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Wprowadzenie 

Wprowadzenie samorządu na szczeblu gminnym ustawą z 8 marca 1990 roku 

stanowiło  pierwszy  etap  reform  ustrojowych  po  przemianach  systemowych 

1989  roku w Polsce. Przede wszystkim  zostały  zmienione  zasady  zarządzania 

w  gminach (zniesienie hierarchicznego systemu rad narodowych), a one same 

zyskały  samodzielność oraz osobowość prawną.  Jedną  z konsekwencji  tej  re‐

formy było ustanowienie organów pochodzących z wyboru – rad gmin. Pierw‐

sze wybory radnych odbyły się  już 27 maja 1990 roku. Zarząd gminy na czele 

z   wójtem, burmistrzem  lub prezydentem miasta (dalej w artykule stanowiska 

te będą określane zbiorczym mianem wójta) jako przewodniczący był wyłania‐

ny w drugiej kolejności poprzez głosowanie po ukonstytuowaniu się rady gmi‐

ny.  Radni  mieli  również  możliwość  odwołania  przewodniczącego  zarządu 

w   trakcie  trwania  kadencji poprzez nieudzielenie mu  absolutorium.  Tym  sa‐

mym wójt był całkowicie zależny od  istniejących politycznych sojuszy oraz  ich 

zmian w radzie gminy. Taka sytuacja trwała do 2002 roku, kiedy weszła w życie 



25 
 
 

ustawa  o  bezpośrednim  wyborze  wójta,  burmistrza  i  prezydenta  miasta1. 

W   związku z tym od tego momentu wyłonienie zarówno władzy ustawodaw‐

czej,  jak  i wykonawczej w gminie  leży w gestii mieszkańców. Ponadto zgodnie 

z   obowiązującym  prawem wójt może  być  odwołany  ze  swojej  funkcji  przed 

końcem kadencji w drodze referendum. Na przestrzeni  lat była to najważniej‐

sza zmiana regulująca status wójta we wspólnocie lokalnej. W przypadku istot‐

nego odsetka gmin okazała się mechanizmem zapewniającym ciągłość władzy 

piastuna urzędu na  tym  szczeblu  samorządu2. W 2010  roku  „Rzeczpospolita” 

opublikowała zestawienie  liczby wójtów  i burmistrzów pełniących swoje funk‐

cje przez pięć  kadencji3,  zaś w 2012  tych,  którzy wygrali wybory  szósty  raz4. 

Przed elekcją samorządową 2010 roku liczba wójtów piastujących ten urząd od 

1990  roku wynosiła 224, a burmistrzów 38  (ogółem 262, co stanowiło 10,6% 

wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast), natomiast po wyborach 

liczba  wójtów  i  burmistrzów  wybranych  na  szóstą  kadencję  zmniejszyła  się 

i  wyniosła odpowiednio 170 i 27 (ogółem 197, co stanowi 7,9% przedstawicieli 

lokalnej władzy wykonawczej w Polsce). Właściwie do 2010 roku temat wielo‐

kadencyjnych, czy też długowiecznych przedstawicieli lokalnego samorządu nie 

pojawiał się ani w przekazach medialnych, ani w literaturze naukowej. Publika‐

cje  poświęcone  ustrojowi władzy  lokalnej  nie  podejmowały  i  nie  podejmują 

problemu wprowadzenia limitu kadencji na stanowisku wójta. Przed ostatnimi 

                                                       
1 Ustawa  z dn. 20  czerwca 2002  r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza  i prezydenta 
miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984). 
2 Według danych Zarządu Związku Miast Polskich od 2002 roku około ¾ wójtów jest na stano‐
wisku więcej niż  3  kadencje,  a więc  zdecydowana większość wybrana w  pierwszych bezpo‐
średnich wyborach  rządzi w gminach do dzisiaj.  Źródło:http://miasta‐polskie.pl/aktualnosc‐9‐
618‐komunikat_z_posiedzenia_zarzadu_zmp_w.html, 15.09.2014. 
3 S. Stelmach, Długowieczni w samorządach, „Rzeczpospolita” z dn. 6 kwietnia 2010 roku. 
4 Tenże, Wójt to też zawód, „Rzeczpospolita”, z dn, 29 maja 2012 roku. Autor artykułu opiera 
się na danych opracowanych przez Marka Mirosa, burmistrza Gołdapi oraz  członka  Zarządu 
Miast Polskich. 
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wyborami samorządowymi „Rzeczpospolita” oraz portal Interia.pl opublikowa‐

ły artykuły poświęcone wielokadencyjnym samorządowcom5. Wówczas  tę sy‐

tuację  traktowano  jako  fenomen,  prezentowano  sylwetki  wójtów  i  burmi‐

strzów wybranych miejscowości,  zastanawiając  się nad  źródłem  ich  sukcesu. 

Również w 2010 roku posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt zmiany 

ustawy  dotyczący  ograniczenia  kadencji w wyborach  na wójta6.  Przed  tego‐

rocznymi wyborami lokalnymi znów powraca ta kwestia w debacie publicznej, 

jednakże ma ona zupełnie  inny charakter. Wizerunek długowiecznych wójtów 

już nie  jest w pełni pozytywny,  a wręcz pojawiają  się  zdecydowane  głosy,  iż 

brak  ograniczenia  kadencji  tej  funkcji  stanowi  największy  problem  (a wręcz 

patologię) samorządu w Polsce. Takie było uzasadnienie projektu ustawy zło‐

żonego w 2012 roku w Sejmie przez Ruch Palikota (obecnie Twój Ruch), zmie‐

niającego  ordynację wyborczą  na  szczeblu  samorządowym  (powielające  roz‐

wiązanie proponowane wcześniej przez PiS). Jednakże w obu przypadkach zo‐

stały one odrzucane przez Sejm w pierwszym czytaniu. Za każdym razem, kiedy 

media nagłaśniały  te  inicjatywy, wywoływały one dość burzliwą dyskusję  za‐

równo ze strony reprezentantów włodarzy gmin,  jak również polityków  i oby‐

wateli. Zgodnie z uzasadnieniami tak jednej, jak i drugiej partii nie sprowadzała 

się ona jedynie do krytyki lub aprobaty tej zmiany, ale również dotykała istot‐

nej  sfery  funkcjonowania  samorządu gminnego. Debata dotycząca ogranicze‐

nia kadencji samorządowców miała miejsce głównie na forum Sejmu (dyskusja 

nad projektem Ruchu Palikota) oraz była kontynuowana w informacjach i opi‐

niach  zamieszczanych na  stronach  internetowych portali poświęconych  spra‐

                                                       
5 Marek Miros, Dinozaury wymierają, „Rzeczpospolita” z dn. 6 kwietnia 2010 roku, Samorzą‐
dowcy  z długim  stażem o  swojej  recepcie na  sukces,  Interia.pl: http://fakty.interia.pl/raport‐
wybory‐samorzadowe/news‐samorzadowcy‐z‐dlugim‐stazem‐o‐swojej‐recepcie‐na‐
sukces,nId,886906, 15.09.2014. 
6 Projekt został skierowany do  I czytania w Sejmie  już po wyborach samorządowych w  lutym 
2011. Szerzej o tej inicjatywie i jej losach piszę w pierwszej części artykułu. 
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wom  lokalnym  takim  jak:  samorząd.pap.pl,  miasta‐polskie.pl,  pomorska.pl, 

oraz  tych  specjalizujących  się  w  zagadnieniach  prawnych:  serwi‐

sy.gazetaprawna.pl/samorząd. Na ten temat wypowiadali się nie tylko specjali‐

ści – politycy, prawnicy czy zawodowi samorządowcy, ale również mieszkańcy 

miast i gmin zarządzanych przez wielokadencyjnych wójtów, którzy swoje zda‐

nie zamieszczali w komentarzach pod odpowiednimi artykułami lub publikowa‐

li  własne  przemyślenia  na  prowadzonych  przez  siebie  blogach.  Jak  zostało 

wspomniane, ta debata nie znalazła dotychczas swojego odbicia w  literaturze 

naukowej, wobec tego w artykule nie ma do niej odniesień, zaś sama proble‐

matyka  kadencyjności  w  ujęciu  teoretycznym  nie  stanowi  przedmiotu  tego 

tekstu. Interesująca wydała mi się natomiast relacja między włodarzem miasta 

a społecznością lokalną, którą zarządza ponad 20 lat – skąd wynika jego sukces, 

jak  jest  postrzegany  przez mieszkańców,  jakie  są  ich  oczekiwania względem 

burmistrza, jak wygląda struktura  i powiązania władzy  lokalnej w mieście,  jaki 

jest charakter relacji między nim a poszczególnymi członkami tej społeczności. 

