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Prawne i faktyczne warunki realizacji  
mandatu radnego gminy

(Streszczenie)

Artykuł przedstawia problematykę prawnych i faktycznych warunków realizacji mandatu radnego 
gminy. Omawiane zagadnienia dotyczą pojęcia mandatu radnego, procedury jego uzyskania, a także 
uprawnień i obowiązków ciążących na osobie piastującej to stanowisko. Szczegółowej analizie zostały 
poddane regulacje prawne ochrony stosunku pracy radnego mające zapewnić stabilność zatrudnienia 
u dotychczasowych pracodawców i wyeliminować próby wpływania na decyzje radnego w poten-
cjalnych głosowaniach. Kolejnym problemem, na jaki autor zwrócił uwagę, to są zakazy i wyłączenia 
gwarantujące transparentność działalności radnych. Celem tych przepisów jest unikanie nadużyć zwią-
zanych z zajmowanym stanowiskiem i zapobieganie konfliktom interesów. Ustawodawca wprowadził 
regulacje wskazujące, jakie stanowiska nie mogą być łączone z mandatem radnego. Nie wszystkie 
normy o charakterze incompatibilitas są wolne od wad, co zostało wskazane w treści artykułu.

Przedstawione fakty dowodzą, jak ważną rolę pełni radny gminy i jak wiele obowiązków na 
nim spoczywa. Wyborcy oddający głos na swojego kandydata oczekują, aby kierował się dobrem 
swojej wspólnoty samorządowej i nie sprzeniewierzył się obietnicom, jakie przedstawił w pro-
gramie wyborczym.
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Status prawny radnego

Mandat radnego to rodzaj pełnomocnictwa udzielonego osobie sprawującej funk-
cję z wyboru. Polskie prawo samorządowe i obowiązująca w Polsce Europejska 
Karta Samorządu Lokalnego1 opierają się na koncepcji tzw. „mandatu wolnego”, 
co oznacza, że wyborca nie posiada instrumentów prawnych zmuszających rad-
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nego do określonego głosowania w konkretnej sprawie publicznej. Przez pojęcie 
mandatu radnego można rozumieć zespół praw i obowiązków, jakie określona 
osoba nabywa w wyniku wyborów2. Wyborca oddający swój głos na potencjal-
nego radnego, kierując się wyłącznie konkretnie sformułowanym programem 
wyborczym, w przypadku niewywiązania się z obietnic nie może zastosować 
wobec radnego żadnych sankcji. Obecne regulacje prawne nie normują kar 
pozwalających np. odwołać radnego za działanie wbrew założeniom ujętym 
w programie wyborczym. We wszystkich ustawach samorządowych jest zawarte 
wyraźne postanowienie, że radny nie jest związany instrukcjami wyborców3. Je-
dynym środkiem oddziaływania wyborcy w takiej sytuacji jest nieoddanie głosu 
na radnego ubiegającego się o reelekcję, co ma ogromne znaczenie w obecnym 
systemie jednomandatowym, który akcentuje powiązanie konkretnej osoby 
z okręgiem wyborczym. Zasadą jest, że wykonywanie mandatu przez radnego 
musi być poprzedzone złożeniem ślubowania4. Nabycie mandatu następuje na 
mocy decyzji wyborców z chwilą ogłoszenia prawomocnych wyników wybo-
rów, natomiast ślubowanie jest warunkiem sine qua non (przystąpienia do wy-
konywania) mandatu5. Bez ślubowania radny nie może podjąć żadnej uchwały, 
a odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu radnego. Tekst 
roty ślubowania zawarty jest w ustawach ustrojowych6. 

We wszystkich trzech rotach ślubowania podkreślony jest obowiązek dzia-
łania radnego dla dobra i pomyślności wspólnoty samorządowej. Obowiązująca 
od 2001 roku wersja art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nakłada na 
radnego obowiązek kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, 
utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szcze-
gólności przyjmowania zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów 
i przedstawiania ich organom gminy do rozpatrzenia. Przepis ten powinien być 

2 Tak definiuje mandat radnego A. Korzeniowska, Pozycja prawna radnego, w: A. Korze-
niowska, M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, R. Krawczyk i in., ABC samorządu 
terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Łódź 2004, s. 73.

3 B. Jaworska-Dębska, Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego, w: Z. Duniewska, 
B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo 
administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Diffin, Warszawa 2002, 
s. 295. 

