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Referendum lokalne w Polsce 
jako instrument demokracji
bezpośredniej

Local referendum in Poland 
as an instrument of direct democracy

This article is an attempt to describe the local referendum as 
an instrument of direct democracy. The author reviews the legis-
lation and subject literature and the procedures for the initiation 
and conduct. Subsequently, he does a quantitative and efficiency 
analysis of the presented instrument in years 2010-2015. Finally, 
the author tries to point to emerging arguments for and against 
the use of the local referendum.

Keywords: local referendum, local government, participatory  
democracy.

Niniejszy artykuł stanowi próbę charakterystyki referendum 
lokalnego jako instrumentu demokracji bezpośredniej. Autor 
dokonuje przeglądu ustawodawstwa oraz literatury w zakre-
sie przedmiotu i procedur jego inicjowania i przeprowadzania.            
W dalszej kolejności dokonano analizy ilościowej i efektywno-
ściowej omawianego instrumentu w latach 2010-2015. Na koniec 
Autor stara się wskazać na pojawiające się argumenty za i przeciw 
stosowaniu referendum lokalnego.

Słowa kluczowe: referendum lokalne, samorząd terytorialny,            
demokracja bezpośrednia. 
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Polska na mocy Konstytucji III RP przyjęła system 
przedstawicielski jako główny sposób sprawowania władzy 
w Państwie. Regulacje prawne pozwalają jednak na uzu-
pełnianie jej formami demokracji bezpośredniej. Różnica 
między tymi systemami jest taka, że w przypadku formy po-
średniej, decyzje w sprawach publicznych podejmowane są 
przez reprezentantów wybranych w wyborach powszech-
nych, zaś w przypadku demokracji bezpośredniej, władza 
ta wykonywana jest przez obywateli, z pominięciem idei 
przedstawicielstwa (Chmaj 2007). 

Jedną z podstawowych form bezpośredniego podej-
mowania rozstrzygnięć jest referendum. Polska konstytucja 
wprowadziła możliwość jego stosowania zarówno na pozio-
mie ogólnopolskim, jak i na gruncie lokalnym, wyposażając 
wspólnoty samorządowe w narzędzie do partycypowania 
w sprawach publicznych istotnych dla mieszkańców (Ban-
darzewski 2010). Poszukując roli tego instrumentu w funk-
cjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, trzeba 
sięgnąć do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2003 roku, 
który orzekł, że „Mieszkańcy mają prawo do wyrażania swej 
woli w drodze referendum we wszystkich zasadniczych dla 
tej wspólnoty sprawach, nie wyłączonych z mocy Konstytu-
cji – niezależnie, czy sprawy te są zadaniami organów lokal-
nych, czy też nie” (Wyrok TK Sygn. akt K 30/02).

Niniejszy artykuł podnosi problem referendum lokalne-
go. Autor na wstępie próbuje zdefiniować zjawisko i usta-
lić jego przedmiot. Następnie dokonuje przeglądu ustawy 
w zakresie procedur inicjowania i przeprowadzania refe-
rendum. Druga część artykułu jest próbą analizy danych 
dotyczących liczby i rodzajów przeprowadzonych działań 
referendalnych w latach 2010-2015, a także ich ważności, 
skuteczności oraz frekwencji. Następnie przedstawia naj-
ważniejsze argumenty za i przeciw stosowaniu referendum 
lokalnego. Fundament artykułu został oparty na literaturze 
przedmiotu, zaś dalsze jego części powstały dzięki ustawie 
o referendum lokalnym, a także przy udziale danych pozy-
skanych samodzielnie przez Autora, m.in. ze stron interne-
towych dzienników urzędowych województw. 

Pojęcie i przedmiot referendum lokalnego

Referendum (łac. refero) oznacza referować, opinio-
wać, czy przedstawiać coś do oceny. Współcześnie referen-
dum definiowane jest jako głosowanie powszechne mające 
na celu podjęcie decyzji w określonej sprawie przez oby-
wateli, dotyczącej kwestii państwowej lub określonej jed-
nostki samorządu terytorialnego (Stawicki 2013). Ustawa 
definiuje referendum lokalne w następujący sposób: „Pole-
ga na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozy-
tywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie 
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lub pytania w zakresie spraw określonych w ustępach 1 i 2 
albo na dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi 
wariantami” (Dz. U. z 2013 r. poz. 706 ze zm).