Badania  terenowe  w  wybranej  gminie miejsko‐wiejskiej  prowadzę  od  2011 

roku7. Temat ograniczenia  kadencji organu wykonawczego na  szczeblu  lokal‐

nym w  prowadzonych  przeze mnie  rozmowach  pojawił  się  dopiero w  tego‐

rocznych wywiadach.  Bardzo  często moi  rozmówcy  sami  nawiązywali  do  tej 

kwestii, na co niewątpliwy wpływ miała tocząca się w mediach dyskusja. Wo‐

bec tego, z  jednej strony, wydało mi się godne uwagi dokonanie analizy  jako‐

ściowej  przedstawiającej  argumenty  na  rzecz  wprowadzenia  kadencyjności 

oraz wskazującej korzyści wynikające z istniejących rozwiązań. Temu zagadnie‐

niu będzie poświęcona pierwsza część artykułu. Z drugiej zaś nakreśliłam punkt 

                                                       
7  Projekt  został  sfinansowany  przez  Narodowe  Centrum  Nauki  nr  2011/01/N/HS5/03987 
w   ramach  konkursu na projekty badawcze  realizowane przez osoby  rozpoczynające  karierę 
naukową nieposiadające stopnia doktora (obecnie PRELUDIUM). 
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widzenia mieszkańców oraz przedstawicieli władzy  lokalnej badanej gminy na 

temat  wielokadencyjności  na  stanowisku  burmistrza  –  czego  dotyczy  druga 

część tekstu.  

 

Postulat ograniczenia kadencji na stanowisku wójta, burmistrza i prezydenta 

miasta w debacie publicznej 

Prawo  i  Sprawiedliwość  przygotowało  projekt  zmiany  ustawy  o  samorządzie 

gminnym  oraz  o  zmianie  innych  ustaw8,  którego  celem  było,  po  pierwsze, 

wprowadzenie możliwości zawieszenia wójta w pełnieniu obowiązków uchwa‐

łą  rady  gminy9  oraz wygaśnięcie mandatu w  przypadku  skazania  go  prawo‐

mocnym  wyrokiem  sądu  za  przestępstwo  popełnione  umyślnie,  ścigane 

z  oskarżenia publicznego, zagrożone karą pozbawienia wolności. W momencie 

uprawomocnienia  się postanowienia o postawieniu  zarzutów wójtowi, wyda‐

nego przez prokuraturę w  sprawie wskazanej powyżej,  rada podejmowałaby 

uchwałę większością co najmniej 3/5 ustawowego  składu  rady w głosowaniu 

jawnym. Konieczność tej zmiany według PiS jest podyktowana praktyką, w któ‐

rej  (…) wójt  (….)  jest osobą, przeciwko  której prokuratura prowadzi postępo‐

wanie karne o przestępstwo korupcyjne. W przypadku, gdy następuje wydanie 

przez  [nią]  postanowienia  o  postawieniu  zarzutów  (…),  pomimo  tego  [wójt] 

wraca do  [Urzędu Gminy] do pełnienia  swoich obowiązków. Zdaniem posłów 

Prawa  i  Sprawiedliwości  jest  to  zaprzeczenie  idei  samorządu  terytorialnego, 

a  osoba, której prokuratura postawiła zarzuty, powinna do czasu rozstrzygnię‐

cia  sprawy wyłączyć  się  z wykonywania  swoich  obowiązków.  Drugą  zmianą 

przewidzianą  w  tym  projekcie  było  ograniczenie  piastowania  urzędu wójta, 

                                                       
8 Druk sejmowy nr 3834, kadencja VI. 
9 Obecnie w  ustawie  o  samorządzie  gminnym  istnieją  następujące  okoliczności  zawieszenia 
wójta w pełnieniu obowiązków: tymczasowe aresztowanie, odbywanie kary pozbawienia wol‐
ności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne, odbywanie kary aresztu, niezdolność do pracy 
z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni. 
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starosty oraz marszałka województwa do dwóch kadencji. Jedynym podanym 

w  uzasadnieniu  argumentem  na  rzecz wprowadzenia  tego  rozwiązania  było 

przeciwdziałanie  zjawisku  korupcji w  samorządzie:  Piastowanie  funkcji wójta 

(…)  przez  więcej  niż  dwie  kadencje  stwarza  zagrożenie  zawłaszczenia  tego 

urzędu  przez  określoną  grupę  lokalną,  rodzinną,  czy  środowisko  polityczne, 

stworzenia  zagrożenia  powstawania  trudnych  do  przezwyciężenia  powiązań 

i  korupcji. Projekt został zgłoszony 21 września 2010 roku (tuż przed wyborami 

samorządowymi). 1  lutego 2011  roku  skierowany do pierwszego  czytania na 

posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 18 marca. Głosowanie o odrzucenie pro‐

ponowanej zmiany ustawy miało miejsce 1 kwietnia. Za opowiedziały się prak‐

tycznie wszystkie kluby  sejmowe poza wnioskodawcą  i paroma posłami  z  in‐

nych ugrupowań. Co ciekawe, istniejący w VI kadencji klub PJN w zdecydowa‐

nej większości głosował przeciwko projektowi niedawnych kolegów z partii.  

W kolejnej kadencji Sejmu, 9 listopada 2012 roku, projekt zmiany usta‐

wy  Kodeks wyborczy,  ograniczający możliwość  kandydowania  na wójta  oso‐

bom, które pełniły  już tę funkcję w tej samej gminie, dwukrotnie zgłosił Ruch 

Palikota10. W uzasadnieniu posłowie RP byli bardziej precyzyjni niż  reprezen‐

tanci PiS w założeniach  ich projektu. Oczywiście zwrócono uwagę na związek 

pomiędzy wieloletnim sprawowaniem urzędu wójta a możliwością zawiązania 

się relacji korupcyjnych w zarządzanej przez niego gminie, czego konsekwencją 

jest między innymi zamknięcie kręgu grupy rządzącej i niedopuszczanie do niej 

nowych osób. Zaprezentowano również korzyści płynące z zaproponowanego 

przez  RP  rozwiązania:  dzięki  ograniczeniu  kadencji  gminami  będą  zarządzać 

nowi ludzie, którzy będą realizować nowe projekty, wprowadzać nowe rozwią‐

                                                       
10 Druk nr 1015,  kadencja VII. Należy wspomnieć,  że propozycja ograniczenia  kadencyjności 
wójta miała  stanowić  pierwszą  z  szeregu  zmian  przygotowywanych  przez  to  ugrupowanie. 
Kolejne miały dotyczyć:  likwidacji powiatów oraz Senatu  i ograniczenia kadencyjności posłów 
i  radnych. 
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zania pobudzające  rozwój  i  inicjatywę  samorządów. Według posłów poprawi 

się również efektywność wykonywania zadań przez wójtów, ponieważ od po‐

czątku  sprawowania  swojej  funkcji  będą  świadomi  maksymalnego  okresu, 

w  którym mogą wdrażać swój plan, a tym samym zrobią to sprawnie i zgodnie 

z przyjętym harmonogramem. Wreszcie ograniczenie  kadencyjności  zwiększy 

konkurencyjność wśród kandydatów na wójta w kampanii wyborczej, w prze‐

ciwieństwie do obecnej sytuacji, kiedy lokalni liderzy [są] rozpoznawalni w śro‐

dowisku wyborczym, ma[ją] dostęp do mediów lokalnych, dysponuj[ą] już pew‐

nym  doświadczeniem  osobistym.  Przede wszystkim  jednak ma[ją]  dostęp  do 

środków  finansowych  budżetu miasta,  który  poprzez  prowadzenie  inwestycji 

może wykorzystywać do swojej autopromocji11. Pomimo większego niż w przy‐

padku projektu PiS zakreślenia konsekwencji wynikających z  istnienia obecne‐

go stanu prawnego  i korzyści płynących z  jego zmiany, propozycja Ruchu Pali‐

kota  podzieliła  los  poprawki  Prawa  i  Sprawiedliwości  i  została  odrzucona 

w   pierwszym czytaniu 8  lutego 2013 roku. Konsekwentnie kluby PO, PSL, SLD 

oraz Solidarnej Polski zagłosowały przeciwko dalszym pracom nad tym rozwią‐

zaniem. 

W  debacie  sejmowej12  nad  projektem  RP  oprócz wnioskodawcy  głos 

zabrali również reprezentanci klubów, które zdecydowanie odrzucają propozy‐

cję ograniczenia  liczby kadencji na stanowisku wójta w gminach. Część z nich 

zwróciła uwagę na fragmentaryczność i lakoniczność nowego przepisu:  

  (…) problematyka  limitowania  czy  też  nie,  liczby  kadencji  liderów 

samorządowych w polskich gminach ma niezwykle doniosły charak‐

ter. Wymaga  dogłębnej  analizy  opartej  na  solidnych,  naukowych 

badaniach, dotyka bowiem tak ważnych społecznie zjawisk, jak na‐

                                                       
11 Tamże. 
12 Pełen zapis debaty: http://mojepanstwo.pl/dane/sejm_debaty/1652, 15.09.2014. 
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sza zbiorowa mentalność czy też budowanie wzajemnego szacunku 

i  zaufania w  relacjach mieszkańcy wspólnoty –  lokalna władza(…) 

[Adam Żyliński – AŻ, PO].  

