
Nie wiemy jeszcze, czy wybory lokalne w 2018 roku będą przebiegać według nowych zasad. 
Pewne jest natomiast to, że konieczna jest zmiana samych reguł działania samorządów, by 
funkcjonowały sprawniej, aktywniej i były bliżej obywateli.

Jaka powinna być przyszłość polskich samorządów? Co powinno się zmienić w nich po zbliżających 
się wyborach? Z tym pytaniem postanowiliśmy zwrócić się do praktyków – działaczy rad miast 
i dzielnic, lokalnych organizacji i inicjatyw mieszkańców. To osoby, które najlepiej znają wady 
dzisiejszego systemu zarządzania samorządami i wiedzą, co zrobić, by członkowie małych 
społeczności czuli, że ich interesy są dobrze reprezentowane.

Komentują: 
Maciej Chudkiewicz, Więcej działania w samorządach
Marta Zbrowska, Kadencyjność w samorządach – efekt społeczny czy polityczny?
Kamil Orzeł, Kto powinien rządzić w lokalnym samorządzie: partie czy stowarzyszenia?
Katarzyna Gorzkowska, Zwiększajmy rolę mieszkańców w samorządach
Iwona  Szatkowska, Alternatywny system wyborczy: System Przechodniego Głosu Przeno-
szonego - Single Transferable Vote
Katarzyna M. Gorzkowska, Zwiększajmy rolę mieszkańców w samorządach

Dziękujemy partnerom Szkoły Przywództwa:

Samorząd po 2018 – okiem praktyków
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Maciej Chudkiewicz, absolwent Szkoły Przywództwa, radny Miasta
Piastowa w kadencji 2014-2018, przewodniczący Komisji Gospodarki 
i Ochrony Środowiska

Więcej działania
Dzisiejszy system działania rad gmin i miast opiera się często na 
schematycznym podniesieniu ręki podczas głosowania. Samorząd 
mieszkańców jest iluzją. 

Odbywające się raz na cztery lata wybory samorządowe nie dają wystar-
czającej możliwości, by mieszkańcy mogli realnie wpływać na losy swoje-
go miejsca zamieszkania. Rola radnych powinna zostać przedefiniowana.

Wielu radnych kandyduje w wyborach, by coś zmienić. Czują potrze-
bę działania na rzecz dobra wspólnego, pragnąc dokonać konkretnych 
zmian. Chcą sprowadzać nowe inwestycje, zadbać o jakość poziomu ży-
cia społeczności lokalnej. Gotowość do podjęcia działania nie zależy od 
partyjnych barw (tych zresztą na poziomie gmin często nie widać). 

Jednak samorządowi aktywiści zazwyczaj dość szybko zauważają, że ich 
chęci trudno zmienić w konkretne działania. Trafiają na ścianę ograni-
czeń. To odbiera zapał nawet najbardziej aktywnym. Już krótko po wybo-
rach, gdy początkowe próby podjęcia zamierzonych działań kończą się 
niepowodzeniem, radni przychodzą na posiedzenia znudzeni, sfrustro-
wani i zniechęceni. Mają poczucie, że już wszystko jest ustalone, a ich za-
daniem jest pobranie diety i podniesienie ręki podczas głosowania. Wielu 
aktywnych mieszkańców, którzy zostają radnymi, robią to tylko raz. 

Brak realnej sprawczości i trudność z przebiciem się z własnymi pomy-
słami odbiera chęć działania. System funkcjonowania samorządowców 
wspiera radnych biernych i wiernych. Próby forsowania lepszych, czy no-
wych rozwiązań, spotykają się z niezrozumieniem doświadczonych i star-
szych działaczy samorządowych.

Frustracja zniechęconych działaczy prowadzi do dwóch modeli zacho-
wań. 