Kolejnym istotnym elementem jest wspomniany zakres 
spraw wynikający z artykułu 2 ustępy 1 i 2, który może stać 
się przedmiotem potencjalnego referendum, a może ono 
być przeprowadzone w sprawach:

1. Odwołania organu stanowiącego tej jednostki;
2. Odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
3. Co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej 

wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kom-
petencji organów danej jednostki; 

4. W innych istotnych sprawach, dotyczących społecz-
nych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączą-
cych tę wspólnotę;

5. Samoopodatkowania się mieszkańców na cele pu-
bliczne mieszczące się w zakresie zadań i kompe-
tencji organów gminy.

Należy zwrócić uwagę, że ustawa o samorządzie gmin-
nym zakłada, że z inicjatywy mieszkańców, referendum lo-
kalne może być przeprowadzone także w sprawie utworze-
nia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia 
granic gminy. 

Uwarunkowania prawne 
referendum lokalnego

Regulacje w zakresie udziału w referendum lokalnym 
przewidują to prawo dla osób zamieszkujących na stałe na 
terenie jednostki samorządu, na obszarze której się ono 
odbywa. Koniecznym jest również dysponowanie prawem 
wybierania organu stanowiącego. Ustawa wskazuje na dwa 
podmioty mogące zainicjować referendum – mieszkańcy 
oraz organ stanowiący jednostki samorządu terytorialne-
go (z wyłączeniem inicjatywy zmierzającej do odwołania 
organu stanowiącego – uprawnienie tylko dla mieszkań-
ców). Oznacza to, że ustawodawca wyposażył mieszkańców 
w możliwość inicjowania referendum, którego przedmio-
tem jest każdy możliwy zakres spraw. 

Inicjowanie referendum obywatelskiego należy do:
1. Grupy co najmniej 15 obywateli, którym przysłu-

guje prawo wybierania do organu stanowiącego 
danej jednostki samorządu terytorialnego, a w od-
niesieniu do referendum gminnego – także pięciu 
obywateli, którym przysługuje prawo wybierania 
do rady gminy; 

2. Statutowej struktury terenowej partii politycznej dzia-
łającej w danej jednostce samorządu terytorialnego; 

3. Organizacji społecznej posiadającej osobowość 
prawną, której statutowym terenem działania jest 
co najmniej obszar danej jednostki samorządu te-
rytorialnego. 

Jednakże wniosek w sprawie przeprowadzenia refe-
rendum musi zostać poparty określoną ilością podpisów 
i w przypadku referendum mającym się odbyć na poziomie 
gminy, czy powiatu jest to wymóg 10% wszystkich upraw-
nionych do oddania głosu mieszkańców, zaś w sytuacji re-
ferendum wojewódzkiego wymagania te są niższe, bowiem 
koniecznym jest zebranie 5% uprawnionych do głosowania 
mieszkańców województwa. 

Należy zwrócić uwagę na całą procedurę inicjowania 
i przeprowadzania referendum lokalnego, która prezentuje 
się następująco:

1. Powiadomienie przez inicjatora referendum wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta o zamiarze przepro-
wadzenia referendum, a w przypadku referendum 
odwoławczego także komisarza wyborczego;

2. Podanie przez inicjatora referendum do publicznej 
wiadomości (na własny koszt) informacji o przed-
miocie zamierzonego referendum; 

3. Zebranie podpisów pod wnioskiem referendalnym 
przez inicjatora referendum w ciągu 60 dni od zgło-
szenia;

4. Przekazanie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi 
miasta wniosku referendalnego wraz z zebranymi 
podpisami, a w przypadku referendum odwoław-
czego wniosek przekazywany jest komisarzowi wy-
borczemu; 