 Projekt ustawy Ruchu Palikota jest fragmentaryczny i wbrew inten‐

cjom  nie  zwiększy  udziału  obywateli w  sprawowaniu władzy.  Nie 

wierzmy w hasło,  że ot  tak po prostu można wybrać dobrego go‐

spodarza  gminy.  Ten  wybór  musi  być  poprzedzony  procesem 

kształcenia i wychowania kandydata. Wybrany kandydat w sytuacji 

realnej władzy niestety często staje się kimś  innym, kimś, kogo być 

może nie chcemy nawet znać. [Edward Siarka, SP] 

 

Podnoszono  również  argument,  iż  jedyną  motywacją  do  wprowa‐

dzenia tej regulacji są partykularne interesy konkretnej partii: 

 (…)  mam  wrażenie,  że  tu  nie  chodzi  o  zmiany  ustrojowe,  o  tę 

szczytną  ideę, o której mówicie – wy po prostu chcecie spróbować 

dorwać się w inny sposób do władzy na szczeblu gminy. [Eugeniusz 

Kłopotek – EK, PSL];  

 (…)  taka,  kolejna  już,  poselska  inicjatywa  przypomina  politycznie 

wyrażony manifest,  kumulujący  osobiste  urazy  i  nieskrywaną  nie‐

chęć do lokalnych liderów gminnych wspólnot.[AŻ] 

 

Przedstawiciel  Sojuszu  Lewicy Demokratycznej w  swoim wystąpieniu  za‐

znaczył,  że  istnieją  służby  i  instytucje w państwie, których  zadaniem  jest 

ściganie  i  zwalczanie przypadków  korupcyjnych,  oraz  że  sami  obywatele 

mogą odwołać wójta,  jeżeli uznają, że nie działa dla dobra  ich społeczno‐

ści:  Jeżeli państwo martwią  się o moralność wójta  (…),  to przypominam, 
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że nadzór prawny nad samorządem w Polsce sprawują: wojewoda, samo‐

rządowe kolegium odwoławcze, NSA, nadzór  finansowy –  rzecznik dyscy‐

pliny  finansów publicznych,  regionalna  izba obrachunkowa, Urząd Zamó‐

wień  Publicznych. Wszystkimi  instytucjami  w  Polsce,  naszą moralnością 

również, zajmują się: CBA, ABW, policja – w zależności od  rodzaju ewen‐

tualnego przestępstwa – a nad wszystkimi  instytucjami publicznymi nad‐

zór  mają:  NIK,  ale  przede  wszystkim  rada  gminy  i  wyborcy.  Rada  (…) 

[i]   [k]omitet,  który  założą wyborcy,  również może uchwalić  referendum. 

(…) Takich przykładów jest sporo. Tam, gdzie personalnie układ władzy się 

zużyje i ludzie już nie mają zaufania, dokonują zmiany. Tu nie ma żadnych 

ograniczeń, wręcz odwrotnie –  są w prawie  instytucje, które  temu  służą, 

ale przede wszystkim co 4 lata od nowa powierza się swoje zaufanie. [Zbi‐

gniew Zaborowski, SLD]. 

Eugeniusz  Kłopotek  również  odniósł  się  do  istniejących mechani‐

zmów  demokracji  lokalnej,  które  umożliwiają  obywatelom  kontrolę  nad 

władzą  lokalną. Zauważył  również,  że  to oni powinni przejąć większą od‐

powiedzialność  za  działanie  gminy,  a  tego nie  robią: Mówicie,  że  demo‐

kracja nie działa? Czy to  jest wina tego wójta, burmistrza czy prezydenta 

i  czy on ma być za to ukarany, że wygrywa wybory w głosowaniu tajnym? 

Przecież  co 4  lata  są głosowania  tajne. Każdy  z nas, mieszkańców danej 

gminy, ma prawo pójść do  lokalu wyborczego, ma prawo wrzucić  kartkę 

i   zrobić porządek,  jeśli  ktoś  jest  złym wójtem,  (…). Więcej  powiem:  dla‐

czego,  jeśli  twierdzimy,  że  jest  tak  źle, nie korzystamy  z  takiej  instytucji, 

jak referendum  lokalne? Dlaczego nam nie chce się pofatygować do urny 

wyborczej? To  temu ma być winny wójt,  (…),  czy  za  to mamy  się bić we 

własne piersi? My, obywatele, powinniśmy się bić we własne piersi, że nie 

chcemy pójść, kiedy mamy taką szansę [EK]. 
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Posłanka PiS,  Izabela Kloc, broniąc słuszności zapisu wprowadzają‐

cego kadencyjność w  samorządach, wskazywała na pogłębiający  się brak 

konkurencyjności w  rywalizacji o  stanowisko wójta,  co przyczynia  się do 

obniżenia  frekwencji wyborczej  na  najniższym  szczeblu  i  de  facto  rezy‐

gnacji z  jakiejkolwiek formy partycypacji: Z roku na rok zmniejsza się  licz‐

ba kandydatów, którzy kandydują na stanowisko wójta, (…),  i to są fakty, 

nie emocje (…). W 2002 r. było 10 371 kandydatów, 4 lata później – 8227, 

w  2010  r.  (…)  –  7785.  A  więc  widzimy  pogłębiający  się  i  stały  spadek 

uczestnictwa w demokracji. Spada również (…) liczba kandydatów na rad‐

nych, z nieco ponad 232 tys. 8  lat temu do 180 tys. w 2010 r. Także co do 

frekwencji  musimy  powiedzieć,  że  ona  jest  niższa  i  niestety  też  spada. 

A podstawową  przyczyną  braku  chęci  uczestnictwa w wyborach  jest  tak 

naprawdę  brak  możliwości  wyboru.  (…)  Rośnie  liczba  gmin,  w  których 

startuje tylko jeden kandydat –  96 gmin, w 2010 r. – 301 gmin (…).  

Reasumując,  przyczyną  niepowodzenia  w  procesie  legislacyjnym 

propozycji zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Ruchu Palikota był zde‐

cydowany brak akceptacji tego rozwiązania przez przeważającą większość 

posłów,  a  nie  luki  formalne  czy  brak  namysłu  nad  treścią  konkretnego 

projektu.  Przedstawiciele większości  sejmowej wskazywali,  że wszystkie 

problemy samorządów, które według RP wynikają z braku  limitu kadencji 

na stanowisku wójta, są rozwiązywalne albo poprzez  istniejące  instytucje 

kontrolne  i  śledcze,  albo  przez wspólnotę  lokalną w drodze  referendum 

i   wyborów. Sztuczna  ich  zdaniem  regulacja prawna będzie uderzać w  te 

gminy  i  tych wójtów, którzy dobrze spełniają swoje zadania  i mieszkańcy 

nie  chcą  ich  zmieniać. Gminy, w  których  ciągłość władzy  sięga  początku 

transformacji, oraz  te, w których do wyborów  staje  jeden kandydat,  sta‐
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nowią margines przypadków  i nie powinny być przyczyną wprowadzania 

tak fundamentalnej zmiany.  

Argumenty, które pojawiły się w  trakcie dyskusji sejmowej  (szcze‐

gólnie nad projektem RP) mają swoje odzwierciedlenie w stanowisku śro‐

dowiska  samorządowców. W  oficjalnej  opinii  Samorządu Województwa 

Opolskiego, dołączonej do projektu Ruchu Palikota, w dość zdecydowany 

sposób podważa  się  zasadność wprowadzenia  takiego  rozwiązania. Prze‐

de wszystkim  powołano  się  na  istniejące mechanizmy  demokracji  lokal‐

nej,  które  zdaniem  opiniodawcy  funkcjonują  prawidłowo,  a mieszkańcy 

podczas głosowania dokonują suwerennej oceny poszczególnych kandyda‐

tur,  oddając  głosy  na  danego  kandydata.  Zwrócono  uwagę  również,  że 

wójtowie gmin działają na podstawie i w granicach prawa, podlegają więc 

kontroli i to gwarantuje przejrzystość działania urzędników, zaś rozwiąza‐

nie  proponowane  w  projekcie  może  rodzić  odwrotne  do  zamierzonych 

skutki, w  szczególności, w  sytuacji, gdy dany organ wykonawczy pełni  tę 

funkcję po  raz drugi, gdyż mając na uwadze,  iż  to  jest  jego ostatnia  ka‐

dencja  oraz  brak możliwości  starania  się  o  kolejną  reelekcję,  nie  będzie 

miał należytej motywacji do rzetelnego sprawowania mandatu powierzo‐

nego przez wyborców. Jednakże szczególnie silnie i ostro wypowiadają się 

na ten temat ci, którzy rządzą w swoich gminach dłużej niż dwie kadencje. 