4 Ibidem, s. 295.
5 W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 123.
6 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) 

art. 23a ust. 1, 2; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1445) art. 20 ust. 1; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392) art. 22 ust. 1. 
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interpretowany w duchu zobowiązania radnego do pojmowania i wykonywania 
mandatu jako służby dla całej lokalnej społeczności, a nie tylko partykularnych 
interesów cząstki tej społeczności, będącej jego bezpośrednim elektoratem7. Ar-
tykuł 23 w ustępie 2 wskazanej ustawy przewiduje, że radni mogą tworzyć kluby 
radnych, a zasady ich działania określa statut gminy. Pierwotnie przepis ten był 
stosowany tylko w większych ośrodkach, w których podziały na arenie politycznej 
odgrywały bardziej doniosłą rolę niż w niewielkich gminach. W obecnej sytuacji, 
gdy samorząd terytorialny jest zdominowany przez układy polityczne, również 
w małych gminach powstają kluby radnych8. Ustawowy skład rady wynika 
z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), który uzależnia liczbę 
radnych od liczby mieszkańców danej gminy9. Rada gminy w głosowaniu tajnym 
wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz od jednego do trzech wice-
przewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady10. W pierwotnej wersji ustawy o samorządzie 
gminnym regulacja pozycji przewodniczącego rady była nad wyraz skąpa, co 
wywoływało wątpliwości zwłaszcza w relacji do wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta. Kolejne nowelizacje precyzowały rolę i zadania przewodniczącego rady, 
aby w obecnym brzmieniu ustawy określić ją jako organizowanie pracy rady oraz 
prowadzenie obrad rady gminy. Pogląd, że przewodniczący rady to „organizator 
pracy rady”, którego zadaniem jest przygotowywanie i prowadzenie obrad rady 
gminy, był zresztą prezentowany przez znaczną część doktryny11. Ustawa o sa-
morządzie gminnym nie określa w sposób wyczerpujący wewnętrznej struktury 
rady gminy, pozostawia te zagadnienia do rozstrzygnięcia przez statut gminy12. 
Radny gminy jest członkiem organu stanowiąco-kontrolnego jednostki samorządu 
terytorialnego; z tego tytułu przysługują mu określone prawa i spoczywają na 
nim wyznaczone obowiązki.

 7 M. Kasiński, Monizm i pluralizm władzy lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2009, s. 298.

 8 R. Budzisz, Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim, Wydaw-
nictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 73.

 9 1) piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców; 2) dwudziestu jeden w gminach do  
50 000 mieszkańców; 3) dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców; 4) dwu-
dziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 
100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych. 

10 Art. 19 u.s.g.
11 E. Olejniczak-Szałowska, Rada gminy – organizacja wewnętrzna i tryb pracy, w: M. Stahl, 

Nowelizacje i postulaty zmian ustawodawstwa samorządowego, Wydawnictwo Fundacja Roz-
woju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1993, s. 34. 

12 Art. 3 ust. 1 u.s.g., zob. także R. Budzisz, Doskonalenie modelu…, s. 71.
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W świetle ustawy o samorządzie gminnym radny jest zobowiązany brać 
udział w pracach rady gminy i jej organów. Niestety poza tym stwierdzeniem 
ustawa nie nakłada sankcji za notoryczne uchylanie się od wypełniania obowiąz-
ków radnego. Ewa Olejniczak-Szałowska podkreśla, że „w naszym ustawodaw-
stwie brak jest regulacji, która pozwalałaby na wyeliminowanie ze składu rady 
osób nie uczestniczących w pracach rady, które utraciły zaufanie wyborców lub 
sprzeniewierzyły się złożonemu ślubowaniu”13. Artykuł 383 § 1 pkt 3 Kodeksu 
Wyborczego14 reguluje kwestie wygaśnięcia mandatu radnego wskutek odmowy 
złożenia ślubowania, jednak krzywoprzysięstwo nie jest przez ustawodawcę 
usankcjonowane. Większość obowiązków radnego można traktować jako płasz-
czyznę kontaktów między władzami samorządowymi a członkami wspólnoty. 
Zakres kontaktów z wyborcami, ich intensywność, a także skuteczność radnego 
w dążeniu do realizacji przedwyborczych obietnic uzależnione są w praktyce od 
aktywnej postawy radnego, jak i zainteresowania samych mieszkańców. Utrzy-
mywanie stałej więzi z mieszkańcami może być realizowane i tak najczęściej 
wygląda to w praktyce, poprzez wyznaczenie stałych dyżurów w określonych 
dniach miesiąca, w trakcie których radny pozostaje do dyspozycji mieszkańców.

Jak wskazałem na wstępie, radny powinien przyjmować postulaty mieszkań-
ców gminy i przedkładać je organom gminy do rozpatrzenia poprzez składane 
przez niego interpelacje, zapytania i wnioski. Szczególnym uprawnieniem radnego 
jest prawo przekazywania skarg innej osoby do organów jednostki samorządu 
terytorialnego i podmiotów wymienionych w art. 221 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (dalej: k.p.a.)15. Zgodnie z art. 237 § 2 k.p.a. i 247 k.p.a. 
radni, którzy przekazali skargę lub wniosek innej osoby, powinni być powiado-
mieni o sposobie ich załatwienia, a gdy załatwienie skargi lub wniosku wymaga 
zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień, także o stanie rozpatrzenia skargi 
lub wniosku, w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia lub przekazania. 
Termin ten zostaje skrócony wobec podstawowego terminu rozpatrzenia skargi, 
który wynosi jeden miesiąc.

