych gminy, o ile odrêbne przepisy nie stanowi¹ inaczej,

z udzia³ów w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa (podatek 
dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych).

Wysokoœæ udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od 
podatników tego podatku zamieszka³ych na obszarze gminy, wynosi 39,34 proc., 
z zastrze¿eniem art. 89. ustawy, który pomniejsza j¹ o 3,81 punktu procentowego razy 
specjalnie wyliczony wskaŸnik mieszkañców gminy przyjêtych do domów pomocy 

1spo³ecznej . Dla powiatu udzia³ ten wynosi 10,25 proc.
Wysokoœæ udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych, 

od podatników tego podatku, posiadaj¹cych siedzibê na obszarze gminy, wynosi 6,71%. 
Dla powiatu udzia³ wynosi 1,40 proc.

 
Jest to czêœæ wp³acana do bud¿etu pañstwa przez gminy bogatsze (maj¹ce wiêksze 

przychody z podatków) i dzielona wed³ug okreœlonych zasad na gminy biedniejsze. Podzia³ 
ten jest automatyczny i wynika z ustawy o dochodach JST, kwoty siê zmieniaj¹ tylko 
w zale¿noœci od corocznej ustawy bud¿etowej dla kraju

, dla województw z czêœci oœwiatowej, wyrównawczej i regionalnej. 
Wyliczenie nale¿nej subwencji odbywa siê na podstawie obiektywnych kryteriów (liczba 
uczniów, dochody na jednego mieszkañca, wskaŸnik bezrobocia, powierzchnia dróg itp.). 
Samorz¹d mo¿e dowolnie dysponowaæ œrodkami subwencyjnymi, a ponadto ma 
zabezpieczenie terminowego przekazywania rat subwencji w postaci prawa do odsetek 
i roszczeñ w przypadku opóŸnieñ ze strony bud¿etu pañstwa.

 siê na czêœæ podstawow¹ i czêœæ uzupe³niaj¹c¹. Czêœæ 
podstawow¹ otrzymuj¹ wszystkie gminy, których wskaŸnik dochodów podatkowych 
na jednego mieszkañca w gminie, jest mniejszy ni¿ 92 proc. wskaŸnika dochodów 
podatkowych dla wszystkich gmin. W zale¿noœci od tego, o ile procent wskaŸnik jest 
mniejszy, subwencja siê ró¿ni (najwiêksza dla gmin poni¿ej 40 proc. wskaŸnika). Je¿eli jest 
odwrotnie – wskaŸnik wy¿szy od œredniej o 150 proc. lub wiêcej – to gmina zamiast 
otrzymywaæ subwencjê musi odprowadziæ czêœæ swoich dochodów do bud¿etu pañstwa, aby 
zasiliæ rezerwê na subwencjê dla innych gmin. Natomiast kwota uzupe³niaj¹ca przys³uguje 

3.3.  Pieni¹dze z bud¿etu centralnego

1
 WskaŸnik, o którym mowa w ust. 1, ustala siê dziel¹c liczbê mieszkañców przyjêtych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów 
pomocy spo³ecznej, wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca roku bazowego, przez liczbê mieszkañców przyjêtych przed dniem 1 stycznia 
2004 r., wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2003 r.
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gminom, gdzie œrednia gêstoœæ zaludnienia jest ni¿sza od œredniej krajowej. Im wiêksza 
gêstoœæ zaludnienia, tym proporcjonalnie mniejsza kwota uzupe³niaj¹ca.

 jest równie¿ dzielona wg. zasad ustalonych w ustawie; jej 
wysokoœæ zale¿y przede wszystkim od wysokoœci dodatków na cele mieszkaniowe 
wyp³acanych w danej gminie (im wy¿sze – tym wy¿sza) i od sumy przychodów podatkowych 
na mieszkañca gminy (im ni¿sza suma – tym wy¿sza czêœæ równowa¿¹ca).

 dla ca³ego kraju ustala ustawa bud¿etowa, jest ona nastêpnie 
dzielona pomiêdzy JST w zale¿noœci od zakresu zadañ oœwiatowych przez nie 
wykonywanych, z wy³¹czeniem zadañ dowo¿enia uczniów i wychowania przedszkolnego. 
Dok³adne zasady podzia³u czêœci oœwiatowej okreœla rozporz¹dzeniem Minister w³aœciwy do 
spraw oœwiaty (Minister Edukacji Narodowej – w czerwcu 2013 jest to Pani Krystyna 
Szumilas; aktualne rozporz¹dzenia znajduje siê na stronie www.bip.men.gov.pl).

Minister Finansów powinien przekazaæ gminom informacje o planowanych kwotach 
subwencji ogólnej do 15 paŸdziernika poprzedzaj¹cego roku, a ostateczn¹ informacjê 
w terminie 14 dniu po podjêciu ustawy bud¿etowej dla ca³ego kraju.

S¹ to dotacje przyznawane z bud¿etu centralnego na realizacjê konkretnych zadañ, jak np.:
zadania z zakresu administracji rz¹dowej oraz na inne zadania zlecone 
ustawami,
zadania realizowane przez jednostki samorz¹du terytorialnego na mocy 
porozumieñ zawartych z organami administracji rz¹dowej,
usuwanie bezpoœrednich zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa i porz¹dku 
publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych 
klêsk ¿ywio³owych, w tym na budowê mieszkañ komunalnych dla osób 
poszkodowanych w skutek powodzi,
finansowanie lub dofinansowanie zadañ w³asnych,
realizacjê zadañ wynikaj¹cych z umów miêdzynarodowych.

Mog¹ byæ to równie¿ œrodki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie 
odrêbnych przepisów oraz udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej na podstawie odrêbnych przepisów. Do tej ostatniej kategorii nale¿y 
np. dofinansowanie zbiórki i utylizacji azbestu w gminach przez wojewódzkie fundusze 
ochrony œrodowiska.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e o tego typu fundusze gmina musi siê postaraæ (z³o¿yæ 
odpowiednie wnioski), nie s¹ one przydzielane automatycznie w przeciwieñstwie 
do subwencji ogólnej.

Dofinansowanie zadañ w³asnych z tych dotacji obejmuj¹ w szczególnoœci:

zadania zwi¹zane z oœwiat¹, w tym inwestycje dotycz¹ce szkó³ i placówek 
oœwiatowych,

inicjatywy wspierania edukacji na obszarach wiejskich, w tym na stypendia 
i pomoc materialn¹ dla m³odzie¿y wiejskiej,

wdra¿anie reformy systemu oœwiaty,

wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnianie kszta³cenia 
praktycznego, 

Czêœæ równowa¿¹ca

Czêœæ oœwiatow¹

Dotacje celowe

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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n

n

mog¹ byæ udzielane tylko 
do wysokoœci 50 proc. planowanych wydatków jednostki samorz¹du terytorialnego 
na realizacjê danego zadania

jest w stanie pozyskaæ tego typu fundusze zale¿y w du¿ej 
mierze od wiedzy i inicjatywy w³adz i urzêdników samorz¹du lokalnego

zadania zwi¹zane ze sportem i wychowaniem fizycznym, z budow¹ 
i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, 
w szczególnoœci wœród dzieci i m³odzie¿y a tak¿e sportu osób 
niepe³nosprawnych,

zadania w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych 
i gminnych. 

Dotacje z bud¿etu pañstwa na powy¿sze zadania 

, o ile odrêbne przepisy nie stanowi¹ inaczej.

Jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ otrzymywaæ równie¿ dotacje na zadania 
objête mecenatem pañstwa w dziedzinie kultury. Aktualne rozporz¹dzenia i programy 
do których mo¿na sk³adaæ wnioski mo¿na znaleŸæ na stronie Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl.

Wszystkie dotacje celowe z bud¿etu pañstwa s¹ œrodkami uzyskiwanymi na wniosek 
jednostki samorz¹du. Kryteria ich przyznawania s¹ w wielu przypadkach uznaniowe, mog¹ 
byæ wykorzystane tylko na œciœle okreœlony cel, niewykorzystane w ci¹gu roku bud¿etowego 
œrodki nale¿y zwróciæ do bud¿etu pañstwa. Przyznanie dotacji nie oznacza gwarancji ich 
otrzymania w pe³nej kwocie. Realizacja dotacji zale¿y od kondycji bud¿etu i zarówno 
wysokoœæ, jak i terminy ich przekazywania mog¹ ulegaæ zmianom niekorzystnym 
dla beneficjantów.

Od momenty wejœcia Polski do UE w 2004 roku, gmina mo¿e pozyskiwaæ œrodki 
z funduszy europejskich. Ile 

. Fundusze unijne 
wymagaj¹ wspó³finansowania ze œrodków w³asnych, mog¹ jednak pokryæ nawet 85 proc. 
danego zadania.

Œrodki w bud¿ecie Unii Europejskiej pochodz¹ z trzech podstawowych Ÿróde³:

z ce³ pobieranych od towarów importowanych z pañstw, które nie s¹ 
cz³onkami Unii;

z dochodów z VAT– jest to okreœlony procent, który dane pañstwo 
ma zap³aciæ Unii; 

ze œrodków uzale¿nionych od dochodu narodowego ka¿dego z pañstw 
cz³onkowskich (ka¿de pañstwo p³aci 0,73 proc. swojego Produktu 
Narodowego Brutto).

Du¿a czêœæ przychodów do bud¿etu Unii Europejskiej uzale¿niona jest od poziomu 
gospodarczego pañstw cz³onkowskich: pañstwa bogatsze wp³acaj¹ do Unii Europejskiej 
wiêcej ni¿ kraje biedniejsze. Polska nale¿y do krajów, które wp³acaj¹ mniej, ni¿ otrzymuj¹. 
W 2007 roku, po zap³aceniu sk³adki do UE, Polska zarobi³a oko³o 5,1 miliarda euro.

3.4.  Fundusze Unijne
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Na co mo¿na przeznaczyæ fundusze UE? 
, które maj¹ pomóc w podniesieniu konkurencyjnoœci oraz 

wp³yn¹æ pozytywnie na rozwój m.in. rolnictwa, kultury, infrastruktury, szkolnictwa, wymiaru 
bezpieczeñstwa. Z bud¿etu finansowane s¹ równie¿ koszty administracyjne utrzymania 
instytucji Unii Europejskiej oraz pomoc humanitarna i rozwojowa dla krajów spoza UE. 
W okresie programowania 2007-2013 po raz pierwszy œrodki na wsparcie konkurencyjnoœci 
i spójnoœci (44,2 proc. œrodków) przewy¿szy³y fundusze na rolnictwo i rozwój obszarów 
wiejskich (43 proc.).

W kontekœcie dotacji unijnych mo¿na siê spotkaæ z pojêciami 
. Wszystkie maj¹ podobny cel – wyrównanie 

ró¿nic gospodarczych miêdzy regionami Unii Europejskiej i w efekcie ich mieszkañcami. 
Jeœli PKB na jednego mieszkañca w danym regionie jest mniejsze ni¿ 75 proc. œredniej w UE, 
wówczas taki region mo¿e liczyæ na wsparcie z dotacji unijnych.

Polityka spójnoœci na lata 2007-2013 realizowana jest przede wszystkim dziêki funduszom 
strukturalnym: 

Celem tego najwiêkszego funduszu jest wyrównywanie ró¿nic regionów biedniejszych 
w stosunku do bogatszych. EFRR finansuje miedzy innymi: inicjatywy na rzecz rozwoju 
lokalnego oraz zatrudnienia, dzia³alnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw; rentowne 
inwestycje produkcyjne umo¿liwiaj¹ce tworzenie lub utrzymywanie trwa³ego zatrudnienia; 
infrastrukturê; rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury; ochronê i poprawa stanu 
œrodowiska; rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego.

Fundusz zosta³ stworzony po to, aby poprawiæ jakoœæ i dostêpnoœæ miejsc pracy 
i mo¿liwoœci zatrudnienia w UE. Dofinansowuje promocjê aktywnej polityki rynku pracy, 
przeciwdzia³anie i zapobieganie bezrobociu; przeciwdzia³anie zjawisku wykluczenia 
spo³ecznego; kszta³cenie ustawiczne; doskonalenie kadr gospodarki; rozwój 
przedsiêbiorczoœci; zwiêkszeniem dostêpu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy.

Przede wszystkim na realizacjê wspólnej 
polityki rolnej i polityki spójnoœci

polityki regionalnej, 
polityki spójnoœci i polityki strukturalnej

Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiemu Funduszowi Spo³ecznemu (EFS) oraz Funduszowi Spójnoœci (FS).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Spo³eczny
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Fundusze Europejskie mog¹ 
sfinansowaæ inwestycje w energiê 

odnawialn¹; postara³ siê o to 
samorz¹d gminy Przesmyki.  

fot. Sonia Priwieziencew



Pomimo du¿ej liczby dostêpnych funduszy i pokaŸnych sum, pozyskanie funduszy 
unijnych wi¹¿ê siê z szeregiem skomplikowanych i ¿mudnych formalnoœci, nie ma te¿ 
gwarancji, ¿e ka¿dy wniosek zostanie zaakceptowany. Nie zmienia to faktu, ¿e dobrze 
zarz¹dzane gminy potrafi¹ wykorzystaæ dostêpne Ÿród³a finansowania do realizacji 
znacz¹cych inwestycji oraz podnoszenia jakoœci ¿ycia mieszkañców. Najczêœciej spotykane 
inwestycje to poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej (np. budowa oczyszczalni 
i oczyszczalni przydomowych), inwestycje w drogi, budowa i rozbudowa œwietlic wiejskich
i domów kultury, remonty szkó³ i przedszkoli, ale równie¿ organizacja szkoleñ, imprez 
kulturalnych i sportowych, rozwój infrastruktury turystycznej, zagospodarowanie zieleni itp.

Fundusz Spójnoœci
Fundusz wspiera dwa sektory: œrodowisko i transport. Od momentu przyst¹pienia 

do UE w 2004 r. Polska otrzyma³a najwiêcej œrodków z tego funduszu wœród wszystkich 
cz³onków Unii. Z Funduszu Spójnoœci mo¿na otrzymaæ dofinansowanie na du¿e projekty 
inwestycyjne z zakresu ochrony œrodowiska – nale¿y podkreœliæ, ¿e g³ównymi beneficjentami 
s¹ w³aœnie gminy, zwi¹zki gmin lub inne podmioty publiczne. 

FS finansuje dzia³ania zwi¹zane z:
popraw¹ jakoœci wód powierzchniowych; polepszeniem jakoœci i dystrybucji 
wody przeznaczonej do picia,
racjonalizacj¹ gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi; popraw¹ 
jakoœci powietrza,
zapewnieniem bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego,
zapewnieniem spójnoœci sieci komunikacyjnej kraju i poszczególnych 
regionów z innymi krajami Europy,
rozwojem bezpiecznej infrastruktury drogowej.