5. W przypadku referendum odwoławczego wniosek 
weryfikuje komisarz wyborczy i w ciągu 30 dni od 
dnia otrzymania wniosku wydaje postanowienie 
o przeprowadzeniu referendum, bądź odrzuceniu 
wniosku;

6. W przypadku referendum merytorycznego, rada 
gminy powołuje komisję, która sprawdza zgodność 
wniosku z ustawą o referendum lokalnym, a na-
stępnie w ciągu 30 dni od dnia przekazania wniosku 
rada gminy podejmuje uchwałę albo o przeprowa-
dzeniu referendum, albo o odrzuceniu wniosku; 

7. W przypadku referendum merytorycznego prze-
prowadzane jest ono w dniu wolnym od pracy, 
w okresie 50 dni od dnia opublikowania uchwały 
rady gminy o przeprowadzeniu referendum, bądź 
od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu admi-
nistracyjnego, uwzględniającego skargę na odrzu-
cenie wniosku; 
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8. W przypadku referendum odwoławczego przeprowa-
dzane jest ono w terminie 50 dni od dnia opublikowa-
nia postanowienia komisarza wyborczego lub uprawo-
mocnienia się wyroku sądu administracyjnego (http://
www.samorzad.lex.pl 2016). 

Kolejną bardzo istotną kwestią jest ważność referen-
dów lokalnych, bowiem ustawodawca przyjął, że jest ona 
determinowana liczbą osób uczestniczących w głosowaniu. 
Okazuje się jednak, że nie przyjęto jednolitych kryteriów 
w tym zakresie, gdyż referenda merytoryczne uznawane 
są za ważne w sytuacji przekroczenia stałego progu – 30%, 
natomiast w przypadku referendów odwoławczych pułap 
ten został uelastyczniony i powiązany z frekwencją wyboru, 
ustawodawca przyjął bowiem, że aby takowe referendum 
było ważne, musi w nim wziąć udział 3/5 liczby osób biorą-
cych udział w wyborze odwoływanego organu. Co istotne, 
nie można mylić ważności referendum z jego rozstrzygają-
cym charakterem, gdyż ważność oznacza tylko tyle, że jego 
wyniki brane są pod uwagę, natomiast rozstrzygnięcie okre-
ślonej sprawy następuje w sytuacji, kiedy jedno z rozwiązań 
otrzyma więcej niż połowę ważnych głosów (http://www.
maszglos.pl 2016). Wyjątkiem od tej reguły jest referen-
dum w sprawie opodatkowania, gdyż tutaj wymagane jest 
2/3 głosujących (Olejniczak-Szałowska 2016). W sytuacji, 
kiedy referendum ma charakter rozstrzygający, po stronie 
właściwego organu powstaje obowiązek podjęcia działań 
mających na celu realizację decyzji podjętej w jego wyni-
ku. W przypadku odwołania organu jednostki samorządu 
terytorialnego, ogłoszenie wyników referendum jest rów-
noznaczne z zakończeniem jego kadencji. Należy również 
wskazać, że jeśli referendum w sprawie odwołania wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzone jest na 
wniosek rady gminy i okaże się ono ważne, ale przeciwko 
odwołaniu oddanych zostanie więcej, niż połowę głosów, 
to wówczas kadencja rady gminy ulega zakończeniu (http://
www.samorzad.lex.pl 2016).

Analiza ilościowa i efektywnościowa
 referendów lokalnych w Polsce

 w latach 2010-2015

Aby zbadać, jak realizowane jest w Polsce referendum 
lokalne niezbędne jest przeanalizowanie liczby wszystkich 
tego typu przedsięwzięć w określonym przedziale czaso-
wym. Na potrzeby niniejszego artykułu do badania przy-
jęto lata 2010-2015. Na wykresie 1 przedstawiono liczbę 
referendów lokalnych, jakie odbyły się w Polsce w latach 
2010-2015.

Wykres 1. Liczba referendów lokalnych w Polsce w latach 
2010-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie dzienników urzę-
dowych województw.