Radny gminy w związku z wykonywaniem mandatu korzysta z ochrony 
prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. W szczególności cho-
dzi o wyeliminowanie ujemnych skutków, z którymi radny może się spotkać 
wykonując swe funkcje publiczne. Ta wzmożona ochrona prawna przysługuje 

13 E. Olejniczak-Szałowska, Status radnego, w: M. Stahl, Nowelizacje i postulaty…, s. 38.
14 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 21 poz. 112 z późn. zm.).
15 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. 

z 2013 r. poz. 267 z późn. zm).
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zatem w związku z wykonywaniem mandatu radnego, a nie w związku z inny-
mi czynnościami. Chodzić tu może przede wszystkim o ochronę przewidzianą 
w prawie karnym (zaostrzona odpowiedzialność za czynną napaść na radnego 
w związku z wykonywaniem jego funkcji, za użycie groźby bezprawnej lub 
przemocy, za zniesławienie radnego)16. Konsekwencją powyższego w świetle 
prawa karnego jest przede wszystkim to, że sprawca przestępstwa popełnionego 
wobec radnego gminy będzie podlegał surowszej odpowiedzialności karnej niż 
w przypadku popełnienia tego samego przestępstwa wobec osoby nieposiadającej 
statusu funkcjonariusza publicznego. Ściganie takiego przestępstwa odbywa się 
z oskarżenia publicznego17. Jeżeli jednak przestępstwo takie jak naruszenie niety-
kalności cielesnej bądź zniewaga wywołało niewłaściwe zachowanie się radnego, 
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej 
wymierzenia. Reasumując: radny nie może nadużywać swojej uprzywilejowanej 
pozycji względem osób nieposiadających takiego statusu.

Innym istotnym uprawnieniem radnego gminy jest prawo do uzyskiwania die-
ty oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w uchwale 
rady gminy. Jeżeli bezpośrednio po reaktywacji samorządu terytorialnego sprawa 
nie budziła wątpliwości, to w miarę upływu lat coraz częściej poddawana jest 
krytycznej ocenie. Prawo formalne jednoznacznie odrzuca koncepcję zawodo-
wego radnego18. Jednocześnie praktyka dowodzi, że diety w wielu przypadkach 
traktowane są przez samych zainteresowanych jako istotny, przewidywalny 
przychód. W świetle prawa diety stanowić mają swoistą rekompensatę utraconego 
przez radnego wynagrodzenia za pracę, a także innych dochodów jakie mógłby 
osiągnąć, gdyby nie praca w organach i jednostkach samorządowych. Należy 
podkreślić, że diety radnych nie stanowią wynagrodzenia za udział w pracach 
organów samorządu terytorialnego. Zasady, na jakich radnym gminnym przy-
sługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych, są ustalane przez radę 
gminy19. Zgodnie z art. 25 ust. 6 u.s.g. wysokość diet przysługujących radnemu 
nie może przekraczać w ciągu miesiąca łącznie półtorej kwoty bazowej określonej 
w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu 

16 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 111.
17 M. Bąkiewicz, P. Chmielnicki, J. Jaskiernia, K. Sikora, A. Wierzbica, Administracja 

Publiczna Tom III, Ustrój administracji rządowej, pod red. B. Szmulik, K. Miaskowskiej-
-Daszkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2012 s. 336.

18 E. Olejniczak-Szałowska, Status prawny radnego, Studia Prawno-Ekonomiczne 1997/56, 
s. 9–36.

19 B. Jaworska-Dębska, Struktura organizacyjna…, s. 296.
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wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw20. Jest to jednocześnie maksymalna wysokość diet w gminach liczących 
najwięcej mieszkańców. Dopuszczalne jest również ryczałtowe określenie diet 
radnych21. Niezbędne jest jednak w takim przypadku ustalenie zasad potrącania 
diet za przypadki nieobecności radnych na sesjach rady, posiedzeniach komisji 
lub innych obowiązkowych dla nich czynnościach. Należy nadmienić, że rada 
gminy nie ma uprawnień do całkowitego pozbawienia swoich radnych diet. Spo-
łeczny charakter mandatu radnego nie może go bowiem zmuszać do dopłacania 
do wykonywanej funkcji22. Trzeba także pamiętać, że dieta radnego nie wchodzi 
do podstawy naliczania różnych świadczeń np. zasiłków, rent, czy emerytur. 

