
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

na 10. posiedzeniu Senatu 
w dniu 26 kwietnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej apeluję o zmniejszenie tak zwanego janosikowego, finansującego 

część równoważącą subwencji ogólnej. 
Przepisy zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(DzU z 2008 r., nr 88, poz. 539 ze zmianami) opisujące mechanizm związany z obowiązkiem dokonywania 
przez niektóre gminy corocznych wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą sub-
wencji ogólnej dla gmin nakładają na samorządy tychże gmin duże obciążenie finansowe. Istotą wpłat wy-
równawczych jest nałożenie na jednostki samorządu terytorialnego obowiązku dokonania określonego wy-
datku, co prowadzi do przymusowego uszczuplenia substancji finansowej takiej jednostki. W konsekwencji 
stanowi to ingerencję w samodzielność finansową gmin. Oznacza to, że przepisy określające mechanizm 
wpłat wyrównawczych powinny być nieobciążające dla funkcjonowania gmin. 

Zmiana obecnych przepisów jest konieczna w kontekście prowadzenia polityki nakładającej na samorządy 
kolejne zadania bez zapewnienia źródeł ich finansowania. Doprowadza to w konsekwencji do pogłębienia 
dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym wśród ponad tysiąca czterystu gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich w Polsce. W świetle założeń konstytucyjnych niedopuszczalne jest swoiste „przesunięcie powinno-
ści” w zakresie uzupełniającego (korekcyjno-wyrównawczego) finansowania słabszych jednostek samorządu 
terytorialnego z gestii władzy państwowej na inne jednostki samorządu terytorialnego. 

Ustawodawca nie powinien pozbawiać jednostek samorządu terytorialnego profitów wygenerowanych 
wskutek starań i inicjatyw społeczności lokalnych, osłabiając tym samym funkcję dochodów własnych. In-
nymi słowy, „w wyniku zastosowania systemu wpłat wyrównawczych nie można pozbawić samorządu do-
chodów własnych w takim stopniu, by dochody te straciły swój podstawowy i stymulacyjny charakter, co 
przejawiałoby się w ograniczeniu samodzielności finansowej samorządu i pozbawieniu go efektów własnych 
działań i aktywności zmierzających do zwiększenia wpływów płynących ze źródeł dochodów własnych” 
(wyrok TK z 25 lipca 2006 r., K 30/04). 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




