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GOSPODARCZE KONSEKWENCJE DECYZJI POLITYCZNYCH 

Każda decyzja polityczna poprzedzona jest analizą, która zazwyczaj ogranicza się do 

określenia korzyści politycznych, rzadziej gospodarczych. Wynika to z natury człowieka, która 

nakazuje mu lepiej dbać o dobro swoje niż o dobro wspólne. To rozgraniczenie wyraźnie widać 

podczas wyborów polityków na stanowiska państwowe. Ale nie tylko. Odkąd upolityczniono 

samorząd w wyborach na stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z łatwością 

można zauważyć wiele obietnic wyborczych, które są składane w celu zdobycia poparcia 

wyborców. Składa się im często obietnice, które w istocie są usługami bezpłatnymi, których 

przeważnie wyborcy nie byliby w stanie zaspokoić z własnych pieniędzy. Inaczej oznacza to, 

że wyborcy płacąc podatki finansują coś, czego nie byliby w stanie kupić, jako konsumenci. 

Relacje między politykami a wyborcami, czyli elektoratem są bardzo proste, jedni chcą władzy 

a drudzy w sposób niebywały wierzą w obietnice. Jedni i drudzy spodziewają się korzyści. 

Jednak stroną wygraną są z pewnością politycy. 

Obietnice przed wyborcze 

Aby nie szukać przykładów zbyt daleko wystarczy odnieść się do wydarzeń ostatnich 

wyborów samorządowych (2018 r.), jakie odbyły się w mieście Z. W kampanii, o fotel 

prezydenta miasta ubiegało się siedmiu kandydatów. Złożyli oni wyborcom wiele ofert. Były 

przedstawione w bardzo uproszczony sposób. Wyborcom obiecano m.in.: 

1. Mieszkania za 1 zł, to szansa, aby najemcy mieszkań należących do Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego w Z mieli możliwość wykupienia ich za złotówkę, pod 

warunkiem, że nie będą ich mogli sprzedać przez 10 lat;  

2. Darmową komunikację miejską - w ramach „karty zduńskowolanina” każdy, kto jest 

zameldowany w Z i płaci w Z podatki będzie miał prawo korzystać z bezpłatnego 

przejazdu komunikacją miejską; 

3. 200 złotych dla każdego seniora - z budżetu miasta zostanie przeznaczone każdego roku 

dla seniorów 1,5 mln zł. To oznacza, że każda osoba powyżej 65 roku życia otrzyma 

realne wsparcie w kwocie 200 zł/rok; 

4. Przyciągnięcie do miasta inwestorów; 

Z punktu widzenia wyborcy obietnice są korzystne, bo kto by nie chciał mieszkania za 1 zł, 

darmowej komunikacji czy 200 złotych?   



Z politycznego punktu widzenia natomiast, spełnienie obietnic wymaga wsparcia polityka 

przez radnych miejskich, którzy aby obietnice zostały zrealizowane muszą popierać polityka, 

bo każda obietnica nie może być wprowadzona bez stosownej uchwały radnych.  

O tym w kampanii wyborczej, czy po wyborach dana obietnica uzyska poparcie większości 

radnych, wyborcy nie wiedzą, ale myślą tak, jak chcą politycy, którzy zdają sobie sprawę z 

tego, że obietnica obdarzona jest poważnym mankamentem. Zapewne większość z polityków 

ubiegających się o mandat nie zastanawia się dogłębnie nad wysuwaną obietnicą. Towarzyszy 

im przy tym myślenie - jakoś to będzie. Przecież wszystko można wytłumaczyć. Swoistego 

rodzaju zachętą do bezkarnego składania obietnic przed wyborczych może być argumentacja 

sądu, który uznał już w 2011 roku, że przedwyborczej obietnicy partii nie można traktować, 

jako umowy albo przyrzeczenia publicznego. Strata zaufania do partii nie była również - 

zdaniem sądu - naruszeniem dóbr publicznych1.  

Wymieniona argumentacja świadczy o tym, że politycy na szczeblu nie tylko samorządowym 

przykładają niewiele wagi do konsekwencji gospodarczych. Potwierdza się ta zasada na 

również szczeblu władzy państwowej.  