Szczególnej ochronie podlega stosunek pracy radnego. Dla właściwego funk-
cjonowania rady gminy ogromne znaczenie ma stabilność zatrudnienia radnych 
u swoich dotychczasowych pracodawców. W przeciwnym wypadku pracodawca 
zatrudniający u siebie osobę pełniącą funkcję radnego, mógłby wywierać naci-
ski, a tym samym zmieniać jego stosunek do danych spraw, posiadając bardzo 
silny argument w postaci dalszego zatrudnienia. Taka sytuacja prowadziłaby 
do manipulowania potencjalnymi decyzjami radnego. Ochrona stosunku pracy 
radnego to również ochrona doraźna, mająca na celu umożliwienie wykonywania 
powierzonych funkcji w trakcie trwania kadencji, z zagwarantowaniem, że nie-
obecność z tego powodu w pracy nie będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona 
nieobecność dająca podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedze-
nia z winy pracownika23. Ochrona nie przysługuje, gdy podstawą rozwiązania 
stosunku pracy są inne przyczyny niż wykonywanie mandatu, np. dopuszczenie 
się przestępstwa na szkodę pracodawcy.

Kolejny przywilej radnego wynika z treści art. 25 ust. 2 u.s.g. i związany jest 
z ochroną trwałości stosunku pracy radnego. Ochrona prawna, jakiej ten stosunek 
podlega, poddana jest ogólnym zasadom prawa pracy z pewnego rodzaju „dodat-
kową ochroną”. Owa „dodatkowa ochrona” oznacza uzależnienie skuteczności 
rozwiązania stosunku pracy radnego od zgody rady gminy. Ustawodawca posłu-
żył się w przypadku art. 25 ust. 2 u.s.g. sformułowaniem „stosunek pracy”, a to 

20 Tekst jedn. (Dz.U. z 2011 r. nr 79 poz. 431 z późn. zm.). 
21 Przegląd orzeczeń w tej sprawie zawarty jest w uchwale NSA z 19 czerwca 2000 r., OPS 10/00, 

ONSA 2001, nr 1, poz. 6.
22 A. Szewc (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2000, 

s. 215.
23 P. Sitniewski, Wygaśnięcie mandatu radnego, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 55, zob. także 

art. 52 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 
z późn. zm.).
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oznacza, że zawarta w tym przepisie ochrona stosunku pracy radnego dotyczy 
wszystkich podstaw jego nawiązania przewidzianych w art. 2 Kodeksu pracy 
(dalej: k.p.) – umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru czy spółdzielczej 
umowy o pracę. W konsekwencji nie stosuje się przewidzianej w art. 25 u.s.g. 
ochrony do przypadków świadczenia pracy przez radnego na podstawie umów 
cywilnoprawnych24. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 lutego 2015 roku orzekł, 
że treść art. 25 ust. 2 u.s.g. jednoznacznie obejmuje ochroną wszystkich pracow-
ników, w tym i tych, którzy stali się pracownikami w następstwie powołania. 
Ochroną objęta jest trwałość stosunku pracy. W konsekwencji odwołanie ze sta-
nowiska pracownika powołanego – radnego, skutkujące rozwiązaniem stosunku 
pracy bez zgody rady gminy, będzie stanowiło naruszenie art. 25 ust. 2 u.s.g. 
i jako niezgodne z prawem daje pracownikowi odwołanemu prawo dochodzenia 
roszczeń wynikających z art. 45 k.p.25 

Ochrona stosunku pracy radnego ma na celu zapewnienie swobodnego, 
a jednocześnie jak najskuteczniejszego sprawowania funkcji radnego, a nie za-
bezpieczenie go przed utratą pracy. Organ stanowiący gminy, podejmując uchwałę 
na podstawie art. 25 ust. 2 u.s.g., nie powinien ingerować w prawo pracodawcy 
do pozbawienia go pewnych uprawnień tam, gdzie ma ono swe uzasadnienie 
w obowiązującym porządku prawnym i nie jest związane z wykonywaniem 
przez radnego mandatu26.

Art. 25 ust. 3 u.s.g. zobowiązuje pracodawcę do zwalniania radnego od pracy 
zawodowej w celu brania udziału w pracach organów gminy. Zwolnienia mają 
charakter celowy i nie powinny być nadużywane. Pracodawca ma jednak prawo 
domagać się, aby potrzeba zwolnienia z pracy była należycie udokumentowana 
w postaci zaświadczenia samej rady gminy przedstawionego z dostatecznym 
wyprzedzeniem, by niespodziewana nieobecność radnego nie dezorganizowała 
procesu pracy. Sposób wydawania takich zaświadczeń powinien być unormowany 
w regulaminie rady gminy27.

Okres korzystania przez pracownika będącego radnym ze zwolnienia na tej 
podstawie od pracy zawodowej stanowi swoistą postać „urlopu pracownika”. 

24 A. Jochymczyk, Komentarz do art. 25 ustawy o samorządzie gminnym, w: B. Dolnicki (red.), 
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

25 Wyrok SN z dnia 25 lutego 2015 r. II PK 101/14.
26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2013 r., NK-I.4131.256.2013.