W odró¿nieniu od EFS i EFRR, pomoc z Funduszu Spójnoœci otrzymuj¹ kraje, a nie 
regiony, w których PNB na jednego mieszkañca jest ni¿szy ni¿ 90 proc. œredniej w pañstwach 
Unii Europejskiej.

Innym rodzajem funduszy s¹ 
 (EFRROW) i Europejski Fundusz Rybacki. Fundusze te wdra¿aj¹ zasady 

, nie zaœ polityki regionalnej.

n

n

n

n

n

Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów 
Wiejskich
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest jednym z 
programów, który przewiduje œrodki dostêpne zarówno dla 
s a m o r z ¹ d ó w ,  l o k a l n y c h  s t o w a r z y s z e ñ  j a k  
i poszczególnych obywateli. W szczególnoœci gminy mog¹ 
skorzystaæ z dzia³ania „Odnowa i Rozwój Wsi” do realizacji 
inwestycji na swoim obszarze.
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Podsumowanie – Ÿród³a dochodów gminy
Wysoki udzia³ pañstwowych funduszy celowych w dochodach samorz¹dów ma 

negatywne skutki. Ogranicza niezale¿noœæ samorz¹dów, ponadto fundusze te pozostaj¹ poza 
kontrol¹ spo³eczn¹, nie ma te¿ gwarancji ich efektywnego wykorzystania, co prowadzi czêsto 
do marnotrawstwa lub nieuzasadnionych przywilejów zwi¹zanych z przynale¿noœci¹ 
do danej opcji politycznej. Likwidacja czêœci funduszy celowych i skierowanie ich œrodków 
bezpoœrednio do bud¿etów samorz¹dowych jest nadal nie zrealizowanym postulatem.

Jednak, po za siêganiem po dotacje celowe w Warszawie, samorz¹d mo¿e wykorzystaæ 
kredyty bankowe, emitowaæ obligacje, sk³adaæ wnioski do funduszy europejskich, czy te¿ 
anga¿owaæ do realizacji us³ug publicznych kapita³ prywatny, w tym kapita³ zagraniczny.

Rodzaj
finansowanych
zadañ

Dowolne zadania gminy Dowolne 
zadania oraz 
oœwiata w 
przypadku 
subwencji 
oœwiatowej 

n 
n

n

n

n

n

n 

edukacja i inwestycje w oœwiatê
 sport (w tym inwestycje)
 kultura
 drogi
 zadania zwi¹zane z 

administracj¹ rz¹dow¹
 ochrona œrodowiska w 

przypadku dotacji z WFOŒiGW i 
NFOŒiGW

zadania zwi¹zane z usuwaniem 
zagro¿eñ np. powodziowych

W przypadku funduszy UE: 
ró¿nego rodzaju dzia³ania i 
inwestycje w zale¿noœci od rodzaju 
funduszu, w szczególnoœci 
infrastruktura, ochrona œrodowiska, 
przeciwdzia³anie bezrobociu, 
przedsiêbiorczoœæ, kultura 
i dziedzictwo kulturowe
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Dochody w³asne
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa/
inne dotacje celowe np. z Funduszy UESubwencja ogólna

Rodzaj 
dochodów

Sposób
pozyskiwania

Kto decyduje?

n

n

podatki i op³aty lokalne 
(nieruchomoœci, leœny, op³aty 
skarbowe itp..)

ustalona w ustawie 
o dochodach JST czêœæ podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
i prawnych zamieszkuj¹cych 
gminê (39,34% pomniejszone 
o wskaŸnik zale¿ny od osób 
przyjêtych do domów opieki)

Z wyj¹tkiem PDOFIZ, 
pozyskiwane przez gminê 
– uchwalane lokalne stawki 
podatkowe, pozyskiwane 
fundusze europejskie i inne

W³adze gminy (z wyj¹tkiem 
przydzia³u PDOFIZ)

Odpowiednie jednostki, do których 
sk³adane s¹ wnioski w przypadku 
Funduszy Unijnych

n  

n  

n

subwencja 
wyrównuj¹ca

subwencja 
uzupe³niaj¹ca

subwencja 
oœwiatowa

Przydzielane 
gminie 
automatycznie 
zgodnie 
z ustaw¹

Sejm/ Minister 
Edukacji w 
kwestii 
subwencji 
oœwiatowej 

Pieni¹dze pochodz¹ z bud¿etu 
poszczególnych ministerstw.
Dofinansowane jest tylko 50 proc. 
zadania, reszta pieniêdzy musi 
pochodziæ z innych Ÿróde³.

Pieni¹dze z ró¿nych funduszy 
unijnych-dofinansowane jest 
do 85 proc. zadania

Gmina musi z³o¿yæ wniosek 
o dofinansowanie do 
odpowiedniego resortu lub 
do odpowiedniej jednostki 
zarz¹dzaj¹cej - je¿eli chodzi 
o fundusze unijne

Odpowiedni Minister (Edukacji, 
Sportu, Kultury)

Jednostki zarz¹dzaj¹ce funduszami 
unijnymi

Tabela 6. �ród³a dochodów gminy



Pozytywnym zjawiskiem jest równie¿ mo¿liwoœæ korzystania z funduszy unijnych;
ich pozyskiwanie zale¿y jednak od kompetencji samorz¹du.

Niestety, wed³ug danych statystycznych, w latach  2009-2011 dochody w³asne 
samorz¹dów wynosi³y nadal poni¿ej po³owy ich dochodów (49 proc.). Gminy pozostaj¹ wiêc 
w du¿ej mierze zale¿ne od dotacji przyznawanych centralnie, co jest powa¿nym 
ograniczeniem idei lokalnej demokracji i decentralizacji.

W oczywisty sposób nie ma mo¿liwoœci decydowania o wydatkowaniu dotacji 
celowych, poniewa¿ przeznaczenie ich znane jest ju¿ w momencie ich pozyskania. Jest to 
wiêc decyzja, która zapada na etapie pozyskiwania funduszy.

Natomiast je¿eli chodzi o inne dochody w³asne i subwencjê ogóln¹, gmina posiada 
pewn¹ mar¿ê manewru. W obydwu przypadkach, wszystkie wydatki musza byæ dok³adnie 
rozplanowane w bud¿ecie gminy.

. Jest to jego 
, w przypadku miasta inicjatywa ustawodawcza nale¿y do burmistrza 

lub prezydenta miasta.

Rada powinna uchwaliæ bud¿et przed rozpoczêciem roku bud¿etowego, ale poniewa¿ 
ostateczny kszta³t bud¿etu lokalnego zale¿y te¿ bud¿etu pañstwa, który mo¿e byæ uchwalony 
do koñca marca, jest to te¿ ostateczny termin uchwalenia bud¿etu jednostki samorz¹du. Rada 
gminy (organ stanowi¹cy) posiada wy³¹czn¹ kompetencjê do uchwalania bud¿etu gminy oraz 
do dokonywania w nim zmian w trakcie roku bud¿etowego (co tak¿e odbywa siê poprzez 
podjêcie uchwa³y przez radê gminy).

Po uchwaleniu bud¿etu przez radê gminy wójt przekazuje uchwalê regionalnej izbie 
obrachunkowej (RIO), która ma 30 dni na analizê uchwa³y pod k¹tem zgodnoœci z prawem. 
W przypadku stwierdzenia b³êdów wzywa radê gminy do ich usuniêcia i wyznacza termin 
naniesienia poprawek. W przypadku niedotrzymania tego terminu, regionalna izba 
obrachunkowa ma prawo do samodzielnego ustalenia bud¿etu gminy.

Szczegó³owy bud¿et gminy, wraz z za³¹cznikami takimi jak np. opis planowanych 
zadañ inwestycyjnych, znajduje siê obowi¹zkowo w Biuletynie Informacji Publicznej gminy 
w Internecie. Jest tam zarówno bud¿et planowany, bud¿et ostateczny, jak i sprawozdania 
z wykonania bud¿etu. Warto do niego zajrzeæ!

3.5. Bud¿et - proces decyzyjny

wy³¹czna kompetencja

Projekt uchwa³y bud¿etowej powinien byæ przedstawiony Radzie gminy nie 
póŸniej ni¿ do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy przez wójta

Kwestie przygotowywania, przyjmowania i wprowadzania zmian w bud¿ecie gminy 
reguluj¹ w szczególnoœci dwie ustawy: 

n ustawa z 8 marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym 
n ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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3.6. Bud¿et partycypacyjny i fundusz so³ecki

Œrodki 
z funduszu so³eckiego to zazwyczaj od 5 do 25 tysiêcy z³otych na so³ectwo.

Mieszkañcy mog¹ teoretycznie wp³ywaæ na bud¿et gminy poprzez wybór wójta 
i radnych (na podstawie danych obietnic wyborczych), dialog z wójtem i z radnymi, udzia³ 
w posiedzeniach rady gminy (bez mo¿liwoœci g³osowania, je¿eli nie s¹ radnymi) czy poprzez 
zg³aszanie swoich propozycji do wójta i radnych. Ostatecznie jednak decyzja o bud¿ecie 
nale¿y do rady gminy. Istnieje jednak mo¿liwoœæ wprowadzenia bud¿etu partycypacyjnego, 
co pozwoli³oby mieszkañcom na bezpoœrednie decydowanie o czêœci wydatków.

Inicjatywa, która narodzi³a siê w brazylijskim Porto Alegre w 1989 r., z czasem 
opanowa³a Amerykê Po³udniow¹, a po 2000 r. zaczêli j¹ wprowadzaæ burmistrzowie 
i prezydenci europejskich miast. Od kilku lat tak¿e polskich. Bud¿et partycypacyjny to jeden 
z najdalej posuniêtych sposobów realizacji idei samorz¹du lokalnego.

Próby wprowadzenia czêœciowego bud¿etu partycypacyjnego podejmowane by³y ju¿ 
w paru jednostkach samorz¹du terytorialnego w Polsce m.in. w miastach du¿ych 
np. w Poznaniu, œredniej wielkoœci np. w P³ocku i w mniejszych miejscowoœciach 
np. w Karpaczu. Wykazuj¹c odrobinê dobrej woli, radni mog¹ okreœliæ kwotê wydzielon¹ 
z ogólnego bud¿etu, o której przeznaczeniu decyduj¹ mieszkañcy w otwartym g³osowaniu. 
Jednym z miast korzystaj¹cych z tej metody jest Sopot. Jego doœwiadczenia mo¿na uznaæ 
za wzorcowe. Rada Miasta Sopotu przyjê³a w maju 2012 r. uchwa³ê, w której postulowa³a,
i¿ bud¿et obywatelski na rok 2013 powinien wynieœæ nie mniej 4 miliony z³otych.

Dosyæ ju¿ powszechnie stosowanym bud¿etem partycypacyjnym na poziomie gmin 
i  so³ectw, jest fundusz so³ecki. Ustanowienie w danej gminie funduszu so³eckiego umo¿liwia 

Fundusz so³ecki to pieni¹dze, które maj¹ s³u¿yæ poprawie warunków ¿ycia 
mieszkañców gminy. Jest wyodrêbniany w bud¿ecie gminy i pozostaje jego czêœci¹. 
O przeznaczeniu funduszu so³eckiego decyduj¹ bezpoœrednio mieszkañcy so³ectw 
na zebraniach wiejskich. Za wykonanie funduszu so³eckiego, podobnie jak ca³ego bud¿etu 
gminy, odpowiada wójt.

O tym, czy w gminie zostanie wyodrêbniony fundusz so³ecki, decyduje rada gminy. 
Musi to zrobiæ do 31 marca ka¿dego roku – podjêta w tym terminie uchwa³a dotyczy 
kolejnego roku kalendarzowego. Je¿eli rada gminy nie zamierza wyodrêbniæ z bud¿etu 
funduszu so³eckiego na kolejny rok, musi podj¹æ, równie¿ do 31 marca, uchwa³ê o jego 
niewyodrêbnieniu.

Na ka¿de so³ectwo przypada konkretna kwota, obliczana wed³ug wzoru zawartego 
w art. 2 Ustawy. Jej wysokoœæ zale¿y od tego, ilu mieszkañców liczy so³ectwo oraz 
od dochodów gminy. Informacja o tym, ile pieniêdzy przypada na ka¿de so³ectwo, musi byæ 
przekazana so³tysom do 31 lipca roku poprzedzaj¹cego realizacjê funduszu. 

Bud¿et partycypacyjny

Fundusz so³ecki

ustawa z dnia 20 lutego 2009 roku o Funduszu So³eckim.
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Art. 2. Ustawy o Funduszu So³eckim
wyliczenie wysokoœci œrodków dla danego so³ectwa

1. Wysokoœæ œrodków przypadaj¹cych na dane so³ectwo wynosi:

gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹: 

- wysokoœæ œrodków przeznaczonych na dane so³ectwo, jednak nie wiêcej ni¿ 
dziesiêciokrotnoœæ Kb
- liczbê mieszkañców so³ectwa wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca roku 
poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, okreœlon¹ na podstawie prowadzonego przez gminê 
rejestru mieszkañców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 wrzeœnia 2010 r. o ewidencji 
ludnoœci (Dz. U. Nr 217, poz. 1427),
-  kwotê bazow¹ – obliczon¹ jako iloraz wykonanych dochodów bie¿¹cych danej gminy, 
o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzaj¹cy rok 
bud¿etowy o dwa lata oraz liczby mieszkañców zamieszka³ych na obszarze danej 
gminy, wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy o dwa 
lata, ustalonej przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.

Pieni¹dze z funduszu mo¿na wydaæ na zadania, które spe³niaj¹ trzy warunki formalne: 
s³u¿¹ poprawie warunków ¿ycia mieszkañców, s¹ zadaniami w³asnymi gminy oraz s¹ zgodne 
ze strategi¹ rozwoju gminy. W praktyce oznacza to, ¿e mo¿na je wydaæ na to wszystko, na co 
wydaje pieni¹dze gmina. Przedsiêwziêcia z funduszu musz¹ byæ realizowane na terenie 
so³ectwa. Decyzjê o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz so³ecki, podejmuj¹ doroœli 
mieszkañcy so³ectwa w trakcie zebrania wiejskiego. Decyzja mieszkañców jest wi¹¿¹ca.

Gmina, która zdecyduje siê na wyodrêbnienie funduszu so³eckiego mo¿e ubiegaæ siê 
o zwrot czêœci wydatków. Zgodnie z Ustaw¹ otrzymuje od Skarbu Pañstwa zwrot 10, 20 lub 30 
proc. wydatków wykonanych w ramach funduszu so³eckiego. Najubo¿sze gminy otrzymuj¹ 
najwiêkszy zwrot.

Ka¿dy mieszkaniec gminy mo¿e – w trybie art. 241 Kodeksu postêpowania 
administracyjnego – skierowaæ do rady gminy wniosek w sprawie przyjêcia uchwa³y 
o wyodrêbnieniu funduszu so³eckiego. Rada gminy jest zobowi¹zana do odpowiedzi w ci¹gu 
30 dni.

