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Protokół z wspólnego posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego 

Rozwoju oraz Senackiego Zespołu Samorządowego 

 

 

 

W dniu 7 grudnia 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się wspólne posiedzenie Senackiego 

Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Senackiego Zespołu Samorządowego, podczas 

którego przedstawiono raport pt. „Finanse samorządów terytorialnych po pandemii.  

Od kryzysu do rozwoju”. Jego autorem są senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Wadim 

Tyszkiewicz oraz Marek Wójcik, ekspert i pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich.  

Rozpoczynając spotkanie senator Krzysztof Kwiatkowski, Przewodniczący 

Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju zaznaczył, że ten dzień jest wyjątkowy, 

ponieważ sejmowa komisja budżetowa pracuje nad budżetem na rok 2022.  

Pan senator zauważył, „już wiemy, że w tym budżecie nie będzie zrekompensowania strat 

samorządów z tytułu ograniczonego finansowania zadań zlecanych im przez rząd. Nie będzie 

także rekompensaty przyszłych strat z powodu wprowadzenia Polskiego Ładu” W Polskim 

Ładzie jest zawarta zachęta do przechodzenia na zryczałtowany podatek przychodowy,  

z którego to podatku samorządy nie mają dochodów. Natomiast skorzystają z tego 

przedstawiciele wolnych zawodów np. architekci, medycy czy informatycy. Polski Ład 

likwiduje też opodatkowanie w formie karty podatkowej, które jest znaczącym dochodem 

gmin. Tymczasem spadki dochodów z tytułu PIT nie zrekompensują wpływów z CIT. 

Senator Wadim Tyszkiewicz, uważa, że obecnie zmierzamy do zmierzchu samorządu, 

którego podstawę stanowi przecież samorządność. Niestety, mamy obecnie do czynienia  

z trendem klientelizmu wobec władzy centralnej. Według senatora podstawą funkcjonowania 

samorządów jest udział w podatkach, bo to samorząd najlepiej wie, w jaki sposób wydawać 

pieniądze, by dobrze służyły mieszkańcom. Senator podkreślił, że samorządy powinny dążyć 

do budowania silnych dochodów własnych. Dochody własne gwarantują niezależność od 

uznaniowości tego, czy innego rządu. Dzięki współpracy samorządów i przedsiębiorców żyje 

się nam coraz lepiej, podsumował pan senator.   



Przewodniczący Senackiego Zespołu Samorządowego senator Zbigniew 

Frankiewicz podkreślił, że trzeba mówić o samorządzie, bronić go. Trzeba nagłaśniać 

problemy i je udokumentować. W raporcie wyjaśniamy jak pogarsza się sytuacja samorządów  

a tymczasem rząd wykorzystując telewizję publiczną rozgłasza jak samorządom dobrze się 

wiedzie i ile one skorzystają na rozwiązaniach Polskiego Ładu. Stworzenie raportu, który 

będzie prezentowany na dzisiejszym posiedzeniu jest niezmierne ważne, by ludzie wiedzieli 

jak naprawdę przedstawia się sytuacja samorządów w Polsce.  

Marek Wójcik, ekspert i pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich 

prezentując raport podkreślił, że opiera się on na konkretnych faktach i liczbach. Podzielił 

zdanie senatora Kwiatkowskiego, że obecnie mamy do czynienia z klientelizmem.  

Rząd ogranicza finanse samorządów, ograniczając w ten sposób ich autonomię. Samorządom 

ogranicza się dochody a ponadto przeznaczane są na to, co zadecydował rząd, a nie samorząd. 

Kłóci się to z zasadą pomocniczości zapisaną w konstytucji. Odwrócenie tego trendu może 

nastąpić jedynie  dzięki zwiększaniu dochodów własnych samorządów. Niezbędna zatem jest 

taka zmiana ustawy o finansach jednostek samorządu terytorialnego (JST), aby odpowiadała 

ona wyzwaniom cywilizacyjnym stojącym przed Polską. 

Pan Wójcik zwrócił uwagę na postępujące negatywne zjawisko systematycznego 

zwiększania skali dotacji celowych w strukturze dochodów JST (z 22,9% w 2014 r. do 30% w 

2020 r.) z równoczesnym spadkiem udziału dochodów własnych (z 50,7% do 48%). 

Świadczy to o poważnym ograniczaniu samodzielności samorządów. Pan Wójcik uważa, że 

dla rozwoju samorządów kluczowe jest posiadanie nadwyżki budżetowej. Przy odpowiednio 

wysokim poziomie, jest ona zabezpieczeniem przed utratą płynności finansowej. Autorzy 

raportu wskazują, że samorządy wniosły duży wkład we wsparcie przedsiębiorców w okresie 

pandemii COVID-19, same zaś nie otrzymały adekwatnego wsparcia ze strony władzy 

centralnej. Nakładanie na samorządy coraz większej liczby zadań, bez odpowiedniego 

poziomu finansowania oraz działania inwestycyjne powodują, że brakujące środki finansowe 

muszą być pożyczane np. w bankach lub finansowane w drodze emisji obligacji. Zmiany 

demograficzne i przeciwdziałanie im należą do największych wyzwań, jakie stoją nie tylko 

przed państwem, ale także przed samorządami. Skutki zmian demograficznych to dla 

samorządów spadek dochodów z PIT i CIT, spadek dochodów z tytułu opłat za usługi 

komunalne i ograniczanie popytu na usługi lokalnych przedsiębiorców. Głównym celem tego 

raportu jest stworzenie zasad dobrych praktyk w gospodarowaniu środkami finansowymi 

samorządów oraz współpracy między nimi.  

 



Po prezentacji raportu uczestnicy posiedzenia wypowiadali się na temat reform 

finansów samorządów. Senator Kwiatkowski proponuje zmienić strukturę dochodów 

własnych JST poprzez zastąpienie udziału w podatkach dochodowych, dodatkami 

samorządowymi do państwowych podatków. Zaleca wprowadzenie udziału  

w zryczałtowanym podatku przychodowym na tym samym poziomie, co udziały w PIT. 

Proponuje wprowadzenie udziału w podatku od towarów i usług i wprowadzenie mechanizmu 

obligatoryjnego rekompensowania strat JST w przypadku utraty części dochodów. Jego 

zdaniem konieczna jest reforma podatków i opłat lokalnych. Konieczna jest też przebudowa 

zasad podziału subwencji ogólnej, zwłaszcza tej przeznaczone na cele oświatowe.  

Pani senator Danuta Jazłowiecka popiera pomysł zawarty w raporcie dotyczący 

rezygnacji przez samorządy z inwestycji w infrastrukturę techniczną na rzecz inwestycji 

społecznych. Jej zdaniem samorządy powinny inwestować w kapitał ludzki. Pani senator 

dociekała też, czy są już przygotowane projekty reformy administracyjnej i w jakich 

kierunkach będzie zmierzała.  

Pani senator Ewa Matecka uważa, że raport jest niezwykle potrzebny samorządom. 

Jest to dokument, który doskonale diagnozuje sytuację w jakiej znajdują się samorządy i co 

ważne proponuje różne rozwiązania istniejących problemów. Raport przedstawia zadania 

jakie stoją przed samorządem. Dlatego powinien on trafić do jak najszerszego grona 

samorządowców. 

Kończąc posiedzenie senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował uczestników,  

że raport w wersji elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej Senatu pod 

adresem:https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/senat/zespoly/samorzad/rap

ort_finanse-samorzadow-po-pandemii_forp_fpk__2021_11_25-1.pdf 

 

(P.B.) 
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