Mówił o tym dawno temu publicznie m.in. noblista z dziedziny ekonomii Joseph Eugene 

Stiglitz2.  

Mieszkania za złotówkę, to szansa? 

Aby najemcy mieszkań komunalnych, należących do Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w Z mieli możliwość wykupienia ich za złotówkę, muszą być spełnione warunki 

formalne, ale przy podjęciu decyzji o sprzedaży obowiązkiem podejmującego decyzję powinno 

znajdować się odpowiednie uzasadnienie. 

Nie można uzasadnić takiej decyzji tym, że jest to obietnica przed wyborcza polityka, który 

uzyskał mandat do sprawowania funkcji wykonawczej, czy większościowego klubu w radzie 

miejskiej. Decyzja musi być uzasadniona poprzez wykazanie jej opłacalności, czyli pokazaniu 

korzyści i strat dla społeczności miasta. Warto podkreślić, że takie uzasadnienie winno być 

przeprowadzone przed zamiarem ogłoszenia obietnicy3.   

                                                           
1 Na początku lat 90. Polacy ekscytowali się tym, czy można pozwać prezydenta Lecha Wałęsę za jego obietnicę 100 milionów 

złotych dla każdego Polaka. Sprawa stała się głośna w 1992 r., Lech Wałęsa tłumaczył później:  chciałem dać, ale nie mogłem, 

bo przeszkadzali mi, przeszkadzają i będą przeszkadzać. Był też proces o tę obietnicę. W 1996 r. Sąd Najwyższy również uznał, 

że wyborczych obietnic nie można traktować poważnie. Uchwała Sądu Najwyższego z 20 września 1996 r. sygn. III CZP 72/96 
2 Joseph E Stiglitz, amerykański ekonomista, w latach 1993-1997 był szefem Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta 

Stanów Zjednoczonych, a w latach 1997–2000 głównym ekonomistą Banku Światowego. W 2001 roku otrzymał Nagrodę 

Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Autor wielu publikacji naukowych.  
3 W kampanii wyborczej w 2014 roku w tej samej miejscowości polityk ubiegający się o stanowisko prezydenta złożył 

obietnicę, że w dzielnicy K uruchomi posterunek policji, który kilka lat wcześniej został zlikwidowany. Po wyborach został 

wiceprezydentem i mimo tego nie mógł obietnicy spełnić, bo to nie mieściła się ona w kompetencjach samorządu. Zatem 

zasadne jest pytanie, czy stając do wyborów ów wiceprezydent nie wiedział o tym, czy wiedząc, mimo to forsował obietnicę.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_Doradc%C3%B3w_Ekonomicznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_%C5%9Awiatowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Banku_Szwecji_im._Alfreda_Nobla_w_dziedzinie_ekonomii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Banku_Szwecji_im._Alfreda_Nobla_w_dziedzinie_ekonomii


Warunek, że nabywcy mieszkań za 1 zł. nie będą ich mogli ich sprzedać przed upływem 10 lat 

od daty nabycia nie może sam w sobie być uzasadnieniem. Zapewne istnieją przesłanki do 

sprzedaży najemcom mieszkań komunalnych za 1 zł. jednak istnieją też przesłanki świadczące, 

że taka decyzja może przynieść straty. Zbadanie opłacalności takiej decyzji nie należy jednak 

do Autora.   

Darmowa komunikacja miejska 

Obiecana w ramach „karty zduńskowolanina” bezpłatna komunikacja dla każdego, kto jest 

zameldowany w Z i płaci w Z podatki, podobnie jak poprzednia obietnica wymaga odpowiedzi 

na pytanie, jakie korzyści ona przyniesie dla społeczności Z? Wiadomo, że z pewnością spółka 

komunikacyjna, będąca własnością komunalną utraci przychody, które osiąga ze sprzedaży 

biletów. Korzyści płynące z takiej decyzji z reguły poza finansowe, przede wszystkim muszą, 

co najmniej równoważyć straty. Do korzyści – poza finansowych – m.in. zaliczyć można te, 

które płynąć będą z: 

 Ograniczenia liczby samochodów osobowych na ulicach miasta; 

 Ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w szczególnie w centrach miast; 

 Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 Poprawa zdrowotności mieszkańców. 