W 2013 roku  1241  uprawn ionych  gmin  (57  p roc . )  pod jê ³o  uchwa ³y  
o wyodrêbnieniu funduszu so³eckiego. Tym samym mieszkañcy 22516 so³ectw mog¹ podj¹æ 
wi¹¿¹ce decyzje o kszta³cie czêœci bud¿etów gmin.

Wiêcej informacji na stronie : 
www.funduszesoleckie.pl 

F= (2+Lm/100) xKb

F

Lm

Kb
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Rozdzia³ 4

Samorz¹d i my,

czyli wzajemne prawa i obowi¹zki

Rada gminy

Klaudia Wojciechowicz

4.1. O czym warto pamiêtaæ?

Zanim udamy siê na rozmowê z radnym, wójtem lub po prostu za³atwiæ sprawê 
w urzêdzie warto przypomnieæ sobie kilka rzeczy.

W oficjalnych deklaracjach zarówno obywatele, jak i organizacje pozarz¹dowe s¹ 
zawsze chwalonym partnerem samorz¹du. Niestety, w praktyce czêsto jesteœmy traktowani 
raczej jak uci¹¿liwi klienci, których trzeba siê szybko pozbyæ. W wielu urzêdach 
za najwa¿niejsze uznaje siê przestrzeganie przepisów (biurokracja), a nie zaspokojenie 
potrzeb mieszkañców i za³atwienie poszczególnych spraw. Czy tak bêdzie nadal zale¿y 
w du¿ej mierze od Nas. Znaj¹c swoje prawa ³atwiej bêdzie nam takie sytuacje zmieniæ. Jeœli 
w kontaktach z samorz¹dem wystêpujemy jako równy partner znaj¹cy przys³uguj¹ce mu 
prawa, mo¿e siê okazaæ, ¿e wspólne dzia³anie stanie siê czymœ inspiruj¹cym, buduj¹cym 
i daj¹cym satysfakcjê.
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Ka¿demu zdarza siê czasem o czymœ zapomnieæ. Problem ten dotyczy tak¿e w³adz 
samorz¹dowych, którym niekiedy zdarza siê zapomnieæ, ¿e nie rz¹dz¹ a zarz¹dzaj¹ i nie 
w³asnymi pieniêdzmi, ale naszymi. Jeœli zatem spotkamy siê ze stwierdzeniem – „Wójt da³”, 
„Wójt ufundowa³” – nie bójmy siê dopytaæ: „Naprawdê? Z w³asnych pieniêdzy?”. 

Sposób, w jaki mówimy o pewnych sprawach kszta³tuje sposób, w jaki s¹ one 
postrzegane i jak o nich myœlimy. Wójt nie jest feudalnym w³adc¹, który cokolwiek nam daje – 
to osoba któr¹ zatrudniamy, aby sprawnie zarz¹dza³a naszymi pieniêdzmi.

Czêsto id¹c do urzêdu gminy myœlimy, ¿e termin i sposób za³atwienia naszej sprawy 
zale¿y tylko i wy³¹cznie od czyjegoœ „widzimisiê”. Tymczasem zarówno terminy, jak 
i sposób za³atwienia spraw s¹ szczegó³owo uregulowane przepisami, których urzêdnicy 
musz¹ przestrzegaæ. Z pomoc¹ mo¿e przyjœæ nam ma³a ksi¹¿eczka reguluj¹ca wszelkie 
kwestie w postêpowaniu administracyjnym – Kodeks Postêpowania Administracyjnego. 
(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168  )

Praca w administracji to s³u¿ba publiczna,
a nie miejsce realizowania osobistych ambicji i w³adzy.

Nie wahajmy siê przypominaæ o tym urzêdnikom ka¿dego szczebla.
Nasza postawa wobec samorz¹du ma istotny wp³yw 

na sposób zarz¹dzania i sprawowania w³adzy. 
Poznajmy swoje prawa 

i nie bójmy siê o nie dopominaæ i z nich korzystaæ.

4.2. Jakie mamy prawa jako obywatele?

Jako obywatele jesteœmy czêœci¹ samorz¹du

To urzêdnicy s¹ dla obywateli, a nie na odwrót

Jako obywatele mamy prawo do ochrony i pomocy ze strony samorz¹du

Co to znaczy? Wed³ug Konstytucji RP w³adza zwierzchnia w pañstwie nale¿y do 
narodu, a zatem samorz¹dem jesteœmy My Obywatele. Mieszkañcy gminy mog¹ podejmowaæ 
wa¿ne decyzje w drodze g³osowania (wybory, referendum) lub za poœrednictwem organów 
gminy czyli np. rady i wójta. Wójt i radni to osoby, które wybieramy spoœród nas, aby 
ów proces sprawowania w³adzy uczyniæ sprawniejszym. Mówi¹c wprost – w³adza w gminie 
nale¿y do mieszkañców, a nie do wójta. Wójt powinien jedynie dbaæ o to, by spo³eczne 
i indywidualne potrzeby mieszkañców by³y sprawnie i efektywnie zaspokajane.

Jako mieszkañcy i obywatele mamy prawo korzystaæ z pomocy urzêdników 
w za³atwianiu spraw. Pomoc ze strony urzêdników nie jest wyrazem ich dobrej woli, 
ale ustawowo zagwarantowanym obowi¹zkiem.

Samorz¹d jest powo³any w celu zaspokajania spo³ecznych i indywidualnych potrzeb 
obywateli w zakresie m.in.: ochrony œrodowiska, zaopatrzenia w wodê, usuwania 
i oczyszczania œcieków, lokalnego transportu komunalnego, ochrony zdrowia, oœwiaty, 
kultury, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej.
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Mamy prawo do równego traktowania

Mamy prawo od zg³aszania wniosków i kontaktu z radnymi

W rozmowach z samorz¹dem nie mo¿emy czuæ siê obywatelami drugiej kategorii. 
Zgodnie z Konstytucj¹ wszyscy obywatele s¹ wobec prawa równi i wszyscy maj¹ prawo 
do równego traktowania przez w³adze publiczne. Nasz wiek, pochodzenie, wykszta³cenie, 
pogl¹dy polityczne czy stan maj¹tkowy nie mog¹ mieæ wp³ywu na to, jak jesteœmy 
traktowani. Nikt nie mo¿e byæ dyskryminowany w ¿yciu politycznym, spo³ecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Warto tak¿e pamiêtaæ, ¿e radny ma ustawowy obowi¹zek utrzymania sta³ej wiêzi 
z mieszkañcami oraz ich organizacjami. W ramach tego obowi¹zku radny powinien 
przyjmowaæ postulaty mieszkañców i przedstawiaæ je do rozpatrzenia radzie lub wójtowi 
(burmistrzowi).

Postulaty radny mo¿e przyjmowaæ w czasie dy¿urów, mo¿e ustaliæ tak¿e inne formy 
kontaktów np. drog¹ mailow¹. Postulaty mog¹ przybieraæ formê wniosków lub skarg. Radni, 
którzy przedstawiaj¹ radzie postulaty mieszkañców powinni byæ najpóŸniej w ci¹gu 14 dni 
(licz¹c od daty wniesienia lub przekazania) poinformowani o sposobie ich za³atwienia.

Pamiêtajmy, ¿e zgodnie z konstytucj¹ – ka¿da osoba pozostaj¹ca pod 
ochron¹ prawa polskiego mo¿e swobodnie wyra¿aæ swoje pogl¹dy, 
pozyskiwaæ i rozpowszechniaæ informacje , sk³adaæ petycje, wnioski 
i skargi w interesie publicznym, w³asnym lub innej osoby (za jej zgod¹) 
do organów w³adzy publicznej.

Rozmawiaj¹c z samorz¹dem powinniœmy zawsze pamiêtaæ 
o tym, ¿e funkcj¹ i sensem istnienia samorz¹du jest s³u¿enie mieszkañcom.  
To samorz¹d jest dla obywateli, a nie na odwrót.

4.3. Dostêp do informacji

mieszkañcy mog¹ byæ obecni podczas obrad rady gminy oraz na 
posiedzeniach komisji dzia³aj¹cych w ramach rady gminy z mo¿liwoœci¹ rejestracji 
dŸwiêku lub obrazu.

Jednym z naszych najwa¿niejszych praw w kontaktach z w³adzami samorz¹dowymi 
jest prawo dostêpu do informacji publicznej. Jest to nasze prawo do zadawania pytañ 
i otrzymywania odpowiedzi.

Uchwa³y gmin, lokalne bud¿ety, zarz¹dzenia burmistrzów, plany zagospodarowania 
przestrzennego oraz wszelkie inne dokumenty dotycz¹ce pracy samorz¹du powinny byæ 
udostêpniane mieszkañcom. Lokalne w³adze czêsto traktuj¹ dokumenty jak swoj¹ w³asnoœæ, 
której najchêtniej nikomu by nie pokazywa³y –jest to zachowanie niezgodne z prawem.

Jest to ka¿da informacja o sprawach publicznych – pocz¹wszy od informacji 
o godzinach otwarcia urzêdu po dokumenty zwi¹zane z wykonywaniem przez urz¹d 
przypisanych mu zadañ (np. uchwa³y, lokalne bud¿ety, umowy notarialne zawierane przez 
urzêdy, rachunki do umów cywilnoprawnych, informacje o wyjazdach s³u¿bowych wójta).

Informacj¹ publiczn¹ s¹ protoko³y z sesji rady gminy i posiedzeñ jej poszczególnych 
komisji. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje nie tylko dostêp do dokumentów. 
W ramach tego prawa 

 Zarówno na sesjach rady gminy, jak i w trakcie posiedzeñ komisji, 
mieszkañcy mog¹ zabieraæ g³os w tzw. wolnych wnioskach. Zasady udzielania g³osu osobom 
nie bêd¹cych radnymi winny wynikaæ ze statutu gminy.

Co to jest informacja publiczna?

40



Samorz¹d ma obowi¹zek nas informowaæ

Kto mo¿e ¿¹daæ dostêpu do informacji publicznej?

Kto musi nam udzieliæ informacji?

Nie bójmy siê i pytajmy:
jak za nasze pieni¹dze funkcjonuj¹ instytucje?

Na co je wydaj¹?
Jakie decyzjê s¹ podejmowane przez naszych reprezentantów? 

Mamy do tego pe³ne prawo.

Jak szukaæ informacji publicznej?

Mieszkañcy nie tylko maj¹ prawo do informacji o zasadniczych kierunkach polityki 
gospodarczej i spo³ecznej gminy. 

. Mieszkañcy 
mog¹ zadawaæ wójtowi szczegó³owe zapytania dotycz¹ce polityki gospodarczej i spo³ecznej 
oraz oczekiwaæ odpowiedzi na zadane pytania. Zasada dostêpu do informacji odnosi siê do 
ka¿dej instytucji pañstwowej, w tym np. szkó³, policji, wojska.

 Informacja jest w³asnoœci¹ ludzi. Ka¿da osoba prywatna bez wzglêdu 
na materialne mo¿liwoœci i niezale¿nie od miejsca zamieszkania ma prawo do uzyskania 
informacji. Ka¿da instytucja, firma, stowarzyszenie czy klub sportowy ma prawo 
do uzyskania informacji publicznej.

Nikt nie ma prawa 
Nikomu nie musimy t³umaczyæ, po co dana informacja jest nam potrzebna i jak chcemy tê 
informacjê wykorzystaæ. Jeœli ktoœ ¿¹da od nas uzasadnienia lub odmawia nam dostêpu do 
informacji publicznej mówi¹c np., ¿e nie jesteœmy stron¹ – ³amie prawo (art. 2 ust. 2 ustawy 
o dostêpie do informacji publicznej).

Informacji musz¹ udzieliæ nam wszelkie instytucje, które w swojej dzia³alnoœci 
wykorzystuj¹ pieni¹dze publiczne (pieni¹dze podatników, czyli nasze) m.in: urz¹d gminy, 
szko³y, przedszkola, stowarzyszenia, przedsiêbiorstwa, fundacje (w zakresie w jakim 
korzystaj¹ z funduszy publicznych), a tak¿e s¹dy oraz osoby, na które delegujemy nasz¹ 
w³adzê podczas wyborów.

Jeœli korzystamy z Internetu najlepiej zacz¹æ od BIP czyli Biuletynu Informacji 
Publicznej http://www.bip.gov.pl/.

Co to takiego?

Je¿eli nie znajdziemy tam interesuj¹cych nas informacji, mo¿emy zapoznaæ siê z tym, co jest 
udostêpnione np. na tablicy og³oszeñ urzêdu. Jeœli i tam nie znajdziemy interesuj¹cej nas 
informacji pozostaje nam wniosek o udostêpnienie informacji publicznej.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowi¹zek 
informowaæ mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki 
spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu œrodków bud¿etowych

Ka¿dy.

¿¹daæ od nas uzasadnienia, po co nam dana informacja.

Biuletyn Informacji Publicznej – to system stron internetowych s³u¿¹cy powszechnemu 
i bezp³atnemu dostêpowi do informacji publicznej.
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Jak wnioskowaæ o udostêpnienie informacji publicznej?

n

n

NIE

W jakim czasie urz¹d musi nam udostêpniæ  informacjê?

Ile kosztuje udostêpnienie informacji publicznej?

Bez wzglêdu na formê, w jakiej ¿¹damy dostêpu do informacji (ustnie, czy na piœmie) 
musimy okreœliæ:

czego chcemy siê dowiedzieæ?
sposób i formê udostêpnienia informacji tzn. czy ¿yczymy sobie otrzymaæ 
informacjê np. w formie elektronicznej lub potrzebujemy wiêksz¹ 
iloœæ kopii.

Mo¿emy wykorzystaæ gotowe formularze wniosku o udostêpnienie informacji 
publicznej, które znajduj¹ siê na stronach BIP, ale korzystanie z formularzy nie jest 
obowi¹zkowe – mo¿emy napisaæ w³asny wniosek.

Wnioskuj¹c o informacjê publiczn¹  musimy informowaæ o tym – kim jesteœmy, 
jaki mamy NIP, gdzie jesteœmy zameldowani, ani podawaæ ¿adnych innych danych czy 
zgadzaæ siê na przetwarzanie naszych danych.

Zgodnie z ustaw¹ o dostêpie do informacji publicznej – informacja, która mo¿e 

byæ udostêpniona niezw³ocznie, powinna zostaæ udostêpniana w formie ustnej 

lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Niezw³ocznie. Nie póŸniej ni¿ 14 dni kalendarzowych od dnia wniosku. 
W wyj¹tkowych sytuacjach termin mo¿e wzrosn¹æ do 2 miesiêcy (poprzez wskazanie 
okreœlonej daty np. do dnia...). W takim wypadku musimy otrzymaæ w ci¹gu 14 dni 
informacjê o przed³u¿eniu terminu, te 14 dni wliczaj¹ siê w 2 miesi¹ce.

