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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W Polsce od lat obserwujemy trend, że mimo iż rząd przekazuje samorządom kolejne kompetencje, nie 

idą za tym wystarczające środki na ich realizację. Pozostawia się je same, licząc, że samodzielnie, bez więk-

szego wsparcia z budżetu państwa, stawią czoła pojawiającym się wyzwaniom i rozwiążą narastające pro-

blemy. I często tak się dzieje – mimo kłopotów samorządy radzą sobie i wykonują powierzoną im misję słu-

żenia Polkom i Polakom w ich małych ojczyznach. 

Najlepszym przykładem, który obrazuje opisaną sytuację, jest subwencja oświatowa. Samorządy od lat 

wskazują, że z każdym rokiem wystarcza ona na coraz mniej. Reforma oświaty tylko uwypukliła ten pro-

blem, kiedy to zrzucono na jednostki samorządu terytorialnego dostosowanie szkół do zmieniających się 

realiów. 

Dzisiaj, poprzez obniżkę podatku PIT, obniża się jednocześnie dochody samorządów i wysokość ich bu-

dżetów. W Gliwicach dochody z tego podatku stanowiły około 5–6% wpływów, w Warszawie – 7,2%, a w 

Krakowie i Wrocławiu – po 7%. A przecież to właśnie w takich jednostkach jak gmina realizuje się projekty 

najbliższe naszym obywatelkom i obywatelom. Tworzy się przyjazne do życia otoczenie. Z danych wynika, 

że łącznie gminy dostają 39,94% podatku PIT osób mieszkających na ich terytorium, powiaty – 10,25%, a 

województwa – 1,6%. Jak widzimy, ponad połowa podatku trafiała do samorządów, a co za tym idzie, to one 

dzisiaj tracą na tym najbardziej. 

Zgodnie z art. 167 ust. 1 Konstytucji RP „Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w 

dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań” oraz zgodnie z art. 167 ust. 4 „Zmiany w 

zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami 

w podziale dochodów publicznych”. Brak głębokich konsultacji z samorządami oraz wprowadzenia rozwią-

zań osłonowych może doprowadzić do sytuacji zapaści systemu finansowania polskich samorządów. Jak 

wykazują władze gminy Wyry z województwa śląskiego, na prośbę których zwracam się do Pana Premiera, 

budżet ich gminy zmniejszy się o 2 miliony zł, co znacząco wpłynie na jej kondycję finansową i możliwość 

realizacji zadań w obszarze wydatków bieżących oraz inwestycyjnych. 

W związku z tym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami. 

1. Czy Rada Ministrów planuje wprowadzić rozwiązania osłonowe dla polskich samorządów, tak by zre-

kompensować im straty finansowe spowodowane obniżką stawek podatku PIT? Jeśli tak, to jakie i kiedy 

zostaną one wprowadzone? Proszę o udzielenie możliwie konkretnej odpowiedzi. 

2. Czy wprowadzając opisywane regulacje, Rada Ministrów była w posiadaniu wiedzy, jak zmiany w 

stawkach podatku PIT wpłyną na kondycję finansową samorządów? Jeśli tak, proszę o przedstawienie wnio-

sków wynikających z posiadanej wiedzy. 

3. Czy Rada Ministrów planuje wprowadzenie reformy zmiany systemu finansowania samorządów, tak by 

mogły one dalej, utrzymując wysoki standard funkcjonowania, wykonywać powierzone im zadania publicz-

ne? Jeśli tak, to jakie są wstępne założenia tej reformy? 
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