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Piotr JANKOWSKI 

Uniwersytet l ski 

Status prawny radnego sejmiku województwa 

Radny jest cz onkiem organu kolegialnego, jakim jest sejmik województwa, 

natomiast, sam nie jest samodzielnym organem. Z tytu u mandatu radnego jest 

on zobowi zany bra  udzia  w pracach organów samorz du województwa nie 

posiadaj c prawa do dzia ania wobec osób trzecich, a jedynie prawo do udzia u 

w pracach rady i jej organów1. Mandatu radnego województwa nie mo na czy  z:  

1)  mandatem pos a lub senatora,  

2)  wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,  

3)  cz onkostwem w organie innej jednostki samorz du terytorialnego2. 

Z radnym nie mo e by  nawi zany stosunek pracy w urz dzie marsza kow-

skim w tym województwie, w którym radny uzyska  mandat. Przepis ten nie do-

tyczy radnych wybranych do zarz du województwa, z którymi stosunek pracy 

jest nawi zywany na podstawie wyboru. Radny nie mo e pe ni  funkcji kierow-

nika wojewódzkiej jednostki organizacyjnej oraz jego zast pcy, jak równie  wy-

konywa  pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej3 powierzonej przez zarz d 

lub marsza ka województwa, w którym radny uzyska  mandat. Nawi zanie ta-

kiego stosunku pracy jest równoznaczne ze zrzeczeniem si  mandatu. 

                                                 
1  B. Dolnicki, Struktura organizacyjna województwa samorz dowego, „Gda skie Studia Prawni-

cze”, t. 8, Gda sk 2002, s. 58 oraz Prawo samorz du terytorialnego w Polsce, red. K. Banda-

rzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Warszawa 2006, s. 214. 
2  Art. 23 ust. 4 ustawy o samorz dzie województwa (Dz. U. 1998, nr 91, poz. 576). 
3  Okre lenie to odnosi si  do wszystkich umów prawa cywilnego, na podstawie których istnieje 

mo liwo  wiadczenia pracy, ze szczególnym uwzgl dnieniem umowy zlecenia, umowy  

o dzie o, umowy agencyjnej oraz kontraktu mened erskiego. 
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Obowi zki radnego 

Mo na je podzieli  na dwie grupy: 

1. wynikaj ce z jego funkcji w organach samorz du województwa; 

2. wynikaj ce z jego roli jako swoistego cznika mi dzy wyborcami i ich or-

ganizacjami a sejmikiem4. 

Radny w swojej dzia alno ci zobowi zany jest kierowa  si  dobrem woje-

wódzkiej wspólnoty samorz dowej5. W tym celu sk ada lubowanie o nast puj -

cej tre ci: „Uroczy cie lubuj  rzetelnie i sumiennie wykonywa  obowi zki wo-

bec Narodu Polskiego, strzec suwerenno ci i interesów Pa stwa Polskiego, czy-

ni  wszystko dla pomy lno ci Ojczyzny, wspólnoty samorz dowej wojewódz-

twa i dobra obywateli, przestrzega  Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej 

Polskiej”6. lubowanie musi by  z o one przed przyst pieniem do wykonywania 

mandatu. Radny nieobecny na pierwszej sesji sejmiku województwa oraz radny, 

który uzyska  mandat w czasie trwania kadencji, sk ada lubowanie na pierwszej 

sesji, na której jest obecny7. Odmowa z o enia lubowania powoduje „zrzecze-

nie” lub „wyga ni cie mandatu”8. Nabycie mandatu nast puje wskutek decyzji 

wyborców, w chwili og oszenia prawomocnych wyników wyborów, natomiast 

lubowanie jest warunkiem koniecznym do obj cia mandatu9. Przeg osowanie 

uchwa y przez nowo wybranych radnych przed z o eniem lubowania, powodu-

je, i  taki akt prawny ma tylko „pozory uchwa y organu jednostki samorz du te-

rytorialnego, b d c w rzeczywisto ci uchwa  grupy obywateli, nietworz cych 

adnego organu publicznego”10. Uchwa a podj ta w wyniku g osowania takich 

radnych powinna zosta  uchylona w trybie nadzoru. Nic nie stoi jednak na prze-

szkodzie, aby ta sama grupa radnych, po z o eniu lubowania, przeg osowa a raz 

jeszcze ten sam projekt uchwa y, nadaj c jej pe n  moc prawn . Wszelkie czyn-

                                                 
4  Z. Leo ski, Samorz d terytorialny w RP, Warszawa 2006, s. 114. 
5  Dobro wojewódzkiej wspólnoty to jej pomy lno , czyli prawid owy rozwój spo eczny, gospo-

darczy, kulturowy i cywilizacyjny (szerzej: A. Szewc, Ustawa o samorz dzie województwa. 

Komentarz, Warszawa 2008, s. 242). 
6  W literaturze mo na spotka  pogl d, i  rota lubowania nieprawid owo rozk ada akcenty, k a-

d c na pierwszym miejscu nacisk na obowi zki wobec Narodu Polskiego i pomy lno ci Ojczy-

zny, a dopiero na ko cu wymienia prac  dla dobra wojewódzkiej wspólnoty. Samorz d regio-

nalny nie jest stra nikiem suwerenno ci i interesów Pa stwa Polskiego i dlatego reprezentowa-

nie partykularnego interesu wojewódzkiej wspólnoty samorz dowej powinno by  g ównym 

zmartwieniem radnych (szerzej: Prawo samorz du…, s. 204). Uwa a si  równie , e rota lu-

bowania wykracza poza zakres obowi zków radnego wynikaj cy z art. 23 ust. 1 u.s.w.  

(A. Szewc, Ustawa o samorz dzie…, s. 239). 
7  Art. 22 u.s.w. 
8  Art. 190 ust. 1 pkt 1 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

(tekst jedn. Dz. U. 2003, nr 159, poz. 1547 ze zm.). 
9  Rozstrzygni cie nadzorcze wojewody podlaskiego z 29 grudnia 2006 r., NK. II.J.S/0911- 

-193/06. 
10  Prawo samorz du…, s. 203. 
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no ci nowo wybranego radnego przed z o eniem lubowania s  niewa ne ex le-

ge i nie mog  by  konwalidowane przez pó niejsze lubowanie11. 

Radny jest obowi zany bra  udzia  w pracach organów samorz du woje-

wództwa oraz wojewódzkich samorz dowych jednostek organizacyjnych, do 

których zosta  wybrany lub desygnowany12. Oznacza to obowi zek udzia u  

w sesjach sejmiku, w obradach komisji, do której zosta  radny wybrany, oraz 

prac  w innych instytucjach samorz du województwa, do których zosta  wybra-

ny. Radny, uczestnicz c w pracach ww. organów, jest zobowi zany do uczestni-

czenia w g osowaniach. 

Nie mo e bra  jednak e udzia u w g osowaniu, je eli dotyczy to jego intere-

su prawnego13. Zakaz ten obejmuje g osowanie w sejmiku oraz w komisjach, nie 

dotycz c innych czynno ci ni  g osowanie (np. udzia  w dyskusji nad maj c  

nast pi  uchwa  i dostarczania argumentów na rzecz którego  ze stanowisk). 