Instytucja udzielaj¹ca informacji mo¿e ¿¹daæ jedynie dokonania op³aty za dodatkowe 
koszty zwi¹zane ze wskazanym we wniosku sposobem i form¹ udzielenia informacji. Mo¿e to 
byæ na przyk³ad op³ata za ksero, b¹dŸ za noœnik, na którym udzielona zostaje informacja. 
Nie mo¿na pobieraæ op³aty za udzielenie odpowiedzi e:mailem lub za fakt zapisania 
informacji na dyskietce. Mamy prawo wybraæ dowolny noœnik informacji i przedstawiæ 
w urzêdzie wygodn¹ dla nas formê przekazania informacji.

Dostêp do informacji publicznej jest bezp³atny. Udostêpniane informacji 
publicznej wchodzi w zakres obowi¹zków urzêdników.

4.4. Co i jak w urzêdzie?

Nie zawsze i nie z ka¿d¹ spraw¹ trzeba udawaæ siê do urzêdu osobiœcie, wiele spraw 
mo¿emy za³atwiæ przez Internet. Zacznijmy od sprawdzenia, czy interesuj¹cy nas urz¹d ma 
w³asn¹ stronê (np. http://www.andrzejewo.pl/).

Na stronie urzêdu mo¿emy znaleŸæ wiele informacji oraz pobraæ wymagane druki 
(mo¿emy je spokojnie wype³niæ w domu, jednak bêdzie potrzebna drukarka lub przenoœna 
pamiêæ, która pozwoli je zapisaæ w formie elektronicznej i np. wydrukowaæ w urzêdzie). Jeœli 
nie mamy dostêpu do Internetu, wtedy przed udaniem siê do urzêdu, warto zasiêgn¹æ 
informacji telefonicznie: czy dany urz¹d zajmuje siê interesuj¹cym nas rodzajem spraw i jakie 
dokumenty nale¿y mieæ ze sob¹ w celu ich za³atwienia.

Telefonicznie mo¿emy tak¿e – sprawdziæ godziny pracy urzêdu, zarezerwowaæ termin 
wizyty w urzêdzie lub dowiedzieæ siê o terminy dy¿urów radnych lub wójta.
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Sk³adanie podañ

Jak powinno wygl¹daæ podanie?

n

n

n

n

n

Jak z³o¿yæ podanie?

Ile czasu ma urz¹d na rozpatrzenie sprawy?

Je¿eli z³o¿ymy podanie do niew³aœciwego urzêdu, wówczas ma on obowi¹zek 
niezw³ocznie przekazaæ nasze pismo do urzêdu w³aœciwego.

Podania do urzêdów zazwyczaj sk³adamy na specjalnych formularzach dostêpnych 
w urzêdzie, które wystarczy wype³niæ danymi.

Jeœli przygotowujemy je sami – powinno zawieraæ:
datê i miejsce sporz¹dzenia podania (w prawym górnym rogu,
podstawowe dane osoby, która je sk³ada – imiê i nazwisko, adres 
zameldowania sta³ego; a jeœli osoba nie przebywa w miejscu zameldowania 
nale¿y równie¿ podaæ adres korespondencyjny, czyli miejsce pobytu 
(w lewym górnym rogu),
podstawowe dane instytucji, do której kierujemy pismo, czyli nazwa 
instytucji oraz jej adres,
wyjaœnienie, czego pismo dotyczy, najlepiej wraz z uzasadnieniem,
podpis osoby sk³adaj¹cej podanie.

Podanie mo¿na z³o¿yæ pisemnie , za pomoc¹ poczty zwyk³ej 
lub elektronicznej albo za pomoc¹ formularza umieszczonego na stronie internetowej urzêdu.

Jeœli podanie sk³adamy na piœmie bezpoœrednio w urzêdzie najlepiej przygotujmy je 
w dwóch egzemplarzach: jeden trafia do urzêdu, drugi egzemplarz (kopiê) zachowujemy jako 
dowód z³o¿enia pisma. Na kopii osoba przyjmuj¹ca podanie powinna potwierdziæ przyjêcie 
podania, czyli z³o¿yæ piecz¹tkê urzêdu wraz z dat¹ z³o¿enia.

Jeœli podanie  najlepiej zrobiæ to listem poleconym, dziêki czemu 
mamy potwierdzenie wysy³ki, które powinnyœmy zachowaæ.

Do podania musimy do³¹czyæ kopie wymaganych w danej sprawie dokumentów. 
Orygina³y dokumentów zawsze zachowujemy.

Niekiedy za³atwienie spraw urzêdowych wymaga wniesienia op³aty skarbowej. Jej 
wysokoœæ uzale¿niona jest od rodzaju za³atwianej sprawy.

Urzêdy s¹ zobowi¹zane za³atwiaæ sprawy bez zbêdnej zw³oki, czyli najszybciej jak 
jest to mo¿liwe. Sprawa, która wymaga dodatkowych wyjaœnieñ, powinna byæ 
rozpatrzona przed up³ywem jednego miesi¹ca. Sprawa szczególnie 
skomplikowana powinna byæ za³atwiona przed up³ywem dwóch miesiêcy.

Urz¹d jest zobowi¹zany poinformowaæ nas o ka¿dym przypadku nieza³atwienia 
sprawy w terminie, podaj¹c konkretn¹ przyczynê zw³oki oraz wskazuj¹c nowy termin 
rozpatrzenia sprawy. To urz¹d – wed³ug przepisów – musi powiadomiæ nas o zw³oce, 
wysy³aj¹c np. pismo z wyjaœnieniem.

bezpoœrednio w urzêdzie

wysy³amy poczt¹

Sk³adaj¹c do urzêdu podania (¿¹dania, 
wyjaœnienia, odwo³ania, za¿alenia) 
dobrze jest przedstawiæ sprawê w formie 
pisemnej.

Jeœli nasza sprawa jest udo-kumentowana 
na piœmie mamy dowód, ¿e z³o¿yliœmy 
pismo w urzêdzie i ³atwiej bêdzie nam 
wymagaæ  od  u rzêdu  odpow iedz i  
w okreœlonym terminie.
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Co zrobiæ, jeœli nie otrzymamy odpowiedzi w terminie?

Prawo do decyzji

Do kogo kierujemy skargê?

n

n

n

n

Kiedy piszemy skargê, a kiedy wniosek?

Je¿eli nie otrzymujemy odpowiedzi w wyznaczonym czasie mamy prawo z³o¿yæ 
za¿alenie do organu wy¿szej instancji. Np. jeœli wójt nie rozpatrzy naszej sprawy w terminie 
mo¿emy z³o¿yæ za¿alenie do rady gminy, która uwzglêdniaj¹c nasz¹ skargê wyznaczy 
wójtowi termin na za³atwienie danej sprawy.

Jeœli nasza sprawa za³atwiana jest przewlekle czy niezgodnie z prawem mamy pe³ne 
prawo z³o¿yæ skargê.

Pamiêtajmy tak¿e, ¿e jako obywatelom przys³uguje nam prawo do uzyskania 
konkretnej decyzji w interesuj¹cej nas sprawie, a nie tylko jakiejkolwiek odpowiedzi.

Je¿eli nasza skarga dotyczy zadañ lub dzia³alnoœci:
rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – skargê wnosimy 
do wojewody,
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a tak¿e kierownika gminnej 
jednostki organizacyjnej – skargê wnosimy do rady gminy,
zarz¹du powiatu oraz starosty – skargê wnosimy do rady powiatu,
zarz¹du i marsza³ka województwa – skargê wnosimy do sejmiku 
województwa.

Skargê piszemy, gdy interweniujemy w konkretnej sprawie. W skardze domagamy siê, 
aby urzêdnik lub organ dzia³a³ prawid³owo w ramach istniej¹cego systemu. Gdy chcemy 
zmieniæ sam system, wtedy piszemy wniosek.

Je¿eli urzêdnik opóŸnia podjêcie decyzji –piszemy skargê na urzêdnika.
Jeœli chcemy zmieniæ np. gminne prawo mieszkaniowe – do radnych gminy jest 

istotnym uprawnieniem mieszkañców, dziêki któremu mog¹ realnie wp³ywaæ na kierunki 
rozwoju gminy. Radni, zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym, musz¹ postulaty te 
kierowaæ do rozpatrzenia organom gminy.

4.5. Kilka porad praktycznych

Niezale¿nie jednak od tego z kim i w jakiej sprawie chcemy rozmawiaæ pamiêtajmy 
o kilku rzeczach. 

Nie krêpujmy siê i dopytujmy – a¿ na pewno wszystko zrozumiemy. Mo¿emy te¿ 
powtórzyæ to, co us³yszeliœmy w³asnymi s³owami, aby uprawniæ siê czy dobrze 
zrozumieliœmy. 

Mog¹ tu byæ pomocne zwroty w rodzaju: wydaje mi siê, ¿e...; o ile dobrze rozumiem...; 
mam wra¿enie, ¿e...; proszê mnie poprawiæ jeœli siê mylê, ale s¹dzê, i¿...

Mamy absolutne prawo czegoœ nie rozumieæ,
mo¿emy – a nawet powinniœmy – dopytywaæ, jeœli coœ nie jest dla nas jasne.

Urzêdnik ma obowi¹zek wyjaœniæ nam zagadnienie
w sposób prosty i zrozumia³y.
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Mamy prawo niedos³yszeæ. Jeœli czegoœ nie us³yszeliœmy nie krêpujmy siê o tym 
powiedzieæ i prosiæ o powtórzenie, mamy do tego prawo. Urzêdnik powinien mówiæ na tyle 
g³oœno i wyraŸnie, abyœmy bez problemu wszystko us³yszeli.

Jeœli mamy podejrzenie, ¿e spotykamy siê z nieuzasadnion¹ odmow¹ ze strony 
urzêdnika – poproœmy o wystawienia pisemnego wyjaœnienia czym podyktowana jest 
odmowa. Upór i rzeczowe podejœcie do sprawy czêsto decyduj¹ o pozytywnym za³atwieniu 
sprawy.

Przed wizyt¹ w urzêdzie sprawdŸmy godziny przyjêæ i dy¿urów lub umówmy siê na 
konkretny termin. Podczas za³atwiania naszej sprawy nie pozwólmy siê ponaglaæ – 
pamiêtajmy urzêdnik ma obowi¹zek poœwiêciæ nam czas i pomóc w za³atwieniu sprawy.

Istniej¹ ro¿ne, poza bezpoœrednim kontaktem, formy komunikacji z samorz¹dem: 
korespondencja, mail, formularz kontaktowy na stronie urzêdu. Jeœli interweniujemy 
w sprawie dotycz¹cej jakiejœ grupy mieszkañców – mo¿emy wnioskowaæ o zorganizowanie 
spotkania z mieszkañcami.

Najskuteczniej dzia³a na lokalnych w³odarzy metoda porównywañ – wskazywanie: 
„u was tego nie ma, nie robi siê, a w s¹siedniej gminie ju¿ ten obowi¹zek wykonuj¹”; „na tle 
innych wypadacie bardzo s³abo…”.

W dzia³aniach samorz¹du mo¿emy uczestniczyæ poprzez 
. Informacja o terminach posiedzeñ jest jawna. Ka¿dy mieszkaniec gminy mo¿e 

w nich uczestniczyæ, zadawaæ pytania i zabieraæ g³os. Aby przygotowaæ siê do udzia³u 
w posiedzeniu rady mo¿emy wczeœniej w Wydziale Obs³ugi Rady spytaæ o 

. W Wydziale Obs³ugi Rady mo¿emy tak¿e  z dotychczasowych 
posiedzeñ Rady, które s¹ ogólnodostêpne.

Jeœli chcemy mieæ wp³yw na to, co dzieje siê w naszej gminie i podejmowaæ ewentualne 
interwencje powinniœmy regularnie zapoznawaæ siê z uchwa³ami rady gminy. 

 – jest ona czêœci¹ prawa miejscowego. Uchwa³ê znajdziemy na tablicy 
informacyjnej w urzêdzie lub w Wydziale Obs³ugi Rady w Urzêdzie Gminy. Mo¿emy 
poprosiæ o umo¿liwienie skserowania nam uchwa³y i przeczytaæ j¹ na spokojnie w domu.

Uwa¿ne przygl¹danie siê i œledzenie dzia³añ samorz¹du nie oznacza braku zaufania, 
lecz jest istotnym elementem gwarantuj¹cym przejrzystoœæ dzia³añ w³adzy. Interesowanie siê 
prac¹ radnych i urzêdników oznacza – 

Mamy prawo zadawaæ pytania urzêdnikom, radnym czy wójtowi.
Pytania mo¿emy zadawaæ w formie pisemnej i mamy prawo oczekiwaæ wyczerpuj¹cej 
odpowiedzi. Jeœli taka odpowiedŸ nie zostanie nam udzielona – pytajmy ponownie lub 
napiszmy skargê.

Ka¿dy mieszkaniec gminy mo¿e wystosowaæ pismo z pytaniem lub proœb¹ 
o wyjaœnienie pewnej kwestii.

W jaki sposób mo¿emy uczestniczyæ w dzia³aniach w³adz samorz¹dowych?

Udzia³ w posiedzeniach rady gminy

Czytanie uchwa³ rady gminy

Interesowanie siê prac¹ urzêdników

Zadawanie pytañ

udzia³ w posiedzeniach 
rady gminy

plan posiedzenia 
Rady przejrzeæ protoko³y

Ka¿dy mo¿e 
przeczytaæ uchwa³ê

czytanie informacji na stronie www urzêdu, 
czytanie lokalnej prasy, uczestniczenie w spotkaniach z mieszkañcami, czytanie 
uchwa³y bud¿etowej, zadawanie pytañ (równie¿ w formie pisemnej).
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Rozdzia³ 5

Wybory,

czyli jak dojœæ do w³adzy.

Droga do w³adzy

A mo¿e czas na jakieœ nowoczeœniejsze rozwi¹zania?

Tomasz Kosiñski

5.1. Prawo wyborcze 

Wybory – zgodnie z definicj¹ s³ownikow¹ (s³ownik PWN) to „sposób 
powo³ywania obywateli do pe³nienia funkcji publicznych (…) przez g³osowanie na 
wysuniêtych kandydatów. 

W Polsce aktualnie w drodze wyborów powszechnych obsadza siê nastêpuj¹ce organy: 
Sejm, Senat, Prezydent RP, rady gmin, rady powiatów, sejmiki wojewódzkie, wójt (burmistrz, 
prezydent miasta). W zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej od 2004 r. 
przeprowadza siê u nas tak¿e wybory do Parlamentu Europejskiego.
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5 stycznia 2011 r. Sejm uchwali³ ustawê o nazwie Kodeks wyborczy. Wesz³a ona 
w ¿ycie 1 sierpnia 2011 r. Jak g³osi art. 1 Kodeksu okreœla on zasady i tryb zg³aszania 
kandydatów, przeprowadzania oraz warunki wa¿noœci wyborów do wszystkich wy¿ej 
wymienionych organów.

