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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Janusz Sepioł. 

Porządek posiedzenia: 1. „Bilans Kadencji 2010–2014” – prezentacja wyników badania 

mającego na celu przedstawienie postrzegania przez lokalnych 

liderów działań samorządów w ostatnich czterech latach. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Stanisław Iwan, Izabela Kloc, 

Maria Koc, Andrzej Matusiewicz, Ireneusz Niewiarowski,  

Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Janusz Sepioł, Krzysztof Słoń, 

 

 
 goście (m.in.): 

 Uniwersytet Warszawski: 

 dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i 

Lokalnych EUROREG prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, 

 pracownik naukowy Centrum Europejskich Studiów 

Regionalnych i Lokalnych EUROREG dr hab. Marek 

Kozak, 

 pracownik Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora 

Roberta B. Zajonca (Ośrodek Badań Politycznych) Cezary 

Trutkowski, 

 Uniwersytet Łódzki: 

 kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi prof. dr 

hab. Zdzisława Janowska, 

 Związek Miast Polskich: 

 prezes Ryszard Grobelny, 

 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej: 

 wiceprezes Jerzy Stępień, 

 przewodniczący rady nadzorczej Adam Kowalewski, 

 Urząd Miasta w Redzie: 

 burmistrz Krzysztof Krzemiński, 

 Urząd Miasta w Łęczycy: 

 burmistrz Krzysztof Lipiński, 

 Urząd Gminy Kołaczyce: 

 burmistrz gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha, 

 Sejmik Województwa Podlaskiego: 

 przewodniczący Marian Szamatowicz, 

 Starostwo Powiatowe w Kwidzyniu: 

 starosta Jerzy Godzik. 
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Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Bilans kadencji 2010–2014 przedstawił Cezary Trutkowski, autor badania. Na wstępie 

prezentacji poinformował, że w 2014 roku do wyborów poszła mniej niż połowa Polaków 

uprawnionych do głosowania. Wybory ponownie pokazały, że jeden z najważniejszych 

wskaźników aktywności politycznej – frekwencja wyborcza – jest silnie związany z 

wielkością gminy. Wskazuje to na szczególną wartość samorządności w mniejszych 

społecznościach lokalnych. W porównaniu z 2010 r. można zaobserwować wzrost udziału 

głosów nieważnych w odniesieniu do wszystkich kategorii wyborów, a szczególnie 

znaczące różnice wystąpiły w przypadku wyborów do rad powiatowych i sejmików 

wojewódzkich (tendencje wzrostowe). Nowe regulacje prawne wpłynęły na rekordową 

obecność kobiet na listach wyborczych, co nie przełożyło się jednak w istotny sposób na 

zwiększenie zdobytych przez nie mandatów. Cezary Trutkowski, porównując wyniki z lat 

2010 i 2014, wyjaśnił, że nie zarejestrowano zmian zaangażowania partii politycznych w 

wybory samorządowe, dlatego trudno wysnuć wniosek o umacnianiu się pozycji partii 

politycznych we władzach samorządowych. Omawiając wyniki badania „Bilans kadencji”, 

autor zasygnalizował, że połowa liderów zadeklarowała staż pracy w samorządzie 

wynoszący ponad 16 lat, co pokazuję, że im dłużej funkcjonuje w Polsce samorząd, tym 

więcej w jego władzach osób z doświadczeniem w działaniu struktur samorządowych. 

Analiza reelekcji wskazuje na zjawisko umacniania się niektórych liderów na stanowisku 

we władzach lokalnych. 

Priorytetem rozwojowym władz w ostatniej kadencji były w większości inwestycje 

infrastrukturalne. 

Analiza stylu przywództwa lokalnych liderów pozwala na wyróżnienie dwóch kategorii: 

liderów rozwiązujących problemy wspólnie z mieszkańcami oraz tych silnych, którzy 

realizują interesy większości. Ogromne znaczenie mają działania, które służą wzmacnianiu 

integracji i budowie lokalnego kapitału społecznego. W badaniu weryfikowano opinie na 

temat funkcjonowania rad gminnych oraz przeprowadzono analizę zależności pomiędzy 

frekwencją wyborczą a podejmowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego 

inicjatyw służących włączaniu obywateli w kształtowanie polityk publicznych. 