MGrz, por. P. Chmielnicki, Glosa do wyroku NSA z dnia 6 maja 2003 r., II SA/Kr 25/03. 
27 E. Olejniczak-Szałowska, Status prawny…, s. 56.
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Pracodawca nie może w okresie tym wypowiedzieć umowy o pracę nie naruszając 
art. 41 k.p.28 Są to zwolnienia obligatoryjne, ale nieodpłatne.

Od zasady, iż rozwiązanie z radnym gminy stosunku pracy zależy od uzy-
skania uprzedniej zgody organu stanowiącego, której jest członkiem, są pewne 
wyjątki. Ochrona wynikająca z art. 25 ust. 2 u.s.g. nie będzie wiążąca w stosunku 
do tych wszystkich stosunków pracy radnych, które zostały nawiązane na z góry 
określony czas. Uzasadnieniem dla prezentowanego poglądu jest argument, że 
tak daleko posunięta ochrona mogłaby się sprzeciwiać pierwotnej woli samego 
pracownika, który nawiązując stosunek pracy na czas określony, z góry godził się 
na jego rozwiązanie wraz z upływem czasu, na jaki ten stosunek pracy zawierał. 
Ponadto na gruncie przepisów prawa pracy brak jakiejkolwiek ochrony trwałości 
stosunku pracy wówczas, gdy został on zawarty na czas określony i nastąpił jego 
upływ29. Należy pamiętać, że omawiana ochrona trwałości stosunku pracy radnego 
nie ma zastosowania w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy.

Ograniczenia dotyczące radnych gmin obejmują cały szereg różnych naka-
zów, zakazów i wyłączeń, mających zagwarantować transparentność ich działań, 
odsuwając od radnych podejrzenia o stronniczość, o uzyskiwanie w związku 
z pełnieniem mandatu bezprawnych korzyści. Cała ta procedura ma zapewnić 
wypełnianie powierzonej funkcji pro publico bono (dla dobra ogółu). Na duali-
styczny charakter sprawowania mandatu przedstawicielskiego zwrócił uwagę 
Trybunał Konstytucyjny, podkreślając znaczenie mandatu przedstawicielskiego 
jako dobrowolnej służby publicznej, polegającej m.in. na przyjęciu przez man-
datariusza dodatkowych obowiązków, od których wolni są pozostali obywatele30. 
Celem tego typu przepisów jest przeciwdziałanie sytuacjom i uwikłaniom, które 
mogą stwarzać pokusę nadużywania zajmowanego stanowiska publicznego. 
Tworzenie racjonalnych rozwiązań o charakterze antykorupcyjnym, zapobie-
gającym tworzeniu się sytuacji konfliktu interesów, ma na celu wzmocnienie 
swobody sprawowania mandatu przedstawicielskiego31.

Kodeks wyborczy zawiera w swej treści regulacje określające, że pewne 
stanowiska i funkcje nie mogą być łączone. Normy o charakterze incompatibili-

28 Wyrok SN z 15 maja 1997 r., I PKN 148/97, OSNCP 1998, nr 7, poz. 210.
29 K. Bandarzewski i in., Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, pod red. P. Chmiel-

nickiego, LexisNexis,Warszawa 2006, s. 287, por. także uchwała SN z dnia 30 października 
1990 r., III PZP 16/90, OSNCP 1991, nr 4, poz. 38 oraz uchwała SN z dnia 10 lipca 1996 r., 
I PZP 9/96, OSNAPiUS 1997, nr 3, poz. 34.

30 J. Korczak, Przepisy antykorupcyjne w prawie samorządowym w świetle orzecznictwa TK, 
Acta Universitatis Wratislaviensis, „Prawo” 2005/295, s. 217.

31 P. Sitniewski, Wygaśnięcie mandatu…, s. 87.
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tas nie zakazują ubiegania się o pewne funkcje, jednak zakazują jednoczesnego 
pełnienia pewnych funkcji. Przykładowo urzędnik pracujący w urzędzie gminy 
może kandydować do rady w tej gminie, nie może jednak obu tych funkcji łączyć. 
Artykuł 24a ust. 1 u.s.g. stanowi, że z radnym nie może być nawiązany stosunek 
pracy w urzędzie gminy, w której radny uzyskał mandat. Przed przystąpieniem do 
wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny 
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyborów przez właściwy organ wyborczy. 
Podobna sytuacja dotyczy kierownika i jego zastępcy w jednostce organizacyjnej 
gminy32. Po wygaśnięciu mandatu przywraca się radnego do pracy na to samo 
lub równorzędne stanowisko33.