Zgodnie z wykresem 1 w badanym okresie przeprowa-
dzono w polskich samorządach terytorialnych 172 referen-
da, z czego 132 dotyczyło odwołania ich organu lub orga-
nów, natomiast w 40 przypadkach decydowano o sprawach 
merytorycznych. 

Pierwszym omawianym aspektem referendów lokal-
nych jest problem referendów odwoławczych, których licz-
bę w badanym okresie przedstawia wykres 2. 

Wykres 2. Liczba referendów lokalnych w sprawie odwoła-
nia organów j.s.t. w Polsce w latach 2010-2015 (w tym referenda 
podwójne)

Źródło: opracowanie własne na podstawie dzienników urzę-
dowych województw.

Okazuje się, że wśród referendów odwoławczych 85 
z nich dotyczyło odwołania wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta, w 10 przypadkach chodziło o odwołanie rad, 
natomiast przedmiotem 37 referendów było odwołanie 
zarówno organu wykonawczego jak i stanowiącego (refe-
rendum podwójne). Aby policzyć zatem w ilu przypadkach 
decydowano o losie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
a w ile o sprawach rad należy rozdzielić referenda podwój-
ne. Taką statystykę prezentuje wykres 3.
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Wykres 5. Ważność referendów lokalnych merytorycznych 
w Polsce w latach 2010-2015

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dzienników urzę-
dowych województw.

Referenda tematyczne były ważne w 16 przypadkach, 
co stanowi 40% wszystkich tego typu przedsięwzięć. Naj-
częściej ich przedmiotem były kwestie związane z likwida-
cją straży miejskiej, często mieszkańcy decydowali również 
na temat lokalizacji elektrowni wiatrowych. W badanym 
okresie pod decyzje mieszkańców poddawane były rów-
nież sprawy lokalizacji elektrowni jądrowych, biogazowni, 
lotnisk czy kopalni odkrywkowych. Występowały również 
referenda odnoszące się do podziału lub połączenia gmin. 
Dla porównania, na wykresie 6 przedstawiono analogicznie 
strukturę ważności referendów odwoławczych. 

Wykres 6. Ważność referendów lokalnych odwoławczych 
w Polsce w latach 2010-2015 (z rozdzieleniem referendów po-
dwójnych)

     

Źródło: opracowanie własne na podstawie dzienników urzę-
dowych województw.

Sytuacja referendów odwoławczych wygląda jednak 
nieco inaczej, niż w przypadku referendów merytorycz-
nych, bowiem zaledwie 22 ze 169 uzyskało wymaganą fre-
kwencję, a zatem zaledwie 15% okazało się ważne. W wy-
niku tych działań doszło jednak do odwołania organów, co 
przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 3. Liczba referendów odwoławczych (z rozdzieleniem 
referendów podwójnych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie dzienników urzę-
dowych województw.

Zgodnie z danymi ukazanymi na wykresie 3 w badanym 
okresie 122 razy przeprowadzano votum nieufności wobec 
organów wykonawczych, zaś 47 razy próbowano odwołać 
rady, co daje łączną liczbę 169 spraw. Jak dowiedziono 
we wcześniejszej części artykułu, aby referendum można 
było uznać jako ważne, liczba osób partycypujących w tym 
przedsięwzięciu musi przekroczyć ustalony próg. Wykres 
4 prezentuje te dane, które dotyczą zarówno referendów 
odwoławczych, jak i tematycznych.

Wykres 4. Ważność referendów lokalnych w Polsce w latach 
2010-2015 (z rozdzieleniem referendów odwoławczych podwójnych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie dzienników urzę-
dowych województw.

W okresie 2010-2015 decydowano łącznie w 209 
kwestiach w 172 referendach, spośród których w zale-
dwie 38 przypadkach udało się uzyskać wymaganą fre-
kwencję, a więc uznać je za ważne. Analiza struktury waż-
ności referendów merytorycznych przedstawiona została 
na wykresie 5. 
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Wykres 9. Średnia frekwencja w referendach lokalnych w Pol-
sce w latach 2010-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie dzienników urzę-
dowych województw.