Samorządowcy  traktują postulaty wprowadzenia kadencyjności na stano‐

wisku wójta bardzo osobiście  i niejako w odwecie proponują  takie  same 

regulacje w stosunku do posłów i senatorów: 

 Dlaczego politycy mają decydować o  tym,  czy mieszkańcy małego 

miasta  czy  gminy mogą wybrać  sobie włodarza,  który  dobrze  za‐

rządza  i którego łatwo można rozliczyć za  jego dokonania? Dlacze‐

go parlamentarzyści nie zagłosują za ograniczeniem kadencyjności 
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dla  samych  siebie?13  [Wadim  Tyszkiewicz,  prezydent  Nowej  Soli, 

przewodniczący  Zrzeszenia  Prezydentów,  Burmistrzów  i  Wójtów 

Województwa Lubuskiego] 

 Te  same  zarzuty  zawarte  w  uzasadnieniu  (projektu  RP  –  przyp. 

A.A.) można  skierować pod adresem posłów  i  senatorów. Wybory 

bezpośrednie  są  najlepszym weryfikatorem.  Jeżeli  obywatele  chcą 

wybierać tych, którzy sprawują swoją funkcję przez więcej niż dwie 

kadencje,  to  najlepiej wiedzą,  czy  ktoś  się  dopuszcza  korupcji  czy 

nie14.  [Marek Miros, burmistrz Gołdapi, wiceprezes Związku Miast 

Polskich] 

 

Burmistrz Gołdapi,  będąc  na  stanowisku  już  szóstą  kadencją,  po‐

czuł się bardzo urażony argumentami uzasadniającymi projekt Ruchu Pa‐

likota:  (…) po wsłuchaniu  się w  część wypowiedzianych głosów uznałem, 

że  można  mnie  określić  mianem  skorumpowanego  despoty,  aroganta, 

nieudacznika uwikłanego w układy i uprawiającego nepotyzm15. 

Przedstawiciele samorządu swoją niechęć do pomysłu wprowadze‐

nia kadencyjności uzasadniają  również, pokazując,  że  ta  regulacja będzie 

bardzo krzywdząca dla pracowitych  i  innowacyjnych wójtów, a  idąc dalej 

tym tropem, dla rozwijających się dzięki ich działaniom gmin, a nie zlikwi‐

duje  ona  nieprawidłowości  wskazywanych  przez  posłów:  Co  do  ograni‐

czenia kadencyjności – nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto jest dobrym me‐

                                                       
13http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/820709,chcemy‐ograniczenia‐liczby‐
kadencji‐urzednikow‐w‐samorzadach.html, 15.09. 2014. 
14http://miasta‐polskie.pl/aktualnosc‐9‐618‐komunikat_z_posiedzenia_zarzadu_zmp_w.html, 
15.09.2014. 
15http://samorzad.pap.pl/depesze/polecaneartykuly.opinie/132209/Glos‐despoty‐‐Szefowie‐
gmin‐o‐ograniczeniu‐liczby‐kadencji‐w‐samorzadach, 15.09.2014. 
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nadżerem  w  firmie,  zostanie  odwołany,  bo  kończy  się  jego  kadencja16. 

[Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia]. 

Pozbawienie  możliwości  uhonorowania  wyborem  na  kolejną  ka‐

dencję, dobrych, uczciwych samorządowców  jest niesprawiedliwe  i krzyw‐

dzące.  Dodatkowo  rozwiązanie  takie  niosłoby  za  sobą  inne  negatywne 

konsekwencje.  Nie  trudno wyobrazić  sobie  burmistrza, wójta  czy  prezy‐

denta, który mówiąc kolokwialnie, >>odpuszcza<< drugą kadencję. Po co 

się  starać,  skoro  nie można  ubiegać  się  o  reelekcję. Naiwnością  jest  są‐

dzić, że takich sytuacji nie będzie. Osąd wyborczy zawsze był, jest i będzie 

czynnikiem mobilizującym17 [Robert Plebaniak, bloger, działacz PSL]. 

Ponadto włodarze miast krytycznie odnoszą się do naruszenia swo‐

ich praw  i przywilejów, takich  jak na przykład ograniczenie biernego pra‐

wa wyborczego,  które w  ich  ocenie  są  sprzeczne  z  obowiązującym  pra‐

wem.  Zwracają  również  uwagę  na  pomijany  ich  zdaniem w  debacie  pu‐

blicznej  problem  funkcjonowania  wójta  na  rynku  pracy  po  zakończeniu 

ostatniej  kadencji. Osoba,  która  sprawuje  to  stanowisko  kilkanaście  lat, 

pozostaje poza swoich obiegiem zawodowym  i może mieć realne proble‐

my powrotu do pracy, szczególnie w małej miejscowości18.  

Politologowie  i prawnicy wypowiadający  się w  temacie ogranicze‐

nia kadencji mają bardziej podzielone  zdania niż  środowisko  samorządo‐

we. Jerzy Stępień19 uważa, że sam pomysł ograniczenia kadencyjności jest 

zły,  ponieważ  sądzi  się,  że  samo wprowadzenie  takiego  rozwiązania  au‐

                                                       
16 Tamże. 
17http://plebaniak.wordpress.com/2014/08/26/kadencyjnosc‐wladz‐samorzadowych‐jest‐
kolejnym‐populistycznym‐pomyslem‐twojego‐ruchu/, 15.09.2014. 
18http://miasta‐polskie.pl/aktualnosc‐9‐618‐komunikat_z_posiedzenia_zarzadu_zmp_w.html, 
15.09.2014 r. 
19http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/820709,chcemy‐ograniczenia‐liczby‐
kadencji‐urzednikow‐w‐samorzadach.html, 15.09.2014. 
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tomatycznie  rozwiąże  problem  samorządów.  Prawnik  podkreśla,  że 

w   gminach,  gdzie  scena  lokalnej  polityki  jest  zabetonowana,  szerzy  się 

nepotyzm, trudno dostać pracę, jak się nie ma dobrych układów z wójtem, 

wprowadzenie  limitu  kadencji niczego na  tym  terenie nie  zmieni, ponie‐

waż wójt (…) po tym czasie może tak poustawiać sobie sprawy, by rządzić 

potem gminą z  tylnego siedzenia. Problemem zdaniem Stępnia  jest połą‐

czenie w osobie wójta stanowiska politycznego  i urzędniczego – na czele 

administracji gminnej powinien  stać dyrektor albo  sekretarz. Stąd bierze 

się olbrzymi zakres władzy wójta, która może przyczyniać się do powsta‐

wania  patologii.  Rafał  Chwedoruk20  również  zwraca  uwagę  na  pewnego 

rodzaju hegemonię włodarza gminy, która w naturalny sposób może krę‐

pować  mechanizmy  demokratyczne:  nawet  jeśli  sposób  sprawowania 

władzy  przez  samorządowca  budzi  kontrowersje,  to wyborca  z mniejszej 

miejscowości  i  tak może mieć  opory  z  usunięciem  go  ze  stanowiska,  bo 

w   gminie  >>każdy  każdego  zna<<. Mieszkańcy mniejszych  gmin  są  też 

mniej skorzy do akceptacji zmian. Boją się, że uderzą one w nich samych, 

gdyż  nie wiedzą,  co może  ich  spotkać  ze  strony  nowej władzy.  Stąd  nie 

zawsze wyborcy  są  przekonani  do  odwołania  ich  przedstawiciela, nawet 

jeśli są świadomi nieprawidłowości mających miejsce w ich wspólnocie. 

Zarówno  posłowie,  jak  i  reprezentanci  samorządowców w  swoich 

argumentach  przeciwko  wprowadzeniu  kadencyjności  powołują  się  na 

„wolę  ludu”  i  mechanizm  ograniczający  zakres  demokracji  lokalnej.  Co 

w  takim razie na temat limitu kadencji wójta sądzą sami zainteresowani? 

Pracowania  Badań  Społecznych  (PBS)  na  zlecenie  „Dziennika  Gazety 

Prawnej”  (DGP)  przeprowadziła  badania  dotyczące  czasu  sprawowania 

                                                       
20 Tamże. 
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urzędu  przez włodarzy  gmin21.  Zdecydowana większość  badanych  (66%) 

opowiedziała  się  za wprowadzeniem przepisu określającego maksymalną 

liczbę kadencji dla wójtów oraz 63%  za ograniczeniem kadencji  radnych. 

