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Tematem poniższych rozważań jest kwestia samorządowych ordynacji 
wyborczych i sposób ich ukształtowania oraz wpływ partii politycznych na 
ich ostateczny kształt. Analizie poddane zostały ustawy, począwszy od pierw
szej ordynacji do rad gmin z 1990 r. poprzez ordynację wyborczą do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw z 1998 r. oraz ustawę o bezpo
średnim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta z 2002 r. aż do nowe
li z 2006 r., która wprowadzała możliwość blokowania list. Jak  pisze Joanna 
Marszałek-Kawa, „zasadniczy wpływ na wynik wyborczy ma nie tylko spraw
nie przeprowadzona kampania wyborcza, stworzony wizerunek polityka 
i program partii politycznej, ale również obowiązujące przepisy prawa wybor- 
czego...”1. Przepisy, które regulują procedury wyborcze, powinny być przede 
wszystkim stabilne i zrozumiałe dla wyborców. Należy jednak zauważyć, iż 
wpływ partii politycznych na kształtowanie samorządowej sceny politycznej 
budzi wiele obaw. Trzeba bowiem pamiętać, że to posłowie reprezentujący 
różne opcje polityczne decydują, na podstawie jakich przepisów będą się 
odbywały wybory, a tym samym -  w jaki sposób ukształtuje się powyborcza 
scena lokalna. Warto także zauważyć, iż po 1989 r. wraz z upływem kolej
nych kadencji rola samorządu terytorialnego rosła i coraz częściej można 
odnieść wrażenie, że walka polityczna ze szczebla centralnego przenosi się na 
poziom samorządowy2. Przed każdymi wyborami zmieniane są przepisy wy
borcze, które mają pomóc w uzyskaniu jak najlepszego wyniku wyborczego

1 J. Marszałek-Kawa, Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, Łysomice 2007, 
s. 199.

2 Szczególnie widoczne zjawisko to było w wyborach samorządowych w 2006 r. i w walce 
pomiędzy Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością o wynik w Warszawie. O fotel 
prezydenta stolicy ubiegali się wówczas Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO) i Kazimierz Marcinkie
wicz (PiS).
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tym partiom, które są aktualnie najsilniejsze w parlamencie. Jednak -  jak 
widać w praktyce -  zamierzenia te nie zawsze udaje się zrealizować3.

Należy zauważyć, iż ordynacja wyborcza, która reguluje wybory organów 
przedstawicielskich samorządu terytorialnego, jest kompleksowym aktem 
określającym sposób wyboru do władz lokalnych. Początkowo była to ordyna
cja tylko do rad gmin. Nowa ustawa określa podstawy prawne wyborów do 
trzech szczebli samorządu. Bezpośrednie wybory organów wykonawczych 
w gminie określa oddzielna ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmi
strza, prezydenta miasta z 2002 r.

Przywrócenie samorządu terytorialnego było konsekwencją „procesu doj
rzewania” zarówno władz państwowych, jak i społeczeństwa. Rok 1989 sta
nowił moment przełomowy na polskiej scenie politycznej. Siłą sprawczą 
zmian nie tylko na szczytach władzy centralnej, ale również na szczeblu 
lokalnym były przede wszystkim obrady Okrągłego Stołu. Pojawiła się wtedy 
idea przywrócenia samorządu terytorialnego, a potrzeba przeprowadzenia 
reform władz lokalnych w 1990 r. stała się jednym z głównych zadań nowej 
ekipy rządzącej w Polsce4. Konieczność ta  wynikała przede wszystkim 
z dążenia ugrupowań solidarnościowych do przejęcia władzy w terenie. Wy
bory samorządowe miały być pierwszymi w pełni wolnymi wyborami, a ich 
wynik miał odzwierciedlać nastroje społeczne.

Od roku 1989 pięciokrotnie przeprowadzano wybory do władz lokalnych. 
Z upływem czasu zmieniał się kształt samorządu, w związku z tym występo
wała konieczność uchwalania nowych przepisów, które regulowałyby sposób 
wyboru organów przedstawicielskich. Początkowym etapem w historii odbu
dowy samorządu i uchwalenia pierwszej ordynacji wyborczej były niewątpli
wie dyskusje, które toczyły się przy Okrągłym Stole. Należy zauważyć, iż 
kwestia samorządu terytorialnego nie stanowiła głównego tem atu rozmów 
w czasie obrad. Problematyka ta przewijała się jedynie w tle dyskusji. 
Przeprowadzenie reformy samorządu stało się politycznie możliwe po 
czerwcowych wyborach i ukonstytuowaniu się rządu Tadeusza Mazowiec
kiego. Zmiany Konstytucji PRL w kwietniu i grudniu 1989 r. otworzyły 
drogę do przygotowania i uchwalenia 8 marca 1990 r. ustawy o samorzą
dzie terytorialnym. Utworzenie samorządu początkowo na najniższym szcze
blu wymusiło konieczność uchwalenia odpowiedniej ordynacji wyborczej. Oczy
wistą rzeczą był bowiem fakt, iż w wyborach do nowych rad gmin nie będzie 
można zastosować socjalistycznej ordynacji wyborczej do rad narodowych 
z 1984 r.