Jak s usznie zauwa y  S. P a ek14, „za istnienie czyjego  interesu prawnego  

w danej sprawie nale y uzna  stan, w którym sposób za atwienia tej sprawy ma 

skutek dla sfery stosunków prawnych tego kogo . Nie musi by  on nawet 

uczestnikiem tej sprawy, aby mie  interes prawny co do sposobu jej zako cze-

nia. Nale y przyj , ze w rozumieniu niniejszego przepisu interes prawny mo e 

by  zarówno negatywny – gdy wynik g osowania mo e zagrozi  czyjej  sferze 

stosunków prawnych, jak i pozytywny – gdy mo e w tej mierze przysporzy  ko-

rzy ci. Przepis ten bowiem zosta  stworzony dla ochrony interesów wojewódz-

twa, nie za  radnego”. Zdaniem NSA, „interes prawny to interes wyp ywaj cy  

z przepisów ustrojowych, przepisów prawa materialnego i przepisów prawa pro-

cesowego”15. Radny nie mo e bra  udzia u w g osowaniu w sprawach, które do-

tycz  jego osoby. Udzia  w g osowaniu radnego podlegaj cego wy czeniu jest 

istotnym naruszeniem prawa16. Warto jednak pami ta , i  zgodnie z art. 24 ust. 1 

ustawy o samorz dzie województwa nakaz powstrzymania si  od g osowania 

przez radnego obowi zuje tylko w przypadku spraw o charakterze maj tkowym 

wynikaj cych ze stosunków cywilnoprawnych radnego z województwem lub 

wojewódzkimi osobami prawnymi17. 

Radny, b d c cz onkiem organu kolegialnego, poddany jest okre lonej dys-

cyplinie. W szczególno ci powinien potwierdza  swoj  obecno  na sesjach 

                                                 
11  S. P a ek [w:] Komentarz do ustawy o samorz dzie województwa, red. P. Chmielnicki, War-

szawa 2005, s. 174. 
12  Art. 23 ust. 1 pkt. 3 u.s.w. 
13  Art. 24 ust. 2 u.s.w. 
14  S. P a ek [w:] Komentarz do ustawy…, s. 177. 
15  Wyrok z dnia 10 wrze nia 2002 r., II SA/WR 1498/02, OSS 2003, nr 1, poz. 18. 
16  Ibidem. 
17 A. Wierzbica, Ograniczenia antykorupcyjne w samorz dzie terytorialnym, Warszawa 2008,  

s. 196. 
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podpisem na li cie obecno ci i usprawiedliwia  nieobecno ci, sk adaj c stosow-

ne pisemne wyja nienie na r ce przewodnicz cego sejmiku18. 

Ustawa przewiduje dla radnego sejmiku instytucj  wolnego mandatu19. 

Oznacza to, i  nie jest on zwi zany instrukcjami wyborców. Zadaniem radnego 

jest praca dla dobra i pomy lno ci regionu, w sposób zgodny z prawem i intere-

sami wojewódzkiej wspólnoty samorz dowej. Ponadto ma on utrzymywa  sta  

wi  z mieszka cami oraz ich organizacjami, poprzez przyjmowanie zg asza-

nych przez mieszka ców województwa postulatów20 i przedstawianie ich orga-

nom województwa do rozpatrzenia21. G ównymi celami kontaktów z wyborcami s : 

— przyjmowanie postulatów, wniosków, skarg i za ale  oraz uwag i propozycji 

wyborców; 

— informowanie wyborców o celach i kierunkach dzia ania organów woje-

wództwa; 

— konsultowanie wa niejszych rozstrzygni  zamierzonych przez sejmik i za-

rz d województwa oraz informowanie o ju  podj tych uchwa ach i decy-

zjach, ich wyja nianie i propagowanie; 

— zach canie wyborców do uczestnictwa w realizacji programów dzia ania 

województwa; 

— informowanie ich o swojej dzia alno ci w sejmiku oraz w innych organach 

samorz dowych, do których radny zosta  wybrany lub desygnowany22. 

Radni wype niaj  te obowi zki poprzez okresowe bezpo rednie spotkania  

z wyborcami, udzia  w zebraniach ró nego rodzaju gremiów samorz dowych, 

pe nienie dy urów w ustalonych i podanych do wiadomo ci wyborców termi-

nach oraz poprzez uczestniczenie w zebraniach organizacji spo ecznych, zawo-

dowych i politycznych dzia aj cych na terenie województwa23. Mog  tak e 

wnie  skarg  lub wniosek, na podstawie art. 237 § 2 kpa oraz 247 k.p.a. Radni, 

którzy wnie li skarg  (wniosek) we w asnym imieniu albo przekazali do za a-

                                                 
18  Z. Sypniewski, M. Szewczyk, Status prawny radnego. Ksi ka pomocna ka demu radnemu, 

Zielona Góra 1999, s. 41. 
19  Zasadnicze ró nice pomi dzy mandatem wolnym a zwi zanym sprowadzaj  si  do: 

– prawnego zwi zania radnego wol  wyborców (mandat zwi zany) lub braku takiego zwi zania 

(mandat wolny), 

– istnienia (w ramach mandatu zwi zanego) lub nieistnienia (w ramach mandatu wolnego) praw-

nego obowi zku zdawania sprawy wyborcom ze swojej dzia alno ci, 

– istnienia politycznej odpowiedzialno ci przed wyborcami wraz z mo liwo ci  odwo ania depu-

towanego przez wyborców w czasie kadencji (mandat zwi zany) lub braku takiej odpowie-

dzialno ci (mandat wolny). E. Olejniczak-Sza owska, Status prawny radnego, „Studia Prawno-

Ekonomiczne” 1997, t. 56, s. 11. 
20  Poprzez postulaty rozumie si  wszelkiego rodzaju wnioski, uwagi, skargi, za alenia, propozy-

cje, sygna y i sugestie sk adane radnemu przez poszczególnych wyborców lub ich grupy za-

równo w sprawach indywidualnych, jak i publicznych. 
21  Art. 23 ust 1 u.s.w. 
22  Za: A. Szewc, Ustawa o samorz dzie…, s. 243. 
23  Ibidem. 
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twienia skarg  (wniosek) innej osoby, powinni by  zawiadomieni o sposobie za-

atwienia skargi (wniosku), a gdy jej za atwienie wymaga zebrania dowodów, 

informacji lub wyja nie  – tak e o stanie rozpatrzenia skargi (wniosku), najpó -

niej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania. W przy-

padku gdy skarg  wnosi osoba, która nie jest radnym24, organ w a ciwy do za a-

twienia skargi powinien za atwi  j  bez zb dnej zw oki, nie pó niej jednak ni   

w ci gu miesi ca. 

Niewykonywanie tych obowi zków nie jest prawnie usankcjonowane, gdy  

wywo a  mo e wy cznie sankcje polityczne. Wyborcy mog  nie odda  na nie-

sumiennego radnego swojego g osu w najbli szych wyborach, nie maj  nato-

miast adnego instrumentu prawnego, którym mogliby go zmusi  do okre lone-

go zachowania w trakcie kadencji. Równie  sejmik i komisje sejmiku nie posia-

daj  w stosunku do radnych adnych silnych rodków dyscyplinuj cych.  

