
 

 

 

Poznaj swoich radnych 
 

Posłów i senatorów jest (stosunkowo) niewielu. 560 parlamentarzystów i parlamentarzystek spędza czas 

przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, czasem pojawiając się w swoich okręgach wyborczych. Można do nich 

dotrzeć poprzez biura poselskie lub podczas lokalnych i regionalnych uroczystości. Na ulicy, podczas 

spaceru czy zakupów, szansa na spotkanie jest mniejsza. 

Zdecydowanie łatwiej w codziennych sytuacjach trafić na radnego czy radną. Po pierwsze, jest ich więcej, 

a po drugie – są to na ogół „sąsiedzi”. Osoby mieszkające w tej samej lub pobliskiej miejscowości, znani 

nie tylko dzięki pełnionej funkcji, ale  z innych osiągnięć w lokalnych społecznościach. Łatwiej dostać się 

na dyżur czy zadać pytanie podczas sesji rady gminy czy miasta. 

Ale nie zawsze – z różnych powodów – jest to możliwe. Poniższy materiał wskaże Ci, gdzie i jak możesz 

szukać informacji o osobach, które reprezentują mieszkańców i mieszkanki na poziomie gminy i miasta. 

 

Skąd się biorą radni i radne? 

Wiadomo, z wyborów. Samorządowych. Znakomitym źródłem informacji o 

wyborach samorządowych jest strona Państwowej Komisji Wyborczej 

(www.pkw.gov.p). To serwis instytucji, która odpowiada za przeprowadzenie 

wyborów i publikuje na swoich stronach mnóstwo interesujących danych. 

Z punktu widzenia osoby zainteresowanej, kto i jak został radnym czy radną w 

danej miejscowości, serwis ten pozwala poznać kto wygrał, dowiedzieć się, jakie 

komitety brały udział w wyborach, jaka była frekwencja itd. Na co konkretnie 

warto zwrócić uwagę? 

Wszelkie informacje o wyborach i referendach organizowanych w Polsce w 

ostatnich latach - http://pkw.gov.pl/352_Wybory_i_referenda. 

Informacje o wyborach samorządowych z 2014 r (ostatnich w momencie 

tworzenia materiału), z możliwością wyboru województwa, powiatu i gminy oraz poznania 

szczegółowych wyników (liczba oddanych głosów, na kogo, kto wygrał itd.) - 

http://samorzad2014.pkw.gov.pl/. 

Dodatkowe wiadomości związane z systemem wyborczym w Polsce – przepisy prawne, regulacje, organy 

wyborcze itd. – www.pkw.gov.pl. 
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Radni na stronie gminy 

Proponuję Ci dwa sposoby sprawdzenia. Pierwszy z nich jest prosty (teoretycznie), ale nie zawsze 

skuteczny. Można po prostu zajrzeć na stronę urzędu miasta czy gminy 

i spróbować znaleźć taką informację. 

Na przykład mazowiecka gmina Łąck swoich radnych prezentuje w 

dość ascetycznej formie, w postaci listy imion, nazwisk i miejscowości, 

z którymi są związani. Jak to wygląda? Zajrzyj tutaj: 

http://www.gminalack.pl/?p=10&pk=38. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie gminy Łazy – nie dość, że 

jest lista członków i członkiń Rady Gminy (http://nowe.lazy.pl/rada-miejska) , to jest też link prowadzący 

do danych kontaktowych oraz informacji o dyżurach.  

W serwisie www gminy Lubartów nie tylko można znaleźć imiona i nazwiska radnych, ale również ich 

zdjęcia (http://www.gmina-lubartow.pl/index.php/sklad-rady-gminy). To na pewno pomoże w 

rozpoznaniu osoby i ułatwia kontakt. Co więcej, jest też tam spis sołtysów i sołtysek.  

To tylko przykładowe podejścia do prezentowania informacji o radnych na stronach www gminy, nie ma 

żadnych regulacji, które by to jakoś standaryzowały. 

A jak jest u Ciebie? Zachęcam Cię do oderwania się na chwilę od tego materiału i zajrzenia na stronę 

swojej gminy – czy są tam informacje o radnych?  