Negocjacje przy Okrągłym Stole pokazały, iż istniała rozbieżność w po
glądach obu stron w kwestii m.in. ordynacji wyborczej. W czasie kolejnego

3 Tak było w przypadku blokowania list w wyborach w 2006 r.
4 4 czerwca 1989 r. przeprowadzone zostały wybory parlamentarne, w wyniku których 

powołano rząd Tadeusza Mazowieckiego.
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spotkania w imieniu strony opozycyjno-solidarnościowej propozycję dotyczą
cą rozwiązań prawnych samorządu przedstawił Michał Kulesza. Jednym 
z głównych punktów było uchwalenie demokratycznej ordynacji wyborczej, 
która byłaby odzwierciedleniem rzeczywistych interesów mieszkańców, a nie 
partii politycznych. Jako że wkrótce po zakończeniu obrad rozpoczęła się 
kampania wyborcza do parlamentu, na dalszy plan zeszły ustalenia, które 
wówczas zawarto. Po ogłoszeniu wyników parlamentarnych wszystkie działa
nia, które dotychczas podejmowano w Komitetach Obywatelskich, przesunęły 
się w głównej mierze do Senatu. 19 stycznia 1990 r. na forum plenarnym 
przedstawiono m.in. projekt ordynacji wyborczej do rad gmin. Uczestnicy 
tych prac stanęli przed koniecznością rozwiązywania nowych problemów 
z zakresu współczesnego polskiego prawa wyborczego. Podstawową kwestią 
sporną w pracach komisji był rodzaj systemu wyborczego, jaki należy ustano
wić w zakresie ustalania wyników wyborów. Ścierały się tu  trzy koncepcje: 
wyborów przeprowadzanych według jednolitej zasady większościowej, zasady 
proporcjonalnej oraz systemu mieszanego.

Ostatecznie zwyciężył pogląd, że wybory w małych obszarowo, a przede 
wszystkim ludnościowo jednostkach podziału terytorialnego, czyli w gminach 
wiejskich oraz małych miastach, należy oprzeć na zasadzie zwykłej większo
ści głosowania w jednej turze w okręgach jednomandatowych, przy możliwości 
rejestrowania nie ograniczonej liczby kandydatów. Na rzecz takiego rozwiąza
nia przemawiały przede wszystkim dwa argumenty: po pierwsze -  w małych 
jednostkach terytorialnych nie wykształciły się jeszcze mechanizmy życia 
politycznego, których normalną instytucją są partie polityczne, po drugie 
-  w jednostkach tych istotne są nie więzi organizacyjno-polityczne, lecz oso
biste. Dlatego też o wyborze decydować będzie nie tyle przynależność partyj
na kandydatów i głoszone programy, ile osobista znajomość i zaufanie, jakie 
mają do kandydatów wyborcy. Dla przeprowadzenia wyborów w średnich 
i dużych miastach przyjęto system proporcjonalny, a w konsekwencji głoso
wanie w okręgach wielomandatowych5.

Reasumując, dyskusja nad projektem ordynacji ukazała konflikt intere
sów poszczególnych ugrupowań politycznych, jednak rozwiązania, które 
wówczas przyjęto, były wyrazem kompromisu. 27 maja 1990 r. odbyły się 
pierwsze po przywróceniu samorządu terytorialnego wolne i demokratyczne 
wybory do rad gmin. Warto przypomnieć, iż wybory te wywołały duże zainte
resowanie szeregu państw i organizacji międzynarodowych. Ich przebieg ob
serwowali przybyli specjalnie w tym celu delegaci Rady Europy, którzy 
w raporcie stwierdzili, że „polskie wybory samorządowe były demokratyczne, 
wolne, sprawiedliwe i bardzo dobrze zorganizowane”.

5 R. Chruściak, System wyborczy i wybory w Polsce 1989-1998. Parlamentarne spory 
i dyskusje, Warszawa 1999, s. 32.
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Do kolejnych wyborów w sferze prawnej nie wydarzyło się nic istotnego, 
co by mogło zaburzyć istniejący porządek. Partie polityczne zajęte były budo
waniem swojej pozycji w parlamencie, więc kwestie lokalne odłożono na 
dalszy plan. W latach 1990-1994 podejmowano nieudane próby zmiany ordy
nacji. Z początkiem 1994 r. SLD wystąpił z propozycją zmiany ordynacji 
wyborczej do rad gmin. Ostatecznie jednak nie udało się wprowadzić tej 
zmiany m.in. ze względu na weto prezydenta, które okazało się skuteczne. 
W konsekwencji 19 czerwca 1994 r. przeprowadzono wybory na podstawie 
zachowującej swoją moc prawną ustawy z dnia 8 marca 1990 r. wraz 
z zastosowaniem zasad, które wynikały z ustawy z dnia 25 marca 1994 r. 
o ustroju miasta stołecznego Warszawy6.

Obszerną nowelizację ordynacji wyborczej do rad gmin wprowadzono 
ustawą z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie teryto
rialnym oraz innych ustaw. Pojawił się wówczas m.in. zapis, który stanowił, 
iż wycofanie się wyborcy ze zgłoszenia kandydata lub zgłoszenia listy jest 
nieskuteczne. Sejm przyjął wówczas również regulację, zgodnie z którą jeżeli 
pomimo wydłużenia term inu na zgłoszenie dodatkowych kandydatów, 
w okręgu wyborczym nie zostały zgłoszone co najmniej dwie kandydatury, to 
w tym okręgu nie przeprowadza się wyborów, lecz następnie między 6 a 9 
miesiącem (licząc od daty wyborów) przeprowadzone zostaną wybory uzupeł
niające. Należy zauważyć, iż takie samo rozwiązanie przyjęto w sytuacji, gdy 
w danym okręgu wyborczym nie zostały zgłoszone co najmniej dwie listy 
kandydatów7.

