
Oświadczenie złożone 

przez senatora Aleksandra Pocieja 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 czerwca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-

Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Mija kolejny miesiąc od czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie obecnie obo-

wiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2010 r. nr 80, poz. 526, ze zmia-

nami) i sygnalizacyjnego postanowienia prewencyjnego wskazującego na konieczność wprowadzenia zmian 

prawnych w zakresie dotyczącym wyrównywania poziomego dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 

Choć w wyroku z dnia 31 stycznia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny uznał większość zarzutów za bezza-

sadne pod względem niezgodności z konstytucją, jednocześnie podkreślił w uzasadnieniu, iż „nie każda 

ustawa zawierająca błędne rozwiązania prawne, niepozwalająca na osiągnięcie zamierzonego celu, wycho-

dząca z wadliwych założeń czy ocen ekonomicznych lub społecznych jest per se niezgodna z konstytucją. 

Nawet przyjęcie rozwiązań dysfunkcjonalnych pozostaje w ramach swobody decyzyjnej ustawodawcy, chyba 

że poprzez ich ewidentną błędną konstrukcję można z góry przewidzieć całkowitą ich nieprzydatność do 

realizacji celów, dla których zostały stworzone”. Według mnie należałoby to rozumieć jako zachętę do zmia-

ny obowiązujących przepisów. 

Także marszałek Sejmu w konkluzji przedłożonego na piśmie z dnia 16 września 2011 r. stanowiska Sej-

mu zaznaczył, że „obowiązujący system horyzontalnego systemu wyrównawczego jest jednym z możliwych 

modeli redystrybucji części środków zasobniejszych jednostek samorządu terytorialnego. Zmieniające się 

warunki życia społecznego, a co za tym idzie funkcjonowania samorządów, jak również dynamika procesów 

gospodarczych mogą uzasadnić odejście od aktualnych rozwiązań i przyjęcie przez prawodawcę innych roz-

wiązań w sferze finansów komunalnych”. 

W postanowieniu sygnalizacyjnym z dnia 26 lutego 2013 r. sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wyka-

zali dysfunkcje tego mechanizmu i podkreślili, że usunięcie uchybień w przepisach dotyczących wyrównania 

poziomego dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu 

prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Skutki stosowania mechanizmu horyzontalnego wyrównania dochodów jednostek samorządu terytorialne-

go dotkliwie odczuwa stolica. Jako senator reprezentujący interesy jej mieszkańców nie mogę pozostać obo-

jętny na fakt, iż system wyjściowo mający na celu sprawiedliwe dzielenie się nadwyżką zaczyna przeczyć 

idei sprawiedliwości społecznej i w czasach kryzysu dusi rozwój mojego miasta, a nawet grozi jego bankruc-

twem. Prawda jest taka, iż Warszawa nie może pozwolić sobie na płacenie co roku 800 milionów zł w ra-

mach tak zwanego janosikowego. Stolica powinna być wizytówką kraju, a nadmierne uszczuplenie jej do-

chodów powoduje coraz częstsze opóźnienia inwestycji lub wręcz rezygnacje z wielu inwestycji. Pragnę 

nadmienić, iż szacuje się, że nawet pół miliona osób na stałe zamieszkujących w Warszawie osobiście wspie-

ra swoje rodzinne gminy, odprowadzając podatki w lokalnych urzędach skarbowych. Czy zatem jest potrzeba 

dalszego obciążania miasta w tak dużym stopniu? Wydaje się, że nie i że sytuacja Warszawy dojrzała do 

zmiany. 

Panie Premierze, zostałem poinformowany, iż dnia 4 czerwca pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawo-

dawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwrócił sił się 

do Pana z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu doprowadzenie ustawy do „właści-

wej konstytucyjnie i sprawiedliwej społecznie formy prawnej, zgodnej z wytycznymi zawartymi w wyroku i 

postanowieniu sygnalizacyjnym Trybunału Konstytucyjnego”. Przyłączając się do tego apelu, zwracam się z 

prośbą o pilne podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego rozwiązania kwestii usunięcia uchybień w 

przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie proszę o informację, czy 

Ministerstwo Finansów podjęło jakieś kroki w tej sprawie, a jeśli tak, to jakie. 

Z poważaniem 

Aleksander Pociej 

 