W szczególno ci nie ma mo liwo ci powo ania przez sejmik adnego rodzaju 

s dów kole e skich ani honorowych25. Jedyn  sankcj  mo e by  odmowa wy-

p acenia radnemu diety z powodu jego nieobecno ci na posiedzeniach sejmiku 

lub komisji. 

Ustawa zabrania radnym podejmowania dodatkowych zaj , przyjmowania 

darowizn oraz powo ywania si  na mandat radnego we w asnym, prywatnym in-

teresie26. Zakazy te nie maj  charakteru absolutnego. „Radny mo e podejmowa  

dodatkowe zaj cia zarobkowe, jak równie  powo ywa  si  na piastowan  funk-

cj  i otrzymywa  darowizny, je eli czyni to zgodnie z prawem, nie daj c pod-

staw do stawiania mu zarzutów naruszenia prawa lub etyki funkcjonariusza pu-

blicznego, w szczególno ci do oskar e  o apownictwo, prywat , poplecznictwo 

czy nepotyzm, ani nie wywo uje podejrze  o stronniczo  lub interesowno ”27. 

Radni s  zmuszeni do ograniczenia prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. 

Nie mog  prowadzi  dzia alno ci gospodarczej na w asny rachunek lub wspólnie 

z innymi osobami z wykorzystaniem mienia województwa, w którym radny uzy-

ska  mandat, a tak e zarz dza  tak  dzia alno ci  lub by  przedstawicielem czy 

pe nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia alno ci28. 

Przepis ten ma na celu ograniczy  mo liwo  wykorzystania mandatu rad-

nego dla uzyskania mienia województwa dla celów gospodarczych na zasadach 

uprzywilejowanych. Poprzez zwrot „wykorzystanie” rozumie si  prawo do dys-

ponowania substratem materialnym stanowi cym w asno  Skarbu Pa stwa lub 

samorz du terytorialnego. Dysponowanie owym maj tkiem (rzecz  ruchom , 

                                                 
24  Jak równie  pos em na Sejm i senatorem. 
25  Wyrok NSA z 15 listopada 2001 r., II SA/Wr 171/01. 
26  Art. 27a u.s.w. (art. 27a – 27h zosta y dodane przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. 

o zmianie ustawy o samorz dzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw; wesz y  

w ycie w dniu 1 stycznia 2003 r.). 
27  A. Szewc, Ustawa o samorz dzie…, s. 278. 
28  Art. 27b u.s.w.. 
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nieruchomo ci , prawem na dobrach niematerialnych) mo e przyj  zarówno 

form  odp atn , jak i nieodp atn 29. Radny nie mo e równie  wchodzi  w sto-

sunki cywilnoprawne w sprawach maj tkowych z województwem lub woje-

wódzkimi samorz dowymi jednostkami organizacyjnymi, z wyj tkiem stosun-

ków prawnych wynikaj cych z korzystania z powszechnie dost pnych us ug na 

warunkach ogólnych oraz stosunku najmu pomieszcze  do w asnych celów 

mieszkaniowych lub w asnej dzia alno ci gospodarczej oraz dzier awy, a tak e 

innych prawnych form korzystania z nieruchomo ci, je eli najem, dzier awa lub 

u ytkowanie s  oparte na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu 

czynno ci prawnych30. 

Je eli radny, przed rozpocz ciem wykonywania mandatu, prowadzi  dzia al-

no  gospodarcz , ma obowi zek zaprzesta  jej prowadzenia w ci gu 3 miesi cy 

od dnia z o enia lubowania. W przeciwnym wypadku jego mandat wygasa. 

Ponadto: 

— radni nie mog  by  cz onkami w adz zarz dzaj cych lub kontrolnych i rewi-

zyjnych ani pe nomocnikami spó ek handlowych z udzia em wojewódzkich 

osób prawnych lub przedsi biorców, w których uczestnicz  takie osoby. 

Wybór lub powo anie radnych na te funkcje jest z mocy prawa niewa ny; 

— je eli wybór lub powo anie nast pi y przed rozpocz ciem wykonywania 

mandatu, radny jest zobowi zany zrzec si  stanowiska lub funkcji w termi-

nie 3 miesi cy od dnia z o enia lubowania. W przeciwnym wypadku jego 

mandat wygasa; 

— radni nie mog  posiada  pakietu wi kszego ni  10% udzia ów lub akcji  

w spó kach handlowych z udzia em wojewódzkich osób prawnych lub 

przedsi biorców, w których uczestnicz  takie osoby. Udzia y lub akcje prze-

kraczaj ce ten pakiet powinny by  zbyte przez radnego przed pierwsz  sesj  

sejmiku województwa, a w razie niezbycia ich nie uczestnicz  one przez 

okres sprawowania mandatu i 2 lat po jego wyga ni ciu w wykonywaniu 

przys uguj cych im uprawnie  (prawa g osu, prawa do dywidendy, prawa do 

podzia u maj tku, prawa poboru)31. 

Naruszenie zakazu czenia funkcji radnego z prowadzeniem dzia alno ci 

gospodarczej powoduje wyga ni cie mandatu radnego z mocy prawa32. Je eli 

radny przed dniem wyboru prowadzi  dzia alno  gospodarcz , ma on obowi -

zek jej zaprzestania w ci gu 3 miesi cy od dnia z o enia lubowania. W przy-

padku gdyby radny nie przesta  wykonywa  dzia alno ci, rada stwierdza wyga-

ni cie mandatu radnego w drodze uchwa y, najpó niej po up ywie miesi ca od 

up ywu tego terminu33. Je eli radny rozpocz by dzia alno  gospodarcz   

                                                 
29  Uchwa a TK z 2 czerwca 1993 r., W 17/93. 
30  Art. 24 ust. 1 u.s.w. 
31  Art. 27b u.s.w. 
32  Art. 190 ust. 1 pkt 2a ordynacji wyborczej do rad. 
33  Art. 190 ordynacji wyborczej do rad. 
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w okresie swojej kadencji, rada stwierdza wyga ni cie mandatu radnego w dro-

dze uchwa y w ci gu 3 miesi cy od podj cia tej dzia alno ci przez radnego. Za-

bezpieczeniem przestrzegania tych ogranicze  maj  by  coroczne o wiadczenia 

maj tkowe radnych. 

Przedmiotem o wiadczenia jest maj tek odr bny i maj tek obj ty ma e sk  

wspólnot  maj tkow 34 osoby zobowi zanej do z o enia o wiadczenia. Nie do-

tyczy ono osobistego maj tku radnego, jego ma onka oraz maj tku innych 

cz onków jego rodziny35. O wiadczenie maj tkowe zawiera informacje o: 

1)  zasobach pieni nych, nieruchomo ciach, udzia ach i akcjach w spó kach 

handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Pa stwa, innej pa stwowej osoby 

prawnej, jednostek samorz du terytorialnego, ich zwi zków lub od komu-

nalnej osoby prawnej mienia, które podlega o zbyciu w drodze przetargu,  

a tak e dane o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej oraz dotycz ce zaj-

mowania stanowisk w spó kach handlowych, 

2)  dochodach osi ganych z tytu u zatrudnienia lub innej dzia alno ci zarobko-

wej lub zaj , z podaniem kwot uzyskiwanych z ka dego tytu u, 

3)  mieniu ruchomym o warto ci powy ej 10 000 z otych, 

4)  zobowi zaniach pieni nych o warto ci powy ej 10 000 z otych, w tym za-

ci gni tych kredytach i po yczkach oraz warunkach, na jakich zosta y udzie-

lone36. 