Wymienione korzyści trudno przedstawić w pieniądzu, co nie znaczy, że nie jest to możliwe. 

Ich obliczenie również nie należy do Autora. 

200 złotych dla każdego seniora  

Ta obietnica oznacza, że każda osoba powyżej 65 roku życia otrzyma realne wsparcie w 

kwocie 200 zł/rok. Jak oświadczył polityk w kampanii wyborczej, na ten cel z budżetu miasta 

zostanie przeznaczone każdego roku dla seniorów 1,5 mln zł. Przez całą kadencję obietnica 

może pochłonąć 7,5 mln. Jak wiadomo budżet miasta zawiera wydatki na zadanie określone w 

ustawie. Zbadania wymaga to zadanie po kątem prawnym, czy mieści się ono w zadaniach 

gminy. Zadania jednostek samorządu terytorialnego można podzielić według kryterium4:  

 Przynależności – zadania własne, zlecone, powierzone;  

 Powszechności – zadania obligatoryjne i fakultatywne. 

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r. - Art. 7 ust. 1, Dz. z 2013 r. poz. 594 z 

późniejszymi zm. w szczególności określa sprawy, które wynikają z zadań własnych5. 

                                                           
4 B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa, 2010, s. 23 
5 W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 

środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i 

porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną 



Podkreślić należy, że gmina ma w wykonywaniu zadań znaczny zakres swobody, co do sposobu 

realizacji zadań i wydatkowania środków finansowych oraz stopnia dotowania działalności 

podmiotów podsektora samorządowego. Jednak w ramach swobody, jaką daje ustawa, dotacja 

celowa dla seniorów w postaci 200 zł na taksówki, ciastka, czy dopłaty do zakupów raczej nie 

wpisuje się w zadania własne. Oczywiście, przy podejmowaniu decyzji o takiej dotacji 

wskazane jest kierowanie się opiniami prawnymi w tym zakresie. Autor, mimo dość obszernej 

wiedzy prawniczej nie jest w stanie wydać takiej opinii, ponieważ nie jest prawnikiem.  

Przyciągnięcie do miasta inwestorów, 

Korzyści płynące z zagospodarowania terenów inwestycyjnych miasta są do określenia w 

bardziej precyzyjny sposób niż korzyści płynące z poprzednio wymienionych obietnic. 

Podstawowym jednak problemem w „uprzemysławianiu” jest skuteczne przyciągniecie 

kapitału, który jest niezbędny do rozwoju miasta. Wzorem miast Europy można prognozować, 

że głównymi czynnikami, które skłaniają inwestorów do podejmowania działalności 

gospodarczej na terenie większych miast m.in. są:6: 

1. Wielkość zaludnienia, 

2. Chłonność lokalnego rynku, wynikająca z dochodów ludności na 1 mieszkańca, 

3. Kapitał ludzki, wynikający z poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,  

4. Poziom infrastruktury technicznej oraz społecznej warunkowany otoczeniem 

biznesowym, 

5. Dążenie władz lokalnych do poprawy stanu infrastruktury i rozwinięta struktura 

gospodarcza (przemysł, handel i usługi),  

6. Położenie miast w stosunku do ważnych szlaków komunikacyjnych, biegnących z 

Europy Zachodniej na wschód i z północy na południe  

7. Postępująca prywatyzacja i restrukturyzacja przemysłu,  

8. Atrakcyjność turystyczna.  

                                                           
i cieplną oraz gaz, 3a działalności w zakresie komunikacji, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia, 6) pomocy 

społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 6a gminnego budownictwa mieszkaniowego, 7) gminnego 

budownictwa mieszkaniowego, 8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

11) targowisk i hal targowych; 12) zieleni gminnej i zadrzewienie; 13) cmentarzy gminnych; 14) porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego 

magazynu przeciwpowodziowego; 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) 

wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych 

i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) promocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z Dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie13; 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw 
6 2 Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, red. Z. Sadowski, Warszawa 1999, s. 37. 



Spośród wymienionych przyczyn inwestowania kapitału w miejscowości Z największe 

znaczenie zdaniem Autora odgrywają następujące czynniki:  

 Liczba ludności, 

 Koszt czynnika pracy,  

 Położenie geograficzne,  

 Istniejąca infrastruktura,  

 Posiadane tereny inwestycyjne. 