Pierwszy z nich, dość częsty, prowadzi do apatii i chęci dotrwania do 
końca kadencji. Drugi zmierza do znalezienia nowej drogi działania. Tacy 
radni szukają swojego miejsca i  znajdują je np. w roli nieformalnych 
rzeczników gminy lub pośredników pomiędzy mieszkańcami a urzędem. 
Zresztą, o ile to drugie rozwiązanie niesie ze sobą konkretne pozytywne 
efekty, to nie stanowi wystarczającego uzasadnienia obecności w radzie. 
Jestem przekonany, że merytoryczne uchwały czy stanowiska wniesione 
przez radnych gmin (nie dotyczące kwestii religijnych czy kulturowych) 
stanowią rzadkość. 

Wielu członków rad gminnych czy miejskich zasiada w nich od kilku ka-
dencji. Mają sprawdzone metody działania, często tworzą lokalne grupy 
interesów zajmujące się finansowaniem czy wspieraniem niektórych pro-
jektów, a hamowaniem innych. Kwestia kadencyjności, którą rozważa się 
przy stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów powinna zatem 
odnosić się także do pozostałych stanowisk. Wówczas zostanie stworzo-

,,Brak realnej sprawczości 
i trudność z przebiciem się 
z własnymi pomysłami 
odbiera chęć działania. 
System funkcjonowania 
samorządowców wspiera 
radnych biernych i wiernych.”

Maciej Chudkiewicz
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na przestrzeń dla ambitnych i aktywnych działaczy lokalnych, którzy nie 
będą się wypalać. Taka reforma umożliwi podniesienie jakości działania 
samorządów i da szansę na realną zmianę wielu przestrzeni miejskich 
i gminnych.
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Marta Zbrowska - kierownik Wydziału Promocji i Kultury w Starostwie 
Powiatowym w Przysusze; koordynator powiatowy kampanii wyborczych

Kadencyjność w samorządach – efekt społeczny 
czy polityczny?

Spore zamieszanie wywołały ostatnie propozycje zmian ordynacji 
wyborczej zapowiedziane przez partię rządzącą. 

Pomysły na zmiany prawa spotkały się z falą krytyki, szczególnie ze 
względu na projekt wprowadzenia zasady dwukadencyjności organu wy-
konawczego, czyli wójta, burmistrza i prezydenta.  Mimo że temat ten nie 
jest niczym nowym (od dawna funkcjonuje w programach wyborczych 
różnych partii politycznych), dyskusje i komentarze nie milkną.

Głównym celem zmian ma być likwidacja „sitw” i „betonu” w samorzą-
dzie. Nie sądzę jednak, że długoletnie sprawowanie władzy przez jed-
ną osobę zawsze skutkuje patologiami, choć te, rzecz jasna, występują. 
Ograniczenie kadencji może ten problem rozwiązać tylko w ograniczo-
nym wymiarze. Odnoszę wrażenie, że ci włodarze, którzy nie będą mogli 
wystartować w 2018 roku, w sposób naturalny „namaszczą” następców 
ze swojego najbliższego otoczenia. 

Należy również zastanowić się nad kwestią dalszych losów samorzą-
dowców sprawujących urząd. Co z tymi, którzy po zakończeniu swojej 
kadencji, nie będą mogli już kandydować? Nie zapominajmy, że będą to 
„mocni gracze” na scenie politycznej, z ogromnym doświadczeniem, któ-
rzy często nie będą potrafili się odnaleźć w innym świecie niż polityka. Ich 
ogromny potencjał nie zostanie zagospodarowany. 

Czy proponowana zmiana faktycznie okaże się korzystna dla ogółu - trud-
no o jednoznaczną opinię. Z pewnością, bez podjęcia innych inicjatyw, nie 
zlikwidujemy patologicznych relacji w samorządach. Doskonale pokazuje 
to przykład Włoch, gdzie kadencyjność nie przyczyniła się do zmniejsze-
nia korupcji. Podobnie może być również u nas. Z tego powodu uważam, 
że w proponowanej zmianie ordynacji wyborczej bardziej chodzi o efekt 
polityczny niż społeczny.