Radni sk adaj  pierwsze o wiadczenie maj tkowe w terminie 30 dni od dnia 

z o enia lubowania, do czaj c informacje o sposobie i terminie zaprzestania 

prowadzania dzia alno ci gospodarczej z wykorzystaniem mienia wojewódz-

twa37. Kolejne o wiadczenia maj tkowe s  sk adane przez radnego co roku do 

dnia 30 kwietnia, wed ug stanu na dzie  31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 

2 miesi ce przed up ywem kadencji38. 

Z uwagi na publicznoprawny charakter stosunków, z których wynika obo-

wi zek z o enia o wiadczenia, dnia, w którym mia o miejsce lubowanie, nie 

wlicza si  do ustawowego 30-dniowego terminu39. B dzie to zatem dzie  nast -

puj cy po dniu z o enia lubowania40. 

                                                 
34  Poj cia „maj tek odr bny” i „majtek wspólny” zosta y zaczerpni te do ustawy o samorz dzie 

województwa z art. 32 i art. 33 Kodeksu rodzinnego i opieku czego. Wskutek nowelizacji 

ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opieku czy oraz nie-

których innych ustaw (Dz. U., nr 162, poz. 1691) majtek odr bny zosta  nazwany maj tkiem 

osobistym. Nowa tre  przepisów k.r.o. nie zosta a uwzgl dniona w przepisach samorz do-

wych (zob. A. Wierzbica, Ograniczenia antykorupcyjne…, s. 48). 
35  A. Szewc. Ustawa o samorz dzie…, s. 293. 
36  Art. 27c u.s.w. 
37  W przypadku jej prowadzenia przed dniem uzyskania mandatu. 
38  Art. 27c ust 4 u.s.w. 
39  Art. 57 § 1 k.p.a. 
40  A. Szewc, O wiadczenia maj tkowe cz. 2, „Wspólnota” 2008, nr 11, s. 34. 
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Informacje zawarte w o wiadczeniu maj tkowym s  jawne, z wy czeniem 

informacji o adresie zamieszkania sk adaj cego o wiadczenie oraz o miejscu po-

o enia nieruchomo ci41. Wype niaj c o wiadczenie maj tkowe, radny musi kie-

rowa  si  celem, jaki ustawodawca chcia  osi gn , wprowadzaj c obowi zek 

jego sk adania. Intencj  by a mo liwo  weryfikacji, czy zachodzi zwi zek 

przyczynowy mi dzy faktem pe nienia funkcji radnego a zmian  jego stanu ma-

j tkowego42. 

Niez o enie o wiadczenia maj tkowego w terminie skutkuje utrat  diety do 

czasu z o enia o wiadczenia. Od nowej kadencji sejmików brak z o enia przez 

radnych o wiadczenia w ustawowym terminie skutkowa  b dzie wyga ni ciem 

mandatu43. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w o wiadczeniu maj tko-

wym, powoduje odpowiedzialno  karn  za sk adanie fa szywych zezna  na 

podstawie art. 233 § 1 k.k.44 Przest pstwo to jest wyst pkiem zagro onym kar  

do lat trzech; mo e by  pope nione tylko z winy umy lnej. Nie ma o nim mowy, 

gdy niezgodno  mi dzy z o onym o wiadczeniem a stanem faktycznym wyni-

ka z niewiedzy. Ponadto spo eczna szkodliwo  czynu musi by  wi ksza ni  

znikoma45. Odpowiedzialno  karna wyst puje te  tylko w takim przypadku, je-

li przyjmuj cy o wiadczenie uprzedzi  radnego o odpowiedzialno ci karnej za 

fa szywe zeznanie lub odebra  od niego przyrzeczenie. S d mo e zastosowa  

nadzwyczajne z agodzenie kary, a nawet odst pi  od jej wymierzenia, je li: 

— fa szywe zeznanie dotyczy okoliczno ci niemog cych mie  wp ywu na roz-

strzygni cie sprawy, 

— sprawca dobrowolnie sprostuje fa szywe zeznanie, zanim nast pi – chocia -

by nieprawomocne – rozstrzygni cie sprawy46. 

W literaturze mo na spotka  si  z pogl dem, i  same o wiadczenia nie s  

wystarczaj ce. W celu poszukiwania procedur przeciwdzia aniu nieetycznym 

zachowaniom radnym powinno si  równie  wypracowa  koncepcj  kodeksu 

etycznego radnych, odpowiedzialno ci regulaminowej czy celowo ci powo ania 

oraz okre lenia zada  i kompetencji komisji etycznej. Nale a oby te  stworzy  

ustawowe uregulowania trybu przedk adania przez radnych wniosków i opinii 

urz dnikom poprzez np. stworzenie obowi zku jawno ci takich kontaktów, 

obowi zku ich dokumentowania oraz uczestnictwa w nich niezainteresowanych 

spraw  osób trzecich47. 

                                                 
41  27d u.s.w. 
42  Ibidem, s. 68. 
43  B. Dolnicki, Samorz d terytorialny, Warszawa 2009, s. 253. 
44  Art. 27g u.s.w. 
45  A. Wierzbica, Ograniczenia antykorupcyjne…, s. 172. 
46  B. Dolnicki, Samorz d terytorialny, s. 254. 
47  B. Kudrycka, Etyczne obowi zki radnych i urz dników w przeciwdzia aniu korupcji, „Samo-

rz d Terytorialny” 2000, nr 4, s. 9. 
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Uprawnienia radnych 

Podstawowym uprawnieniem radnego jest prawo inicjowania uchwa 48. 

Ograniczenie inicjatywy uchwa odawczej w statucie jest niedopuszczalne, a sy-

tuacje, w których tak  inicjatyw  dysponuje grupa radnych mog  wynika  tylko 

z ustawy. Radny ma prawo do zabierania g osu w dyskusjach odbywaj cych si  

w trakcie sesji sejmiku na warunkach okre lonych w statucie województwa. 

Podczas tych wyst pie  mo e wyg asza  swoje pogl dy, sk ada  wnioski mery-

toryczne i formalne itp. Kolejnym uprawnieniem jest prawo do g osowania 

obejmuj ce mo liwo  opowiedzenia si  radnego za g osowan  uchwa , wyra-

enia wobec niej sprzeciwu albo wstrzymania si  od g osu. Decyzje dotycz ce 

sposobu g osowania radny podejmuje formalnie suwerennie, cho  faktycznie 

mo e by  zwi zany stanowiskiem klubu radnych, do którego przynale y49. 