Nie wszystkie jednak normy prawne dotyczące zakazu łączenia stanowisk 
w gminie są bez wad. Przykładem jest sytuacja radnego gminy, który jednocześnie 
jest zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostce organizacyjnej gminy. 
Taka regulacja nie narusza zakazu łączenia stanowisk, gdyż nie jest to stanowisko 
kierownicze i nie zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 24b ust. 1 u.s.g. 
Jednakże występująca zależność służbowa pomiędzy radnym, a wójtem34 podważa 
zasadę transparentności mandatu przedstawicielskiego. W sytuacji gdy radny 
gminy jest zatrudniony w gminnej jednostce organizacyjnej na czas oznaczony, 
a upływ czasu, na jaki stosunek pracy zawarto, przypada w trakcie kadencji rady 
gminy, wójt jako kierownik urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyj-
nych ma realny wpływ na ewentualne zatrudnienie radnego. W obecnym stanie 
prawnym nie ma regulacji zapobiegającej tego typu patologiom. Radny gminy, 
chcąc kontynuować stosunek pracy, może być tzw. „marionetką” i pewnikiem 
w głosowaniach dla partykularnych interesów wójta. Jako postulat de lege fe-
renda ustawodawca powinien rozszerzyć granice zakazu incompatibilitas o za-
trudnienie radnego w jednostce organizacyjnej gminy, w której uzyskał mandat. 
Zgodnie z art. 25b u.s.g. mandatu radnego gminy nie można łączyć z mandatem 
posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody oraz 
z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. Wójt nie 
może powierzyć radnemu gminy, w której uzyskał mandat, wykonywania pracy 
na podstawie umowy cywilnoprawnej35. Omawiany przepis nie obejmuje swym 
zakresem umów cywilnoprawnych, których przedmiotem nie jest wykonywanie 
pracy. Należy podkreślić, że zakaz dotyczy osobistego świadczenia pracy przez 

32 Art. 24b ust. 1 u.s.g.
33 Art. 24c u.s.g.
34 Ilekroć jest mowa o wójcie, rozumieć należy także burmistrza i prezydenta miasta.
35 Art. 24d u.s.g.
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radnego, co nie obejmuje już wykonywania pewnych zleceń przez firmę radne-
go, mającą odrębną osobowość prawną. Określenie umowa cywilnoprawna ma 
zastosowanie do umów prawa cywilnego takich jak: umowa zlecenie, o dzieło, 
agencyjna. Omawiana regulacja ma ograniczyć swobodę kontraktową pomiędzy 
organem wykonawczym gminy a radnym tej jednostki36. 

Adresatem postanowień art. 24d u.s.g. uczynił expressis verbis jedynie 
wójta gminy, jednakże jego ratio legis przemawia za wykładnią rozszerzają-
cą, odnoszącą go do wszystkich osób, które mogą w imieniu gminy składać 
oświadczenie woli w sprawach majątkowych, w tym w szczególności do za-
stępcy wójta37. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 stycznia 
2008 roku stwierdził, że zakaz wynikający z art. 24d jest adresowany wyłącznie 
do wójta gminy. Zdaniem Sądu: „adresatem tego zakazu nie jest radny”38. Na 
odmiennym od zaprezentowanego wyżej stanowisku stanął WSA we Wrocławiu 
twierdząc, że:

Absurdalna jest teza, iż to jedynie wójt gminy zobligowany jest do przeciwdziałania sytuacjom 
łączenia mandatu radnego ze świadczeniem pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
z jednoczesnym dopuszczeniem łączenia przez samego radnego mandatu, który uzyskał, 
z wykonywaniem pracy na tej podstawie39.

Zdaniem tego sądu przepis art. 24d u.s.g. odnosi się także do radnego, wobec 
którego, w razie złamania wyżej wymienionego prawa wywołuje skutki publicz-
noprawne w postaci wygaśnięcia mandatu.

Kolejna restrykcja odnosząca się do radnych gminy to zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami 
z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, 
a także zakaz zarządzania taką działalnością lub bycia przedstawicielem lub pełno-
mocnikiem w prowadzeniu takiej działalności40. Omawiany zakaz ma najszersze 
zastosowanie w praktyce. Wobec ogromnej różnorodności stanów faktycznych 
wskażę stanowisko NSA w przykładowej sprawie. W uchwale składu 7 sędziów 
NSA z 2 kwietnia 1997 roku postanowiono, że prowadzenie gospodarstwa rolnego 
przez radnego z wykorzystaniem wydzierżawionych od gminy gruntów rolnych, 
będących mieniem gminy, w której radny zyskał mandat, jest prowadzeniem 

36 P. Sitniewski, Wygaśnięcie mandatu…, s. 168.
37 A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd gminny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 

