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1. Wstęp 

Mając przed oczami zestaw przepisów administracji wyborczej nie koniecznie 

zastanawiamy się jaka jest jego geneza. Podobnie jest, gdy popatrzymy na kodeks wyborczy 

stosowany w przypadku wyborów samorządowych, które odbyły się w Polsce w 2018 roku 

lub obecny podział administracyjny państwa. Każda władza chciałaby ułożyć zestaw idealnie 

dopasowanych przepisów, najlepiej opracowanych na nowo. Wprowadzenie novum nie jest 

łatwym zadaniem. W szczególności dotyczy to tradycji europejskiego prawa sięgającej 

czasów na długo przed naszą erą. Nie ma nic złego w implementowaniu jednego rozwiązania, 

które zostało sprawdzone i wypracowane przez lata. Problem pojawia się jednak                    

w przypadku, gdy układając administracyjne puzzle korzysta się jednocześnie z elementów 

zaczerpniętych z kilku zestawów. W przypadku Polski niekonsekwencja ta jest szczególnie 

widoczna.  

W niniejszej pracy przedstawione zostaną elementy stosowane w systemach 

wyborczych Niemiec, Francji oraz Włoch. Przepisy działające w tych krajach zostaną 

zestawione z rozwiązaniami obowiązującymi w dniu polskich wyborów samorządowych               

z 2018 roku. Szczególna uwaga zostanie tu poświęcona podobieństwom i różnicom                    

w wybranych obszarach. 

 

2. Niemcy 

 Dokonując porównania struktury administracyjnej Niemiec i Polski dostrzec można            

o wiele więcej różnic niż podobieństw. Mimo to uczestnicy dyskusji poświęconych 

samorządom często uważają, że zaadoptowaliśmy większość rozwiązań od naszego 

zachodniego sąsiada. Tylko częściowo jest to prawdą i nie chodzi o główny podział kraju na 

16 części składowych. Nawet owe podziały są w obydwu krajach skrajnie odmienne. Podczas, 

gdy w Polsce mówimy o województwach łączących strukturę państwa unitarnego, Niemcy są 

podręcznikowym przykładem federacji. Jak podają Becker i Tkaczyński państwo federalne 

opiera się na: 

 „występowaniu dwóch poziomów o charakterze państwowym: federacji (Bund)                  

i krajów związkowych (Länder), podziale władzy ustawodawczej, wykonawczej                            

i sądowniczej między federacje i kraje według zasady mówiącej, iż administracja krajowa 

posiada uprawnienia i kompetencje wszędzie tam, gdzie nie zostały one przyznane 

administracji federalnej, pierwszeństwa prawa federalnego przed prawem krajowym oraz 

federalnej struktury finansów” [Becker, Tkaczyński, 1997, s. 47–48]. 

 Rozwiązanie oparte na fragmentaryzacji państwa na kraje związkowe wiąże się                 

z wieloma konsekwencjami. Jej przykładem może być powstawanie dysproporcji w rozwoju 
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poszczególnych regionów. Jednym z zadań centralnego rządu jest wspieranie wszystkich 

landów.  

 System funkcjonowania samorządu Niemiec wynika bezpośrednio z ich historii i sięga 

powstania Królestwa Prus w 1701 roku. Wtedy to ukształtowano nowy biurokratyczny model 

administracji. Opierał się on na powoływaniu zawodowych urzędników, którzy nie wywodzili 

się już ze szlachty. Zmiany wprowadzone w ciągu kilku kolejnych dekad ugruntowały podział 

i duży stopień niezależności poszczególnych jednostek. XIX wiek przyniósł jeszcze więcej 

przejawów podziału struktury Królestwa. Od największych jednostek zwanych prowincjami   

z reprezentującymi je nadprezydentami, aż po niewielkie gminy zarządzane głównie 

kolegialnie. Warto zaznaczyć, że ówcześnie jednostki samorządowe pełniły wiele zadań 

właściwych dla administracji państwowej. Tak ciekawa geneza doprowadziła do 

ukształtowania systemu funkcjonującego od roku 1949 [Lipska-Sondecka, 2010, s. 154-155]. 

 Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 roku, nie jest jedyną 

formą konstytucji obowiązującej w tym kraju. Akt prawny w takiej formie posiada każdy              

z 16 krajów związkowych. Państwo przeszło długą drogę od Królestwa Prus i obecnie jednym               

z kluczowych zapisów jest art. 30 ustawy zasadniczej RFN. Dotyczy on zasady domniemania 

kompetencji na rzecz landu. Jeśli pojawia się kwestia sporna z pogranicza kompetencji 

federacji i landu, rozstrzygana jest na korzyść mniejszego podmiotu [Garlicki, 2008]. Kraje 

federacyjne dzielą się na: okręgi regencyjne, powiaty oraz gminy. W zależności od danego 

landu istnieją różne formy wewnętrznych podziałów, jak na przykład miasta wyłączone                  

z powiatów oraz dzielnice [Helnarska, 2012, s. 134–136]. 

 Jeśli chodzi o podobieństwa funkcjonowania samorządu Polski i Niemiec, 

najwyraźniej widać je na przykładzie gmin. W obydwu przypadkach gmina określana jest 

jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, co przejawia się w kompetencjach 

władz. Wykonują one wszystkie zadania nie przypisane wprost innym podmiotom.                 

W obydwu krajach nie istnieje również zwierzchnictwo wśród jednostek samorządowych. 

Podobnym jest również podział na gminy wiejskie oraz miejskie. Należy pamiętać 

oczywiście, że w zależności od landu możemy napotkać pewne różnice. Wspólnym dla 

wszystkich przypadków zostaje wypełnianie zadań samorządowych oraz państwowych.               

W obydwu krajach organem uchwałodawczym, który funkcjonuje w każdej gminie jest rada. 

Przedstawiciele wybierani są w bezpośrednich wyborach. Ilość reprezentantów oraz długość 

kadencji w przypadku Niemiec jest zmienna w zależności od landu. Najczęstszym 

rozwiązaniem jest przeprowadzanie wyborów co 5 lat i określanie ilości radych w stosunku 

do liczby mieszkańców. Takie rozwiązanie stosowane jest obecnie również w Polsce 

[Helnarska, 2012, s. 138–140]. 

 Wprowadzając w Polsce obecny podział administracyjny gminy, mocno inspirowano 

się rozwiązaniami niemieckimi w zakresie organu wykonawczego. Widać to szczególnie               

w przypadku zadań, jak reprezentowanie gminy, kierowanie nią i nadzór nad bieżącymi 

sprawami. W obydwu krajach wiodącym jest rozwiązanie, w którym wójt przewodniczy 

radzie gminy. Jednak to rada ma siłę sprawczą i szerszy wachlarz kompetencji. Co ciekawe,  

w krótkiej historii wyborów po 1989 roku, w Polsce były stosowane dwa modele 

wyznaczania przewodniczącego gminy zaczerpnięte od naszego zachodniego sąsiada. Do 

roku 2002 wójt wybierany był bezpośrednio przez radę gminy. Obecnie obsadzenie tego 

stanowiska wiąże się z zabieganiem o głosy wyborców [Helnarska, 2012, s. 140–142]. 
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3. Francja 

 Z wszystkich omawianych w tej pracy krajów, to właśnie francuski model samorządu 

terytorialnego na pierwszy rzut oka jest najbliższy rozwiązaniu stosowanemu w Polsce.              

W obydwu przypadkach mamy przecież do czynienia z trójszczeblowym systemem jednostek 

samorządowych oraz państwem unitarnym. Pozory mogą jednak mylić, choć istotne jest 

wskazanie kilku podobieństw. 