Ryszard Grobelny, prezes Związku Miast Polskich, odnosząc się do wyników 

przedstawionych badań, wyjaśnił, że w wielu samorządach nie ma chętnych do 

kandydowania w wyborach samorządowych z powodu małej atrakcyjności funkcji i 

zarobków. 

Profesor Grzegorz Gorzelak z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych 

EUROREG zauważył, że im gorzej dzieje się w gminie, tym większa jest frekwencja 

wyborcza i zaangażowanie lokalnej społeczności. Stwierdził, że badania powinny położyć 

większy nacisk na kwestię infrastruktury technicznej świadczącej podstawowe usługi dla 

jednostki przestrzenno-gospodarczej i na brak stabilności prawa w tej dziedzinie. Grzegorz 

Gorzelak zwrócił także uwagę na fakt, że opinie mieszkańców o wykorzystaniu środków 

unijnych są negatywne, wspomniał również o zróżnicowaniu regionalnym co do 

zamożności gmin oraz o braku dochodów własnych gmin. 

Wiceprezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Jerzy Stępień wyraził opinię, że „mit 

kadencyjności” nie stanowi problemu, gdyż jakość władzy nie zależy od liczby lat jej 

sprawowania. Odniósł się też do kwestii budżetu obywatelskiego – partycypacyjnego. 

Senator Janusz Sepioł poruszył kilka wątków zawartych w raporcie: samoocenę liderów 

lokalnych, inwestycje strukturalne, kadencyjność oraz kwestię działań proobywatelskich 

liderów wpływających na frekwencję wyborczą. Zaznaczył też, że zadowolenie obywateli 
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wpływa na brak potrzeby zmiany władzy. 

Senator Jadwiga Rotnicka zwróciła uwagę, że problem kadencyjności to sprawa bardziej 

osobowa niż prawna. Odniosła się do kwestii podatków, które powinny być płacone w 

miejscu zamieszkania i pracy. 

Burmistrz Łęczycy Krzysztof Lipiński zauważył, że w raporcie brakuje przedstawienia 

sytuacji polskich samorządów na tle samorządów innych państw. Zdaniem burmistrza 

brakuje również  analizy problematyki transparentności w kwestiach dostępu do pieniędzy 

samorządowych. 

Dr hab. Marek Kozak z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych 

EUROREG UW zwrócił uwagę na brak wiedzy ekonomicznej wśród społeczeństwa. 

Przewodniczący rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Adam 

Kowalewski zaznaczył, że kadencyjność jest problemem społeczeństwa, które dokonuje 

wyboru w zakresie zmiany władzy. 

W dyskusji senator Ireneusz Niewiarowski zauważył, że problem nie tkwi w 

kadencyjności, a w słabości społeczności obywatelskich; liderzy nie dbają o kapitał 

społeczny. Senator podniósł kwestię budżetu obywatelskiego w odniesieniu do funduszu 

sołeckiego. 

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Łódzkim profesor 

Zdzisława Janowska zwróciła uwagę, że nie został pokazany związek między 

kadencyjnością a rozwojem gmin; podkreśliła także, że brak kwestii społecznych w 

zakresie ochrony zdrowia i szkolnictwa. Zasygnalizowała również problem, jakim jest 

„karuzela” stanowisk po zmianach władz lokalnych. 

Starosta kwidzyński Jerzy Godzik zauważył, że w badaniach nie uwzględniono powiatów 

ziemskich; stwierdził ponadto, że powiaty są zbyt małe, i poddał pod rozwagę kwestię 

wyboru starosty w wyborach bezpośrednich. 

Zdaniem senatora Andrzeja Pająka starosta powinien być wybierany w wyborach 

bezpośrednich w okręgach jednomandatowych. 

Profesor Jerzy Gorzelak, podsumowując dyskusję, zauważył, że nie ma sukcesu bez 

liderów, i zasygnalizował dwa tematy do podjęcia w dalszych działaniach: kwestię zarządu 

metropolitalnego oraz układów dysfunkcyjnych między powiatem grodzkim i ziemskim. 

Senator Janusz Sepioł zwrócił uwagę na potrzebę badań nad samorządem i zaproponował 

powstanie forum polskich badaczy samorządu terytorialnego. Propozycja ta spotkała się z 

akceptacją uczestników seminarium. 
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