Czy zatem zmiany w ordynacji wyborczej faktycznie wychodzą naprzeciw 
ważnej potrzebie społeczeństwa? A może chodzi o zdobycie władzy w sa-
morządach przez partię rządzącą? 

Pewne jest, że zmiany ordynacji wyborczej są potrzebne. Nie należy ich 
jednak przeprowadzać rok przed wyborami, aby nie wywoływać podej-
rzeń i nie szkodzić wiarygodności głosowania.

,,Odnoszę wrażenie, że ci 
włodarze, którzy nie będą mogli 
wystartować w 2018 roku, 
w sposób naturalny 
„namaszczą” następców 
ze swojego najbliższego 
otoczenia.”

Marta Zbrowska
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Kamil Orzeł, radny dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, prezes Stowa-
rzyszenia PROJEKT URSYNÓW

Kto powinien rządzić w lokalnym samorządzie: 
partie czy stowarzyszenia?

Kto sprawniej może działać w samorządzie stolicy? Czy lepiej, by 
dzielnicami rządziły lokalne organizacje, czy powinny być to jednak 
ogólnopolskie partie polityczne mające swoich przedstawicieli tak-
że w Radzie Warszawy? 

Ustrój miasta stołecznego jest bardzo specyficzny i odbiega od ustro-
ju wszystkich innych miast Polski. Warszawa jest gminą mającą status 
miasta na prawach powiatu. Posiada 18 dzielnic, które są jednostkami 
pomocniczymi, z których każda ma Zarząd Dzielnicy i Radę Dzielnicy. 
Rady Dzielnic niewiążąco opiniują uchwały skierowane do Rady M. St. 
Warszawy, która je podejmuje. Zarząd Dzielnicy, mimo, iż wybierany jest 
przez Radę Dzielnicy, działa jedynie na mocy pełnomocnictw udzielonych 
przez prezydenta m. st. Warszawy. Takie skonstruowanie ustroju stolicy, 
skłania do zadania pytania o to, kto najlepiej sprawdzi się w rządzeniu 
miastem.

Na pierwszy rzut oka, wydaje się, że partie polityczne są tu lepszym roz-
wiązaniem. Przede wszystkim ze względu na to, iż w radzie miasta za-
siadają praktycznie tylko przedstawiciele partii (w obecnej radzie miasta 
jest 33 radnych PO, 23 radnych PiS, 2 radnych, którzy dostali się z list SLD 
i jeden z komitetu lokalnego). W sposób naturalny, osoby będące w tej 
samej organizacji politycznej, co radni miejscy, będą mogły skuteczniej 
lobbować na rzecz dzielnicy u swoich politycznych kolegów. 

Jednak za tym rozwiązaniem kryje się jeden bardzo duży minus. Reelek-
cja dzielnicowych radnych pochodzących z partii politycznych nie zależy 
od ich indywidualnej aktywności, tylko od popularności partii politycz-
nej, do której należą. Ta część mieszkańców, która w wyborach do Rady 
Dzielnicy kieruje się sympatiami bądź antypatiami politycznymi, decyzję 
wyborczą podejmuje na bazie swojego stosunku do partii, a nie do kon-
kretnych osób (trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś 
jest zwolennikiem PO, a w wyborach lokalnych wesprze PiS). Radni „par-
tyjni” mają więc dużo mniejszą motywację do działania, niż ich „stowarzy-
szeniowi” koledzy. 

Drugim argumentem, pokazującym minus tego rozwiązania, jest zobo-
wiązanie radnego wobec partii, z ramienia, której pochodzi. Radny wybra-
ny z listy partyjnej, musi w swoich działaniach brać pod uwagę również 
ogólnopolski interes swojej partii politycznej, a nie tylko dobro lokalnej 
wspólnoty. Wyjaśnia to dlaczego radni „partyjni” są tak bardzo aktyw-
ni w tematach ogólnopolskich, na które bezpośrednio nie mają wpływu, 
a dużo mniej aktywni pozostają w tematach lokalnych. 