 Na początek warto przyjrzeć się genezie funkcjonowania obecnych władz 

terytorialnych Francji. Podobnie jak w przypadku Niemiec, sięga ona XVIII wieku,                    

a konkretniej burzliwych czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Ustawa z 22 grudnia           

1789 roku przyznała wspólnotom mieszkańców identyczne prawa, obowiązki, zasady 

organizacji, czy gwarancję samodzielności. Wielkość nie miała tu znaczenia. Prawami tymi 

cieszyć się mogła mała parafia oraz duża miejscowość. Tak powstały gminy, których 

rozdrobnienie widoczne jest do dziś. Obecnie istnieje ich ponad 36 tysięcy z czego 

zdecydowana większość liczy do 700 mieszkańców. W 1790 roku podzielono państwo na           

83 departamenty. Zasady ich funkcjonowania ulegały zmianie. Dopiero w roku 1886 

określono zasady ich funkcjonowania jako obecnie rozumiane wspólnoty lokalne [Ofiarska, 

2010, s. 88–90] . 

 Najważniejszym aktem prawnym jest konstytucja V Republiki Francuskiej                           

z 4 października 1958 roku. Podstawowe założenia to niepodzielność Republiki oraz 

suwerenność narodu. To one wyznaczają granice autonomii lokalnej. Francja podobnie jak 

obecna Polska, jest państwem unitarnym. Jest ona jedna w dużym stopniu scentralizowana. 

Oznacza to, że stanowienie aktów normatywnych leży w kompetencjach centralnych organów 

państwa. Na obecny stosunek zwierzchnictwa między organami terytorialnymi a państwem 

wpływ miała reforma decentralizacyjna z lat 1982–1983. Dzięki niej można wskazywać na 

dualizm systemu administracji. Jak w wielu innych krajach administracja publiczna pełni 

funkcję służb terytorialnych oraz państwowych [Machalski, 2015, s. 73–74]. 

 Analogicznie do Polski, podstawowymi jednostkami samorządu terytorialnego są 

gminy. We Francji są one, jak już wspomniano, bardzo rozdrobnione i zróżnicowane pod 

względem powierzchni i liczby mieszkańców. Funkcję organu stanowiącego pełni rada 

gminy, podobnie jak mer wybierana na 6 lat. Sam mer będący odpowiednikiem wójta, 

przewodniczy posiedzeniom rady, na których zapadają wiążące decyzje. Mer kieruje gminą 

tworząc wraz z zastępcami zarząd gminy. Jego zwierzchnikiem jest prefekt departamentu, 

który powoływany i odwoływany jest bezpośrednio przez prezydenta. Departamenty są 

odpowiednikami powiatów choć istnieją od czasów rewolucji, dopiero od lat 80 pełnią 

funkcję jednostek samorządu terytorialnego. Członków rady departamentalnej, na wzór 

radnych gminy, wybiera się na 6 lat. Co ciekawe po upływie 3 lat od rozpoczęcia kadencji 

dokonuje się wyboru połowy składu [Machalski, 2015, s. 77–80]. 

 Najwyższym stopniem samorządu terytorialnego Francji są regiony. Obecnie jest ich            

13. Administrowane są przez radę regionalną wybieraną na 6 lat. Rada obraduje w sesjach, 

które zwoływane są co najmniej raz na kwartał. Na pierwszej sesji po wyborach wszyscy 

członkowie decydują o wyznaczeniu przewodniczącego oraz jego zastępców. To właśnie 

przewodniczący rady regionalnej, nie prefekt regionu, pełni funkcje organu wykonawczo-

zarządzającego. Prefekt regionu jest odpowiedzialny za jego reprezentowanie. Na to 

stanowisko nie dokonuje się osobnego wyboru. Prefektem regionu jest prefekt departamentu 
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będącego stolicą regionu. Ponieważ jest on wyznaczany dekretem Rady Ministrów                       

i powoływany przez prezydenta, reprezentuje Republikę na posiedzeniach rady [Helnarska, 

2012, s. 56–59]. 

