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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Przedstawiam zbiór propozycji, jak uratować finanse samorządów terytorialnych, a także usprawnić pro-

ces radzenia sobie ze skutkami pandemii. Samorządowcy oczekują rozmów oraz wyprzedzających, adekwat-

nych, logicznych i konsekwentnych działań, a także solidarności w obrębie administracji publicznej. Nie 

kwestionują oni konieczności partycypacji w obecnej trudnej sytuacji państwa, niemniej jednak nie powinni 

pozostawać w izolacji, bez istotnego, znaczącego wsparcia. 

Z tych powodów poddaję Panu Premierowi pod rozwagę następujące propozycje wsparcia samorządów te-

rytorialnych: 

1. Przekazywanie adekwatnych środków na przerzucane do samorządów zadania. Powstrzymanie osłabia-

nia bazy podatkowej samorządów. Powstrzymanie powolnej recentralizacji kraju. 

2. Ustawowe poluzowanie terminów procedur i postępowań realizowanych przez j.s.t., na wzór przepisów 

wprowadzonych wiosną w ramach tarcz antycovidowych. 

3. Ustawowe poluzowanie terminów i wskaźników ograniczających finanse j.s.t. Zawieszenie „janosiko-

wego”. 

4. Zapewnienie gminom większego wpływu na decyzje o obostrzeniach epidemicznych, w tym te doty-

czące funkcjonowania szkół i przedszkoli. Samorządy mogłyby być przynajmniej pytane o zdanie przed 

ogłoszeniem kolejnych obostrzeń. 

5. Wzmocnienie współpracy sanepidu z samorządami, np. w zakresie wspólnego analizowania rozprze-

strzeniania się epidemii. Partycypacja samorządu mogłaby stanowić swoistą pomoc dla tej nadmiernie obcią-

żonej instytucji. 

6. Uwzględnianie opinii samorządów w zakresie kluczowych decyzji dotyczących edukacji. Złe przykłady 

z ostatnich dni to liczne, podejmowane przez rząd bez konsultacji z samorządami, decyzje dotyczące rozmai-

tych aspektów aktywności szkół. 

7. Współpraca w zakresie transformacji cyfrowej państwa, np. poprzez uruchomienie przez rząd pilotaży 

wybranych e-usług w poszczególnych miastach, a za ich pośrednictwem – na całych obszarach metropolital-

nych. Te pilotaże polegałyby przede wszystkim na rozbudowie i poprawie jakości e-usług, z wykorzystaniem 

systemów rządowych. 

8. Dokończenie prac nad zapowiadanymi zmianami w przepisach o planowaniu przestrzennym i w prawie 

budowlanym – oczywiście po konsultacji z samorządami – w taki sposób, by powstrzymać chaos przestrzen-

ny (w tym bezładne rozlewanie się zabudowy mieszkaniowej). Do tego dochodzą likwidacja szkodliwych 

specustaw (choćby lex deweloper) oraz zapewnienie spójności planowania przestrzennego z zarządzaniem 

strategicznym (plany i strategie muszą być spójne). Ustawy dotyczące COVID-19 nie powinny stanowić furt-

ki do rozmaitych naruszeń prawa. 

9. Ustawy metropolitalne dla największych ośrodków miejskich. Powoływane tą drogą związki metropoli-

talne powinny mieć wspólne wpływy z podatków i własną administrację. Pandemia nie zna granic! 

10. Uwzględnianie interesów i uwag samorządów (jako ośrodków przemysłu, nauki i innowacyjności) 

w polityce transportowej państwa, szczególnie w zakresie decyzji dotyczących inwestycji w najważniejsze 

szlaki transportowe (drogi, kolej, transport rzeczny) oraz towarzyszącą im infrastrukturę (np. huby transpor-

towe). 

11. Powstrzymanie planów pełnego podporządkowania ochrony zabytków w miastach konserwatorom 

wojewódzkim. Taka centralizacja w obecnych warunkach może przynieść dodatkowe straty i koszty. Sen-

sowne dzielenie się odpowiedzialnością za stan dziedzictwa materialnego jest bardzo potrzebne, szczególnie 

dziś. 

Samorządy nie tylko oczekują wsparcia, ale też je deklarują. Deklaracje te dotyczą następujących obsza-

rów: 

1. Jeszcze większy udział w zapewnianiu środków ochrony przed pandemią. 

2. Wsparcie transformacji cyfrowej państwa poprzez rozmaite pilotaże, zwłaszcza w większych miastach, 



a następnie wdrażanie wypracowanych tą drogą rozwiązań w gminach i powiatach w ramach obszarów me-

tropolitalnych. 

3. Pomoc (poprzez odpowiednio ukierunkowane i prowadzone polityki i inwestycje samorządowe) 

w osiągnięciu kluczowych dla państwa wskaźników strategicznych, zwłaszcza tych, które wynikają ze zobo-

wiązań międzynarodowych (choćby w ramach UE), np. w zakresie dekarbonizacji, gospodarowania odpada-

mi, poprawy jakości powietrza. 

4. Przygotowanie dla rządu (lub wspólnie z rządem) Koncepcji Rozwoju Kraju (w rozumieniu zaktuali-

zowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – patrz: art. 8a–8c – za przygotowanie takiej kon-

cepcji formalnie odpowiada rząd) z wykorzystaniem: zasobów (także kadrowych) i doświadczeń samorzą-

dów, zwłaszcza dużych miast i obszarów metropolitalnych; dorobku i know-how w zakresie identyfikacji 

trendów i prognostyki; stałej współpracy z innymi sektorami, w tym z biznesem, nauką i organizacjami poza-

rządowymi, a także z uwzględnieniem: rosnącej urbanizacji Europy i rosnącej roli miast; postępującej cyfry-

zacji życia (jej głównymi ośrodkami i promotorami są wszak duże miasta); reindustrializacji Europy; plurali-

zmu lokalnych wizji i rozwiązań; migracji, które również dotyczą głównie miast; wszelkich innych wyzwań 

współczesności, które koncentrują się w miastach, a wpływają na wizerunek i wskaźniki całych państw – 

vide: gospodarka obiegu zamkniętego, adaptacja do zmian klimatu, zużycie energii, epidemie, polityki doty-

czące nauki, edukacji, ochrony zdrowia itd. 

5. Wyraźna poprawa dbałości o wysoką jakość najważniejszych przestrzeni i obiektów publicznych jako 

wizerunkowych ikon Polski (przykłady: rynki miast, trakty handlowe w miastach, zabudowa śródmiejska 

itp.), oczywiście w zgodzie z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną krajobrazu, przy jednocze-

snym wykorzystaniu ich do podnoszenia jakości życia mieszkańców, poprawy dostępności i osiągania 

wskaźników z zakresu dekarbonizacji, adaptacji do zmian klimatu, poprawy jakości powietrza itp. Taka dba-

łość nie zawsze musi wiązać się z publicznymi inwestycjami (te zależą od właścicieli konkretnych przestrzeni 

i obiektów), gdyż po stronie samorządów mogą jej służyć takie instrumenty, jak wypracowywanie i promocja 

standardów estetycznych i budowlanych, odpowiednie zapisy w dokumentach planistycznych, dobra współ-

praca administracji samorządowej i rządowej w zakresie ochrony zabytków, planowanie i utrzymanie zieleni 

przez gminy. 

Rozmawiając z samorządowcami, będąc z nimi w stałym kontakcie, rząd może niezwykle wiele zyskać. 

Ważne, by była wola autentycznego kontaktu. 

Bogdan Zdrojewski 