Natomiast  w  2012  roku  Sojusz  Lewicy  Demokratycznej  przygotował 

i   przeprowadził  ogólnopolską  „Samorządową  ankietę”.  Składała  się 

z   czterech  pytań:  wskazania  najważniejszych  problemów  lokalnej  spo‐

łeczności  (gmina,  powiat,  województwo);  wskazanie,  jakie  postulaty 

z   samorządowej kampanii wyborczej zgłaszane wtedy przez kandydatów, 

a  teraz  sprawujących władzę, nie  zostały  zrealizowane;  czy powinny być 

bezpośrednie wybory  starosty  i marszałka oraz  czy  sprawdza  się obecny 

trójstopniowy  podział  administracyjny22. Wśród  250  tys.  odpowiedzi  ze 

zwróconych  ankiet  74%  badanych  opowiedziało  się  za  wprowadzeniem 

kadencyjności wójtów. Według Krzysztofa Gawkowskiego,  sekretarza ge‐

neralnego SLD, skoro  tak zdecydowany odsetek osób pozytywnie odniósł 

się  do  tej  propozycji,  to  partia  powinna  przygotować  projekt  ustawy 

w   tym  zakresie23. Głos w  tej  sprawie  chętnie  zabierają  także  internauci, 

komentując artykuły dotyczące propozycji kadencyjności albo  samodziel‐

nie  tworząc  teksty  na  ten  temat.  Jeden  z  blogerów  na  portalu  New‐

sweek.pl24 w krytycznym  tonie wypowiada się o długo urzędujących wło‐

darzach gmin. Wskazuje,  że poprzez szerokie uprawnienia wójt może so‐

bie  zapewnić  reelekcję  bez względu  na  swoje  realne  poparcie wśród  lo‐

kalnej społeczności, na przykład poprzez  relację podległości między swo‐

                                                       
21 Badanie zrealizowano w dniach 22‐24.08.2014 r. na ogólnopolskiej próbie 968 osób, w wie‐
ku od 18 lat, zob. Tamże. 
22http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130107/REGION/130109673, 
15.09.2014.  
23 SLD nie złożyło projektu w Sejmie dotyczącego ograniczenia kadencji. 
24http://blogi.newsweek.pl/Tekst/polityka‐polska/669395,zawod‐wojt‐czyli‐reforma‐
samorzadowa‐na‐cenzurowanym‐2.html, 15.09.2014. 
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im  urzędem  a  instytucjami  samorządowymi,  takimi  jak  szkoły,  publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej, urząd miasta etc. Osoby tam zatrudnione oraz 

ich rodziny stanowią zdaniem autora naturalny elektorat piastuna urzędu, 

szacowany na ponad 30% w przeciętnej gminie.  Innym sposobem umożli‐

wiającym  pozyskanie  nowych  wyborców  jest  choćby  tworzenie  bezpo‐

średnich  więzi  z  mieszkańcami  poprzez  wykorzystywanie  ustawowych 

uprawień  (np.  anulowanie  zaległości, wydawanie  pozwoleń,  etc.).  Kolej‐

nym  aspektem utrwalającym w opinii blogera długotrwałą władzę wójta 

jest  skład  rady gminy, która  jest najczęściej złożona  z  jego  zwolenników, 

ponieważ  mieszkańcy  również  wybierają  tych  kandydatów,  którzy  są 

w   dobrej  relacji z wójtem albo  startują wspólnie w wyborach.  Jego  zda‐

niem prowadzi to w konsekwencji do tego, że wpływ mieszkańców na wy‐

bór radnych  jest nieznaczny. W  tych okolicznościach  trudno mówić o nie‐

zależności  radnych ani nawet o  tym,  że będą oni  reprezentować  interesy 

mieszkańców.  (…)  Przepisy wręcz  zachęcają do  tworzenia  klik  ze wszyst‐

kimi dalszymi konsekwencjami. Taka klika (…) nie musi się  liczyć z  jakimi‐

kolwiek konsekwencjami. Na wszystko będą mieli uchwały  i nie muszą się 

nawet obawiać przegranej w następnych wyborach. Receptą na  takie sy‐

tuacje  nie  jest  jednakże  prawne  wprowadzenie  ograniczenia  kadencji, 

ponieważ  taka grupa bez  trudu wyłoni >>nowego<< kandydata,  zapewni 

mu zwycięstwo  i nadal będzie rządzić gminą. W konkluzji  internauta zga‐

dza  się  z  przytoczoną wcześniej  opinią  Jerzego  Stępnia,  że  ograniczenie 

zakresu  uprawień  wójtów  mogłoby  zahamować  negatywne  tendencje. 

Komentarze  zamieszczane na  forach  internetowych dotykające dylematu 

ograniczenia  kadencji  samorządowców  w  zasadzie  ograniczają  się  do 
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dwóch  głównych  stanowisk25:  to  wyborcy  decydują,  kto ma  rządzić  ich 

gminą, oraz każda władza prędzej czy później deprawuje: Kierunek dysku‐

sji na  temat ograniczenia kadencyjności  jest niezrozumiały. Włodarze  JST 

(jednostek  samorządu  terytorialnego  –  przyp. A.A.)  są dla mieszkańców, 

a   ci  sami  potrafią  poprzez  wybory  bezpośrednie  skrócić  kadencję  wój‐

ta/burmistrza. Jaki  jest zatem cel ograniczenia kadencji? Każdy aktywista 

może startować w wyborach,  jeśli będzie  lepszy,  to go wybiorą. A zabez‐

pieczenie socjalne po przegranych wyborach to jest nagroda i nie powinna 

mieć miejsca. Co innego przy ograniczeniu kadencji. 

Jak mawia  klasyk –  każda władza deprawuje  człowieka, a władza 

absolutna  deprawuje  go  absolutnie. W  USA  po  upływie  dwóch  kadencji 

odszedł ze stanowiska taki autorytet  jak burmistrz Rudolph Giuliani  i No‐

wy  Jork się nie >>rozsypał<<. Wszystkie argumenty dotyczące nieomylne‐

go ojca lokalnej społeczności są fałszywe. 

Po  zaprezentowaniu  głównych  stanowisk  dotyczących  wprowadzenia 

kadencyjność przejdę do charakterystyki badanego przeze mnie miasta, które 

jest zarządzane szóstą kadencję przez tego samego burmistrza. 

 

Patologia czy rozwój gminy? Wielokadencyjna władza burmistrza w percepcji 

mieszkańców badanego miasta 

Temat ograniczenia kadencji pierwotnie nie pojawił się w scenariuszu wywiadu 

stworzonego na potrzeby badania prowadzonego w wybranej gminie od 2011 

roku. Przyjęcie metodologii  teorii ugruntowanej w projekcie badawczym po‐

zwoliło  na  elastyczne  modyfikowanie  problemów  włączanych  do  rozmowy, 

w   zależności od bieżącej  sytuacji politycznej czy  refleksji wynikających z   po‐

                                                       
25http://samorzad.pap.pl/depesze/polecaneartykuly.opinie/132209/Glos‐despoty‐‐Szefowie‐
gmin‐o‐ograniczeniu‐liczby‐kadencji‐w‐samorzadach, 15.09. 2014. 
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przednich badanych. Stąd gdy jeden z rozmówców wskazał brak kadencyjności 

w samorządzie  jako główne  źródło problemów  jego gminy, postanowiłam za‐

dawać takie pytanie kolejnym mieszkańcom (o ile sami o tym nie wspomnieli). 

Na  potrzeby  niniejszego  artykułu  wybrałam  fragmenty  wypowiedzi  9  bada‐

nych26, które dotyczyły ich opinii o ograniczeniu kadencji na stanowisku burmi‐

strza.  Wśród  nich  znajdują  się  przedstawiciele  władzy  lokalnej:  burmistrz, 

trzech radnych obecnej kadencji; liderzy opinii: były radny, reprezentant prasy 

lokalnej  i  trzeciego  sektora,  kandydat  na  burmistrza  miasta  w  wyborach 

w   2010 roku, oraz głosy dwójki mieszkańców. Poza burmistrzem są to osoby 

od pokoleń  zamieszkujące  teren gminy,  część  z nich można określić mianem 

lokalnych patriotów. Cechą różniącą  ich opinie  jest stosunek do urzędującego 

włodarza miasta.  Sympatycy  stanowią większość  spośród  badanych.  Zgodnie 

z  regułami badań jakościowych osiągnięcie reprezentatywności próby nie było 

moim  zamierzeniem.  Zanim  przejdę  do  analizy  poszczególnych wypowiedzi, 

dokonam krótkiej charakterystyki miasta pod względem ekonomicznym,  spo‐

łecznym i politycznym. 