Radni maj  prawo ubiega  si  o wybór na przewodnicz cego sejmiku, jego 

zast pcy oraz o wybór do komisji. Mog  tak e tworzy  kluby radnych dzia aj ce 

na zasadach okre lonych w statucie województwa50. Kluby dzia aj  zgodnie  

z uchwalonymi przez siebie regulaminami, a sejmik nie ma prawa w aden spo-

sób utrudnia  ich powstawania. Wst powanie do klubu jest ca kowicie dobro-

wolne. Do uprawnie  klubów nale y wyst powanie z wnioskami i opiniami do-

tycz cymi organizacji i trybu dzia ania sejmiku oraz przedstawianie na sesjach 

uzgodnionych wcze niej stanowisk51. Przedstawiciele wszystkich klubów wcho-

dz  w sk ad komisji rewizyjnej. 

Kluby nie s  organami samorz du województwa. Wyst powanie klubu wo-

bec osób trzecich mo e mie  wy cznie charakter nieformalny52. W literaturze 

mo na spotka  si  z twierdzeniem, i  przyst powanie do klubu jest niezgodne  

z instytucj  wolnego mandatu53. 

Wed ug B. Dolnickiego, mo e bowiem „wyst pi  kolizja pomi dzy zasad  

wolnego mandatu a wp ywami politycznymi, wynikaj cymi z faktu przynale -

no ci do okre lonej partii politycznej oraz utworzonego wed ug klucza partyjne-

go klubu radnych”54. A. Szewc uwa a, e zasadno  tych obaw jest dyskusyj-

na55. K. Bandarzewski równie  nie podziela tego pogl du, twierdz c, e przyna-

le no  do klubów jest dobrowolna56. 

                                                 
48  Z. Sypniewski, M. Szewczyk, Status prawny…, s. 49. 
49  Ibidem, s. 40. 
50  Art. 29 u.s.w. 
51  B. Dolnicki, Samorz d terytorialny, Kraków 2006, s. 73. 
52  W szczególno ci klub nie ma legitymacji skargowej w post powaniu przed s dem administra-

cyjnym (zob. Prawo samorz du…, s. 211). 
53 B. Jaworska-D bska, Formu a wykonywania mandatu radnego, [w:] Instytucje wspó czesnego 

prawa administracyjnego, red. D. D bek, M. Smaga, Kraków 2001, s. 285. 
54  B. Dolnicki, Struktura…, s. 59. 
55  A. Szewc, Ustawa o samorz dzie…, s. 326. 
56  K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorz du…, s. 211. 
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Zasady tworzenia i funkcjonowania klubów, ich zadania i uprawnienia po-

winny by  uregulowane w statutach województwa. W szczególno ci okre la si  

w nich: 

1. kryteria, wed ug których radni mog  czy  si  w kluby, takie jak kryteria 

polityczne, zawodowe, bran owe, spo eczne lub terytorialne; 

2. minimaln  liczb  radnych, niezb dn  dla utworzenia i istnienia klubu; 

3. obowi zek funkcjonowania klubów zgodnie z uchwalonymi przez nie regu-

laminami; 

4. stosunki mi dzy klubami radnych a sejmikiem i jego organami wewn trz-

nymi (przewodnicz cym i komisjami) oraz pomi dzy samymi klubami; 

5. wymóg zg oszenia faktu powstania klubu przewodnicz cemu sejmiku,  

z podaniem informacji o klubie, takich jak: nazwa klubu, dane personalne 

jego cz onków, imi  i nazwisko przewodnicz cego i innych jego funkcjona-

riuszy (np. zast pcy przewodnicz cego, skarbnika czy sekretarza klubu); 

6. obowi zek poinformowania sejmiku o utworzeniu klubu; 

7. prawo klubów do przedstawienia swojego stanowiska we wszystkich spra-

wach b d cych przedmiotem obrad rady, jak równie  zg aszania wniosków, 

postulatów, a tak e ewentualne prawo inicjatywy uchwa odawczej57. 

Cho  ustawa tego nie przewiduje, radni maj  prawo do wyst powania z in-

terpelacjami i zapytaniami. Jedynym aktem prawnym reguluj cym kwestie in-

terpelacji jest instrukcja kancelaryjna samorz dowa, zawarta w rozporz dzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z 22.12.1999 r.58, która w za czniku przewiduje pro-

wadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych59. Przedmiotem interpelacji 

mog  by  wy cznie sprawy nale ce do kompetencji organów województwa. 

Szczegó owe regulacje dotycz ce interpelacji i zapyta  zawarte s  najcz -

ciej w statutach. Przyk adowo statut woj. l skiego zak ada, e porz dek obrad 

ka dej zwyczajnej sesji sejmiku winien przewidywa  punkt dotycz cy interpela-

cji oraz wniosków, o wiadcze  i zapyta  radnych. Radny mo e zg osi  interpe-

lacj , której adresatem jest wy cznie marsza ek lub zarz d, w sprawach istot-

nych dla regionalnej wspólnoty samorz dowej. Powinna ona zawiera  okre lenie 

adresata, opis sytuacji oraz pytania, na jakie adresat powinien odpowiedzie . In-

terpelacj  sk ada si  na pi mie przewodnicz cemu sejmiku, a jej adresat zobo-

wi zany jest udzieli  odpowiedzi w terminie do 2 tygodni od dnia jej otrzyma-

nia. W uzasadnionych przypadkach, za zgod  przewodnicz cego sejmiku, termin 

udzielenia odpowiedzi mo e by  wyd u ony do 4 tygodni60. 

                                                 
57 A. Szewc, Ustawa o samorz dzie…, s. 326. 
58  Rozporz dzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwi zków mi dzyg-

minnych (Dz. U. 1999, nr 112, poz. 1319). 
59  Na temat interpelacji milczy wcze niejsza instrukcja kancelaryjna dla organów samorz du wo-

jewództwa (Dz. U. 1998, nr 160, poz. 1073). 
60  ród o: http://bip.silesia-region.pl/index.php?grupa=40&id=28. 
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W sprawach istotnych dla regionalnej wspólnoty samorz dowej radny mo e 

zg osi  tak e zapytanie b d  wniosek skierowane pod adresem kierownika do-

wolnego organu lub instytucji. Zapytanie lub wniosek mog  by  z o one na pi-

mie b d  ustnie podczas sesji sejmiku do protoko u. Przewodnicz cy sejmiku 

niezw ocznie kieruje zapytanie b d  wniosek do adresata z pro b  o udzielenie 

odpowiedzi. 

Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy pu-

blicznych. Oznacza to, e osoba, która dopu ci aby si  czynnej napa ci na rad-

nego w zwi zku z pe nieniem przez niego obowi zków s u bowych, b dzie na 

mocy kodeksu karnego podlega wy szej, surowszej karze ni  sprawca napa ci 

na zwyk ego cz owieka61. 

Kto zatem: 

— narusza nietykalno  cielesn  radnego lub osoby do pomocy mu przybranej 

podczas lub w zwi zku z pe nieniem obowi zków s u bowych, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 3. 