W odniesieniu do protestów wyborczych przyjęto, iż od orzeczenia sądu 
wojewódzkiego przysługuje środek odwoławczy do właściwego sądu apelacyj
nego. Oprócz tego zmodyfikowano przepisy, które regulowały wygaśnięcie 
mandatu radnego oraz przepisy określające skutki wynikające ze zmian 
w podziale terytorialnym państwa dla składu rad gmin w czasie kadencji8. 
Drugą nowelizację9 wspomnianej ustawy przyjęto we wrześniu 1995 r. Zgod
nie z jej postanowieniami PKW została zobowiązana do publikacji opracowań 
statystycznych, które zawierały szczegółowe informacje o wynikach głosowa
nia i wynikach wyborów do rad gmin. Zdaniem Ryszarda Chruściaka „obie 
nowelizacje, które przyjęto w 1995 r., wynikały z praktycznych doświadczeń 
przeprowadzania wyborów do rad gmin i głównie z tego powodu nie wywoła
ły istotniejszych kontrowersji politycznych w toku prac parlamentarnych”10.

Wprowadzenie w 1998 r. trójszczeblowego samorządu terytorialnego wy
musiło opracowanie nowej ordynacji wyborczej. Wynikało to z braku unormo

6 Dz.U. nr 48, poz. 195.
7 R. Chruściak, op. cit., s. 154-155.
8 Ibidem, s. 201.
9 Dz.U. nr 132, poz. 640.

10 R. Chruściak, op. cit., s. 202.
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wań prawnych, na podstawie których mogłyby się odbyć wybory do organów 
przedstawicielskich w powiecie i województwie. Spełnieniem tego obowiązku 
była uchwalona w dniu 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw11. Należy jednak zauważyć, iż nie był to 
prosty proces. Przeważył bowiem pogląd, iż nie tylko wybory do rad powia
tów i sejmików województw, ale również do rad gmin powinny odbyć się na 
podstawie nowej ordynacji wyborczej. W związku z tym w Sejmie pojawiły 
się trzy konkurencyjne projekty ordynacji wyborczej. Pierwszy z nich12 złoży
ła grupa posłów z SLD. Dotyczył on jednak tylko ordynacji wyborczej do rad 
gmin. Drugi projekt13 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw był autorstwa UW. Natomiast trzeci14 projekt ordy
nacji wyborczej do organów stanowiących samorządu terytorialnego przed
stawiła AWS. Prace w Sejmie rozpoczęły się 18 marca 1998 r. i opierały się 
właśnie na tych trzech projektach.

Warto wspomnieć, iż różnica pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami 
była widoczna na kilku płaszczyznach. Za system proporcjonalnym opowie
działy się ugrupowania reprezentujące nurty socjaldemokratyczny, liberalny 
i agrarny. Z tym, że w pierwszej fazie debaty PSL poparło system mieszany, 
dopiero później zmieniło zdanie. Za rozwiązaniem mieszanym opowiedziały 
się partie reprezentujące nurt chadecki, konserwatywny i niepodległościowy. 
Jeśli chodzi o metodę obliczania liczby mandatów, które przypadały na listy 
wyborcze, to podział pomiędzy ugrupowaniami odzwierciedlał ich ówczesną 
pozycję na scenie politycznej. Duże ugrupowania, takie jak SLD i AWS, 
poparły bardziej dla nich korzystną metodę d’Hondta, natomiast UW, PSL, 
KPN-OP, ROP opowiedziały się za metodą Sainte-League’a, która preferuje 
ugrupowania średnie i małe. Jeszcze inaczej przedstawiał się podział w sto
sunku do liczby mandatów, które przypadały na okręg wyborczy. Zmniejsze
nie jej dolnej granicy było korzystne dla dużych ugrupowań, dlatego dziwić 
może poparcie tej opcji przez PSL i ROP. Stanowisko PSL można wytłuma
czyć tym, że partia ta  czuła się na obszarach wiejskich na tyle silna, by nie 
obawiać się, iż nie zdoła wprowadzić z części okręgów wyborczych swojego 
przedstawiciela do organu stanowiącego. Natomiast zupełnie niezrozumiałe 
było poparcie ROP dla takiego rozwiązania. Partia ta, popierając zmniejsze
nie dolnej granicy liczby mandatów, praktycznie skazywała się na porażkę. 
Wśród ugrupowań, które sprzeciwiały się obniżeniu dolnej granicy liczby 
mandatów, znalazły się UW i KPN-OP. W tym wypadku większa liczba man
datów przypadająca na okręg wyborczy zwiększała ich szanse na wprowadze

11 Dz.U. nr 95, poz. 602.
12 Druk sejmowy nr 193.
13 Druk sejmowy nr 213.
14 Druk sejmowy nr 215.
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nie swoich reprezentantów do organów stanowiących powiatu. Wydaje się, że 
poparcie takiego rozwiązania przez SLD można tłumaczyć chęcią zwiększe
nia szans na zdobycie większej liczby mandatów w najmniejszych okręgach 
wyborczych.