Miasto stanowiące  teren moich badań  leży w niewielkiej gminie miej‐

sko‐wiejskiej (do 20 tys. mieszkańców) w Polsce27. Zarówno miasto, jak i obszar 

wiejski zamieszkuje porównywalna  liczba mieszkańców. Wobec czego  jednym 

z   głównych  dylematów,  przed  którymi  stoi  władza  lokalna,  jest  umiejętne 

równoważenie interesów jednej oraz drugiej grupy. Jednak pomimo wielu sta‐

rań podstawowym zarzutem kierowanym przez mieszkańców w kierunku rad‐

nych i burmistrza jest niedoinwestowanie wsi oraz a nadmierne inwestowanie 

w  miasto –  lub odwrotnie. Miasto  ze względu na  swoje dogodne połączenie 

                                                       
26 Rozmowy zostały przeprowadzone w lipcu i wrześniu br. 
27  Ze względu na  chęć  zachowania pełnej anonimowości moich  rozmówców  celowo unikam 
regionalnego uszczegółowienia położenia badanego terenu. 
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komunikacyjne stało się zapleczem dla wielu  firm zagranicznych, które posta‐

wiły swoje magazyny czy stacje przeładunkowe na  jego  terenie. Część miesz‐

kańców znajduje w nich zatrudnienie, ale zazwyczaj są to najprostsze stanowi‐

ska, niewymagające szerokich kompetencji i doświadczenia. Wobec tego wielu 

młodych  ludzi  po  skończonych  studiach  w  większych  ośrodkach  nie  wraca 

w   rodzinne strony  i znacząca część moich rozmówców zauważa wyraźnie sta‐

rzenie się miejskiej społeczności. Inny problem w optyce mieszkańców stanowi 

tendencja  zatrudniania w  firmach  ludzi  z  innych, nawet dość odległych miej‐

scowości.  Często  są  traktowani  jak  intruzi  zabierający  pracę  autochtonom. 

Osoby  odpowiedzialne w  gminie  za  rynek  pracy  odpierają  te  zarzuty,  twier‐

dząc, że ten, kto chce znaleźć pracę w Mieście, znajdzie ją bez trudu, a poszu‐

kiwanie pracowników poza Miastem wiąże  się  z  ich niedoborem na miejscu. 

Burmistrz  często  tłumaczy w wystąpieniach  publicznych  i wywiadach  praso‐

wych,  że on nie ma wpływu na prywatny biznes  i nie  jest w  stanie  zapewnić 

każdemu  chętnemu  zatrudnienia.  Poza  tym  sektorem w Mieście  dość  silnie 

rozwinięte są małe zakłady rzemieślnicze, które są tradycyjnie zakorzenione na 

tym terenie. Mieszkańcy i władze gminne twierdzą, że ze względu na silną po‐

zycję „prywatnej inicjatywy” i brak dużych zakładów pracy w okresie PRL, Mia‐

sto nie odczuło społecznych skutków transformacji systemu.  

Ze względu na  liczebność mieszkańców radni wybierani są w okręgach 

jednomandatowych. Od lat 90. zdecydowana większość radnych w gminie jest 

związana  z  lokalnym  komitetem wyborczym  –  tym  samym  co  burmistrz. Od 

2002  roku prezentują  się oficjalnie  jako  jedna  siła polityczna  (w poprzednich 

elekcjach  burmistrz  był  wybieranych  przez  radę  miasta  i  gminy).  Zarówno 

w   opinii  mieszkańców,  jak  i  samych  radnych  nie  ma  dużych  przetasowań 

w  składzie rady miejskiej, mimo że jedynie kilku z nich zasiada w niej od lat 90. 

Wynika to z faktu, że na lokalnej scenie politycznej radni nie odgrywają wielkiej 
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roli zaś z opinii mieszkańców wynika, że nie mają wielkiego wpływu na to, co 

się w gminie dzieje. Nad wszystkim pieczę ma burmistrz, a  radni praktycznie 

każdą  jego  decyzję  aprobują.  Silna  pozycja  komitetu  lokalnego  sprawia,  że 

część osób,  z  którymi  rozmawiałam, wyraża bezsensowność nie  tylko  kandy‐

dowania  (kandydaci  startujący  z  komitetu  burmistrzowskiego  są  przez  niego 

wskazywani), ale  również brania udziału w głosowaniu, skoro  i  tak wiadomo, 

kto zostanie i burmistrzem, i radnym. Przykłady kandydatów, którzy zdobywali 

mandat z konkurencyjnego komitetu, i tym samym stanowili jedno‐ albo dwu‐

osobową opozycję w radzie miasta, nie mającą mocy decyzyjnej, dodatkowo tę 

opinię wzmacniają. Na zewnątrz rada również stara się prezentować jako ciało 

jednomyślne,  zgodnie współpracujące wedle  zasady:  zgoda buduje, niezgoda 

rujnuje.  Zdaniem  radnych  i burmistrza w braku uprawiania polityki w  radzie 

miasta upatruje się osiągnięty awans Miasta,  jakim  jest  jego gruntowna prze‐

miana  na  przestrzeni  ostatnich  dwudziestu  czterech  lat.  Gwarancja  takiego 

sukcesu  leży w  ciągłości władzy burmistrza  i  rady. Dość  szerokie nakreślenie 

kontekstu  społeczno‐politycznego badanego miasta miało przygotować grunt 

do analizy opinii mieszkańców, radnych  i burmistrza dotyczących wprowadze‐

nia wielokadencyjności w  samorządzie28.  Czy  z  perspektywy  funkcjonowania 

w   tak  zarządzanym  organizmie  stosunek  do  tej  regulacji  jest  odmienny  niż 

istniejący w dyskursie publicznym? 

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że opinia na temat tego zagadnie‐

nia była zależna od sympatii rozmówcy. Osoby, które są zwolennikami obecnie 

urzędującego  burmistrza,  były  przeciwne  ograniczeniu  kadencji,  natomiast 

według jego przeciwników wszelkie nieprawidłowości mające miejsce w gminie 

są właśnie efektem braku takiej regulacji.  

                                                       
28 Wybór tej miejscowości do moich badań było podyktowany sprawowaniem władzy przez tę 
samą osobę nieprzerwalnie od 1990 roku. 
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Znaczna część osób wskazywała nie tyle na ograniczenia piastuna urzę‐

du,  ile na ograniczenia woli mieszkańców, którzy chcą  taką osobę wybrać na 

stanowisko burmistrza na dłużej niż dwie kadencje: 

 Wszelkie ograniczenia,  jeśli  chodzi o demokrację,  są  złymi pomysłami. 

Jak go  ludzie chcą, no to  ludziom go dajmy. Dlaczego ktoś z Warszawy 

ma decydować o tym, jaki tam będzie po prostu układ. To też jest moim 

zdaniem pomysł partyjny  i  to będzie na potrzeby partii dawało dobre 

rezultaty, natomiast na potrzeby  lokalnych  liderów:  ilu  takich  liderów 

jest się w   stanie wychować w  takim małym  środowisku? Niewielu. Co 

pewien czas pojawia się człowiek, który ma charyzmę  i potrafi coś  ta‐

kiego  zrobić. Natomiast  partie  będą  zgłaszały  swoich  kandydatów  na 

lewo i prawo, bo mają swoich aparatczyków, proszę bardzo dzielimy się 

stanowiskami teraz. [w.2] 

 Niech  ludzie wybiorą, czy radnego, czy burmistrza, wybierzemy drugie‐

go zobaczymy, za 4  lata możemy odmienić,  jeżeli będzie chciał kandy‐

dować ten następny, wprowadzimy tego. Niech mieszkańcy wybierają. 

[w.3] 

 Wybory  to  jest najlepsza ocena.  Jeżeli podoba  się  to,  co  jest,  to będą 

głosować za tymi, którzy rządzą, jeżeli się nie podoba, to to samo – nie 

musi być ustawy. Przyjdą wybory – jest zmiana rady. Ja nie popieram tej 

kadencyjności,  że  jedna czy dwie kadencje  i zmiana. To  jest  jak gospo‐

darz: w tym roku zrobię to, za rok zrobię tamto, a to są kadencje. A jak 

teraz będzie  kadencyjność,  to  jeden może narobić długu,  że  ten drugi 

nie  będzie  sobie  mógł  poradzić.  Ja  byłbym  przeciwny  takiej  zmianie 

prawa. [w.5] 
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 To jest w ogóle chore, bo moim zdaniem to  ludzie powinni decydować, 

kogo chcą. (…) jeśli ja bym był zły lub nie spełniał oczekiwań mieszkań‐

ców,  to moje wszystkie działania  takie wyborcze, propagandowe, nie‐

wiele by dały. Ludzie oceniają to jednoznacznie: robi albo nie robi. Gmi‐

na się rozwija albo się nie rozwija. To są wybory zero‐jedynkowe, nie ma 

pośrednich [w.9]. 