(art. 222§ 1 k.k.); 

— dzia aj c wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub u ywaj c broni 

palnej, no a lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo rodka 

obezw adniaj cego, dopuszcza si  czynnej napa ci na radnego lub osob  do 

pomocy mu przybran  podczas lub w zwi zku z pe nieniem obowi zków 

s u bowych, podlega karze pozbawienia wolno ci od roku do lat 10 (art. 223 

k.k.); 

— przemoc  lub gro b  bezprawn  wywiera wp yw na czynno ci urz dowe 

radnego albo stosuje przemoc lub gro b  bezprawn  w celu zmuszenia funk-

cjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsi -

wzi cia lub zaniechania prawnej czynno ci s u bowej, podlega karze po-

zbawienia wolno ci do lat 3 (art. 224 k.k.). 

— zniewa a radnego albo osob  do pomocy mu przybran  podczas lub  

w zwi zku z pe nieniem obowi zków s u bowych, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do roku.  

Z drugiej strony, radny powinien powstrzyma  si  od zachowa  traktowa-

nych przez kodeks karny jako przest pstwa przeciwko dzia alno ci samorz du 

terytorialnego, gdy  kto: 

— w zwi zku z pe nieniem funkcji publicznej przyjmuje korzy  maj tkow  

lub osobist  albo jej obietnic  lub takiej korzy ci da, podlega karze po-

zbawienia wolno ci od 6 miesi cy do lat 8 (art. 228 k.k.); 

— powo uj c si  na swoje wp ywy w instytucji samorz du terytorialnego, po-

dejmuje si  po rednictwa w za atwieniu sprawy w zamian za korzy  maj t-

kow  lub jej obietnic , podlega karze pozbawienia wolno ci do lat 3 (art. 

230 k.k). 

                                                 
61  Zob. B. Dolnicki. Samorz d terytorialny, s. 73. 
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Radny, który – przekraczaj c swoje uprawnienia lub nie dope niaj c obo-

wi zków – dzia a na szkod  interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze 

pozbawienia wolno ci do lat 3 (art. 231 k.k.). 

Radnym przys uguj  diety oraz zwrot kosztów podró y s u bowych. Wyso-

ko  diet przys uguj cych radnemu nie mo e przekroczy  w ci gu miesi ca 

cznie pó torakrotno ci kwoty bazowej okre lonej w ustawie bud etowej dla 

osób zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta towaniu wynagrodze  w pa stwowej 

sferze bud etowej oraz o zmianie niektórych ustaw62. Sejmik województwa przy 

ustalaniu wysoko ci diet radnych bierze pod uwag  funkcje pe nione przez rad-

nego, przy czym nie przys uguje ona radnemu pe ni cemu odp atnie funkcj  

cz onka zarz du w województwie, w którym uzyska  mandat63. Diety mog  by  

wyp acane w formie okre lonej kwoty za udzia  radnego w posiedzeniu sejmiku 

lub komisji albo w formie zrycza towanej, p atnej np. co miesi c. Zasady przy-

znawania radnym diet i zwrotu kosztów podró y s u bowych okre la sejmik  

w statucie albo odr bnej uchwale64. Nale y ponadto pami ta , i  ze wzgl du na 

fakt, e radny nie jest pracownikiem, poj cie podró y s u bowej ró ni si  od 

standardowego okre lenia u ywanego w prawie pracy. Warunkiem dla stwier-

dzenia, czy dana podró  mia a charakter s u bowy, jest ustalenie czy by a ona 

konieczna ze wzgl du na prawid owe wykonywanie przez radnego jego obo-

wi zków65. 

Ze wzgl du na spo eczny charakter mandatu radnego nie jest mo liwe przyzna-

nie mu nagród pieni nych za wk ad pracy i osi gni cia w dzia alno ci sejmiku66. 

Radny, ze wzgl du na pe nienie swojej funkcji, korzysta ze szczególnej 

ochrony uprawnie  pracowniczych. Jej celem jest sprawienie, aby radny repre-

zentowa  interes swojego województwa w sposób bezkompromisowy, nie oba-

wiaj c si , e „spotkaj  go za to jakie  przykre konsekwencje, na przyk ad ze 

strony jego pracodawcy”67. 

Pracownicze uprawnienia radnego mo na podzieli  na dwie grupy: 

— uprawnienia dotycz ce ochrony trwa o ci stosunku pracy, 

— uprawnienia dotycz ce zwolnie  od pracy zawodowej w celu wykonywania 

funkcji radnego68. 

                                                 
62  Dz. U. 1999, nr 110, poz. 1255, z pó n. zm. 
63  Art. 24 u.s.w. 
64  R. Klyszcz, Ustawy o samorz dzie powiatowym i samorz dzie województwa. Komentarz, Wro-

c aw 1999, s. 159. 
65  S. P a ek [w:] Komentarz do ustawy…, s. 179. 
66  Wyrok NSA z 14 pa dziernika 1997 r., II SA/Wr 698/97 i II SA/Wr 1109/97. 
67  B. Dolnicki, Samorz d terytorialny, s. 73. 
68  Z. Sypniewski, M. Szewczyk, Status prawny…, s. 71. 
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Powy sze uprawnienia dotycz  wy cznie radnych b d cych pracownikami, 

to jest wiadcz cych na rzecz pracodawców prac  dobrowolnie podporz dkowa-

n , w ramach stosunku pracy powstaj cego na podstawie kodeksu pracy69. 

Radni bior cy udzia  w pracach sejmiku województwa i jego komisji oraz 

zarz du województwa s  zwalniani przez pracodawc  od pracy zawodowej. Nie 

mo e z nimi zosta  rozwi zany stosunek pracy bez uprzedniej zgody sejmiku 

województwa, którego radny jest cz onkiem. Sejmik województwa odmawia 

zgody na rozwi zanie stosunku pracy z radnym, je eli podstaw  rozwi zania ta-

kiego stosunku s  zdarzenia zwi zane z wykonywaniem mandatu przez tego 

radnego70. W niektórych jednak przypadkach trwa o  stosunku pracy radnego 

sejmiku nie podlega szczególnej ochronie. Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r.  

o szczególnych zasadach rozwi zywania z pracownikami stosunków pracy  

z przyczyn dotycz cych zak adu pracy71 reguluje przypadki, w których zwolnie-

nie z pracy radnego w tzw. trybie grupowym nie wymaga zgody sejmiku. Doty-

cz ce pracodawcy przyczyny uzasadniaj ce zwolnienia grupowe to: 

— og oszenie upad o ci zak adu pracy; 

— likwidacja pracodawcy; 

— zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych lub w zwi zku ze 

zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi, w tym 

tak e, gdy zmiany te nast puj  w celu poprawy warunków pracy lub warun-

ków rodowiska naturalnego, je eli powoduj  one konieczno  jednorazo-

wego lub w okresie nie d u szym ni  3 miesi ce rozwi zania stosunków pra-

cy z grup  pracowników obejmuj c  co najmniej 10% za ogi w zak adach 

zatrudniaj cych do 1000 pracowników lub co najmniej 100 pracowników  

w zak adach zatrudniaj cych powy ej 1000 pracowników. 

Wyga ni cie mandatu radnego 

Podstawow  przyczyn  wyga ni cia mandatu radnego jest up yw kadencji. 