Może więc to właśnie radni z lokalnych stowarzyszeń powinni rządzić 
w lokalnym samorządzie?
Plusem tego rozwiązania, jest na pewno większa motywacja  „lokalsów”. 
To bowiem wyłącznie od ich pracy i determinacji w działaniach na rzecz 
mieszkańców zależy ich dalszy „byt” jako radnych. Nie ma tu żadnej tary-

,,Radni „partyjni” mają więc dużo 
mniejszą motywację do działa-
nia, niż ich „stowarzyszeniowi” 
koledzy. ”

Kamil Orzeł
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fy ulgowej, ani możliwości „prześlizgnięcia się” przez wybory, dzięki logu 
partyjnemu. Liczą się tylko podjęte działania. Z drugiej jednak strony, 
dużo trudniej im rozwiązywać konkretne problemy mieszkańców (zwłasz-
cza te, które wymagają wsparcia rady miasta i prezydenta m.st. Warsza-
wy) – nie mają  bowiem „partyjnych pleców”. W dużo większym stopniu 
muszą więc w swoich działaniach liczyć na zaangażowanie mieszkańców 
i presję społeczną wywieraną na decydentów – to jest praktycznie jedyny 
sposób, żeby móc skutecznie działać. 

Mimo, że oba rozwiązania mają swoje wady i zalety, bliższy jest mi ten 
drugi z prezentowanych modeli działania lokalnego samorządu. Wymu-
sza on bowiem większe zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie 
lokalnych problemów, co jest prawdopodobnie jego największym atu-
tem. Fakt, iż trudniej osiągać pewne cele przy tym modelu, jest tylko 
kolejnym argumentem zwiększającym motywację do działania, zgodnie 
z rzymskim przysłowiem „Per aspera ad astra”.
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Iwona Szatkowska - wiceprezes Inicjatywy Mieszkańców Warszawy,
prezes Inicjatywy Mieszkańców Praga Południe. Magister nauk politycz-
nych na Uniwersytecie Warszawskim i Collegium Civitas. 

Alternatywny system wyborczy: 
System Przechodniego Głosu Przenoszonego 
- Single Transferable Vote

W jaki więc sposób radzić sobie z upartyjnieniem stolicy? W gronie 
kilku wiceburmistrzów, radnych i aktywistów miejskich  wypraco-
waliśmy kilka propozycji, które według nas mogą pozytywnie wpły-
nąć na lokalną politykę w Warszawie. Chcieliśmy znaleźć sposób na 
to, by wyleczyć dwie dolegliwości: centralizację i upartyjnienie sto-
licy. 

Na początku należy zastanowić się dlaczego obecność partii w polityce 
lokalnej uznajemy za szkodliwą? 

Po pierwsze, dziś to władze partii decydują, który z działaczy ma zostać 
wpisany na listę wyborczą. W efekcie na „jedynkę” trafia często osoba 
nieznana (tzw. „spadochroniarz”), która ma niewiele wspólnego z daną 
dzielnicą. Wyborcy kierują się szyldem partyjnym, ponieważ konflikt po-
lityczny między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością 
cały czas przybiera na sile. Media nieustannie nie pozwalają o nim za-
pomnieć. W następstwie, partyjni kandydaci doprowadzają do ostrych 
scysji na sesjach Rady Dzielnicy. W ten sposób ogólnokrajowy konflikt 
przenosi się do Ratusza.

Na marginesie pozwolę sobie dodać, że skład Zarządu Dzielnicy bywa 
przywieziony „w teczce”. Niektórzy z jego członków są przerzucani z jed-
nej dzielnicy do drugiej. „Mój mąż z zawodu jest burmistrzem” – można 
sparafrazować słowa z komedii Stanisława Barei. 

Do takiego stanu rzeczy – „zabetonowania” sceny wyborczej - dopro-
wadziło stosowanie systemu wyborczego d’Honta, który premiuje duże 
ugrupowania. Chcąc zmienić tę szkodliwą dla funkcjonowania samorzą-
dów metodę, zaproponowaliśmy System Przechodniego Głosu Przeno-
szonego, stosowanego m.in. w Irlandii, na Malcie, Irlandii Płn., Szkocji, 
częściowo w Australii i Nowej Zelandii, a nawet w wyborach miejskich 
w niektórych miastach USA. 

