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Protokół drugiego posiedzenia  

Senackiego Zespołu Samorządowego 

 

Senacki Zespół Samorządowy na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2021 r. podpisał  

ze stowarzyszeniami: „Samorządy dla Polski”, „Wielkopolska – Kierunek Europa”, „Dolny 

Śląsk – Wspólna Sprawa” oraz „Łączy nas samorząd”, porozumienie na rzecz rozwoju 

samorządów terytorialnych.  

W imieniu Zespołu porozumienie podpisali jego przewodniczący, senator Zygmunt 

Frankiewicz oraz wiceprzewodniczący - senatorowie Magdalena Kochan, Ryszard Bober  

i Ryszard Świlski. W imieniu stowarzyszenia „Samorządy dla Polski” porozumienie podpisał 

Jacek Karnowski. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak reprezentował Stowarzyszenie 

„Wielkopolska – Kierunek Europa”. Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia reprezentował 

Stowarzyszenie „Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa”. Porozumienie podpisał też Prezydent 

Miasta Tychy Andrzej Dziuba, prezes Stowarzyszenia „Łączy nas samorząd”,. 

Porozumienie sygnowali także inni obecni na posiedzeniu członkowie Zespołu oraz 

zaproszeni samorządowcy.  

Na wstępie porozumienia wskazano, że „sukces opozycji demokratycznej w wyborach 

parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. zapoczątkował odzyskiwanie i budowanie demokracji  

w Polsce na każdym szczeblu. Pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe  

z 27 maja 1990 r. rozpoczęły bezprecedensowy w całej historii Polski okres rozwoju gmin  

i miast”. 

Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do współpracy w przygotowywaniu 

senackich inicjatyw legislacyjnych, które służyć będą rozwojowi polskiej samorządności oraz 

dalszej poprawie jakości życia w polskich gminach i miastach.  

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Senackiego Zespołu Samorządowego 

senator Zygmunt Frankiewicz poinformował gości, że akces do Zespołu zgłosiło  



18 senatorów, z których większość pracowała w samorządach różnych szczebli. Celem 

powołania Zespołu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie samorządu 

terytorialnego pomiędzy osobami i podmiotami pracującymi na rzecz samorządu. Zespół 

będzie też podejmował inicjatywy ustawodawcze, dotyczące problemów sygnalizowanych 

przez podmioty reprezentujące samorząd terytorialny. 

Uczestnicy posiedzenia wskazywali na postępującą centralizację Polski i związane z nią 

coraz liczniejsze przypadki odbierania społecznościom lokalnym prawa do decydowania  

o swoich sprawach oraz o wypracowanych przez mieszkańców dochodach. Podkreślano,  

że samorządy nie mogą być marginalizowane, jak to ma miejsce w Polskim Ładzie, nie mogą 

być pozbawiane części dochodów np. z tytułu podatku PIT. Głos samorządów nie może być 

pomijany w takich ważnych kwestiach jak reforma szpitali czy działalności kuratorów 

oświaty. Jak podkreślali sygnatariusze porozumienia, to samorządowcy, w większości 

bezpartyjni, którzy uzyskali bezpośredni mandat zaufania od swoich mieszkańców, każdego 

dnia pracują na rzecz swoich społeczności. Budują wspólnoty otwarte i wspierające, 

przyjazne dla każdego mieszkańca – niezależnie od jego poglądów. Podkreślono,  

że stowarzyszenia samorządowe pragną wspólnie umacniać demokrację lokalną, wspierać 

wszystkich mieszkańców Polski w budowie zamożnych, samodzielnych i tolerancyjnych 

lokalnych wspólnot w zjednoczonej Europie.  

 

 

 