Ostatecznie po zaciętych zmaganiach zdołano dojść do porozumienia 
i wybory w 1998 r. można było przeprowadzić na podstawie jednej ustawy 
zarówno do rad gmin, jak i nowo powstałych powiatów i nowych województw. 
Nowa ordynacja sprzyjała ugrupowaniom politycznym, które posiadały 
struktury i kadry, natomiast utrudniała zadanie tym, które powołane zostały 
jedynie na czas wyborów. W gminach utworzono okręgi liczące od 5 do 8 
mandatów, w powiatach od 5 do 10, natomiast w województwach od 5 do 15. 
W okręgach tych lista kandydatów nie mogła być mniejsza niż 5 ani większa 
niż dwukrotność liczby mandatów przydzielonych na dany okręg wyborczy15. 
Podobnie jak w wyborach do Sejmu, w wyborach tych zastosowano 5% próg 
wyborczy i metodę d’Hondta, korzystniejszą dla dużych komitetów. Najważ
niejszą zmianą w ordynacji do rad gmin było obniżenie progu proporcjonal
nego podziału mandatów z 40 tys. do 20 tys. mieszkańców. Wprowadzenie tej 
zmiany oznaczało, że w gminach i miastach do 20 tys. mieszkańców obowią
zywał będzie system większościowy. Należy tu  zauważyć, iż obok stosowa
nych od 1990 r. w wyborach do rad gmin wyłącznie okręgów jednomandato
wych, wprowadzono tam także okręgi wielomandatowe (do 5 radnych). 
Powodowało to równocześnie wzrost liczby wyborców, o poparcie których 
musiał zabiegać kandydat. Podniesiona została z 15 do 25 liczba wyborców, 
których podpisy były niezbędne przy zgłoszeniu kandydatury na radnego. 
Poza tym grupy wyborców nadal miały prawo zgłosić kandydatów na równi z 
partiami i stowarzyszeniami. Należy jednak dodać, że same podpisy już nie 
wystarczyły. Wyborcy musieli w tym celu stworzyć przynajmniej 5-osobowy 
komitet wyborczy i wyznaczyć jego pełnomocnika. Komitet taki mógł zgłosić 
jednego kandydata lub listę kandydatów w okręgu wielomandatowym. Nale
ży zauważyć, iż przepis ten wzmacniał pozycję partii politycznych i organiza
cji, poza tym w porównaniu z wyborami poprzednimi znacznie utrudniało to 
kandydowanie osobom spoza tych struktur. Kandydaci musieli bowiem nie 
tylko zdobyć podpisy większej niż dotąd liczby mieszkańców, ale także mieć 
wśród nich reprezentację w postaci komitetu wyborczego16. W związku 
z powyższym, jak słusznie zauważył Andrzej Piasecki: „dużo łatwiej było 
kandydować tym, którzy mieli poparcie partii politycznych, organizacji lub 
dużych silnych komitetów lokalnych”17. W porównaniu z 1994 r. był to krok

15 H. M. Kula, Jak skutecznie zorganizować kampanię wyborczą do władz samorządowych, 
Gdańsk 2006, s. 147.

16 Komitet wyborczy działał m.in. na podstawie ustawy o partiach politycznych z 1997 r.
17 A. Piasecki, Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989-2002, Toruń 

2004, s. 143.
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w kierunku upolitycznienia nie tylko wyborczej procedury, ale i samych rad. 
Przedstawione powyżej zmiany wystąpiły z jeszcze większą mocą w wybo
rach do rad miast powyżej 20 tys. mieszkańców, powiatów i województw18. 
Zastosowanie tam ordynacji proporcjonalnej z 5% progiem i przeliczeniową 
metodą d’Hondta upodobniło te wybory do parlamentarnych. Jak  słusznie 
podkreślił Andrzej Piasecki, „autorzy ustawy powinni mieć świadomość, że 
sejmiki wojewódzkie i rady powiatów od początku nabiorą charakteru poli
tycznego i będą w wielu przypadkach odzwierciedleniem Sejmu w wydaniu 
lokalnym”19.

Przeprowadzone w dniu 11 października 1998 r. wybory do organów 
stanowiących samorządu terytorialnego zmieniły niewątpliwie wymiar i rolę 
wyborów do władz lokalnych, gdyż po raz pierwszy dotyczyły trzech szczebli 
samorządu.

Kolejną kwestią przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi 
w 2002 r. było uchwalenie ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza 
i prezydenta miasta. Poszczególne partie polityczne korygowały swoje pier
wotne propozycje w taki sposób, aby „ugrać” jak najwięcej dla siebie. Warto 
w tym momencie przypomnieć, iż idea bezpośrednich wyborów wójtów poja
wiła się już na początku lat 90. Jak wspomina Krzysztof Janik: „pierwszym 
podmiotem polityki, który publicznie opowiedział się za zmianą sposobu wy
łaniania organów wykonawczych gminy była Socjaldemokracja Rzeczypospo
litej Polskiej”20. Niestety, postulat ten nie odegrał wówczas istotnej roli 
i musiał poczekać na odpowiedni czas. Za bezpośrednimi wyborami wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) optował również prezydent Aleksander 
Kwaśniewski, gdy wiosną 1996 r w jego kancelarii rozpoczęły się prace nad 
przygotowaniem kodeksu wyborczego21. Kolejna nieudana próba wprowadze
nia wyborów bezpośrednich miała miejsce w 2000 r.

Należy zauważyć, iż opinie na temat wprowadzenia bezpośrednich wybo
rów wójta, burmistrza i prezydenta miasta były jak zwykle podzielone. Zwo
lennicy tego rozwiązania podkreślali, iż oznaczałoby to wzmocnienie pozycji 
organu wykonawczego gminy w stosunku do reprezentacji politycznej, jaką 
była rada gminy. Ich zdaniem wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien 
mieć silniejszą legitymizację społeczną ze względu na jego indywidualną 
odpowiedzialność. Zwracano przy tym uwagę na fakt, iż bezpośredni wybór 
sprzyjać będzie stabilizacji władzy wykonawczej i administracji w gminie. 
Sądzono również, że system ten wykreuje nowe kadry, pozwoli odpartyjnić