Kadencja sejmiku trwa 4 lata, licz c od dnia wyborów72. Po up ywie 4 lat wyga-

saj  wszystkie prawa i obowi zki uzyskane w wyniku wyboru do sejmiku, bez 

potrzeby podejmowania w tym wzgl dzie jakiejkolwiek czynno ci prawnej. 

Ponadto wyga ni cie mandatu radnego nast puje wskutek:  

1) odmowy z o enia lubowania; 

2) pisemnego zrzeczenia si  mandatu; 

3) niez o enia w terminach, okre lonych w odr bnych przepisach, o wiadcze-

nia o swoim stanie maj tkowym; 

                                                 
69  Ibidem.  
70  Art. 27 u.s.w. 
71 Dz. U. 1990, nr 4, poz. 19 ze zm. 
72  Art. 16 ust. 2 u.s.w. 
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4) naruszenia ustawowego zakazu czenia mandatu radnego z wykonywaniem 

okre lonych w odr bnych przepisach funkcji lub dzia alno ci; 

5) wyboru na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 

6) utraty prawa wybieralno ci lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

7) mierci; 

8) referendum, 

9) niedokonania wyboru zarz du województwa w okre lonym terminie; 

10) niez o enia przez radnego wniosku o urlop bezp atny, je eli wykonywa  do-

tychczas prac  w urz dzie marsza kowskim. 

Ad 1) Radny przed obj ciem mandatu sk ada lubowanie. Odmowa z o enia 

lubowania oznacza zrzeczenie si  mandatu73. Ze wzgl du na brak regulacji do-

tycz cej formy zarówno samego lubowania, jak i jego odmowy wydaje si , e 

dozwolona jest w obu przypadkach forma dowolna. Jakikolwiek sposób odmo-

wy lubowania (poprzez o wiadczenie ustne lub pisemne, nieprzyst pienie do 

lubowania czy te  milczenie w trakcie wypowiadania roty lubowania przez in-

nych radnych) skutkuje wyga ni ciem mandatu. 

Ad 2) Jednostronne zrzeczenie si  mandatu nast puje w wyniku pisemnego 

o wiadczenia radnego. Jakakolwiek inna forma nie wywo uje skutków prawnych 

w postaci wyga ni cia mandatu. Zrzeczenie si  ma charakter konstytutywny. 

Wyga ni cie nast puje w chwili z o enia o wiadczenia woli74. 

Ad 3) Przes anka dodana ustaw  z dnia 5 wrze nia 2008 r.75 o zmianie usta-

wy o samorz dzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa 

zmieniaj ca wesz a w ycie 25 pa dziernika 2008 r. i ma zastosowanie do ka-

dencji nast puj cych po kadencji, w czasie której wesz a w ycie76. 

Ad 4) Uzyskanie mandatu pos a lub senatora, podj cie wykonywania funkcji 

wojewody lub wicewojewody oraz cz onkostwo w organie innej jednostki samo-

rz du terytorialnego powoduje wyga ni cie mandatu. Ponadto z radnym nie mo-

e by  nawi zany stosunek pracy w urz dzie marsza kowskim w tym wojewódz-

twie, w którym radny uzyska  mandat. Nie mo e on równie  pe ni  funkcji kie-

rownika wojewódzkiej jednostki organizacyjnej oraz jego zast pcy. Radni nie 

mog  te : 

— podejmowa  dodatkowych zaj  mog cych podwa y  zaufanie wyborców 

do wykonywania mandatu; 

— wchodzi  w stosunki cywilnoprawne w sprawach maj tkowych z wojewódz-

twem lub wojewódzkimi samorz dowymi jednostkami organizacyjnymi,  

z wyj tkiem stosunków prawnych wynikaj cych z korzystania z powszech-

nie dost pnych us ug na warunkach ogólnych oraz stosunku najmu pomiesz-

                                                 
73  Art. 190 ust. 1 pkt 1 ordynacji do rad. 
74  J. Pitera, Ustawowe przes anki wyga ni cia mandatu radnego, „Samorz d Terytorialny” 2004, 

nr 11, s. 50. 
75 Dz. U. 2008, nr 180, poz. 111. 
76  B. Dolnicki, Samorz d terytorialny, s. 75. 
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cze  do w asnych celów mieszkaniowych lub w asnej dzia alno ci gospo-

darczej oraz dzier awy, a tak e innych prawnych form korzystania z nieru-

chomo ci, je eli najem, dzier awa lub u ytkowanie s  oparte na warunkach 

ustalonych powszechnie dla danego typu czynno ci prawnych; 

— by  cz onkami w adz zarz dzaj cych lub kontrolnych i rewizyjnych ani pe -

nomocnikami spó ek handlowych z udzia em wojewódzkich osób prawnych 

lub przedsi biorców, w których uczestnicz  takie osoby; 

— prowadzi  dzia alno ci gospodarczej na w asny rachunek lub wspólnie z in-

nymi osobami z wykorzystaniem mienia województwa, w którym radny 

uzyska  mandat, a tak e zarz dza  tak  dzia alno ci  lub by  przedstawicie-

lem czy pe nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia alno ci. 

Ad 6) Bierne prawo wyborcze do sejmiku ma ka dy obywatel polski oraz 

obywatel Unii Europejskiej, który najpó niej w dniu g osowania ko czy 18 lat 

oraz stale zamieszkuje na obszarze dzia ania sejmiku. Zrzeczenie si  obywatel-

stwa polskiego (przy jednoczesnym nieuzyskaniu obywatelstwa innego kraju 

UE), pozbawienie prawomocnym wyrokiem s dowym praw publicznych, po-

zbawienie praw publicznych przez Trybuna  Stanu oraz orzeczenie o ubezw a-

snowolnieniu s  przes ankami do wyga ni cia mandatu. Ponadto do sejmiku nie 

mog  by  wybrane osoby: 

1)  karane za przest pstwo umy lne cigane z oskar enia publicznego; 

2)  wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzaj cy post -

powanie karne w sprawie pope nienia przest pstwa umy lnego ciganego  

z oskar enia publicznego; 

3)  wobec których wydano prawomocne orzeczenie s du stwierdzaj ce utrat  

prawa wybieralno ci, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 18 pa -

dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpie-

cze stwa pa stwa z lat 1944–1990 oraz tre ci tych dokumentów (Dz. U. 

2006, nr 218, poz. 1592 ze zm.). 

4)  posiadaj ce obywatelstwo Unii Europejskiej nieb d ce obywatelem polskim, 

pozbawione prawa wybieralno ci w pa stwie cz onkowskim Unii Europej-

skiej, którego jest obywatelem. 

Utrata prawa wybieralno ci oznacza brak zdolno ci do kandydowania na 

urz d prezydenta RP, w wyborach do Sejmu, senatu oraz organów samorz du te-

rytorialnego77. 

Ad 8) Wyga ni cie mandatu mo e nast pi  w wyniku odwo ania sejmiku 

województwa przed up ywem kadencji, w drodze referendum wojewódzkiego78. 