Ka¿dy obywatel ma prawo do uczestnictwa w wyborach. Jego 
 to prawo do uczestniczenia w wyborach w charakterze wyborcy (prawo 

wybierania).  to natomiast prawo do uczestniczenia w wyborach 
w charakterze kandydata (prawo wybieralnoœci).

Wyró¿nia siê cztery zasady: powszechnoœci, równoœci i bezpoœrednioœci wyborów 
oraz tajnoœci g³osowania. Dlatego wybory, które je uwzglêdniaj¹ nazywa „wyborami 
czteroprzymiotnikowymi”.

Oznacza ona, ¿e w wyborach mog¹ uczestniczyæ wszyscy pe³noletni obywatele. 
Istotna jest tu kwestia obywatelstwa. Prawa wyborcze traktowane s¹ jako polityczne prawa 
obywatelskie, przyznaje siê je jedynie osobom posiadaj¹cym obywatelstwo danego kraju. 
Jednak nasze ustawodawstwo wyborcze odstêpuje od tej zasady w zwi¹zku z przynale¿noœci¹ 
Polski do Unii Europejskiej. Zale¿noœci te prezentuje Tabela nr. 7.1.

Tabela 7.1. Czynne i bierne prawo wyborcze

czynne prawo 
wyborcze

5.2. Zasady prawa wyborczego

Bierne prawo wyborcze

Zasada powszechnoœci wyborów

bierne prawo wyborczeczynne prawo wyborczeWybory

do Sejmu, Senatu
i Prezydenta RP

do Parlamentu 
Europejskiego

do organów 
stanowi¹cych 
samorz¹du 
terytorialnego

wójta
(burmistrza, 
prezydenta miasta)

tylko obywatel polski

równie¿ obywatel innego pañstwa Unii 
o ile stale zamieszkuje na terenie Polski

równie¿ obywatel innego pañstwa Unii 
o ile stale zamieszkuje na terenie 
dzia³ania rady

równie¿ obywatel innego pañstwa Unii 
o ile stale zamieszkuje na terenie gminy

tylko obywatel polski

równie¿ obywatel innego pañstwa Unii 
o ile sta³e zamieszkuje na terenie 
Polski lub innego pañstwa Unii od 5 lat

równie¿ obywatel innego pañstwa Unii 
o ile stale zamieszkuje na terenie 
dzia³ania rady

tylko obywatel polski

W Polsce czynne prawo wyborcze maj¹ osoby, które ukoñczy³y 18 lat. Inaczej sprawa 
przedstawia siê, jeœli chodzi o bierne prawo wyborcze, gdzie bierze siê pod uwagê wymóg 
posiadania odpowiedniego doœwiadczenia politycznego przez kandydata.
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Niezmiernie istotne jest posiadanie pe³ni praw cywilnych przez g³osuj¹cych i osoby 
startuj¹ce w wyborach oraz niekaralnoœæ kandydatów.

Wa¿n¹ spraw¹ jest te¿ miejsce zamieszkania tzw. . W wyborach lokalnych – 
obywatel ma prawo wybieraæ jedynie te organy lokalne, na terenie dzia³ania których stale 
zamieszkuje. Mo¿na kandydowaæ jedynie do tej rady gminy, rady powiatu b¹dŸ sejmiku 
wojewódzkiego, na terenie dzia³ania której ma siê sta³e miejsce zamieszkania. Jeœli natomiast 
chodzi o bezpoœrednie wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta, to domicyl nie 
obowi¹zuje kandydatów.

Równoœæ wyborów oznacza, ¿e wszyscy uczestnicy wyborów uczestnicz¹ w nich na 
takich samych zasadach. Ka¿dy wyborca ma jeden g³os, którego si³a (waga) jest taka sama. 
Ka¿dy podmiot uczestnicz¹cy w wyborach powinien te¿ spe³niaæ takie same warunki 
uczestnictwa, nie mo¿e tu byæ mowy o ¿adnych przywilejach np. dla niektórych partii czy 
komitetów wyborczych.

Polega ona na tym, ¿e wyborca sam decyduje na kogo g³osuje, bez poœrednictwa innych 
podmiotów.

Czym innym jest jednak , oznaczaj¹ce to, ¿e wyborca osobiœcie 
musi udaæ siê do lokalu wyborczego, by oddaæ g³os. W pewnych przypadkach istnieje jednak 
mo¿liwoœæ g³osowania przez pe³nomocnika, a tak¿e dopuszcza siê g³osowanie 
korespondencyjne (tylko, gdy wyborca jest niepe³nosprawny, albo przebywa poza granicami 
Polski). Trwaj¹ te¿ dyskusje dotycz¹ce , czyli g³osowania przez Internet, który 
w pewnym stopniu jest ju¿ wykorzystany w ramach procedur wyborczych choæby do zliczania 
g³osów i przekazywania danych.

Oznacza ona, ¿e treœæ g³osu oddanego przez konkretnego wyborcê nie mo¿e zostaæ 
ustalona i ujawniona. Tajnoœæ g³osowania ma na celu zapewnienie wyborcy mo¿liwoœci 
wskazania swych preferencji wyborczych w sposób nieskrêpowany.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e zasada tajnoœci odnosi siê jedynie do jednego elementu procesu 
wyborczego – g³osowania. Zdecydowana wiêkszoœæ czynnoœci wyborczych tajna nie jest.

domicyl

g³osowanie osobiste

e-votingu

Zasada równoœci wyborów

Zasada bezpoœrednioœci wyborów

Zasada tajnoœci g³osowania

Tabela 7.2. Czynne i bierne prawo wyborcze

bierne prawo wyborczeczynne prawo wyborczeWybory

18

18

18

18

18

18

21

25

30

35

do organów stanowi¹cych samorz¹du terytorialnego

do Sejmu i Parlamentu Europejskiego 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

do Senatu terytorialnego

Prezydenta RP terytorialnego
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Systemy wiêkszoœciowe

system wiêkszoœci wzglêdnej i system 
wiêkszoœci bezwzglêdnej

System wiêkszoœci wzglêdnej

System wiêkszoœci bezwzglêdnej

Ich cech¹ charakterystyczn¹ jest to, ¿e w tych wyborach mandaty uzyskuj¹ ci, którzy 
uzyskali wiêkszoœæ g³osów. Systemy wiêkszoœciowe mog¹ byæ stosowane zarówno 
w okrêgach jednomandatowych, jak i wielomandatowych. Zazwyczaj g³osuje siê w nich na 
konkretnych kandydatów, jednak spotyka siê te¿ g³osowanie na listê wyborcz¹. W zale¿noœci 
od przyjêtej metody ustalania wyników wyró¿nia siê dwa podstawowe warianty 
wiêkszoœciowych systemów wyborczych – 

.

Mandat w tym systemie zdobywa ten kandydat, który uzyska³ najwiêcej g³osów. Jeœli 
wybory wed³ug tej metody odbywaj¹ siê w okrêgu wielomandatowym, to mandaty przypadaj¹ 
kolejnym kandydatom, którzy uzyskali najwiêcej g³osów, do wyczerpania siê mandatów. 
Zalet¹ wyborów wiêkszoœciowych w omawianej wersji jest ich prostota – nie ma koniecznoœci 
przeprowadzania drugiej tury wyborów, regu³y s¹ jednoznaczne i nie stwarzaj¹ pola 
do politycznych nadu¿yæ.

Podstawowa wada natomiast polega na tym, ¿e kandydat, który zdoby³ mandat mo¿e 
cieszyæ siê relatywnie niewielkim poparciem wyborców; ³¹cznie na jego konkurentów mo¿e 
paœæ znacznie wiêcej g³osów ni¿ na niego samego. System wiêkszoœci wzglêdnej mo¿e te¿ 
wypaczyæ wolê wyborców, gdy¿ nie uwzglêdnia proporcji pomiêdzy oddanymi g³osami 
a zdobytymi mandatami. Wyj¹tkowo mo¿e nawet doprowadziæ do sytuacji, gdy ugrupowanie, 
na które w skali kraju oddano najwiêcej g³osów, przegra wybory.

Zaobserwowano, ¿e d³ugotrwa³e pos³ugiwanie siê systemem wiêkszoœci wzglêdnej 
sprzyja ukszta³towaniu siê w pañstwie systemu dwupartyjnego; jedynie du¿e partie polityczne 
maj¹ szansê na zdobycie mandatu. To z kolei sprzyja stabilizacji politycznej, gdy¿ niemal 
zawsze wybory koñcz¹ siê uzyskaniem przez jedn¹ partiê wiêkszoœci mandatów.

W Polsce system wiêkszoœci wzglêdnej stosowany jest w wyborach do Senatu. 
Zwyciêzca zazwyczaj uzyskuje bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ mandatów; zdarzy³o siê tak w 4 z 7 
przeprowadzonych od 1989 r. wyborach. System wiêkszoœci wzglêdnej w okrêgach 
jednomandatowych jest te¿ stosowany w wyborach do rad gmin.

Jest to modyfikacja systemu wiêkszoœci wzglêdnej, usuwaj¹ca jej najwa¿niejsze wady. 
Mandat zdobywa ten kandydat, który uzyska³ ponad po³owê oddanych g³osów (bezwzglêdn¹ 

5.3. System wyborczy

Nie istnieje doskona³y system wyborczy. Ka¿dy wybór ma swoje wady i zalety. Poni¿ej 
schemat podzia³u podstawowych systemów wyborczych:

SYSTEMY WYBORCZE

systemy mieszanewiêkszoœciowe proporcjonalne
(wiele wariantów)

wiêkszoœæ
wzglêdna          

wiêkszoœæ
bezwzglêdna          
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wiêkszoœæ – st¹d nazwa systemu). Si³¹ rzeczy system ten mo¿na stosowaæ jedynie w okrêgach 
jednomandatowych .  Jego  pods tawow¹ za le t¹  j es t  to ,  ¿e  gwaran tu je ,  
i¿ zwyciêzca cieszy siê szerokim poparciem spo³ecznym – uzyska³ ponad 50 proc. g³osów 
wyborców. Wad¹ zaœ to, ¿e mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nikt takiej liczby g³osów nie zdobêdzie. 
W tej sytuacji wybory s¹ nierozstrzygniête i konieczne jest przeprowadzenie ponownego 
g³osowania, czyli drugiej tury wyborów. St¹d potoczna nazwa takich wyborów – „wybory 
w dwóch turach”. Poniewa¿ ponowne przeprowadzenie g³osowania (wed³ug tych samych 
zasad) znowu mog³oby nie przynieœæ rozstrzygniêcia, druga tura wyborów odbywa siê ju¿ 
wed³ug innych regu³. Dwa najbardziej rozpowszechnione rozwi¹zania to:

ograniczenie liczby kandydatów do dwóch, tak by tym samym zapewniæ 
jednemu z nich uzyskanie wiêkszoœci bezwzglêdnej (tzw. balota¿);
przeprowadzenie drugiej tury zgodnie z zasad¹ wiêkszoœci wzglêdnej.

Pierwsze z tych rozwi¹zañ stosuje siê powszechnie w przypadku wyborów 
prezydenckich, w tym w Polsce; najwa¿niejszym wyj¹tkiem s¹ Stany Zjednoczone.

W tym systemie mandaty winny byæ zatem tak rozdzielone, by ka¿de ugrupowanie 
otrzyma³o ich proporcjonalnie tyle, ile procent wyborców na nie g³osowa³o.

Warunki urzeczywistnienia proporcjonalnoœci s¹ dwa. Po pierwsze, wybory musz¹ byæ 
przeprowadzone w okrêgach wielomandatowych. Po drugie, wyborcy oddaj¹ g³osy nie na 
konkretnych kandydatów, tylko na listy wyborcze (powinno byæ przynajmniej trzy). Mandaty 
dzielone s¹ pomiêdzy listy.

W ramach systemu proporcjonalnego wypracowano liczne dodatkowe mo¿liwoœci 
wp³ywania na wynik wyborów. Stosuje siê je, by wzmocniæ lub os³abiæ ugrupowania 
okreœlonej wielkoœci lub te¿ ograniczyæ ich liczbê w parlamencie. Najczêœciej stosowane 
metody to:

Okreœlenie odpowiedniej wielkoœci okrêgów wyborczych.
Wprowadzenie tzw. listy pañstwowej (ogólnokrajowej).
Progi wyborcze, zwane te¿ klauzulami zaporowymi.

Mianem tym okreœla siê rozwi¹zania polegaj¹ce na zastosowaniu w jednych wyborach 
elementów co najmniej dwóch ró¿nych systemów wyborczych.

W Polsce wypracowano model niezale¿nych organów pañstwowych zwanych 
. Na szczeblu centralnym istnieje Pañstwowa Komisja Wyborcza. 

Jest to sta³y najwy¿szy organ wyborczy w³aœciwy do przeprowadzenia wszystkich typów 
wyborów i referendów.

 to jednostki terytorialne, w ramach których dokonuje siê podzia³u 
mandatów.  to czêœæ okrêgu wyborczego objêta jednym spisem 
wyborców. W Polsce przyjêto model sta³ych i jednolitych obwodów g³osowania dla 
wszystkich rodzajów wyborów.

Z czynnego prawa wyborczego mog¹ w praktyce skorzystaæ tylko ci wyborcy, którzy 
znajd¹ siê na liœcie uprawnionych do g³osowania zwanej .

W Polsce kandydatów w wyborach mog¹ zg³aszaæ zarówno partie polityczne, jak 
i wyborcy niezrzeszeni.

n

n

komisjami wyborczymi

Okrêgi wyborcze
Obwód g³osowania

spisem wyborczym

Systemy proporcjonalne

n

n

n

5.4. Organizacja wyborów

Systemy mieszane
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Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ i przeprowadzeniem wyborów s¹ pokrywane 
z bud¿etu pañstwa, a ponoszone przez komitety wyborcze s¹ pokrywane z ich Ÿróde³ 
w³asnych. W przypadku komitetów wyborczych partii politycznych œrodki finansowe mog¹ 
pochodziæ jedynie z funduszu wyborczego tej partii. Natomiast komitety wyborcze 
organizacji oraz komitety wyborcze wyborców mog¹ finansowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ jedynie 
z indywidualnych wp³at obywateli.

W odniesieniu do wszystkich rodzajów wyborów kodeks wyborczy przewiduje limity 
wydatków, które komitety mog¹ ponieœæ w zwi¹zku z uczestnictwem w nich. Rozwi¹zanie to 
ma na celu wyrównanie szans bogatszych i biedniejszych uczestników ¿ycia politycznego.