18 Do zgłoszenia listy kandydatów niezbędne było uzyskanie 150 podpisów w mieście, 200 
w powiecie i 300 w województwie.

19 A. Piasecki, op. cit., s. 158.
20 Zob. Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty Programowe 1993-1997, 

Warszawa 1997, s. 68-72.
21 Z różnych przyczyn, przede wszystkim jednak z powodów metodologicznych, zaniechano 

prac w tym zakresie z początkiem roku 1997.
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i odpolitycznić zarządzanie w gminie. Zgodnie stwierdzano, że wybory bezpo
średnie zbliżą kandydata do obywateli. Przeciwnicy natomiast wskazywali, 
że tak zorganizowane wybory mijałyby się z celem, ponieważ nie szła za tym 
zmiana ustawy ustrojowej i ustaw kompetencyjnych. Sytuacja taka mogła 
prowadzić do konfliktów pomiędzy wójtem (burmistrzem, prezydentem mia
sta) a radnymi, szczególnie wtedy, gdy będą oni reprezentowali przeciwne 
opcje polityczne. Równocześnie podkreślano, że praktycznie nieodwoływal- 
ny wójt (burmistrz, prezydent miasta) może prowadzić swoją politykę ka
drową, a jego pozycja ułatwia występowanie korupcji i innych zjawisk pato
logicznych.

Pod koniec 2001 r. do Sejmu wpłynęły dwa projekty ustaw. Pierwszy 
projekt22 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta gminy autorstwa SLD miał 
na celu wprowadzenie rozstrzygnięć określających zasady i warunki bezpo
średniego wyboru przewodniczącego zarządu w gminach liczących do 20 tys. 
mieszkańców, a więc tych, w których już wybierano radnych w wyborach 
bezpośrednich. W samym Sojuszu toczył się spór o to, czy powinno się to 
odbywać się tylko w jednej, czy w dwóch turach23.

Konkurencyjny projekt24 przedstawiła Platforma, która zaproponowała 
połączenie wyborów do rad i na urząd wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
w jednym akcie. Koncepcja powszechnych wyborów służyć miała wzmocnie
niu ich stanowiska prawnego poprzez przyznanie im statusu organu legity
mowanego wprost przez wyborców. Wyborca w jednym akcie głosowania miał 
opowiadać się za jednym z kandydatów na wójta oraz jego zapleczem 
w radzie w postaci kandydatów na radnych powiązanych z jego kandydaturą. 
Celowi temu służyć miała odpowiednia struktura karty do głosowania, na 
której kandydaci na wójta umieszczeni byliby wspólnie z proponowanymi 
kandydatami na radnych, a głos oddany na kandydata na wójta oznaczałby 
jednocześnie akceptację proponowanych przez niego kandydatów na rad
nych. W takim przypadku wybory w gminach liczących do 20 tys. mieszkań
ców odbywałyby się według systemu większościowego i przywróceniem okrę
gów jednomandatowych, natomiast w gminach liczących powyżej 20 tys. 
mieszkańców według systemu proporcjonalnego z metodą d’Hondta. Zmiany 
te powinny służyć zdobywaniu mandatów przez silne ugrupowania, które 
mogłyby stworzyć trwałą większość w radzie. Z kolei w gminie liczącej powy
żej 20 tys. mieszkańców o wyborze wójta rozstrzygałaby liczba mandatów, 
jaką uzyskały listy kandydatów na radnych powiązanych z jego kandydatu
rą. Wójtem zostałby więc ten, którego listy kandydatów na radnych uzyskały 
więcej niż połowę mandatów w radzie.

22 Druk sejmowy nr 154.
23 Zob. W. Załuska, Ile tur wyborczych?, „Gazeta Wyborcza” z 21 marca 2002 r.
24 Druk sejmowy nr 168.
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Pierwsze czytanie w Sejmie obu projektów odbyło się 21 grudnia 2001 r. 
Posłowie SLD wskazywali, iż bezpośredni wybór wójta (burmistrza) wpłynie 
na poprawę funkcjonowania samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie 
organu wykonawczego gminy, a tym samym zmniejszenie jego uzależnienia 
od układów politycznych. Podkreślano, że bezpośrednie wybory ułatwią pro
fesjonalizację kadr administracji samorządowej, a jednocześnie wpłyną na 
prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i zmniejszą zależność awansów od 
poparcia politycznego. Przy bezpośrednich wyborach kampania wyborcza 
musiałaby mieć charakter bardziej osobisty, merytoryczny i programowy oraz 
ściśle związany ze środowiskiem kandydata. Wskazano także, że w projekcie 
PO tylko teoretycznie proponowano wybory bezpośrednie, ponieważ o wybo
rze wójta nie decydowała liczba głosów zdobytych przez kandydata, lecz 
ponad 50% głosów wywalczona przez jego zaplecze polityczne. Według posłów 
SLD w praktyce rzadko będą zdarzać się takie sytuacje, co jednocześnie 
oznacza wybory pośrednie. Kolejnym argumentem przeciwko rozwiąza
niu proponowanemu przez PO było ograniczenie w wyborach do organu 
wykonawczego szans osób, które nie były związane z żadnymi ugrupowa
niami. Zwiększało zaś ono szanse osób, które posiadały silne zaplecze fi
nansowe. Jednocześnie przypomniano, że projekt SLD zakładał bezpośred
nie wybory wójta w gminach i miastach do 20 tys. mieszkańców, a więc 
tam, gdzie znajomość kandydata wśród mieszkańców jest zdecydowanie
większa25.

Unia Pracy poparła koncepcję wyborów bezpośrednich przedstawioną 
przez SLD. Wskazywano, że praktyka ubiegłych kadencji wymusza wzmoc
nienie pozycji organu wykonawczego gmin. Zdaniem posłów UP bezpośrednie 
wybory wójta zmniejszą jego uzależnienie od układów politycznych w organie 
stanowiącym, gdyż był on bardzo często „zakładnikiem” większościowej opcji 
politycznej i z tego powodu jego działalność była asekuracyjna. Ludowcy 
zapowiedzieli poparcie dla idei wyborów bezpośrednich.