 

Rozmówcy podkreślali przede wszystkim aspekt woli mieszkańców, ale 

również  wskazywali,  że  to  jest  pomysł  służący  partiom  politycznym,  które 

w  obłudny sposób wykorzystują argument dobra wspólnot lokalnych. Obywa‐

tele danego miasta  ich zdaniem dobrze wiedzą, co się wokół nich dzieje  i dla‐

tego  są najbardziej uprawnieni do oceny działalności wybranego przez  siebie 

burmistrza  i  jego  planu  rozwoju  gminy.  Z  takim  poglądem  nie  zgadzają  się 

przeciwnicy  włodarza  miasta,  którzy  wskazują  na  nieformalne  powiązania 

w   gminie, które gwarantują mu praktycznie dożywotną władzę  i brak  jakiej‐

kolwiek kontroli: 

 Wreszcie  ktoś powinien  zacząć głośno  krzyczeć o  kadencyjności władz 

samorządowych, bo uważam, że wójt, burmistrz, prezydent, to powinny 

być góra dwie kadencje i ani dłużej, ponieważ jeżeli się to przedłuża (…) 

to powstają takie niewidzialne nici, które nie wiadomo, czy już powinien 

zerwać prokurator, czy jeszcze należy chwilę poczekać, żeby się zagęści‐

ły, utrwaliły. Ludzie  zaczynają pracować nie dla miasta,  tylko dla wła‐

snych, prywatnych interesów. W takim małym miasteczku, to kupuje się 

człowieka za tysiąc zł albo nawet za sto i robi się, co się chce. [w.1] 

 Największym błędem transformacji to było, że pozwolono, żeby burmi‐

strzowie, wójtowie czy tam jacyś inni mieli wielokrotność kadencji. Dwie 
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kadencje  i  teraz co SLD chce wprowadzić  tam z Palikotem  to powinno 

dawno być wprowadzone. Przecina wszelkie  takie układziki. Nepotyzm 

straszny jest tutaj. W każdej, nie tylko u nas, w każdej gminie jest. Bo po 

4 kadencjach  jak on  jest,  to narasta  taka  lawina wszelkich uzależnień: 

począwszy od księdza, policjanta,  lekarza, ale  to wszystko  jest  już  tak 

zjednoczone.[w.8] 

 

Te zarzuty zdecydowanie odpiera burmistrz Miasta, chociaż przyznaje, 

że zapewne w niektórych gminach takie sytuacje mają miejsce, ale to dlatego, 

że  burmistrzem  został  niewłaściwy  człowiek:  Że  sitwa  tak?  Że  obrasta  tu‐

taj…(…)  niektórzy moi  urzędnicy  pracują  razem  ze mną,  zaczynali  niektórzy 

wcześniej,  jak przyszedłem, przejąłem  ich  i  jeszcze pracują. W  związku  z  tym, 

skoro do tej pory udaje nam się razem pracować i nie było tutaj przypadku ja‐

kieś korupcji, żeby jakaś kontrola to wykazała… to wszystko zależy od uczciwo‐

ści  ludzi. Jeżeli się otoczy uczciwymi  ludźmi, to  jest wszystko pokazane na pa‐

telni,  że  proszę  bardzo  sprawdzajcie,  co  chcecie…  Ja mam  tą  przewagę  nad 

innymi, że moja rodzina jest daleko, ja tutaj nie mam ciśnienia, żebyś coś zała‐

twiać jakiejś rodzinie. Także to też jest jakiś dodatkowy mój plus, że ludzie pa‐

trzą, że rodzina się nie nachapała, bo nie ma rodziny. Bo pewnie w niektórych 

przypadkach  takie  sytuacje  są. Zresztą  słyszy  się  czasami w mediach –  szwa‐

growi załatwił, komuś załatwił. Ale to są mali ludzie, jeśli ktoś załatwia to w ten 

sposób, to się nie nadaje na wójta czy burmistrza, tutaj trzeba być uczciwym do 

bólu  i po prostu w pewnym momencie powiedzieć  ‐ nie, bo po prostu  jest  to 

niezgodne z  logiką, z prawem i w ogóle moralnością. [w.9] 

 

Innym argumentem, przytaczanym przez badanych, było doświadczenie 

w zarządzaniu gminą  jako korzyść z urzędowania tej samej osoby na stanowi‐
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sku burmistrza. Nowa osoba, która będzie musiała wdrażać się w sprawy gmi‐

ny, przystopuje jej rozwój i to negatywnie odbije się na życiu jej mieszkańców. 

Ograniczenie  kadencji  zaś  całkowicie  zahamuje  wszelkie  plany  inwestycyjne 

burmistrza, bo  skoncentruje  się  on  jedynie  na bieżących  sprawach,  gdyż  nie 

musi się starać, by zostać wybranym na trzecią kadencję:  

 (…) jeszcze jest argument tego typu, że te dwie kadencje sprawią, że wła‐

dza nie będzie kombinować, bo się za bardzo nie zasiedzi w tym miejscu, 

nie będzie szans na przekręty… Guzik z pętlą! Jak będę wiedział, że to jest 

moja ostatnia kadencja, to robię, co chcę na dobrą sprawę. Mam to po 

prostu w nosie, nie  zależy mi  już na  tym mieście.  Ile osób  tak pomyśli? 

Strzelam: połowa  ludzi będzie miała takie podejście do spraw. Ten czło‐

wiek  (burmistrz) stworzył coś, co  funkcjonuje,  jestem przekonany głębo‐

ko, że jak teraz ktoś by mu zaproponował wzięcie jakiejś dużej łapówki, to 

jej nie weźmie. Dlaczego ma zaryzykować tak naprawdę samego siebie: 

to  co  stworzył,  swoją  renomę,  pozycję  dla  paru  złotych. Natomiast  nie 

ukrywajmy,  że  nie  jesteśmy  społeczeństwem  aniołów.  Jeżeli  stworzymy 

taki system, to właśnie stworzymy system korupcjogenny, bo robię co mi 

się  rzewnie podoba, po mnie  to choćby potop  tak naprawdę. Druga ka‐

dencja to będzie kadencja katastrofy. Przestaje się starać. Gram tylko do 

własnej bramki. Nie mówię, że tak będzie w każdym przypadku, myślę, że 

w wielu. Także jest to pomysł jak najbardziej chybiony. Taki skok na kasę. 

[w.2] 

 Kilku kadencyjność pozwala wypracować o wiele większe efekty, niż cią‐

głe zmiany i przetasowania [w.7] 

 To jest moim zdaniem chory pomysł, nie dlatego, że akurat ja jestem tyle 

kadencji. Pomysł ograniczenia do dwóch kadencji jest chory, dlatego że… 
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jaki  jest finał? Finał  jest taki, że w pierwszej kadencji ktoś wygra, no bę‐

dzie się uczył pracy, wdrażał w ten cały obszar, potem przez 2 lata może 

coś zrobi, może nie. W drugiej kadencji będzie już patrzył na to tak: co ja 

będę  się wysilał  i  tak  już nie będę. W  związku  z  tym  tu głównie  chodzi 

o  to, by zahamować rozwój gmin, bo w tej chwili ci nasi rządzący widzą 

potężne  zagrożenie w gminach, bo w gminach  się  coś dzieje, gminy  się 

rozwijają – większość, ludzie się starają, żeby coś było, a w państwie dzie‐

je się tak, jak się dzieje, w związku z tym oni chcą, żeby w gminach też był 

bałagan! Bo  jak będzie bałagan,  to  ludzie zajmą się  tym bałaganem na 

dole, najpierw, a ten na górze już będzie ich mniej interesował. W związ‐

ku z tym chcą odwrócić uwagę [w.9] 

 

Jeden z radnych wprawdzie negatywnie ocenił pomysł ograniczenia ka‐

dencji burmistrza, z drugiej strony jednak zwrócił uwagę, że taki doświadczony 

człowiek może być włodarzem  innej gminy, bo ma ku  temu  już kompetencje 

i  odnajdzie się lepiej w takiej sytuacji niż zupełny nowicjusz: Mnie się wydaje, 

że  kadencyjność  będzie  błędem  wprowadzonym  w  polskiej  demokracji,  bo 

człowiek przychodzący na to stanowisko burmistrza, zanim znajdzie się w rea‐

liach  tej gminy, będzie potrzebował  z  rok czasu,  żeby  się  rozejrzeć. Kadencyj‐

ność, cóż tu zmieni? Przykładowo burmistrzowi kadencja wyjdzie u nas, pójdzie 

do innego miasta i nadal będzie burmistrzem. Bo tam będzie mógł chyba? Czy 

w ogóle nie będzie mógł być burmistrzem, bo  to  jest pytanie? Tacy  ludzie się 

szybciej odnajdą np. gdyby wprowadzono kadencyjność,  zamieniliby  się miej‐

scami – no  ludzie musieliby wybrać – no ale  tacy  ludzie, którzy  już pracowali 

jako  burmistrzowie,  oni  się  szybciej  odnajdą,  nawet w  drugiej miejscowości, 

drugiej gminie w tej pracy, ale ktoś spoza? To ja tego nie widzę, żeby szybko się 

odnalazł –  z  rok potrzeba mu będzie na naukę. Chyba,  że  ktoś był  zastępcą. 
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Wiadomo, że jest budżet uchwalony, że burmistrz musi wykonywać. Życie zwe‐

ryfikuje, czy będzie lepiej czy gorzej. Nowego człowiek zawsze się boi. [w.4] 

