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PANEL 4. EWOLUCJA SAMORZĄDU W POLSCE 

 

Dr Michał Pierzgalski, Uniwersytet Łódzki 

 Poszanowanie zasady równości materialnej wyborców w wyborach gminnych 2014 – analiza 

empiryczna i uwarunkowania prawne 

Ważnym momentem w ewolucji systemu wyborczego w Polsce po 1989r. było uchwalenie w 

2011r. Kodeksu wyborczego. Niestety, w przypadku wyborów przeprowadzanych w okręgach 

jednomandatowych, obecnie obowiązujące przepisy prawa wyborczego dopuszczają 

występowanie znacznego zróżnicowania tzw. „siły” głosów wyborców. 

Można wykazać, że w przypadku dużej grupy okręgów wyborczych (ok. 25%), poziom 

nierówność wyborców (malapportionment) w wyborach gminnych 2014 był na zbyt wysokim 

poziomie, niezgodnym ze standardami międzynarodowymi, co było, przede wszystkim, 

konsekwencją wadliwych przepisów Kodeksu wyborczego 2011. 

Podstawowe pytania, na które odpowiedzi przedstawione będą w referacie są następujące: 

Dlaczego przepisy Kodeksu wyborczego 2011 nie chronią przed nadmiernym poziomem 

nierówności materialnej wyborców? Jakie były poziomy tzw. malapportionmentu w wyborach 

2014? Czy wartości wskaźników malapportionmentu obliczone dla wyborów gminnych 2014, 

dowodzą, że zostały naruszone międzynarodowe standardy wyznaczające dopuszczalne poziomy 

odchylenia od proporcjonalności przy podziale mandatów? 

 

Dr Łukasz Scheffs, WNPiD UAM 

 Personalizacja rywalizacji politycznej na poziomie lokalnym. Przyczyny i ich konsekwencje 

dla przeobrażeń społeczno-politycznych w polskim samorządzie terytorialnym 

Istota personalizacji polityki sprowadza się do wzrostu znaczenia osób i ich publicznych 

wizerunków, przez pryzmat których sprawujący bądź dążący do przejęcia władzy starają się 

objaśniać kwestie natury politycznej, wyborcy z kolei usiłują zrozumieć te problemy. Nie tylko 

więc nieustannie rośnie znaczenie prywatnej persony poszczególnych osób, ale coraz wyraźniej 

daje się obserwować zmianę akcentów w całej debacie publicznej. Sprawy ważne ustępują miejsca 

powierzchowności, wizerunkowi, wyrazistości i rozpoznawalności, które nie tylko wystarczają 

do wypowiadania się w kwestiach ważnych, ale gwarantują (dają prawo i kompetencje) 

do uprawiania polityki. Co więcej, tak pojętą praktykę polityczną można zaobserwować nie tylko 

w okresie rywalizacji wyborczej, co mogłoby jeszcze w jakimś zakresie usprawiedliwiać 

to postępowanie, ale fenomen personalizacji widoczny jest także w trakcie samego rządzenia.  

Tezą przewodnią proponowanego referatu jest stwierdzenie, że ten specyficzny sposób 

uprawiania polityki coraz wyraźniej daje się zauważać także na poziomie lokalnym (w ramach 

rywalizacji politycznej i wyborczej w samorządzie). Samych przyczyny implementacji strategii 



personalnej w samorządzie jest z kolei kilka, i wszystkie zasługują na uwagę. Sugerowane 

wystąpienie ma stanowić próbę omówienia tej problematyki zarówno z punkty widzenia 

zagadnień stricte teoretycznych, jak i pewnej praktyki działania. 

 

Mgr Tomasz Ludwicki, WNPiD UAM 

 Lokalna grupa działania – nowe możliwości rozwiązywania problemów społecznych na poziomie 

lokalnym 

Celem referatu jest ukazanie nowych możliwości rozwiązywania problemów społeczności przez 

Lokalne Grupy Działania na przykładzie LGD „SOLNA DOLINA” działającej na terenie gmin 

Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka i Przedecz. 

 

Prof. dr hab. Robert Kmieciak, dr Paweł Antkowiak, WNPiD UAM 

 Pożądany kierunek ewolucji samorządu gospodarczego w systemie politycznym Polski 

Miarą powodzenia procesu decentralizacji jest włączenie do systemu zarządzania państwem 

różnych środowisk, których interesy powinny być uwzględniane w działaniach zmierzających 

do rozwoju lokalnego i regionalnego. Postulat ten jest szczególnie ważny w kontekście 

reprezentacji przedsiębiorców, której należy nadać formę samorządu korporacyjnego, a więc 

związku o charakterze obligatoryjnym. Warto zatem zwrócić uwagę na kluczowe kwestie 

dotyczące pożądanego kierunku zmian modelu samorządu gospodarczego w Polsce. Jest to tym 

bardziej istotne, że obecnie nie ma w naszym kraju struktur realnego samorządu gospodarczego, 

co najwyżej możemy mówić o pewnych przejawach funkcjonowania korporacyjnej reprezentacji 

przedsiębiorców. Obowiązujące w Polsce regulacje ustawowe nie zapewniają izbom 

gospodarczym pozycji związków publicznoprawnych. Opierają się one na fakultatywnym 

charakterze więzi łączących przedsiębiorców, co jest główną przyczyną słabości rodzimego 

samorządu gospodarczego, a właściwie quasi-samorządu gospodarczego. W tym kontekście 

najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest uchwalenie ustawy o powszechnym samorządzie 

gospodarczym, który stanie się ważnym elementem systemu władz publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. edycja corocznej konferencji naukowej z cyklu „Ewolucja Systemu Politycznego” finansowana jest w ramach 

umowy 801/P-DUN/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

 