Polega on na tym, że wyborca nie ogranicza się do postawienia jednego 
krzyżyka, ale liczb 1, 2, 3, 4, 5 – według siły preferencji. Głos jest ważny 
nawet jeśli ograniczymy się do postawienia tylko jednej lub dwóch cyfr 
(bo uważamy, że tylko jedna, dwie osoby zasługują na bycie wybranym – 
lokalny animator, aktywista z partii).

Nazwiska kandydatów na listach wyborczych mogą być układane w po-
rządku alfabetycznym lub losowym (my zaproponowaliśmy drogę loso-
wania, aby wykluczyć wybór po pierwszych literach), a komitet może być 
nawet jednoosobowy.

W ten sposób nie występuje już pojęcie „jedynek” na listach, a szef partii 
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ma ograniczony wpływ na tworzenie listy. Co więcej, w organizacji nie docho-
dzi już do walk o najwyższe albo najniższe miejsce.

Ogromnym plusem tego rozwiązania jest to, że głosy nie przepadają – jak 
w innych systemach. Kiedy dany kandydat z listy osiągnie „kwotę” (czyli ilo-
raz liczby wszystkich głosów i liczby mandatów) to reszta oddanych na niego 
głosów, wykraczających poza limit, przechodzi na następną osobę, która uzy-
skała kolejny najlepszy wynik. Każdy głos się liczy.

Przewagą tego systemu nad innym popularnym rozwiązaniem tj. Jednookrę-
gowymi Mandatami Wyborczymi jest także to, że nie dochodzi tu do sytuacji 
jaka np. miała miejsce w wyborach samorządowych w Rumii, gdzie jedna 
partia zdobyła 27,74 proc. głosów, co przełożyło się na 74,43 procent miejsc 
w radzie miasta. Z kolei w Bytowie jedno ugrupowanie otrzymało blisko 40 
procent poparcia, co pozwoliło uzyskać 71,43 proc. mandatów. W pierwszym 
przypadku – 72% a w drugim 60% wyborców pozostało bez reprezentacji. 
Takich przykładów w ostatnich latach oczywiście było więcej.

Single Transferable Vote nie jest jednak idealny. Do jego wad należy zaliczyć 
skomplikowany system liczenia głosów, który krytykują zwolennicy niewąt-
pliwie prostszej metody d’Honta. Choć kilka innych krajów z powodzeniem 
wprowadziło STV w życie, to ciągle żywe w pamięci pozostają wydarzenia 
z 2014 roku, gdy PKW ogłosiła wyniki wyborów dopiero po 6 dniach (a na 
stronie znalazły się dopiero po roku). Jednak informatyzacja systemu liczenia 
głosów powinna rozwiązać tę kwestię – pod warunkiem zaimplementowania 
przetestowanego i bezpiecznego systemu.

Proponowany system może przyczynić się do odpartyjnienia samorządu. 
Wyborca może wskazać kilku kandydatów i nie musi ograniczać się do jedne-
go. System liczenia głosów z kolei nie deformuje decyzji wspólnoty – najważ-
niejsza jest liczba oddanych głosów na osobę, a nie na listę. Żaden głos nie 
zostaje zmarnowany, ale ewentualnie przechodzi na następnego kandydata. 
Co więcej, system ten uniezależnia kandydata od woli szefa partii. 

,,Proponowany system może 
przyczynić się do odpartyjnie-
nia samorządu. Wyborca może 
wskazać kilku kandydatów i nie 
musi ograniczać się do jednego.”