 

Osoby nieprzychylne burmistrzowi zwracały uwagę,  że wraz z końcem 

jego kadencji nie kończy się czas sprawowania funkcji przez  jego urzędników: 

(…) my tutaj mówimy o kadencyjności władz, czyli burmistrza na przykład, a nie 

o kadencyjności urzędników, to są dwie różne rzeczy. Przecież to, że będzie no‐

wa osoba, nie oznacza, że np. urząd padnie, bo są pewne osoby, które będą się 

wdrażać. A ta nowa osoba zarządza i ma jakąś wizję rozwoju [w.6] 

Inny  rozmówca  inaczej niż  zwolennicy burmistrza  twierdzi,  że  to wła‐

śnie wieloletnie sprawowanie władzy w mieście przez tę samą osobę prowadzi 

do marazmu  i zatrzymania jego rozwoju: (…) to jest hasło, że doświadczenie – 

figa prawda –  to nie  jest doświadczenie, po dwóch kadencjach  jest marazm, 

który nie pozwala się dosłownie… no nie zależy mu! Co on będzie się starał, ten 

człowiek,  jak wie,  że następną  kadencję  już może przegrać, bo doszło do  ta‐

kich… patologia to może za mocne słowo w Mieście, ale doszło do takich trochę 

wynaturzeń, że burmistrz ustala radnego, kto ma być radnym [w.8]. 

Podsumowując powyższe opinie mieszkańców Miasta dotyczące ogra‐

niczenia kadencji na stanowisku burmistrza, należy stwierdzić, że jedna i druga 

grupa ma  zupełnie  odmienną wizję własnej wspólnoty  lokalnej.  Zwolennicy 

burmistrza twierdzą, że wszystko co dobre w Mieście mogło mieć miejsce tylko 

dlatego, że pojawił się u nich charyzmatyczny  lider z wizją, którą konsekwent‐

nie realizował przez lata. Gdyby ograniczyć mu kadencje jedynie do dwóch, to 

nic właściwie nie mógłby zrobić, bo nie miałby motywacji, żeby walczyć o różne 

miejskie  inwestycje.  Jednocześnie  to,  że ponad dwadzieścia  lat zarządza mia‐

stem i traktuje to jako swoje dziedzictwo, stanowi skuteczny mechanizm zapo‐

biegający jego skorumpowaniu. Dodatkowo burmistrz sam przyznaje, że w jego 
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przypadku trudno zarzucić stosowanie praktyk nepotyzmu, ponieważ  jego ro‐

dzina  (z wyjątkiem  żony) nie pochodzi  z  tego  regionu. Przeciwnicy natomiast 

zauważają w Mieście silne uzależnienie różnych grup od włodarza gminy. Mó‐

wią o nepotyzmie nie w klasycznym ujęciu powiązań rodzinnych, ale w kontek‐

ście  nieformalnych  powiązań  istniejących w Mieście,  które  łączą  burmistrza 

z   różnymi grupami  i  jednostkami, dzięki czemu uzyskują one specjalny status 

(poprzez  zatrudnienie)  czy  przywileje.  Nie  postrzegają  swojej  miejscowości 

jako silnie rozwijającej się, tylko od paru lat będącej w stagnacji. Nie do końca 

wierzą również, że ze względu na silną pozycję burmistrza, udałoby się zmienić 

władzę w gminie poprzez wybory czy referendum. 

 

Podsumowanie 

Konkluzje powyższych rozważań są następujące: w obecnej kadencji parlamen‐

tu nie ma wystarczającej woli politycznej do wprowadzenia zmian w zakresie 

unormowania prawnego  liczby kadencji w samorządzie każdego szczebla. Bio‐

rąc pod uwagę opinie środowiska samorządowców, można zauważyć, że realna 

możliwość wejścia w życie takiej regulacji spotkałaby się z gwałtownym sprze‐

ciwem  zdecydowanej  większości  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów miast 

obecnie sprawujących swój urząd i wydaje się, że udałoby im się prezentować 

w tej sprawie zdecydowane, jednolite stanowisko. Deklaracje większości opinii 

publicznej sytuują się na przeciwległym brzegu, trudno jednak powiedzieć, jak 

prezentowałyby się  te wyniki w obliczu  rzeczywistego określenia kadencji sa‐

morządowców. Czy poczuliby się ograniczeni w swoich kompetencjach suwe‐

rena? Istotna jest kwestia, czy wprowadzenie limitu kadencji w praktyce prze‐

łożyłoby  się na  sprawnie  funkcjonujący  samorząd. Podzielam  tutaj pogląd  Je‐

rzego Stępnia,  że realny problem  leży w bardzo szerokim zakresie kompeten‐

cyjnym  gminnego  organu wykonawczego.  Prowadząc  obserwacje w Mieście, 



51 
 
 

dostrzegam  zarówno  kwestie  poruszane  przez  zwolenników  obecnej władzy, 

jak również problemy zgłaszane przez jej oponentów. Z  jednej strony bowiem 

gmina nie jest zadłużona, burmistrz aktywnie zabiega o  nowe inwestycje, pro‐

ponuje śmiałe rozwiązania, często wykraczające nawet poza możliwości swoje‐

go miasta  i ma pewne  znaczące osiągnięcia na  tym polu.  Jednakże  z drugiej 

strony ten sukces ma też swoje ciemne strony. W gminie wyraźnie blokowany 

jest  pluralizm  opinii,  brakuje  dyskusji  nie  tylko  na  sesjach  rady,  ale  również 

w   trakcie  spotkań  burmistrza  z mieszkańcami.  Ludzie  obawiają  się wyrażać 

własne  zdanie  z  obawy  przed  swoistym  „popadnięciem w   niełaskę”.  Radni 

w   żaden sposób nie kontrolują działań burmistrza, ponieważ, po pierwsze, są 

przekonani o czystości  jego  intencji, a po drugie, praktycznie dostają pod gło‐

sowanie konkretne rozwiązania, a sami zajmują się detalami. Mieszkańcy uwa‐

żają wręcz,  że rada gminy  jest niepotrzebnym wydatkiem, bo  i   tak burmistrz 

o   wszystkim decyduje. Wobec tego argument przytaczany zarówno przez po‐

słów,  jak  i środowisko samorządowe, że mieszkańcy samodzielnie są w stanie 

wyeliminować złego burmistrza, nie do końca ma przełożenie na praktykę, po‐

nieważ obywatele mogą uważać,  że wobec  jego  tak  silnej przewagi nie mają 

wystarczającej  siły  przebicia,  żeby  nawet wystawić  kandydata,  który mógłby 

mu zagrozić. A problem ograniczenia kadencji? Zadałam burmistrzowi Miasta 

pytanie,  jak długo chciałby  jeszcze piastować  to  stanowisko:  Ja  jestem odpo‐

wiedzialnym  człowiekiem  i  nie mam  tak w  charakterze,  żeby  brać  za  darmo 

pieniądze, muszę pracować,  jak  już biorę pieniądze,  to muszę dawać  z  siebie 

wszystko  i  jeśli byłaby sytuacja taka, że nie  jestem w stanie pracować na peł‐

nych obrotach, to po prostu powiem: dziękuję, pas! Trzeba zrobić nowe wybory 

i wybrać kogoś innego, ale na pewno będę się starał, żeby wychować i wyedu‐

kować kogoś, kto mnie godnie zastąpi. 
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Abstrakt  

Od kilku lat różne ugrupowania polityczne zgłaszają postulat ograniczenia licz‐

by kadencji władzy wykonawczej w  samorządzie  lokalnym. Za każdym  razem 

wywołuje on ogólnopolską dyskusję, w której aktywny udział biorą przedstawi‐

ciele partii politycznych, aktualnie urzędujący wójtowie, burmistrzowie  i pre‐

zydenci miast oraz opinia publiczna. Celem artykułu jest prezentacja argumen‐

tów  zwolenników  i  przeciwników  tego  rozwiązania  ze  szczególnym  uwzględ‐

nieniem badań własnych przeprowadzonych w małym mieście w Polsce. 

 

“IF  I KNOW THAT THIS  IS MY  LAST TERM,  I WILL DO WHATEVER  I WANT”. 

THOUGHTS AND OPINIONS ON TERM LIMIT FOR LOCAL AUTHORITIES 

Abstract 

Various political parties postulate term  limits of executive power  in  local gov‐

ernment for several years. Every time it raises nationwide discussion, involving 

representatives of political parties, mayors and public opinion. The aim of this 

paper  is  to present points of view of both  supporters and opponents of  this 

solution with a particular emphasis on personal qualitative research in a small 

town in Poland. 


