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Wprowadzenie 
W książce „Vademecum radnego” w sposób wyczerpujący omówiono wszelkie zagadnie-
nia natury praktycznej i teoretycznej, związane zarówno z ubieganiem się o mandat rad-
nego, jak i  jego późniejszym wykonywaniem. Radni – jako reprezentanci społeczności 
lokalnych – stoją przed koniecznością zapoznania się z różnymi aspektami działalności 
jednostek samorządu terytorialnego w celu właściwego i efektywnego wypełniania swo-
ich obowiązków. Wobec złożonej struktury organizacyjnej i kompetencyjnej jednostek 
samorządu terytorialnego, a także szeregu wyzwań rozwojowych, zadania członków or-
ganów stanowiących wymagają często specjalistycznego przygotowania oraz szczegóło-
wej znajomości przepisów prawa z wielu dziedzin, a także praktycznej wiedzy z zakresu 
działalności administracji samorządowej. 

W  niniejszej publikacji w  sposób przystępny przedstawiono problematykę związaną 
z prowadzeniem kampanii wyborczej i opracowaniem jej skutecznej strategii w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawa. Omówiono również prawa i obowiązki radnych – wraz 
z podaniem konkretnych przykładów – wynikające z istoty sprawowania mandatu rad-
nego, jak i pozycji ustrojowej radnych jako członków organów kolegialnych względem 
organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. W  książce skupiono 
się także na najczęściej występujących kwestiach problemowych natury praktycznej, 
z  którymi spotykają się zarówno początkujący, jak i  doświadczeni radni. Publikacja 
jest wzbogacona o wybór starannie dobranych orzeczeń władzy sądowniczej i  innych, 
odnoszących się uzupełniająco do poszczególnych zagadnień, które w sposób klarowny 
rozwiewają pojawiające się wątpliwości dotyczące interpretacji i praktycznego stosowa-
nia przepisów prawa. 

„Vademecum radnego” jest przyjaznym i  praktycznym przewodnikiem po skompliko-
wanej strukturze jednostek samorządu terytorialnego oraz gąszczu niejednoznacznych, 
różnie interpretowanych i często nowelizowanych przepisów prawa. Pozwoli w sposób 
swobodny poznać specyfikę codziennej pracy radnego oraz skutecznie i  efektywnie 
sprawować mandat, mając na uwadze dobro wspólnoty samorządowej. 
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Wprowadzenie 

Książka stanowi obowiązkową lekturę dla wszystkich osób, które sprawują lub chciałyby 
sprawować mandat radnego oraz zawiera informacje i porady na temat:

 – procedury i wymogów dotyczacych zgłaszania kandydatów na radnych;
 – prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików 

województw;
 – specyfiki okręgów jedno- i wielomandatowych;
 – komunikacji politycznej i społecznej;
 – celu i strategii skutecznej kampanii wyborczej;
 – różnic pomiędzy komitetami lokalnymi a partyjnymi;
 – analizy potencjału wyborczego w okręgu wyborczym.

W książce omówiono również zagadnienia dotyczące:
 – prawidłowego i rzetelnego składania oświadczeń majątkowych i lustracyjnych;
 – zakazu zatrudniania radnych lub prowadzenia przez nich określonych rodzajów dzia-

łalności;
 – zdarzeń prawnych i faktycznych skutkujących obligatoryjnym wygaszeniem mandatu;
 – ochrony stosunku pracy;
 – reklamacji od służby wojskowej;
 – działalności radnego na forum rady gminy, powiatu albo sejmiku województwa;
 – odpowiedzialności za słowo (znieważenie, zniesławienie, naruszenie dóbr osobistych);
 – wybranego katalogu przestępstw związanych ze statusem radnego jako funkcjonariu-

sza publicznego.

W  publikacji przedstawiono również zagadnienia wymagające wiedzy specjalistycznej 
związanej z:

 – planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym;
 – partnerstwem publiczno-prywatnym;
 – procedurami przygotowania i uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 – konstruowaniem wieloletniej prognozy finansowej.