Iwona Szatkowska
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Katarzyna M. Gorzkowska - absolwentka II edycji Szkoły Przywództwa 
Instytutu Wolności, prawnik, sekretarz Rady Osiedla Gocław, działa w Stowa-
rzyszeniu Inicjatywa Mieszkańców Warszawy (wiceprezes koła stowarzysze-
nia w dzielnicy Praga Południe)

Zwiększajmy rolę mieszkańców w samorządach
Bieżące metody zarządzania miastem zamiast do dbania o interesy 
i dobro mieszkańców prowadzą do walk między partiami oraz czę-
stego blokowania inicjatyw mieszkańców. Muszę stwierdzić, że ak-
tualnie funkcjonujące rozwiązania nie sprawdziły się. 

W stołecznym systemie samorządowym mamy do czynienia ze zbyt da-
leko idącą centralizacją i faktycznym skupieniem władzy na szcze-
blu miejskim. Przejawia się to w możliwości blokowania uchwał dzielnic 
przez miasto, zwlekaniem z udzielaniem pełnomocnictw przez prezyden-
ta, czy też brakiem samodzielności finansowej dzielnic. Stosowane dzisiaj 
instrumenty w praktyce powodują paraliż prac dzielnic (m. in. zablo-
kowanie uchwał, nieprzekazywanie pełnomocnictw, co uniemożliwia fak-
tyczne działanie), opóźnienia inwestycji i rozwoju dzielnic (wynikające 
np. z braku planów zagospodarowania przestrzennego, niejasności towa-
rzyszącym procesowi reprywatyzacji, braku środków z miasta na istotne 
z punktu widzenia mieszkańców inwestycje np. dodatkowe przedszkola 
i szkoły), blokowanie inicjatyw mieszkańców (m. in. brak obowiązku 
tworzenia rad osiedli, niewiążący charakter opinii rad osiedli), faktyczny 
brak kontroli wyborców (wynikający z rozmytych kompetencji i tworze-
nia zbyt wielu jednostek zajmujących się tym samym przedmiotem, nie-
wiążącego charakteru konsultacji i opinii).

Problemy powstają w momencie, gdy zarządzający daną dzielnicą samo-
rządowcy reprezentują inną opcję polityczną niż „ogólnomiejska”. Wią-
że się to częstokroć z odgórnymi dążeniami do utrudnienia działalności 
przedstawicielom mieszkańców, którzy są wybrani w celu realizowania 
interesów danej społeczności lokalnej. 

Zatem obecne funkcjonujące rozwiązania, prócz sprawiania problemów 
natury prawnej i technicznej, odbiegają również od koncepcji samorząd-
ności. Mieszkańcy zostają pozbawieni wpływu na zarządzanie miastem, 
gdyż pomimo utworzenia jednostek pomocniczych (jak dzielnice i rady 
osiedli), decyzje mające realne przełożenie na kształt polityk miejskich 
i zagospodarowanie najbliższego sąsiedztwa podejmowane są z dala od 
osób nimi najbardziej zainteresowanych, czyli samych mieszkańców.

W związku z powyższym, ustrój Warszawy, jak również innych dużych 
miast, wymaga modyfikacji. Zmiany powinny dążyć do wzmocnienia roli 
mieszkańców, jako osób najbardziej zainteresowanych tym, co się wokół 
nich dzieje oraz sprawnego zarządzania poszczególnymi, wyodrębniony-
mi terytoriami (dzielnicami). Trudno bowiem oczekiwać, aby w wielkim 
mieście przedstawiciele stopnia centralnego posiadali dokładną wiedzę 
o potrzebach mieszkańców poszczególnych osiedli. Zadania związa-
ne z funkcjonowaniem danej społeczności mogą być natomiast szybko 
i sprawnie realizowane na poziomie konkretnej dzielnicy z udziałem ich 
bezpośrednich przedstawicieli.

,,Zmiany powinny dążyć do 
wzmocnienia roli mieszkańców, 
jako osób najbardziej zaintere-
sowanych tym, co się wokół nich 
dzieje oraz sprawnego zarządza-
nia poszczególnymi, wyodrębni-
onymi terytoriami (dzielnicami).”

Katarzyna M. Gorzkowska
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