 Jak pokazano powyżej system ten odbiega znacząco od rozwiązań stosowanych                

w Polsce. Nie oznacza to jednak, że nie pojawiają się bardzo wyraźne zbieżności sugerujące 

jawne inspiracje. Nie chodzi tu tylko o podział administracji samorządowej. Zagadnieniu 

któremu warto się przyjrzeć są jednomandatowe okręgi wyborcze. Temat głośny szczególnie 

w latach 2014–2015 przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich i samorządowych, który 

powrócił w kontekście wyborów do francuskiego parlamentu w 2017 roku. Właśnie w tym 

kraju taki sposób wybierania przedstawicieli jest najbardziej rozpowszechniony. Tymczasem 

JOW-y towarzyszą polskiej scenie politycznej już od 17 lat. Od 2002 roku w taki sposób 

wybiera się wójtów/burmistrzów i prezydentów miast w wariancie ordynacji większościowej. 

W 2011 roku po praz pierwszy zastosowano je również w wyborach do Senatu 

Rzeczpospolitej Polskiej. 2018 został zapamiętany jako wprowadzenie jednomandatowych 

okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin. Dotyczyło to jednak wyłącznie gmin do             

20 tysięcy mieszkańców [Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy].  

 Warto wspomnieć również o podobieństwie funkcji wojewody oraz prefekta regionu. 

W obydwu przypadkach są przedstawicielami władzy centralnej w samorządzie i są 

powoływani przez zwierzchnika rządu. W przypadku Polski jest nim Prezes Rady Ministrów. 

Ich funkcje w wielu ich aspektach są również do siebie zbliżone [Ustawa z dnia 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie]. 

 

4. Włochy 

 Ostatnim z omawianych tu Państw są Włochy. Po burzliwej historii pełnej podziałów  

i walk o władzę, od zjednoczenia w 1861 roku cieszą się głównie stabilnym rozwojem. 

Najważniejszym aktem prawnym jest Konstytucja Republiki Włoskiej uchwalona 22 grudnia 

1947 roku. Warto przyjrzeć się, czy Polskę łączy z Włochami nie tylko wzajemne 

wspominanie krajów w narodowych hymnach, ale również podejście do zagadnienia 

wewnętrznej struktury państw. 

 Choć Włochy są państwem unitarnym kierunek dążenia do federalizacji jest widoczny 

już w konstytucji. Zawarto w niej zapisy uwzględniające szeroką autonomię regionów, która 

odpowiada historycznym realiom. Rola państwa ogranicza się do spajania wszystkich struktur 

w myśl zasady subsydiarności. Podstawowe kwestie pozostawiane są organom 

samorządowym, w największym stopniu gminie [Machalski, 2015, s. 114–116]. Włoski 

system nie jest łatwym do zaklasyfikowania: 

 „We Włoszech występuje wertykalnie zróżnicowany system jednostek 

administracyjnych. Wyposażenie regionów włoskich w bardzo szeroką autonomię,                     

a jednocześnie brak drugiej izby parlamentu składającej się z reprezentacji tychże jednostek, 

jak też brak innych rozwiązań systemowych, charakterystycznych dla państw federalnych, 

powoduje problem klasyfikacji systemu włoskiego. Rozproszony regionalizm, 

semifederalizm, regionalizm administracyjny to najczęściej spotykane w literaturze nazwy” 

[Struska, 2008, s. 8]. 

 Współcześnie, po bardzo znaczącej nowelizacji konstytucji z roku 2000, samorząd 

tego kraju można podzielić na cztery szczeble. Pierwszy i najbardziej podstawowy z nich to 
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gmina. Jest ona podstawą społeczności lokalnej i w wielu regionach naturalnym 

rozszerzeniem pojedynczych rodzin. Gmina cechuje się dużym zakresem swobody 

zarządzając wszystkimi aspektami dotyczącymi jej ludności oraz terytorium. Na jej czele stoi 

rada gminy będąca organem sprawującym kontrolę polityczną i administracyjną. W jej skład 

wchodzą radni zrzeszający się w komisje stałe, specjalne oraz doradcze. Rada wybierana jest 

na 5 lat w wyborach powszechnych. Oprócz rady funkcjonują również: komisja (ginuta) 

gminna, syndyk oraz sekretarz gminy. Komisja i stojący na jej czele syndyk, stanowią organ 

wykonawczy. Sekretarz jest organem pomocniczym komisji [Machalski, 2015, s. 122–121].  