2005, s. 236.  
38 Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2008 r., II SA/OI 1027/07.
39 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2009 r., III SA/Wr 140/09.
40 Art. 24f u.s.g.
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działalności gospodarczej o jakiej mowa w art. 24f u.s.g.41 Sprawa dotyczyła 
radnego gminy, z którą ten zawierał umowy dzierżawy gruntów rolnych, na 
których gospodarował. W wyroku z dnia 10 stycznia 2013 roku NSA orzekł, że 
radny-adwokat, przyjmując pełnomocnictwo procesowe od spółki komunalnej, 
narusza zakaz z art. 24f ust.1 u.s.g. i traci mandat42. Radnych gminy wiąże także 
zakaz wynikający z art. 24f ust. 5 u.s.g. Zgodnie z wolą ustawodawcy radnym 
nie wolno posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach 
prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, 
w których uczestniczą takie osoby. Dodatkowo cytowany przepis zawiera w swej 
treści jasno określoną sankcję za złamanie zakazu tam określonego. Jeżeli radny 
posiada określone akcje lub udziały, a nie zbędzie ich przed pierwszą sesją rady 
gminy, nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po 
jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, 
prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru). Cel, jakim 
kierował się ustawodawca konstruując ten przepis, to zapobieżenie wykorzysty-
waniu stanowiska radnego przy wywieraniu wpływu na funkcjonowanie spółki 
z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w której uczestniczą 
takie osoby, przy jednoczesnym posiadaniu pakietu akcji lub udziałów43. Radny 
gminy ograniczony jest także w możliwości podejmowania dodatkowych zajęć 
i otrzymywaniu darowizn mogących podważyć zaufanie wyborcy do wyko-
nywanego mandatu44. Termin „dodatkowe zajęcia” jest terminem nieostrym, 
niesprecyzowanym przez ustawodawcę. Można zadać pytanie czy radny gminy 
podejmując się dodatkowego zajęcia polegającego na udzielaniu korepetycji 
według posiadanych kwalifikacji narusza przepis ustawy gminnej i czy to zajęcie 
godzi w mandat przedstawicielski i podważa zaufanie wyborców?

Radnemu gminy nie wolno otrzymywać darowizn. Zgodnie z art. 888 kodeksu 
cywilnego45 przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego 
świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Choć formalnie nie 
jest darowizną przyjęcie nieodpłatnej usługi, a także przyjęcie rzeczy lub usługi 
poniżej ich wartości, to jednak takie czynności w konkretnej sytuacji mogą być 
kwalifikowane się jako korupcjogenne i niewątpliwie podważają zaufanie do 
radnego. Zakazy ujęte w art. 24e u.s.g. nie mają charakteru absolutnego. Radny 

41 Uchwała składu 7 sędziów NSA z 2 kwietnia 1997 r., II OPS 1/07, ONSA i WSA 2007, nr 3 (18), 
poz. 62.

42 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 stycznia 2013 r., II OSK 2896/12.
43 P. Sitniewski, Wygaśnięcie mandatu…, s. 180.
44 Art. 24e u.s.g.
45 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
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może podejmować dodatkowe zajęcia zarobkowe i otrzymywać darowizny, jeżeli 
czyni to zgodnie z prawem i nie daje podstaw do zarzutów naruszenia prawa 
takich jak: łapownictwo, prywata, poplecznictwo, nepotyzm, a także nie wywo-
łuje podejrzeń o stronniczość lub interesowność. Za sprzeczne z tym przepisem 
uznano np. pełnienie przez radnego funkcji prezesa banku, w którym gmina 
lokuje swoje pieniądze46. Komentowane przepisy to typowy przykład lex imper-
fecta. Ich naruszenie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Konsekwencje 
pogwałcenia tej normy mogą dotyczyć płaszczyzny politycznej (utrata zaufania 
u wyborców). W literaturze prezentuje się stanowisko, w myśl którego możliwe 
jest wniesienie przeciwko radnemu pozwu do sądu cywilnego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, której wizerunkowi (dobru osobistemu osoby prawnej) 
radny szkodzi swoim zachowaniem47.

Na radnych gminy ciąży obowiązek złożenia oświadczenia o swoim stanie ma-
jątkowym, zawierającego informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, 
udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego oraz o nabyciu od Skarbu 
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, 
ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu 
w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz 
dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych. Oświadczenie powinno 
zawierać informacje dotyczące majątku objętego wspólnością majątkową mał-
żeńską48. Jawność oświadczeń majątkowych wiąże się z realizacją konstytucyj-
nej zasady prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz 
osób pełniących funkcje publiczne, wyrażonej w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP49. 
Regulacja prawna zawarta w art. 24h u.s.g. budzi wiele kontrowersji. Czy ten 
mechanizm pozwala skutecznie zwalczać zjawiska korupcji i wskaże wszelkie 
nieprawidłowości występujące w samorządzie?

Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 2007 roku wskazał niską jakość legi-
slacji w tym zakresie, stwierdzając niekonstytucyjność niektórych przepisów od-
noszących się do składania oświadczeń przez funkcjonariuszy samorządowych50. 

46 Wyrok NSA z dnia 10 lutego 2011 r., II OSK 1719/10; zob. A. Szewc, Komentarz do art. 24e 
ustawy o samorządzie gminnym, w: G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie 
gminnym. Komentarz, LEX Samorząd Terytorialny, Warszawa 2012; stan na dzień: 20.08.2015 r.; 
A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd gminny. Komentarz, LEX, Warszawa 2012.