Średnia frekwencja referendalna w badanym okresie 
wyniosła nieco ponad 20%. Z badań wynika, że chętniej 
mieszkańcy uczestniczyli w przedsięwzięciach o charakterze 
merytorycznym – ponad 28%, zaś stosunkowo niski wskaź-
nik w tym zakresie odnotowano w przypadku referendów 
odwoławczych – niecałe 18%.

Najważniejsze argumenty za i przeciw 
stosowaniu referendum lokalnego 

Celowość stosowania referendum lokalnego poddawana 
jest ciągłej ocenie. Jedni pozytywnie wartościują ten instru-
ment i nawołują do dalszego jego urzeczywistniania, inni zaś 
dalece go krytykują. Zdaniem R. Kamińskiego, referendum 
lokalne stanowi element demokratycznego państwa prawa, 
umożliwiający podejmowanie jawnych rozstrzygnięć przez 
mieszkańców w sposób bezpośredni i przez niektórych trak-
towane jest jako najpełniejsza forma demokracji (Kamiński 
2014). Referendum lokalne poprzedzone stosowną kam-
panią może stanowić znakomite narzędzie do pobudzania 
dyskusji nt. problemu będącego jego przedmiotem. Stanowi 
to dla społeczności lokalnej istotny element edukacyjny i ak-
tywizujący. Wynika jednak z tego również pewne zagroże-
nie, bowiem w sprawach o delikatnym znaczeniu, w których 
zdanie mieszkańców jest podzielone, przedreferendalna 
kampania może prowadzić do zaostrzania konfliktów i jesz-
cze większego antagonizowania stron. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że referendum pozwala także wspólnotom lokalnym 
na bezpośrednie oddziaływanie na sprawy bliskiego otocze-
nia. W sytuacjach, kiedy władza nie reaguje i nie podejmuje 
decyzji zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, mieszkańcy 
mają możliwość „wziąć sprawy w swoje ręce”, i dotyczy to 
zarówno możliwości zainicjowania referendum tematyczne-
go, jak odwoławczego. Zgodnie z poglądem P. Olszewskie-

Wykres 7. Organy odwołane w wyniku referendum lokalnego 
w latach 2010-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie dzienników urzę-
dowych województw.

W wyniku działań referendalnych w Polsce w latach 
2010-2015 odwołano łącznie 22 organy jednostek samo-
rządu terytorialnego, a zatem wszystkie z 22 działań refe-
rendalnych okazały się skuteczne. Lokalne votum nieufno-
ści było efektywne w stosunku do 3 prezydentów miast, 
8 burmistrzów, 6 wójtów, 2 rad gminy i 3 rad miejskich. 
A zatem odwołano 17 organów wykonawczych i 5 organów 
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Procen-
towa skuteczność tych działań przedstawiona została na 
wykresie 8. 

Wykres 8. Efektywność referendów odwoławczych w Polsce 
w latach 2010-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie dzienników urzę-
dowych województw.

Ogólna skuteczność referendów odwoławczych oscylu-
je wokół 13%. Należy jednak zauważyć, że wskaźnik ten jest 
wyższy w przypadku odwołania wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów, bowiem wynosi prawie 14%, zaś w przypadku 
odwołania rad jest to niespełna 11%. Do zbadania aktyw-
ności obywatelskiej w zakresie uczestnictwa w referendach 
lokalnych potrzebne są dane obrazujące frekwencję, a takie 
informacje prezentuje wykres 9.
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nik ten jest wyższy jednak w przypadku odwołania wójtów, 
burmistrzów i prezydentów, gdyż wynosi prawie 14%, zaś 
w przypadku odwołania rad jest to niespełna 11%. Średnia fre-
kwencja referendalna w badanym okresie wyniosła niewiele 
ponad 20%. Należy jednak zwrócić uwagę, że chętniej miesz-
kańcy uczestniczyli w referendach merytorycznych – ponad 
28%, zaś stosunkowo niewielkie zainteresowanie odnotowano 
w przypadku referendów odwoławczych (17,89%).