 

Znajdź konkretną osobę 

Drugi sposób jest w zasadzie równie prosty, ale wiąże się w pewnymi komplikacjami. I wymaga 

przygotowań. Ale jeśli zajrzysz wcześniej na stronę www.pkw.gov.pl i sprawdzisz, kto wygrał wyboru 

samorządowe w Twojej miejscowości, pójdzie Ci łatwiej. 

Na czym polega ten sposób? Po prostu na wpisaniu w wyszukiwarkę internetową (np. www.google.com) 

imienia i nazwiska osoby, o której chcesz zdobyć więcej informacji. Albo (ewentualnie – dodatkowo) nie 

w wyszukiwarkę, a w serwis społecznościowy www.facebook.com – bardzo wiele osób, również 

pełniących funkcje publiczne, ma konta w tym serwisie i wykorzystuje je przy pełnieniu mandatu 

radnego/radnej. 

A jaka trudność się wiąże z tym sposobem? Nie można mieć pewności, czy akurat pierwsza osoba o 

danym imieniu i nazwisku, jaka pojawi się w wynikach wyszukiwania, jest tą, której szukasz. Trzeba 

uważać 

Zachęcam Cię teraz do skorzystania z jednej z powyżej opisanych opcji i wyszukiwania informacji na 

temat wybranego radnego czy wybranej radnej! Dowiesz się dzięki temu, kim są, co robią, co ich 

interesuje, jak angażują się w życie społeczności lokalnej, co osiągnęli. Albo – co jeszcze przed nimi… 
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Nawiąż kontakt ze swoim radnym lub ze swoją radną! 

Nie wszystkie informacje znajdziesz w Internecie, nie wszystkie są dostępne, nie wszystkie radny czy 

radna zamieszcza, bo może nie uważać, że są warte zainteresowania. A jakiś mieszkaniec czy mieszkanka 

mogą być właśnie tym zainteresowani. Co wówczas? 

Jest wiele dróg, którymi można dotrzeć do reprezentanta czy reprezentantki samorządu. Część z nich 

jest wyłącznie offline: 

 wizyta na dyżurze, 

 „złapanie” radnego/radnej przed lub po sesji rady gminy/rady miasta, 

 „przypadkowe spotkanie” na ulicy czy podczas lokalnego święta. 

 

Z pomocą jednak też idzie Internet, dzięki któremu możliwości kontaktu jest więcej. Jest, o ile radni są 

aktywni na tym polu. Jakie są (teoretyczne) możliwości? 

 strona www gminy, na której mogą znajdować się namiary na radnych, 

 strona www radnego/radnej, 

 profil radnego/radnej w serwisie społecznościowym (np. www.facebook.com), umożliwiający 

wysłanie wiadomości elektronicznej, 

 profil/konto radnego/radnej w innych serwisach komunikacyjno-społecznościowych,  

np. www.twitter.com, umożlwiające obserwację tego, co radni piszą. 

 

Czy to skuteczne metody kontaktu? To zależy od dwóch czynników.  

Po pierwsze, czy dany radny/dana radna mają dostęp do tych kanałów komunikacji – czy mają konto 

poczty elektronicznej, profil na Facebooku czy własną stronę internetową.  

Po drugie – czy nawet jeśli mają, to czy tego rzeczywiście używają. Czy nie jest tak, że w Internecie to 

jednak bardziej „martwe dusze” niż aktywni użytkownicy nowych technologii. W tej drugiej sytuacji 

jedyne, co możesz zrobić, to zachęcać ich do „zaprzyjaźnienia się” z komputerem i Internetem 

Zapraszam Cię do sprawdzenia, w jaki sposób możesz nawiązać kontakt z radnymi ze swojej 

miejscowości! 

 

Zapamiętaj! 

 Informacje o radnych można znaleźć w wielu miejscach, ale tym, które jest pewne  

i niezawodne jest serwis Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl. 

 Urzędy gminy czy miasta nie są zobowiązane do zamieszczenia szczegółowych informacji  

o radnych na swoich stronach internetowych; jeśli potrzebujesz takich wiadomości, musisz 

szukać na różne inne sposoby. 

 Pamiętaj, że radnych i radne można znaleźć w różnych miejscach w Internecie, w tym  

 w serwisach społecznościowych; to czasem może być skuteczniejszy sposób niż kanały 

„oficjalne”. 
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