47 Z. Sypniewski, M. Szewczyk, Status prawny radnego, Wydawnictwo Zachodnie Centrum 
Organizacji, Zielona Góra 1999, s. 135.

48 Art. 24h ust. 1 u.s.g.
49 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
50 Wyrok TK z 13 marca 2007 r., K 8/07, LexPolonica.
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Istnieje wiele luk prawnych umożliwiających ukrycie bezprawnie pozyskanych 
dochodów, a możliwość zapoznania się z majątkiem radnego w Biuletynie Infor-
macji Publicznej nie jest działaniem zapobiegającym temu procederowi.

Transparentność działalności administracji publicznej jest warunkiem ko-
niecznym w demokratycznym państwie prawnym i pełni funkcję prewencyjną 
wobec zachowań nacechowanych znamionami korupcji, ale powinno pełnić także 
funkcję uświadamiającą i edukacyjną.

konkluzja

Problematyka prawnych i faktycznych przesłanek realizacji mandatu radnego 
na szczeblu samorządu gminy jest bardzo złożona. Ustawodawca, kształtując 
ustrój poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, przyjął bezwzględnie 
obowiązującą zasadę oddzielenia organu wykonawczego (egzekutywy) od organu 
uchwałodawczego (legislatywy). Ze względu na temat opracowania wskazałem 
regulacje dotyczące pełnienia mandatu przedstawicielskiego w gminie, nie od-
nosząc się do statusu radnego w powiecie i w województwie. W odniesieniu do 
organów uchwałodawczych niezwykle istotnym podmiotem jest osoba radnego. 
Obowiązujące ustawodawstwo przewiduje cały szereg wymagań formalnych, 
jakie musi spełniać radny gminy. Na radnego, który uzyskał mandat od społe-
czeństwa i zdecydował się go piastować, nałożone są liczne obowiązki, nakazy 
i zakazy. W celu walki z korupcją i zwalczaniem patologicznych działań w sa-
morządzie terytorialnym wprowadzono szereg przepisów prawnych mających 
zapobiegać tego typu zjawiskom. Zwiększenie jawności życia publicznego, 
transparentność działań funkcjonariuszy publicznych, a także zapobieganie wy-
korzystywaniu stanowisk publicznych dla partykularnych celów jest działaniem 
pozytywnym i dążącym do optymalizacji administracji publicznej51.

W zasadzie celem wszystkich opisywanych przepisów traktujących o prawach 
a przede wszystkim o obowiązkach osób pełniących funkcje publiczne w samorzą-
dach terytorialnych jest dążenie do zagwarantowania takich zachowań tych osób 
przy pełnieniu funkcji publicznych, które będą opierały się na fundamentalnych 
wartościach: bezinteresowności, prawości, obiektywizmie, odpowiedzialności, 
jawności i uczciwości. W zasadzie tych kilka cech wyczerpuje istotę wszystkich 
komentowanych przepisów. W ciągu 25 lat funkcjonowania ustawy o samorzą-
dzie gminnym pomiędzy jej art. 24 i art. 25 znalazły się przepisy oznaczone jako 

51 Por. P. Sitniewski, Wygaśnięcie mandatu…, s. 15.
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art. 24a, 24b itd., aż do art. 24m! Tak mnoga liczba przepisów antykorupcyjnych 
świadczy o skali problemu52.

Jako postulat de lege ferenda proponuję wprowadzenie zmiany polegającej 
na usunięciu braku wymogów formalnych odnoszących się do wykształcenia 
radnego gminy. Obecne przepisy prawne nie regulują progu wykształcenia, jakie 
musi posiadać kandydat do organu stanowiącego gminy. Za niezbędne uważam 
ujednolicenie poziomu edukacji radnego gminy i pracownika samorządowego 
zatrudnionego na stanowisku urzędniczym (wykształcenie co najmniej średnie).

Wszelkie rozważania zawarte w opracowaniu dotyczą radnych gmin, jednakże 
mają one zastosowanie wobec radnych pozostałych szczebli samorządu – po-
wiatowych i wojewódzkich.
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Sebastian matYJek

legal and factual conditionS for the imPlementation of the mandate  
of the commune councilor

( S u m m a r y )

This article presents a legal problem in the implementation of the mandate of the commune councilor. 
A thesis contains fundamental data about obligations and prerogatives of local authorities. The 
work explains the principles of employment commune councilor in local government. The article 
contains information about the impact of the decisions in the voting councilor. Another problem 
is the ban on and off to ensure the transparency of the activities of councilors. The main purpose 
of these rules is to avoid misuse of the position held and prevention of conflicts of interest. The 
legislator has introduced regulations about which position can not be combined with the mandate 
of councilor. Not all standards of an incompatibility are free from defects as indicated in the article. 
The facts demonstrate the important role of councilor. The electorate expects councilor will head 
for the good of their community and not disappoint their voters.
Keywords: local government; community; local authorities; obligations of local authority; 
prerogatives of local authority 