W przypadku wyborów do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego partie 
polityczne, których komitety wyborcze uczestniczy³y w wyborach, partie wchodz¹ce 
w sk³ad koalicji wyborczych, a tak¿e komitety wyborcze wyborców, mog¹ ubiegaæ siê 
o zwrot czêœci kwot wydatkowanych w wyborach. Dotyczy to jednak tylko tych partii 
(komitetów), które uzyska³y co najmniej jeden mandat. Zwrot wydatków nastêpuje poprzez 
wyp³atê dotacji z bud¿etu pañstwa zwanej "dotacj¹ podmiotow¹".

 zawsze odbywaj¹ siê ³¹cznie. Zarz¹dza je Prezydent RP nie 
póŸniej ni¿ na 90 dni przed up³ywem 4 lat od rozpoczêcia kadencji Sejmu i Senatu, 
wyznaczaj¹c wybory na dzieñ wolny od pracy, przypadaj¹cy w ci¹gu 30 dni przed up³ywem 
4 lat od rozpoczêcia kadencji obu izb. W przypadku skrócenia kadencji Sejmu – skracana jest 
tak¿e kadencja Senatu. Prezydent zarz¹dza wtedy wybory, wyznaczaj¹c ich datê na dzieñ 
przypadaj¹cy nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 45 dni od dnia zarz¹dzenia skrócenia kadencji Sejmu 
(art. 98 Konstytucji RP).

5.5. Przebieg i wyniki wyborów

Wybory parlamentarne

G³osowanie w wyborach 
parlamentarnych 2011 r.,
Ÿród³o: Wikipedia

Ostatnie wybory do Sejmu i Senatu odby³y siê w Polsce 9 paŸdziernika 2011 r. 
Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku po raz pierwszy odby³y siê 
w okrêgach jednomandatowych. Zmiana ta zosta³a uchwalona przez Sejm RP w Ustawie 
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112). Frekwencja 
wyborcza wed³ug komunikatów PKW wynios³a – 48,92 proc.

Wed³ug Konstytucji najbli¿sze wybory parlamentarne odbêd¹ siê w 2015 roku.
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Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywaj¹ siê w okresie wyborczym 
ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej. Wybory na terytorium Polski zarz¹dza 
Prezydent RP nie póŸniej ni¿ na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczaj¹c ich datê na dzieñ 
wolny od pracy przypadaj¹cy w okresie wyborczym.

Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego we wszystkich krajach cz³onkowskich 
odby³y siê w niedzielê 7 czerwca 2009 roku. Wyborcy g³osuj¹cy w Polsce dokonali wyboru 50 
spoœród 1301 kandydatów zarejestrowanych w Polsce z ³¹cznej liczby 736 
eurodeputowanych, którzy zasiadaj¹ w Parlamencie Europejskim. Frekwencja –24,53 proc.

Nastêpne Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce i innych krajach UE 
zaplanowano w 2014 roku.

Mapa 2. 
Podzia³ mandatów pomiêdzy komitety 
wyborcze w poszczególnych okrêgach 
w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego 
w Polsce w 2009 r., 
Ÿród³o: Wikipedia

Tabela 8. Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu RP

Platforma Obywatelska RP 

Prawo i Sprawiedliwoœæ

Ruch Palikota

Polskie Stronnictwo Ludowe

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Mniejszoœæ Niemiecka

Tabela 9. Oficjalne wyniki wyborów do Senatu RP wg liczby mandatów

Platforma Obywatelska RP 

Prawo i Sprawiedliwoœæ

Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW Cimoszewicz do Senatu

39,18%

29,89%

10,02%

8,36%

8,24%

0,19%

207 mandatów

157 mandatów

40 mandatów

28 mandatów

27 mandatów

1 mandat

63

31

21

1

1

1

1

KWW Marka Borowskiego

KWW Kazimierza Kutza

KWW Rafa³a Dutkiewicza
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Mapa 3. Wyniki wyborów do Sejmików 
wojewódzkich w Polsce 
w 2010 r., 
autor: Robert Wielgórski,
Ÿród³o: Wikipedia

Kandydaci w wyborach zg³aszani s¹ przez . Komitety – 
a w³aœciwie stoj¹ce za nimi si³y polityczne – dysponuj¹ niemal pe³n¹ swobod¹, co do wyboru 
kandydatów, oczywiœcie pod warunkiem, ¿e posiadaj¹ oni bierne prawo wyborcze. Jedynym, 
wprowadzonym w 2011 r., ograniczeniem tej swobody jest wymóg zapewnienia na listach 
wyborczych parytetu p³ci. Dotyczy on tych wyborów, w których wyborcy g³osuj¹ na listy 
kandydatów, a zatem wyborów do Sejmu, do Parlamentu Europejskiego, rad miejskich 
w miastach na prawach powiatów, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. W przypadku 
wszystkich tych wyborów liczba kandydatów-kobiet i liczba kandydatów-mê¿czyzn na liœcie 

komitety wyborcze

Wybory Prezydenta RP

Wybory samorz¹dowe

 zarz¹dza Marsza³ek Sejmu na dzieñ przypadaj¹cy nie 
wczeœniej ni¿ na 100 dni i nie póŸniej ni¿ na 75 dni przed up³ywem kadencji urzêduj¹cego 
Prezydenta RP. W przypadku opró¿nienia urzêdu Prezydenta Marsza³ek zarz¹dza wybory nie 
póŸniej ni¿ w 14 dniu po opró¿nieniu urzêdu, wyznaczaj¹c datê wyborów na dzieñ wolny od 
pracy przypadaj¹cy w ci¹gu 60 dni od dnia zarz¹dzenia wyborów (art. 128 Konstytucji).

Ostatnie wybory wy³oni³y pi¹tego prezydenta w III Rzeczypospolitej, nastêpcê 
zmar³ego w trakcie kadencji prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Pierwsza tura wyborów odby³a 
siê 20 czerwca 2010 r., a druga tura dwa tygodnie póŸniej – 4 lipca. Na prezydenta wybrany 
zosta³ Bronis³aw Komorowski. Wed³ug Konstytucji najbli¿sze wybory prezydenckie odbêd¹ 
siê w 2015 roku.

 do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, jak te¿ 
wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta) odbywaj¹ siê ³¹cznie. Zarz¹dza je Prezes Rady 
Ministrów nie wczeœniej ni¿ na 4 miesi¹ce i nie póŸniej ni¿ na 3 miesi¹ce przed up³ywem 
kadencji rad. Datê wyborów wyznacza na ostatni dzieñ wolny od pracy poprzedzaj¹cy up³yw 
kadencji rad.

Ostatnie wybory samorz¹dowe VI kadencji odby³y siê 21 listopada 2010 r. (I tura). 
II tura (ponowne g³osowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) odby³a 
siê 5 grudnia i 19 grudnia 2010 r. Co istotne mo¿na zauwa¿yæ tutaj regu³ê, ¿e im ni¿szy 
szczebel w³adzy i mniejsza gmina, tym partie polityczne w wyborach samorz¹dowych 
zdobywaj¹ mniej mandatów na rzecz komitetów lokalnych.
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Okres pomiêdzy momentem zakoñczenia kampanii wyborczej a momentem 
zakoñczenia g³osowania to tzw. . W czasie tym zabronione jest prowadzenie 
agitacji wyborczej, w szczególnoœci zwo³ywanie zgromadzeñ, organizowanie pochodów 
i manifestacji, wyg³aszanie przemówieñ oraz rozpowszechnianie materia³ów wyborczych. 
Nie mo¿na równie¿ podawaæ do publicznej wiadomoœci wyników sonda¿y wyborczych. 
Naruszenie powy¿szych zasad podlega karze grzywny.

W wyborach samorz¹dowych wynik wyborów ustala odpowiednia terytorialna 
komisja wyborcza. Wybory do rad gmin niebêd¹cych miastami na prawach powiatów 
odbywaj¹ siê zgodnie z za³o¿eniami systemu wiêkszoœci wzglêdnej, dlatego te¿ mandat 
przypada tam temu kandydatowi, który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów. W przypadku 
wyborów do pozosta³ych rad oraz sejmiku wojewódzkiego mandaty dzielone s¹ podobnie jak 
w wyborach parlamentarnych – pomiêdzy listy wyborcze w oparciu o metodê d'Hondta 
z pominiêciem list, które nie przekroczy³y progu wyborczego, a pomiêdzy kandydatów na 
liœcie w kolejnoœci otrzymanej przez nich liczby g³osów.

W przypadku wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) stosuje siê system 
wiêkszoœci bezwzglêdnej – za wybranego uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ wiêcej ni¿ 
po³owê wa¿nie oddanych g³osów. Gdyby ¿aden z kandydatów nie osi¹gn¹³ tej wiêkszoœci to, 
podobnie jak w wyborach prezydenckich, przeprowadza siê g³osowanie ponowne, w którym 
bierze udzia³ dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêcej g³osów w pierwszej turze 
wyborów. Jednak inaczej ni¿ w wyborach Prezydenta RP, w przypadku, gdyby któryœ 
z kandydatów nie chcia³ lub nie móg³ wzi¹æ udzia³u w drugiej turze, to jest ona 
przeprowadzana z udzia³em tylko jednego kandydata. By wygraæ musi on uzyskaæ 
bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ wa¿nie oddanych g³osów, w przeciwnym wypadku wyboru wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) dokonuje rada gminy bezwzglêdna wiêkszoœci¹ g³osów 
ustawowego sk³adu rady.

cisza wyborcza

nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ 35 proc. wszystkich kandydatów. W wyborach prezydenckich oraz 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) –co oczywiste – ale tak¿e w wyborach do Senatu i do 
rad gmin niebêd¹cych miastami na prawach powiatów nie obowi¹zuj¹ ¿adne ograniczenia 
dotycz¹ce proporcji kobiet i mê¿czyzn wystawianych przez poszczególne komitety.

Najwa¿niejszym politycznie wymogiem dokonania zg³oszenia kandydata 
lub listy kandydatów jest koniecznoœæ uzyskania poparcia odpowiedniej liczby wyborców; 
potocznie okreœla siê to mianem zbierania podpisów.

Jedynym przypadkiem wyborów, w których podpisów zbieraæ nie trzeba 
s¹ wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e kandydata mo¿e 
w nich zg³osiæ jedynie komitet wyborczy, który zarejestrowa³ listy w wyborach do rady gminy 
w co najmniej po³owie okrêgów, co wszak oznacza koniecznoœæ zebrania odpowiedniej liczby 
podpisów.

 – to szereg zorganizowanych dzia³añ nastawionych 
na pozyskanie poparcia wyborców.

Rozpoczêcie kampanii wyborczej nastêpuje w momencie og³oszenia przez uprawniony 
organ postanowienia o zarz¹dzeniu wyborów, a koñczy siê na 24 godziny przed dniem 
g³osowania (art. 104 kw). Tylko w tym czasie partie polityczne i wyborcy mog¹ podejmowaæ 
czynnoœci wyborcze okreœlone w ustawach wyborczych; zak³adaæ komitety wyborcze, zbieraæ 
podpisy, zg³aszaæ kandydatów itd. Prowadzenie agitacji wyborczej w tym okresie jest œciœlej 
nadzorowane.  Mo¿na j¹  prowadziæ  jedynie  na  zasadach,  w formach,  
w czasie i w miejscach okreœlonych w kodeksie wyborczym.

Kampania wyborcza
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5.6. Partycypacja kobiet w organach w³adzy

Wa¿nym problemem w Polsce jest nadal sprawa  (udzia³u) kobiet 
w organach w³adzy. Jak wynika z analizy Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzonej na 
podstawie danych Pañstwowej Komisji Wyborczej, ponad 90 proc. wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast to mê¿czyŸni. Udzia³ kobiet we w³adzach samorz¹dowych wzrós³
 o 4 proc. w porównaniu z wyborami w 2006 roku.

W wyborach samorz¹dowych sprzed siedmiu lat kobiety stanowi³y 29 proc. osób 
kandyduj¹cych, a w 2010 roku by³o to 31 proc. Wzros³a równie¿ liczba wybranych kobiet. 
W 2006 roku 21 proc. radnych stanowi³y kobiety, a w 2010 odsetek ten wyniós³ ju¿ 25 proc.

partycypacji

kobiety

mê¿czyŸni

Radni wszystkich szczebli samorz¹du
wybrani w 2010 roku

25%

75%

Wykres 1. Analiza Instytutu Spraw Publicznych 
na podstawie danych z PKW.

Bez wzglêdu na rodzaj wyborów wyniki zawsze s¹ og³aszane w formie obwieszczenia 
w odpowiednim dzienniku urzêdowym. Jeœli chodzi o wszystkie wybory ogólnokrajowe oraz 
wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest to „Dziennik Ustaw”, a obwieszczenie 
wydaje PKW. W przypadku wyborów organów stanowi¹cych samorz¹du terytorialnego 
wyniki og³asza siê w wojewódzkim dzienniku urzêdowym. Dokonuje tego w³aœciwy 
komisarz wyborczy.

W terminie trzech miesiêcy od dnia wyborów pe³nomocnik finansowy komitetu 
wyborczego zobowi¹zany jest przed³o¿yæ organowi wyborczemu, któremu komitet z³o¿y³ 
zawiadomienie o swym utworzeniu, sprawozdanie finansowe. Dopiero po dokonaniu 
finansowego rozliczenia wyborów ulegaj¹ rozwi¹zaniu komitety wyborcze.

W zale¿noœci od wyników uzyskanych w wyborach do Sejmu partiom politycznym 
przys³uguje  (art. 28 i 29 ustawy o partiach politycznych). Subwencja to œrodki 
finansowe przekazywane z bud¿etu pañstwa na dzia³alnoœæ statutow¹ partii politycznych. 
Otrzymuj¹ j¹ te partie, które:

w wyborach do Sejmu tworzy³y komitet wyborczy, którego listy otrzyma³y 
w skali kraju co najmniej 3 proc. g³osów lub
w wyborach do Sejmu wesz³y w sk³ad koalicji wyborczej, której listy 
otrzyma³y w skali kraju co najmniej 6 proc. g³osów.

Zgodnie z rozwi¹zaniami ustawy o partiach politycznych subwencja stanowi 
podstawowe Ÿród³o finansowania partii politycznych w Polsce.