Ad 9) Je eli sejmik województwa nie dokona wyboru zarz du województwa 

w terminie 3 miesi cy od dnia og oszenia wyników wyborów przez w a ciwy 

organ wyborczy, ulega rozwi zaniu z mocy prawa79. 

                                                 
77  Wyrok TK z 10 listopada 1998 r., sygn. K 39/97, OTK 6/98. 
78  Art. 17 u.s.w. 
79  Art. 33 ust. 1 u.s.w. 
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Ad 10) Radny, który przed uzyskaniem mandatu pozostawa  w stosunku 

pracy z urz dem marsza kowskim lub by  zatrudniony na stanowisku kierownika 

wojewódzkiej samorz dowej jednostki organizacyjnej w tym województwie,  

w którym uzyska  mandat, jest obowi zany z o y  wniosek o urlop bezp atny  

w terminie 7 dni od dnia og oszenia wyników wyborów przez w a ciwy organ 

wyborczy, przed z o eniem lubowania. Niez o enie przez radnego wniosku  

o urlop jest równoznaczne ze zrzeczeniem si  mandatu80. 

Wyga ni cie mandatu ma skutek konkretny, zrelatywizowany wy cznie do 

mandatu aktualnie sprawowanego przez okre lon  osob . Je eli nie jest zwi za-

ne z utrat  prawa wybieralno ci, nie wp ywa na zdolno  ponownego ubiegania 

si  o mandat81. 

Wyga ni cie mandatu radnego stwierdza sejmik w drodze uchwa y, najpó -

niej w 3 miesi ce od wyst pienia przyczyny wyga ni cia mandatu82. Przed pod-

j ciem uchwa y o wyga ni ciu mandatu w przypadkach dotycz cych: odmowy 

z o enia lubowania, niez o enia w terminach, okre lonych w odr bnych przepi-

sach, o wiadczenia o swoim stanie maj tkowym, naruszenia ustawowego zakazu 

czenia mandatu radnego z wykonywaniem okre lonych w odr bnych przepi-

sach funkcji lub dzia alno ci, a tak e utraty prawa wybieralno ci lub braku tego 

prawa w dniu wyborów, nale y umo liwi  radnemu z o enie wyja nie . Je eli 

radny przed dniem wyboru wykonywa  funkcj  lub prowadzi  dzia alno , z któ-

r  wi e si  zakaz czenia mandatu radnego, jest on zobowi zany do zrzeczenia 

si  funkcji lub zaprzestania prowadzenia dzia alno ci w ci gu 3 miesi cy od dnia 

z o enia lubowania. Je li tego nie zrobi, sejmik stwierdza wyga ni cie mandatu 

radnego, w drodze uchwa y, najpó niej po miesi cu od up ywu tego terminu. 

Uchwa  sejmiku o wyga ni ciu mandatu radnego dor cza si  niezw ocznie za-

interesowanemu i przesy a wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu83. 

Od uchwa y sejmiku o wyga ni ciu mandatu radnego zainteresowanemu 

przys uguje skarga do s du administracyjnego w terminie 7 dni od dnia dor cze-

nia uchwa y. S d rozpatruje skarg  w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.  

W tym samym terminie wnosi si  skarg  kasacyjn . Wyga ni cie mandatu rad-

nego nast puje z dniem uprawomocnienia wyroku s du administracyjnego odda-

laj cego skarg 84. 

W praktyce orzeczniczej NSA, obejmuj cej rozpoznawanie skarg na akty 

stwierdzaj ce wyga niecie mandatu radnego, dominuj  sprawy, w których prze-

s ank  stwierdzenia wyga ni cia mandatu jest naruszenie przez radnego usta-

                                                 
80  Art. 26 ust. 1 i 5 u.s.w. 
81  M. yszkowski, I. Jaroszewska-Ignatowska, Wyga ni cie mandatu radnego, „Wspólnota” 

2002, nr 8, s. 45. 
82  Art. 190 ust. 2 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 
83  Art. 190 ust. 3–6 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 
84  Art. 191 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (przepis ma 

zastosowanie do kadencji nast puj cych po kadencji, w czasie której wesz a w ycie). 
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wowego zakazu czenia mandatu z wykonywaniem okre lonych w odr bnych 

przepisach funkcji lub dzia alno ci85. 

Osoba, której mandat wygas , nie mo e uczestniczy  w pracach sejmiku na 

prawach radnego. 

Podsumowanie 

Radny nie jest organem, ale jako cz onek organu kolegialnego, jakim jest 

sejmik, ma okre lone uprawnienia i obowi zki. Sejmik mo e skutecznie funk-

cjonowa  tylko w przypadku okre lonego quorum, a wi c udzia  radnego w jego 

pracach jest niezb dny. Rol  radnego w sejmiku wyznaczaj  ramy prawa, a wo-

bec lakoniczno ci rozwi za  ustawowych szczegó owe rozwi zania dotycz ce 

jego statutu prawnego winny znale  si  w statucie województwa86. Radny ma 

obowi zek bra  udzia  w pracach sejmiku, a jako swoisty cznik pomi dzy sej-

mikiem a spo eczno ci  regionu ma za zadanie przyjmowa  postulaty mieszka -

ców województwa i przedstawia  je organom regionu. Ze wzgl du na spo eczny 

charakter wykonywania funkcji radnego oraz pewnego rodzaju pokusy zwi zane 

z wykonywaniem w adzy, radny jest zobowi zany do sk adania o wiadcze  ma-

j tkowych oraz zachowania podwy szonych standardów etycznych. 

Nale y równie  podkre li , e ustawa o samorz dzie województwa jest  

w zasadzie zgodna z Europejsk  Kart  Samorz du Regionalnego87. Cz onkowie 

zgromadzenia (w Polsce sejmiku), wed ug Europejskiej Karty Samorz du Re-

gionalnego, powinni by  obj ci immunitetem, w Polsce radni podlegaj  ochronie 

jak funkcjonariusze publiczni. Status radnych wybieranych do w adz samorz -

dowych winien zapewnia  swobodne wykonywanie ich mandatu88. Radny sej-

miku nie jest zwi zany instrukcjami wyborców, a podejmuj c dzia ania, powi-

nien kierowa  si  dobrem wspólnoty samorz dowej i pa stwa. Zgodny z Kart  

jest równie  przepis, i  pracodawca ma obowi zek zwalniania radnych od pracy 

zawodowej w celu udzia u w pracach samorz du oraz zapis o przys uguj cym 

im zwrocie kosztów podró y s u bowych89. 

                                                 
85  A. Kisielewicz, Wyga niecie mandatu radnego w orzecznictwie NSA, „Samorz d Terytorialny” 

2005, nr 7–8, s. 112. 
86  Z. Leo ski, Samorz d…, s. 115. 
87  Przyj ta na IV Sesji Kongresu W adz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w dniach 3–5 

czerwca 1997 r. w Strasburgu. 
88  Art. 12 Europejskiej Karty Samorz du Regionalnego. 
89  Z. Niewiadomski, W. Siemi ski, P. Sosnowski, M. Tetera, Samorz d terytorialny. Ustrój i go-

spodarka, Bydgoszcz – Warszawa 2001, s. 261. 