W literaturze przedmiotu pojawiają się różne opinie na 
ten funkcjonowania referendum lokalnego — jedni Autorzy 
wskazują na jego pozytywne funkcje i postulują intensyfiko-
wanie działań zmierzających ku większej partycypacji oby-
watelskiej, inni zaś zauważają jego słabości, bardziej doce-
niając rolę demokracji przedstawicielskiej. Opinie te wpisują 
się w dyskusję na temat sposobu podejmowania decyzji na 
poziomie samorządu terytorialnego. Należy jednak uznać, 
że problemem nie powinna być polemika o konkurowaniu 
między demokracją przedstawicielską, a jej bezpośrednimi 
mechanizmami, a istotne wydaje się stworzenie modelu po-
legającego na właściwej korelacji i uzupełnianiu się obydwu.
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go, referenda odwoławcze wyposażyły społeczności lokalne 
w istotną formę nacisku, bowiem już sama możliwość jego 
zainicjowania może hamować tendencje do alienacji władz 
lokalnych oraz zmieniać niekorzystne nastawienie względem 
oczekiwań społecznych (Olszewski 2011). Inne podejście pre-
zentował J. Regulski, który sądził, że odwołanie organu jed-
nostki samorządu stanowi porażkę demokracji, gdyż skoro 
społeczność odwołała organ, który sama wybrała, to oznacza 
że wybór ten był zły, oparty nie na konkretnym programie 
wyborczym a na nierealnych hasłach. Autor zauważył rów-
nież, że odwołanie organu może stanowić utratę stabilności 
jednostki samorządu, bardzo potrzebną do prawidłowego 
rozwoju (http://www.frdl.org.pl 2016). Na inne zagrożenie 
wskazuje A. K. Piasecki, który zwrócił uwagę na możliwość 
traktowania referendum, w niektórych przypadkach, w spo-
sób instrumentalny, jako demagogiczne narzędzie do walki 
politycznej (Piasecki 2009). 

Podsumowanie

Referendum lokalne jest podstawowym narzędziem de-
mokracji bezpośredniej na poziomie samorządu terytorialne-
go. W dobie kryzysu demokracji przedstawicielskiej, objawia-
jącego się m.in. w niskiej frekwencji wyborczej, stosowanie 
praktyk partycypacji obywatelskiej wydaje się kierunkiem 
słusznym i pożądanym. Polskie referenda lokalne mogą być 
przeprowadzane zarówno w sprawach merytorycznych, jak 
i w sprawach odwołania organu lub organu jednostki samo-
rządu terytorialnego. 

W latach 2010-2015 odbyły się w Polsce 172 referenda 
lokalne, spośród których 132 dotyczyło odwołania organu 
lub organów jednostek samorządu terytorialnego, zaś 40 
z nich odnosiło się do decydowania o sprawach merytorycz-
nych. Jeśli chodzi o strukturę referendów odwoławczych, 
to 85 spośród nich było swoistym votum nieufności wobec 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w 10 przypadkach 
chodziło o odwołanie rad, natomiast 37 referendów miało 
na celu odwołanie zarówno organu wykonawczego, jak i sta-
nowiącego (referendum podwójne). Analizując te wartości 
łatwo policzyć, że łącznie 122 razy próbowano odwołać or-
gany wykonawcze, zaś 47 razy organy stanowiące, co sumuje 
się do 169 spraw. Dodając do tego referenda merytoryczne 
okazuje się, że w badanym okresie rozpatrywanych było 209 
kwestii w 172 referendach. Należy zauważyć, że tylko w 38 
przypadkach udało się uzyskać wymaganą frekwencję – re-
ferenda tematyczne okazały się ważne w 16 przypadkach 
(40%), zaś odwoławcze w 22 (15%). W wyniku referendów 
lokalnych w latach 2010-2015 odwołano łącznie 22 organy 
jednostek samorządu terytorialnego. Skuteczność referen-
dów odwoławczych wynosi zatem średnio około 13%. Wskaź-
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