Jeœli dochodzi do wygaœniêcia mandatu, któregoœ z cz³onków organu 
przedstawicielskiego w trakcie kadencji, powstaje problem uzupe³nienia sk³adu. Odbywaj¹ 
siê wówczas albo wybory uzupe³niaj¹ce lub nastêpuje powierzenie mandatu nastêpnemu 
kandydatowi z listy, z której obsadzono mandat. W przypadku organów jednoosobowych, jak 
Prezydent RP, problem ewentualnego uzupe³nienia ich sk³adu naturalnie nie istnieje. Je¿eli 
nast¹pi opró¿nienie urzêdu Prezydenta RP w trakcie kadencji, przeprowadza siê wybory 
przyœpieszone w trybie art. 128.2 Konstytucji RP, co w praktyce oznacza skrócenie terminów 
przeprowadzenia niektórych czynnoœci wyborczych. Sprawa przedstawia siê identycznie, 

2w przypadku wygaœniêcia mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta . 

subwencja

n

n
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Najmniej licznie kobiety reprezentowane s¹ w organach wykonawczych (wójtowie, 
burmistrzowie i prezydenci miast). Po wyborach z 2010 r. ich liczba wzros³a tylko o 1 proc. 
w porównaniu do stanu z 2006 r. Wci¹¿ ponad 90 proc. wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast to mê¿czyŸni. Niestety w 57 gminach ani jedna kobieta nie sprawuje w³adzy 
wykonawczej, ani nie zasiada w organach stanowi¹cych. Wyj¹tek Pani Prezydent Miasta 
Sto³ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc tylko potwierdza tê niechlubn¹ regu³ê. 
Intensyfikacja dzia³añ na rzecz zwiêkszenia partycypacji kobiet w polityce, jak do tej pory nie 
przek³ada siê na znacz¹cy wzrost wyniku kobiet w wyborach samorz¹dowych. Zabiegi 
zmierzaj¹ce do wprowadzenie parytetu p³ci na listach wyborczych w wyborach ró¿nych 
szczebli oraz zobowi¹zania partii i komitetów wyborczych do przestrzegania zasad równoœci 
p³ci, mog¹ zmieniæ obecny stan rzeczy i zmniejszyæ istniej¹ce dysproporcje, dopuszczaj¹c 
kobiety do decydowania o sprawach publicznych z pozycji decydentów, a nie tylko biernych 

3odbiorców prawa krajowego i lokalnego .

kobiety

mê¿czyŸni

Organy wykonawcze w gminach 
w 2010 roku 9%

91%

Wykres 2. Analiza Instytutu Spraw Publicznych 
na podstawie danych z PKW.

Procent partycypacji kobiet wygl¹da ró¿nie w poszczególnych województwach 
i powiatach. Przyk³adowo w powiecie kieleckim w samorz¹dach kobiety stanowi¹ kolejno:
 w radach gminnych 31,58 proc. wszystkich cz³onków, a w so³ectwach 32,01 proc. so³tysów.

Wed³ug zapisów uchwalonego na pocz¹tku 2011 roku Kodeksu Wyborczego do 
Parlamentu, co najmniej 35 proc. miejsc na listach wyborczych przeznaczonych jest dla 
kobiet. Dziêki tym zmianom z pewnoœci¹ wzroœnie liczba parlamentarzystek.

Niestety na ni¿szych szczeblach w³adzy sytuacja nadal jest niezadowalaj¹ca. Najgorzej 
jest w radach powiatów, gdzie radne stanowi¹ poni¿ej 20 proc. ogó³u. Nie lepiej jest w radach 
gmin. Zdarzaj¹ siê te¿ takie, w których kobiety wcale nie maj¹ swojej reprezentacji. Wed³ug 
danych PKW w 62 gminach nie zasiada ani jedna kobieta. Rzadkoœci¹ jest fakt, gdy w radach 
gmin mê¿czyŸni stanowi¹ mniejszoœæ (na 2479 gmin jedynie w 92 kobiety stanowi¹ 
wiêkszoœæ w organach stanowi¹cych np. w œwiêtokrzyskiej gminie Chêciny).

2 Dr hab. Mariusz Jagielski, Prawo wyborcze – wersja beta, Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego
3 Dr Jacek Kucharczyk, Kobiety w samorz¹dzie - Informacja prasowa Instytutu Spraw Publicznych, 4 marca 2011.
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Panie Grzesiu, mo¿na prosiæ herbatkê...

Rozdzia³ 6

Kobiety w samorz¹dach

Rada gminy 2030 r.

Klaudia Wojciechowicz

6.1. Dlaczego jest tak ma³o kobiet w samorz¹dach?

Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka i s¹ one wzajemnie powi¹zane.
Jedn¹ z przyczyn, skromnego udzia³u kobiet w samorz¹dach lokalnych s¹ bardzo silne

 na temat roli kobiet w spo³ecznoœci. 

Zgodnie ze stereotypowym myœleniem funkcjonuj¹cymi w Polsce, zw³aszcza na wsi, 
aktywnoœæ kobiet powinna ograniczaæ siê do  i wychowywania dzieci. 
Stereotypy sprawiaj¹, ¿e wiele osób, w tym same kobiety, nie wyobra¿a sobie dla kobiety innej 
roli, ni¿ rola ¿ony i matki. Zgodnie z takim stereotypowym podzia³em ról na mêskie i kobiece 
obszar w³adzy i polityki jest zarezerwowany wy³¹cznie dla mê¿czyzn. W takiej sytuacji udzia³ 

 
stereotypy

Stereotypy – to zbiorowe opinie oparte na niepe³nej wiedzy oraz fa³szywych 
przekonaniach o œwiecie. Stereotypy, mimo ¿e nieprawdziwe, utrwalone s¹ przez 
tradycjê i trudno podlegaj¹ zmianom.

opieki nad domem
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kobiet we w³adzach samorz¹dowych i ¿yciu politycznym jest postrzegany jako fanaberia. 
Zaanga¿owanie kobiet wykraczaj¹ce poza sferê domowych obowi¹zków, nie tylko nie 
spotyka siê z aprobat¹ czy wsparciem, ale czêsto staje siê powodem krytyki.

 ze strony domowników i lokalnej spo³ecznoœci jest siln¹ 
barier¹ powstrzymuj¹c¹ przed jakimkolwiek dzia³aniem, nie tylko politycznym. Praca 
w strukturach samorz¹dowych to zajêcie czasoch³onne, dlatego bez wsparcia ze strony 
rodziny, spo³ecznoœci i lokalnych w³adz mo¿liwoœæ udzia³u kobiet w lokalnej polityce jest 
powa¿nie ograniczona przez , który kobiety zmuszone s¹ poœwieciæ sprawom 
domowym. Tymczasem nie ma powodu, dla którego kobiety musz¹ byæ stawiane wobec 
dramatycznego wyboru: dom czy realizacja aspiracji lub zainteresowañ. Jeœli jest wola – 
istnieje szereg rozwi¹zañ, których wprowadzenie u³atwi kobietom pogodzenie obowi¹zków 
domowych z publicznymi.

Przestrzeñ polityki czy w³adzy samorz¹dowej czêsto kojarzy nam siê z doœæ 
sformalizowanymi oficjalnymi formami, gdzie owszem jest miejsce na krawaty, ale nie na 
dzieci. Tymczasem jest to jedynie nasze przyzwyczajenie do postrzegania rzeczy w pewien 
okreœlony sposób. Œwietnym przyk³adem tego jest radna Maja Wagner, która na sesji Rady 
Miasta w Gdyni wesz³a na mównicê wraz z kilkumiesiêczn¹ córeczk¹, by zaprezentowaæ dwa 
projekty uchwa³. Niemowlê bez problemu podesz³o do dwugodzinnego posiedzenia, 
przesypiaj¹c wiêksza czêœæ lub gaworz¹c od czasu do czasu. „Mam ¿al do œwiata, ¿e tak 
namolnie próbuje wmówiæ m³odym ludziom, ¿e pojawienie siê dziecka zamyka drzwi w wielu 
dziedzinach ¿ycia”– powiedzia³a po sesji radna gminy.

Brak zachêty i wsparcia

brak czasu

Innym przyk³adem jest radna gminy Olecko Wioletta ¯ukowska, która na spotkanie 
z m³odzie¿¹, na którym dyskutowano zagadnienie „kobiety w samorz¹dzie” przyby³a 
z miesiêczn¹ córeczk¹. Bycie matk¹ nie musi oznaczaæ koniecznoœci zamkniêcia w czterech 
œcianach domu; koniecznym jest jednak oswojenie siê z widokiem karmi¹cej matki w urzêdzie 
czy uznania, ¿e posiadanie dziecka to rzecz naturalna, która nie powinna prowadziæ 
do wykluczenia i odse-parowania kobiety od spo³ecznoœci.

Radna Maja Wagner 
fot.@ Marcin Hora³a /facebook

Radna Wioletta ¯ukowska
Ÿród³o: Fundacja Feminoteka

projekt wszyscy ró¿ni, wszyscy równi
http://www.feminoteka.pl/wszyscyrozni/?p=123
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Parlamentarzystka Agnieszka Pomaska,
fot. Tomasz Gzell PAP

Parlamentarzystka Agnieszka Pomaska tak¿e œwietnie ³¹czy obowi¹zki pos³anki 
i mamy pojawiaj¹c siê na obradach sejmu ze ma³ym dzieckiem. Obecnoœæ dzieci na radach 
miasta czy obradach sejmu w ¿aden sposób nie zak³óci³a pracy tych organów, a jak relacjonuj¹ 
obecni atmosfera pracy staje siê bardziej spokojna i ¿yczliwa.

Najwy¿sza pora, aby przestrzeñ samorz¹dowa i urzêdowa sta³a siê bardziej przyjazna, 
naturalna i ludzka. Bli¿sza zwyk³ego codziennego ¿ycia mieszkañców i dostosowana do ich 
realnych potrzeb. Taka zmiana jest mo¿liwa; jednak zacz¹æ siê musi w naszych w³asnych 
g³owach.

Kobiety maj¹ wszystkie cechy potrzebne w polityce. Historia sprawowania w³adzy 
przez kobiety nie jest jak¹œ nowa mod¹ – korzeniami siêga staro¿ytnoœci. Niemal w ka¿dej 
epoce historycznej mo¿na znaleŸæ przyk³ady kobiet stoj¹cych na czele pañstw. Tak¿e 
w czasach nowo¿ytnych wiele kobiet pe³ni³o i nadal pe³ni funkcjê szefów rz¹dów czy pañstw. 
W 1999 r. Szwecja zosta³a pierwszym pañstwem, w gabinecie którego wiêkszoœæ stanowi³y 
kobiety (11 kobiet i 9 mê¿czyzn). Obecnie wszystkie najwy¿sze stanowiska pañstwowe 
w Australii zajmuj¹ wy³¹cznie kobiety (królowa, gubernator generalna i premier). 
Margaret Thatcher, Hanna Suchocka czy Angela Merkel – przyk³ady mo¿na mno¿yæ. Jak 
wiêkszoœæ stereotypów tak¿e i ten o przypisanej kobiecie roli nijak ma siê do otaczaj¹cej nas 
rzeczywistoœci. Fakty pokazuj¹, ¿e kobiety doskonale radz¹ sobie na najwy¿szych szczeblach 
w³adzy i nie ma powodu, aby nie piastowa³y funkcji tak¿e we w³adzach lokalnych.

Kobiety maj¹ wszystkie cechy potrzebne w polityce – s¹ komunikatywne, 
odpowiedzialne, wra¿liwe spo³ecznie, wytrwa³e i zdeterminowane w d¹¿eniu do celu oraz 
umiejêtnie potrafi¹ ³¹czyæ ostro¿noœæ z wizj¹. Jedyne czego potrzeba to zmiana sposobu 
myœlenia o roli kobiet i sposobie sprawowania polityki.

Bez równego udzia³u kobiet i mê¿czyzn w podejmowaniu decyzji nie mo¿na mówiæ 
o pe³nej demokracji. Brak udzia³u kobiet w lokalnych w³adzach prowadzi do sytuacji, w której 
ignorowane s¹ te obszary, do których wiêksz¹ uwagê przywi¹zuj¹ kobiety. Nie chodzi 
o celowe pomijanie tych obszarów przez mê¿czyzn. Odmiennoœæ doœwiadczeñ kobiet 
i mê¿czyzn sprawia, ¿e inne rzeczy s¹ dla nas wa¿ne, na inne aspekty zwracamy uwagê. Brak 
kobiet w lokalnych strukturach samorz¹dowych si³¹ rzeczy powoduje, ¿e w³adza reprezentuje 
ograniczony punkt widzenia.

6.2. Dlaczego kobiety powinny wspó³decydowaæ?
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6.3. Zmiana stereotypów

Ko³a gospodyñ i stowarzyszenia.

Babcine Pogotowie

Walczmy ze stereotypami

Mimo istniej¹cych ograniczeñ kobiety zaczynaj¹ coraz aktywniej braæ udzia³ w ¿yciu 
spo³ecznym i politycznym. Organizuj¹c siê we wszelkiego rodzaju ko³a, kluby, krêgi 
i stowarzyszenia wspieraj¹ siê w realizacji swoich zawodowych i prywatnych marzeñ. Dziêki 
takiemu wsparciu zaczynaj¹ wychodziæ z domu i dzia³aæ w najbli¿szym otoczeniu. Organizuj¹ 
warsztaty, zajêcia dla dzieci, pomoc dla najbiedniejszych. Myœl¹ o przysz³oœci – edukuj¹ 
siebie i dbaj¹ o edukacjê swoich dzieci. Z tego miêdzy innymi powodu stowarzyszenia s¹ 
trudnym do przecenienia elementem budowania demokracji i pe³nego udzia³u kobiet w ¿yciu 
lokalnych spo³ecznoœci.

Spotkania i dzia³ania w kobiecym gronie s¹ dla wielu kobiet pierwsza okazj¹, by 
spróbowaæ rolê liderki. Mê¿czyŸni, ze wzglêdu na ró¿ne sposoby wychowywania ch³opców 
i dziewczynek, maj¹ czêsto wiêksz¹ ³atwoœæ w zabieraniu g³osu i zajmowania kierowniczego 
stanowiska. W takiej sytuacji kobiety czêsto wycofuj¹ siê ustêpuj¹c miejsca. Dzia³anie 
w grupie samych kobiet u³atwia dzielenie siê swoimi spostrze¿eniami i opiniami oraz 
odnalezienie siê w roli liderki.

Zorientujmy siê jakie stowarzyszenia,
ko³a gospodyñ i organizacje dzia³aj¹ na terenie naszej gminy.

Poznajmy siê z nimi!
Wybierzmy siê na spotkanie, zobaczmy czym siê zajmuj¹, co robi¹.

Przy³¹czmy siê!

Czêsto wydaje nam siê, ¿e nie mamy nic do zaoferowania i nasza obecnoœæ nie 
przyniesie nikomu po¿ytku. To najwiêkszy b³¹d jaki pope³niamy w myœleniu o sobie! 

KA¯DA z nas ma szczególne cechy i umiejêtnoœci. Ka¿da z nas jest wyj¹tkowa i ma 
wiele do przekazania. Podzielmy siê t¹ wyj¹tkowoœci¹ z innymi i pozwólmy im j¹ odkryæ! 
Cierpliwoœæ, znajomoœæ komputera, umiejêtnoœæ pieczenia pysznego ciasta, bieg³oœæ 
w rachunkach, dobra rêka do roœlin, poczucie humoru, umiejêtnoœæ s³uchania, wolny czas 
i wiele, wiele innych – ka¿da z nas ma zasoby, których sama nie docenia. Wykorzystajmy je!