PiS natomiast sprzeciwiało się jakiejkolwiek formie wyborów bezpośred
nich. W opinii tej partii tak wybrana władza wykonawcza wymykałaby się 
spod jakiejkolwiek kontroli. Wskazywano na liczne przypadki, w których 
wybrany przez większość radnych wójt uniezależniał się, tworząc własny 
układ w radzie. W takiej sytuacji pozycja organu wykonawczego w stosunku 
do uchwałodawczego ulegała wyraźnemu wzmocnieniu. Według PiS wybory 
bezpośrednie przyczyniłyby się do jego jeszcze większego uniezależnienia od 
organu stanowiącego, a nawet zdominowania rady.

LPR skupiła się na przedstawieniu negatywnych stron obu projektów. 
W propozycji SLD skrytykowała konstrukcję organu wykonawczego, który 
składał się z przewodniczącego, wybieranego w wyborach bezpośrednich

25 Sprawozdanie stenograficzne z 9 posiedzenia Sejmu RP w dniu 21 grudnia 2001 r.
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i pozostałych członków wybieranych na dotychczasowych zasadach, czyli 
przez radnych. Przy ówczesnym rozdrobnieniu ugrupowań prawicowych pro
pozycja, by wybory przebiegały w jednej turze, stawiała SLD w roli zdecydo
wanego faworyta. LPR sprzeciwiła się równocześnie przyspieszeniu wyborów, 
uznając, iż ma to na celu zwiększenie sukcesu SLD. Poza tym uznano, że 
było to niezgodne z obowiązującą ordynacją wyborczą26. Równie krytycznie 
LPR odniosła się do propozycji zgłoszonej przez PO, uznając za niedopusz
czalny wybór organu stanowiącego i uchwałodawczego jednym aktem i na tej 
samej karcie wyborczej27.

Innego zdania niż LPR była Samoobrona. Zdaniem tej partii idea wybo
rów bezpośrednich była zgodna z oczekiwaniami społeczeństwa, które miało
by w ten sposób bezpośredni wpływ na obsadzenie głównych organów 
w samorządzie. Za główną korzyść takiego rozwiązania uznano uniezależnie
nie się wójta (burmistrza, prezydenta miasta) od politycznych układów 
w radzie, jak również uniemożliwienie zajmowania urzędu przez osoby cie
szące się niskim poparciem społecznym28.

Z ugrupowań, które pozostawały poza parlamentem, poparcia dla idei 
bezpośrednich wyborów udzieliła UW. 13 kwietnia 2002 r. w przyjętej przez 
tę partię uchwale wskazano, że takie rozwiązanie wychodzi naprzeciw ocze
kiwaniom społeczeństwa, stanowi również szansę na poprawę sprawności 
i uczciwości władz lokalnych29.

Po długich debatach oba projekty trafiły do Komisji Samorządu Teryto
rialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Ustawodawczej. Wynikiem ich 
prac był kolejny projekt30 ustawy, który przedstawiono w Sejmie 8 maja 
2002 r. Ostatecznie całość ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza 
i prezydenta miasta została przyjęta głosami prawie wszystkich ugrupowań. 
Przeciwko opowiedziała się tylko LPR. Propozycję zmian do uchwalonej usta
wy zgłosił Senat. Na uwagę zasługuje jedynie poprawka, by kandydat na 
wójta mógł jednocześnie kandydować do rady tej samej gminy. Za takim 
rozwiązaniem opowiedziały się wszystkie ugrupowania mające swoich przed
stawicieli w parlamencie31. W związku z powyższym 20 czerwca 2002 r. 
uchwalona została ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezy
denta miasta. Na podstawie tych przepisów wybory do samorządu odbyły się 
27 października 2002 r.

26 LPR powoływała się na art. 25 ustawy z 16 lipca 1998 r.
27 Sprawozdanie stenograficzne z 9 posiedzenia Sejmu RP w dniu 21 grudnia 2001 r.
28 P. Olszewski, Samorząd terytorialny w programach ugrupowań politycznych w Polsce 

(1989-1998), Toruń 2007, s. 159.
29 Uchwała Rady Krajowej Unii Wolności w sprawie wyborów samorządowych, 13 kwiet

nia 2002 r.
30 Druk sejmowy nr 420.
31 Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 

miasta (Dz.U. nr 113, poz. 984).
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W 2006 r. ze względu na wysoką temperaturę konfliktu politycznego na 
szczeblu ogólnokrajowym wybory lokalne miały być po raz pierwszy w pełni 
podporządkowane walce pomiędzy rządzącą koalicją reprezentowaną przez 
PiS-Samoobronę-LPR a opozycją PO-LID-PSL-SLD. Najbardziej widocznym 
przejawem walki o całkowitą władzę nie tylko na szczeblu centralnym, ale 
również w samorządzie stała się przedwyborcza zmiana ordynacji do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw. Do Sejmu wpłynęły dwa konku
rencyjne projekty. Pierwszy projekt o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw32 złożyli posłowie Platformy 
Obywatelskiej (wpłynął 24 maja 2006 r.). Z kolei drugi projekt o zmianie 
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów 
i sejmików województw oraz ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośred
nim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta33 przedstawili posłowie 
z PiS i Samoobrony przy współudziale LPR (wpłynął 11 lipca 2006 r.).