 Kolejnym elementem samorządu włoskiego są prowincje. Nie do końca uprawnione 

jest utożsamianie ich z polskimi powiatami. Prowincje mają znacznie większą autonomię 

organizacyjną i finansową. Do organów wewnętrznych zaliczamy radę prowincjonalną, 

komisję (ginutę), przewodniczącego oraz sekretarza prowincji. Zakresy kompetencji 

poszczególnych funkcji są podobne do ich odpowiedników w gminach. Od 2000 roku za 

jednostki samorządu terytorialnego uznaje się również miasta metropolitarne. Są określane 

jako twory istniejące na styku gmin i prowincji. Ujmując rzecz najprościej, są kilkoma 

gminami skupionymi wokół zurbanizowanej metropolii tworzącej odrębną jednostkę 

[Machalski, 2015, s. 119–120, 124]. 

 Największymi częściami składowymi samorządu są regiony. Choć jak wspomniano, 

Włoch są państwem jednolitym, nie przeszkadza to w podziale władzy ustawodawczej 

między państwem a regionami. Podobnie jak w Niemczech, obowiązuje tu zasada 

pozostawiania regionom władzy w zakresie, który nie został ściśle przypisany do państwa. 

Kraj podzielony jest na 15 regionów z autonomią zwyczajną oraz 5 o autonomią specjalną. 

Tylko regiony o autonomii specjalnej mają prawa do konstruowania odrębnych aktów 

prawnych o charakterze konstytucyjnym. Organami zarządzającymi regionami są: rada 

regionalna pełniąca funkcję parlamentu, komisja (ginuta) regionalna działająca na wzór Rady 

Ministrów oraz przewodniczący rady regionu (jednocześnie będący przewodniczącym 

komisji regionalnej). Nic dziwnego, że przy tak silnej pozycji lokalnych władz bogatsze 

regiony dążą do całkowitej samodzielności [Machalski, 2015, s. 126–128]. 

 Przykład tak niezwykłego państwa stanowi empiryczny materiał do przemyśleń                   

i analiz. W Polsce możemy dopatrywać się pewnych inspiracji systemem włoskim. 

Najbardziej oczywiste jest tu wprowadzenie ograniczeń liczby kadencji na stanowiskach 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na wzór syndyków. Od 2018 roku stanowiska te 

można pełnić jedynie przez dwie kadencje trwające po pięć lat [Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 

r. kodeks wyborczy]. Jednym z argumentów przemawiających za tymi zmianami było 

ograniczenie pozycji lokalnych liderów. Ten problem jest we Włoszech bardzo widoczny. 

Przejawem rozwiązań zaczerpniętych z Italii są rodzące się w Polsce regiony metropolitarne. 

Najlepszym przykładem jest tu konurbacja górnośląska, która nie ma jeszcze znamion 

jednostki samorządowej lub propozycje poszerzenia Warszawy o okoliczne gminy. Jak 

pokazuje przykład omawianego w tej części kraju, prawo można dostosować od potrzeb                    

i dążeń społeczności.  
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5. Podsumowanie 

 Powyżej przedstawiono wybrane elementy systemów samorządowych Niemiec, 

Francji oraz Włoch. Celem tego zestawienia nie była kompleksowa analiza, lecz zwrócenie 

uwagi na to, jak różne mogą być sposoby konstruowania państw mimo opierania ich na 

podobnych fundamentach moralnych i wartościach wywodzących się z rzymskiego prawa 

oraz chrześcijaństwa. Przykłady tych krajów pokazują, że najważniejsze jest odnalezienie 

własnej tożsamości i drogi rozwoju. Polski podział samorządu terytorialnego i funkcji jego 

poszczególnych podmiotów nadal balansuje na pograniczu wielu rozwiązań. Jednym                    

z największych zagrożeń jest tu brak długofalowej strategii i uleganie partyjnym naciskom. 

Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że szerzenie świadomości zaowocuje w przyszłości 

korzystnymi zmianami. Być może nawet całkowitą przebudową. 
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