Mo¿emy tak¿e za³o¿yæ w³asne stowarzyszenie lub grupê wsparcia. Grupa starszych pañ 
z Krobi niedaleko Gostynia mia³a trochê wolnego czasu. Panie postanowi³y wykorzystaæ go 
organizuj¹c pierwsze w Polsce . Teraz ka¿dy rodzic mo¿e oddaæ dziecko 
pod ich opiekê, zupe³nie za darmo. Dziêki tej niewielkiej wydawa³oby siê inicjatywie ¿adna 
mama w Krobi nie ma problemu z opiek¹ nad dzieckiem. Jak mówi¹ same Babcie z Krobi – nie 
tylko dobrze siê bawi¹, ale tak¿e zyska³y szacunek i uznanie mieszkañców. To tak¿e dziêki ich 
wsparciu i zaanga¿owaniu inne kobiety mog¹ byæ bardziej aktywne – np. w lokalnym 
samorz¹dzie.

Stereotypy to niewidzialna bariera utrudniaj¹ca aktywnoœæ kobiet, w szczególnoœci ich 
udzia³ w podejmowaniu wa¿nych decyzji i wp³yw na lokaln¹ politykê. Zmiana stereotypów 
nie jest rzecz¹ ³atw¹, ale nie jest te¿ niemo¿liwa. 
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Kobiety przywi¹zuj¹ mniejsza wagê do kwestii presti¿u i rangi, wykazuj¹ natomiast 
wiêksz¹ troskê o stworzenie warunków do normalnego funkcjonowania rodzin i lokalnych 
spo³ecznoœci. Tak¿e obszary zwi¹zane z kultur¹ i sztuk¹, czêsto ignorowane przez radnych 
mê¿czyzn, zyskuj¹ bardziej znacz¹ce miejsce, gdy w³adzê sprawuj¹ kobiety.

Udzia³ kobiet we w³adzach lokalnych uzupe³nia in¿ynieryjno–ekonomiczne myœlenie 
samorz¹du o aspekty spo³eczne i socjalne, przyczyniaj¹c siê tym samym do lepszego 
zaspokojenia potrzeb mieszkañców i pe³niejszego rozwoju gminy. Kobiety przywi¹zuj¹ 
wiêksz¹ wagê i k³ad¹ nacisk na wzrost jakoœci ¿ycia ni¿ na wzrost gospodarczy.

Bardzo wa¿nym powodem, dla którego kobiety powinny zasiadaæ w lokalnych 
w³adzach jest odmiennoœæ kobiecego sposobu sprawowania w³adzy. Kobiece podejœcie jest 
bardziej równoœciowe, mniej hierarchiczne. Dla kobiet czêsto wa¿niejsze jest dobro rodziny, 
spo³ecznoœci i powodzenie jakiegoœ przedsiêwziêcia ni¿ ich osobisty sukces. Bardziej ciesz¹ 
siê z tego, ¿e coœ uda³o siê zrobiæ, ni¿ z tego, ¿e one s¹ najwa¿niejsze, ¿e inni siê ich s³uchaj¹. 
Dziêki obecnoœci kobiet polityka lokalna nabiera mniej sformalizowanego charakteru, staje 
siê bardziej bezpoœrednia, nakierowana na ludzi i ich potrzeby.

Charakterystyczn¹ cech¹ kobiecego dzia³ania jest 
. W zarz¹dzaniu firm¹ 

uwa¿a siê to za atut. Kiedy szefowa rozmawia z pracownikami, poznaje punkt widzenia 
drugiego cz³owieka i mo¿e rozwi¹zaæ wiele problemów zanim narosn¹. Ludzie, którzy s¹ 
wys³uchani, czuj¹ siê dobrze w pracy, a dobra atmosfera sprawia, ¿e wszyscy pracuj¹ 
efektywniej.

Cech¹, która szczególnie predysponuje kobiety do udzia³u w zarz¹dzaniu gmin¹ jest ich 
umiejêtnoœæ organizowania dzia³añ. W swoim ¿yciu musz¹ ogarn¹æ wiele zadañ jednoczeœnie 
– pracê, dzieci, dom. Dlatego mówi siê czêsto o kobietach, ze s¹ 

.

Kobiety, byæ mo¿e dlatego, ¿e czêsto zmuszone s¹ radziæ sobie w ¿yciu nie dysponuj¹c 
du¿ymi zasobami dostrzegaj¹ . Zasoby gminy to nie tylko 
bud¿et gminy.

Œwietnym przyk³adem jest dzia³anie Beaty Bruczyñskiej – od 2007 r. so³tyski 
Skrzynek, wsi w województwie wielkopolskim. Nie dysponuj¹c œwietlic¹ ani innym 
miejscem, które mog³oby pos³u¿yæ za miejsce spotkañ i integracji lokalnej spo³ecznoœci Pani 
so³tys do zorganizowania wydarzenie spo³ecznoœciowego pos³u¿y³a siê jedyn¹ dostêpn¹ dla 
wszystkich przestrzeni¹ – ulic¹. „Imieniny ulicy” to wydarzenie, które odnios³o ogromny 
sukces i z wielkim powodzeniem, od kilku ju¿ lat, s³u¿y odbudowywaniu wiêzi i poczucia 
wspólnoty pomiêdzy mieszkañcami wsi.

empatia, czyli wspó³odczuwanie, 
nastawienie na komunikacjê i porozumienie z innym cz³owiekiem

mistrzyniami 
wielozadaniowoœci

potencja³ i wagê rzeczy ma³ych
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Kobiety w wiêkszym stopniu ni¿ mê¿czyŸni s¹ zainteresowane 
rozwi¹zywaniem problemów lokalnych w takich obszarach jak oœwiata, 
opieka spo³eczna, s³u¿ba zdrowia czy ochrona œrodowiska. Kobiety maj¹ 
zazwyczaj wiêksze predyspozycje do nawi¹zywania kontaktów 
ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹, dziêki czemu lepiej orientuj¹ siê w rzeczywistych 
potrzebach swojej wspólnoty.



Brak funduszy jest czêsto podawany przez w³adze samorz¹dowe jako 
usprawiedliwienie braku dzia³añ kulturalno-oœwiatowych oraz wszelkich innych. Powy¿szy 
przyk³ad pokazuje, ¿e to nie fundusze stanowi¹ problem – wa¿ny jest pomys³, zapa³ 
i kreatywnoœæ.

Istnieje kilka metod zmiany takich silnie zakorzenionych, fa³szywych przekonañ.

Po pierwsze: . 
Rozpowszechniajmy, mówmy, opowiadajmy o kobietach dzia³aj¹cych w lokalnych 
strukturach samorz¹dowych, dzia³aj¹cych aktywnie w polityce, w stowarzyszeniach. 
Pokazujmy œwiatu i sobie nawzajem, ¿e kobiety œwietnie sprawdzaj¹ siê w dzia³alnoœci 
samorz¹dowej, w polityce, w organizacjach pozarz¹dowych – jednym s³owem poza domem. 
Takie konkretne przyk³ady, które stoj¹ w sprzecznoœci z obowi¹zuj¹cymi stereotypami 
pokazuj¹, ¿e mo¿na ³¹czyæ karierê i wychowywanie dzieci. W ten sposób zawsze bêdziemy 
w stanie przeciwstawiæ stereotypowym ogólnikom.

Po drugie: 
Jeœli w naszej gminie so³tysk¹, radn¹, czy wójtem zostaje kobieta – jest to jednoczeœnie 

silna i wyrazista informacja, ¿e kobieta mo¿e byæ aktywna tak¿e poza domem. Nie bójmy siê 
wspieraæ takie kobiety, miejmy œwiadomoœæ, ¿e ich dzia³alnoœæ prze³amuje obowi¹zuj¹ce 
wzorce i jest krokiem milowym na drodze do zmiany myœlenia o roli kobiety. Nie wszystkie 
musimy zasiadaæ w samorz¹dach i zajmowaæ siê polityk¹, wa¿ne jest jednak, aby te z nas, 
które maja predyspozycje i chc¹, mog³y swobodnie realizowaæ siê w tym zakresie.

Istnieje szereg mo¿liwoœci i praktycznych rozwi¹zañ, których realizacja mo¿e pomóc 
funkcjonowaæ kobietom w strukturach lokalnej w³adzy np.:

uruchomienie punktów opieki nad dzieæmi (np. punktów ¿³obkowo 
przedszkolnych przy urzêdzie gminy),
mobilne k¹ciki dla dziecka w miejscu pracy,
wprowadzenie mo¿liwoœci pracy w niepe³nym wymiarze godzin,
wprowadzenie mo¿liwoœci elastycznego ustawienia godzin pracy,
mo¿liwoœci wykonywania czêœci pracy w domu.

Uczestniczmy w ¿yciu swojej gminy, przychodŸmy na sesje rady gminy, czytajmy 
uchwa³y rady. Zainteresujmy siê te¿ s¹siednimi gminami – jeœli zaobserwujemy dobre 
praktyki w innej gminie mo¿emy œmia³o zapytaæ naszych radnych lub wójta dlaczego nie s¹ 
one realizowana na naszym terenie. Metoda porównañ zazwyczaj œwietnie siê sprawdza.

. Nie bójmy siê aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu naszej gminy na poziomie 
samorz¹dowym. To naprawdê jest mo¿liwe. Polityka to miejsce, które jawi nam siê czêsto 
jako oderwana od zwyk³ego ¿ycia przestrzeñ sporów, przepychanek, biurokracji. I czasami 
tak jest, ale nie musi tak byæ. Samorz¹dnoœæ lokalna nie musi byæ polityczna. Samorz¹dnoœæ 
to nie abstrakcyjne debaty, ale podejmowanie realnych decyzji dotycz¹cych wydatkowania 
naszych pieniêdzy. Ustalanie strategii rozwoju gminy to ustalanie priorytetów, 
najwa¿niejszych dla gminy dzia³añ i kolejnoœci ich realizacji – a wiêc: czy bardziej potrzebna 
nam jest droga czy plac zabaw, czy chcemy dofinansowaæ budowê parkingu czy szkoln¹ 
sto³ówkê, czy stawiamy na realizowanie du¿ych inwestycji czy wspieranie ma³ych projektów. 
Nie pozwólmy, by ktoœ za nas decydowa³ o jakoœci naszego ¿ycia i ¿ycia naszych dzieci.

dostarczenie szeregu informacji niezgodnych ze stereotypem

przekazanie jednej wyrazistej informacji zmieniaj¹cej stereotyp.

n

n

n

n

n

Przede wszystkim istotne jest, by kobiety same zadba³y o swoje prawa.
Nikt nie zrobi tego za NAS.

Dlatego znajmy swoje prawa i korzystajmy z nich.

Kandydujmy
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Niniejszy poradnik zosta³ wydany w ramach projektu „Sieæ wsparcia partycypacji kobiet terenach 
wiejskich” realizowanego przez Spo³eczny Instytut Ekologiczny (województwo mazowieckie)  
wspólnie z partnerami – Fundacj¹ Regionalis (województwo œwiêtokrzyskie)  
i Stowarzyszeniem Wspierania Aktywnoœci Spo³ecznej Stella (województwo lubelskie).

Spo³eczny Instytut Ekologiczny

Fundacja Regionalis

Stowarzyszenie Wspierania Aktywnoœci Spo³ecznej 

„Stella”

  

ul Raszyñska 32/44, 02-026 Warszawa
biuro@sie.org.pl
www.sie.org.pl 

 jest stowarzyszeniem (OPP) za³o¿onym w 1990 r., z siedzib¹ 
w Warszawie. SIE prowadzi dzia³ania, których celem jest 

. 
W ostatnich trzech latach na terenie pó³nocno wschodniego Mazowsza zrealizowano ponad 
150 bezp³atnych szkoleñ i wyjazdów studyjnych (w Polsce i zagranic¹), w takich dziedzinach jak

 Beneficjentami projektów s¹ 
mieszkañcy terenów wiejskich, w szczególnoœci rolnicy, w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych, 
kobiety wiejskie, cz³onkowie samorz¹dów, uczniowie szkó³ rolniczych. SIE realizuje równie¿ projekty 
wymiany miêdzynarodowej, wspiera rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego i dzia³ania na rzecz 
suwerennoœci ¿ywnoœciowej oraz  zrównowa¿onego rozwoju w takich krajach jak Armenia, Gruzja, 
Ukraina czy Mo³dawia.

ul. Przemys³owa 33, 25-660 Kielce
fundacja@regionalis.org.pl
www.regionalis.org.pl

 zosta³a za³o¿ona w 2006 r. w Kielcach. Fundacja dzia³a w kilku obszarach, m.in.: 
; realizuje projekty z EFS 

i programów krajowych dla m³odych osób wchodz¹cych na rynek pracy, 
. Dzia³a na rzecz rozwoju i promocji Regionu Œwiêtokrzyskiego, 

ochrony œrodowiska, dóbr kultury i zabytków. 
. Prowadzi edukacjê regionaln¹ wœród m³odzie¿y i doros³ych; inicjuje, 

wspiera i promuje dzia³alnoœæ kulturaln¹, artystyczn¹, sportow¹, naukow¹ i oœwiatow¹. 

ul. Zawalna 21, 22-145 Dubienka
poczta@swasstella.pl
www.swasstella.pl

 zosta³o za³o¿one w 2010 r. 
w Dubience. Celami dzia³ania Stowarzyszenia s¹ m.in.:  
oraz upowszechnianie idei pomocy osobom pokrzywdzonym, ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, 
niepe³nosprawnym oraz wszystkim tym, którzy pragn¹ odzyskaæ nadziejê i godnie ¿yæ. SWAS Stella 
dzia³a równie¿  niezbêdnej dla rozwoju spo³eczeñstwa 
obywatelskiego; na rzecz organizacji spo³ecznych i pozarz¹dowych oraz  
w dostêpie do rynku pracy i zatrudnienia. Stowarzyszenie od 2011 roku prowadzi Klub Integracji 
Spo³ecznej, który jest placówk¹ zatrudnienia socjalnego realizuj¹c¹ zadania wynikaj¹ce z ustawy 
o zatrudnienie socjalnym, maj¹ce na celu aktywizacjê spo³eczn¹ i zawodow¹ uczestników.

Spo³eczny Instytut Ekologiczny (SIE)
zrównowa¿ony rozwój obszarów 

wiejskich, budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego i podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej

 
rolnictwo ekologiczne, ekoturystyka czy przetwórstwo lokalne.

Fundacja Regionalis
rozwój regionalny, promocja przedsiêbiorczoœci, kultura, turystyka

wspierania III sektora 
i wzmacniania ekonomii spo³ecznej

Organizuje dzia³ania informacyjne, edukacyjne, 
kulturalne i turystyczne

Stowarzyszenie Wspierania Aktywnoœci Spo³ecznej "Stella"
przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu

na rzecz swobodnego dostêpu do informacji
wyrównywania szans kobiet
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Broszura wydana w ramach projektu realizowanego w partnerstwie 
przez Spo³eczny Instytut Ekologiczny, Fundacjê Regionalis

oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywnoœci Lokalnej Stella,
wspó³finansowanego przez Szwajcariê w ramach szwajcarskiego programu wspó³pracy 

z nowymi krajami cz³onkowskimi Unii Europejskiej
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