Projekt zgłoszony przez PO wprowadzał system większościowy w jedno
mandatowych okręgach wyborczych. W okręgu wyborczym mandat uzyski
wałby ten kandydat, który spośród wszystkich zarejestrowanych osób otrzy
mał 50% ważnie oddanych głosów w pierwszym głosowaniu. W przypadku, 
gdyby się to nie powiodło, mandat otrzymałby kandydat, który uzyskał więk
szą liczbę ważnie oddanych głosów w ponownym głosowaniu. W dokumen
tach wyborczych kandydaci prezentowani byliby w porządku alfabetycznym. 
Każdy z kandydatów mógłby umieszczać nazwę partii lub organizacji spo
łecznej, która zgłosiła jego kandydaturę. W przekonaniu posłów Platformy 
większościowa ordynacja wyborcza wprowadzała przejrzystość, wyborcy wie
dzą, kto reprezentuje dany okręg wyborczy, przez co mechanizm odpowie
dzialności radnego przed wyborcami może sprawnie funkcjonować. Ponadto 
formuła większościowa jest prosta i łatwa do zrozumienia, a więc nie znie
chęca obywateli. System ten sprawi, że wybrany kandydat ciągle musiałby 
zabiegać o wsparcie wyborców, a nie o względy liderów układających listy 
wyborcze. Proponowana ustawa miała zrównać szanse wyborcze zwłaszcza 
w dużych miastach i województwach kandydatów nie mających dużych moż
liwości finansowych z tymi, którzy organizując się w komitety wyborcze, 
mogli uzyskać spore środki na kampanię. Zdaniem posłów Platformy obowią
zująca ordynacja upolityczniała samorządy, natomiast zgłoszony przez nich 
projekt wprowadzić miał nową jakość na polskiej scenie samorządowej po
przez wprowadzenie do rad działaczy, którzy faktycznie uzyskali największą 
liczbę głosów bez względu na miejsce na liście.

Drugi projekt nowelizacji dotyczył takich kwestii jak: wprowadzenie 
możliwości blokowania list, wprowadzenie dodatkowej ochrony nazw komite

32 Druk sejmowy nr 817.
33 Druk sejmowy nr 818.
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tów wyborczych, biernego prawa wyborczego, zasady niepołączalności (man
datu parlamentarnego i radnego). Niewątpliwie najważniejsza zmiana pole
gałaby na wprowadzeniu do polskiego systemu wyborczego instytucji grupy 
list wyborczych. Warto przypomnieć, iż instytucja blokowania list w celu 
wspólnego udziału w podziale mandatów między listy kandydatów nie poja
wiła się po raz pierwszy. Możliwość taka występowała już w Dekrecie Naczel
nika Państwa z dnia 28 listopada 1918 r. o ordynacji wyborczej do Sejmu 
Ustawodawczego34 i ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 28 czerwca 1991 r.35 Należy jednak zauważyć, iż były to regulacje 
jednorazowe i żadna z późniejszych ustaw ich nie powtórzyła. Nowa ordyna
cja odstąpiła od wcześniej używanej nazwy „blokowanie list kandydatów” 
i zastąpiła ją  terminem „grupowanie”. Zmiana ta wywołana była potocznym 
rozumieniem słowa „blokowanie” jako utrudnianie, zastawianie, zagradzanie, 
co nie kojarzyło się pozytywnie. Jak  czytamy w uzasadnieniu projektu, za
sadniczym celem proponowanej nowelizacji było stworzenie warunków do 
zgodnego współdziałania różnych ugrupowań dla dobra społeczności regio
nalnych i lokalnych. Nowelizacja przyczynić się miała do powstawania stabil
nej większości w sejmikach i radach, gdyż proponowane zmiany, w połącze
niu z zasadą obliczania głosów metodą d’Hondta, sprzyjać miały jedności sił 
politycznych. Należy zaznaczyć, że w istniejącym stanie prawnym nie była 
możliwa koalicja wyborcza partii i grupy wyborców w wyborach do rad gmin 
i powiatów. Proponowana nowelizacja umożliwić miała uzyskanie mandatu 
lokalnym liderom, osobom zasłużonym dla społeczności lokalnej lub regional
nej, startującym z list mających mniejsze poparcie.

Kolejnymi istotnymi elementami nowelizacji były zmiany w zakresie 
biernego prawa wyborczego osób karanych sądownie oraz zasady niepołączal- 
ności. W przypadku grupowania list w podziale mandatów uczestniczyłyby 
tylko te listy, które spełniają łącznie dwa warunki: po pierwsze oddano na 
nie co najmniej odpowiednio 10% albo 15% ważnie oddanych głosów. Po 
drugie przynajmniej jedna lista z tej grupy otrzymała co najmniej 5% ważnie 
oddanych głosów. Jeżeli grupa list nie spełniałaby obu warunków, a więc nie 
otrzymała co najmniej 10% lub odpowiednio 15% poparcia wyborców, albo 
żadna z list uczestniczących w grupowaniu nie osiągnęła co najmniej 5% 
progu, to podziału mandatów dokonywałoby się tak, jakby nie było grupy 
list, czyli oceniało każdą listę oddzielnie. Brak co najmniej 5% ważnych 
głosów eliminowało je z podziału mandatów. Podziału mandatów pomiędzy 
uprawnione listy kandydatów i grupy list dokonywałoby się odrębnie w każ
dym okręgu wyborczym przy zastosowaniu tzw. metody d’Hondta36.

34 Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 18, poz. 46.
35 Dz. U. nr 59, poz. 252.
36 Druk sejmowy nr 818.
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Projekt nowelizacji zgłoszony przez koalicjantów spotkał się z krytyką ze 
strony polityków opozycyjnych. Autorom projektu zarzucano zbyt szybkie 
tempo prac legislacyjnych uniemożliwiające przeprowadzenie odpowiednich 
konsultacji i analiz oraz partykularne traktowanie ordynacji wyborczej. Opo
zycja wielokrotnie bojkotowała głosowania oraz prace w komisjach37. Swój 
sprzeciw wobec takiej zmiany ordynacji samorządowej oficjalnie wyrazili 
również przedstawiciele strony samorządowej.