 Perspektywy rozwojowe regionu, 

 Tradycja inwestowania,  

Z wymienionych czynników najmniej korzystne są pierwszy i ostatni. W wielu badaniach 

stwierdzono, że najchętniej i najczęściej kapitał przyciągają miasta o dużej liczbie 

mieszkańców oraz posiadające tradycję inwestowania.  

Warto zauważyć, że istnieją też bariery i przeszkody, hamujące napływ kapitału, których bez 

działania państwa nie da się usunąć. Wobec, których samorządy są bezradne. Wśród tych barier 

wyróżnić można7: 

 Niestabilność systemu podatkowego i wysokość podatków;  

 Brak przejrzystości przepisów dotyczących prywatyzacji i niedostateczną ofertę 

przedsiębiorstw do sprzedaży; 

 Zbyt częste zmiany przepisów prawnych, niestabilność polityki celnej;  

 Niską opłacalność zaciągania kredytów w bankach;  

 Nadmiernie wysokie obciążenia finansowe przedsiębiorstw;  

 Biurokrację przy podejmowaniu decyzji (skomplikowane procedury bankowe w 

przyznawaniu kredytów;  

 Utrudnienia w nabywaniu ziemi i nieruchomości przez cudzoziemców;  

 Niedostatecznie rozwinięty sektor usług;  

 Brak modernizacji infrastruktury komunikacyjnej.  

Ponadto wymienić należy zbyt słabą w Polsce znajomość języków obcych, silny wpływ 

związków zawodowych i rad pracowniczych, co dotyczy też miasta Z.  

Aby określić prawdopodobieństwo możliwości wielkości napływu kapitału do miasta Z 

należałoby posiadać rejestrację tegoż napływu. W tym celu należałoby podjąć próbę ustalenia 

etapów napływu kapitału do miasta Z od początku zmian ustrojowych w Polsce po 1989 roku 

                                                           
7 E. Dobrodziej, Kapitał zagraniczny w Polsce, Bydgoszcz 1999 s. 1 3 6 



jak również po akcesji Polski do UE w 2004 roku. Na tej podstawie dopiero można 

prognozować na przyszłość o wielkości napływu kapitału do miasta Z.8  

Zakończenie   

Bezpośrednie inwestycje są w miastach rozwijających istotnym elementem zarówno 

rozszerzania zasobów kapitału, jak i wzrostu gospodarczego. W obecnych warunkach istotne 

znaczenie inwestycji polega na uzupełnianiu możliwości inwestycyjnych miasta. W interesie 

miasta Z leży, by kapitał przyczyniał się do stabilnego wzrostu gospodarczego i rozwoju 

miasta. Istotne jest, więc by inwestycje na trwałe zakorzeniły się w gospodarce miasta i 

przyczyniały się do budowy konkurencyjnych struktur rynkowych włączonych w gospodarkę 

Polski i UE. 

Złożone obietnice wyborcze w różnym stopniu zasługują na uwagę. Mieszkania za 1 

zł,  darmowa komunikacja miejska w ramach „karty zduńskowolanina”, 200 złotych dla 

każdego seniora z budżetu miasta to oferty skromne niemające większego znaczenia 

gospodarczego dla rozwoju miasta. Istotną i najważniejszą konsekwencją gospodarczą dla 

rozwoju miasta jest przyciągnięcie kapitału. To inwestorzy w sposób zasadniczy mogą zmienić 

obraz miasta. Zamienić miasto Z - jeszcze nie sypialnię - na tętniące życiem miasto.  

Miasto Z nie posiada profesjonalnego planu przyciągania inwestorów poprzez system ulg, 

dofinansowań i poręczeń, a także system informatyczno-edukacyjny i innych zachęt.  

Należy zachęcać władze miasta do racjonalnego, gospodarowania majątkiem miasta, 

przede wszystkim jego budżetem mając na względzie efekty ekonomiczne płynące z 

podejmowanych decyzji. 

                                                           
8 Autor nie spotkał takiego opracowania w dokumentach Urzędu Miasta Z. 