W rezultacie PO, SLD i PSL zadecydowały o wstrzymaniu swego udziału 
w dalszych pracach nad projektem. Posłowie opozycyjni wskazywali, że 
zmian w ordynacji wyborczej dokonać można nie później niż na trzy miesiące 
przed upływem kadencji, czyli do 27 lipca 2006 r. Niedotrzymanie tego term i
nu naruszało według nich art. 2 Konstytucji. Ponadto ich zdaniem nowa 
samorządowa ustawa wyborcza naruszała konstytucyjną zasadę decentrali
zacji, według której samorząd ma gwarantować nie zwycięstwo w rywalizacji 
wyborczej partii politycznych, ale prowadzić do wzmocnienia praw obywatel
skich. Podkreślano także fakt pominięcia opinii strony samorządowej w tej 
kwestii, nie zapewniając jej udziału w pracach komisji parlamentarnej. Nie
zadowolone z wyniku głosowania w Sejmie partie opozycyjne zapowiedziały, 
że wystąpią do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zawieszenie dzia
łania przepisów ustawy do chwili wydania orzeczenia. Ostatecznie 25 sierp
nia 2006 r. Sejm wyłącznie głosami posłów koalicji uchwalił nowelizację sa
morządowej ordynacji wyborczej. Ustawa weszła w życie już 13 września, co 
dało podstawę do przeprowadzenia wyborów samorządowych w oparciu 
o nowe postanowienia.

Reasumując, znowelizowana ustawa wprowadziła m.in. możliwość two
rzenia grup wyborczych i zawierania przez komitety wyborcze umów 
o wspólnym podziale mandatów. Stanowiła również, że wynik komitetu, któ
ry nie przekroczył 5% progu wyborczego, będzie wliczany do wyniku bloku, 
w skład którego ten komitet wchodził. Ponadto według nowej regulacji blok 
utworzyć mogą co najmniej dwa komitety wyborcze w wyborach do rad gmin 
powyżej 20 tys. mieszkańców, do rad powiatów i sejmików województw. 
W przypadku samodzielnych list obowiązuje jak dotychczas 5% próg wybor
czy. W wyborach do rad powiatów i sejmików województw mandaty uzyskają 
tylko te bloki, na które swe głosy oddało co najmniej 10% wyborców. 
W wyborach do sejmiku mandaty otrzymają natomiast bloki, które zdobyły 
przynajmniej 15% poparcie. W sytuacji, gdy określony blok nie zdoła uzyskać 
minimalnego poparcia, wynik ustala się oddzielnie dla każdego z komitetów 
tworzących blok. Ordynacja wyborcza stanowi również, że w okręgu wybor

37 Opozycja bojkotuje głosowanie nad ordynacją wyborczą, „Gazeta Wyborcza” z 20 lipca 
2006 r., SdPL: popieramy bojkot głosowań w sprawie ordynacji samorządowej, „Gazeta Wybor
cza” z 21 lipca 2006 r.
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czym podziału mandatów między samodzielne listy i bloki dokonuje przy 
zastosowaniu metody d’ Hondta. Wewnątrz bloku z kolei mandaty dzielone 
są metodą Sainte-League’a. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kilka 
dni po uchwaleniu ustawy posłowie PO, SLD oraz PSL złożyli wniosek do 
Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie jej niezgodności z Konstytucją. 
Zarzuty dotyczyły instytucji blokowania list, zbyt krótkiego vacatio legis, 
łamania zasady równości wyborów oraz zasady decentralizacji (osłabienia 
szans lokalnych komitetów).

Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 3 listopada 2006 r. 
stwierdził zgodność zaskarżonych przepisów ustawy z preambułą, art. 2 i art. 
169 ust. 2 Konstytucji RP oraz z art. 3 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu 
Lokalnego. Zapewne nie były to ostatnie regulacje w samorządowym prawie 
wyborczym, a przed zbliżającymi się wyborami możemy spodziewać się kolej
nych zmian.

Summary 

Evolution of electoral right for local governm ent 
in prospect o f political party (1990-2006)

Problem of self-governed electoral court act is theme of article, manner 
of their forming and influence of political party on their ultimate form. This 
article is an analysis of views of political parties presented at the time of 
adoption of the electoral voting regulations. So far in Poland, five times the 
local elections held. Before each election the political parties present their 
ideas to change the electoral law. Changes in 1989 and establish a „round 
table’’ led to the restoration of local government and the first elections for 
representative bodies in 1990. Restoration of local government was the re
sult of maturation of both state authorities and society. This also opened 
a new step towards building a new self-government at the local level. diffe
rence between party was evident at several levels.

Law passed by parliament on 8 March 1990 -  Elections to municipal 
councils was the first fully democratic electoral law after the political and 
systemic changes in 1989. With time changing the shape of local govern
ment, therefore, there was need to adopt new rules regulating the method of 
selecting its representative bodies. Regulations which adjust electoral right 
should be stable and understandable for voters. Unfortunately not always 
the case. It must be remembered that members who are part of different 
political determine under what provisions of the elections will be held and 
thus how to shape a post-election scene Local. We also noted that after 1989 
with the passage of the next term of local government’s role increased in the
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eyes of political parties. Increasingly be able to get the impression that the 
political struggle moves from the central level to the level of local govern
ment. Before each election are changed to help you make the best electoral 
result of the parties that are currently the strongest in parliament. The 
principal difference was associated with the choice of electoral system.

Article covers issues such as: local elections, electoral system, participa
tion in the elections of political parties.


