
Warszawa, dnia 27 lipca 2018 r.  

 

 

Protokół z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich      

i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi. 

 

 

W dniu 25 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Wspierania 

Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi, którego porządek 

obejmował następujące punkty: 

1) przekazanie informacji w sprawie wyników ankiety dotyczącej jednolitej ustawy 

samorządowej oraz prezentacja stanowisk zebranych gości i członków Zespołu, 

2) przedstawienie przez Pana Dyrektora Piotra Świąteckiego prośby z jaką do Zespołu 

zwróciła się  Zakopiańska Fundacja Narodowa Skansen. 

Pani Senator Alicja Zając otworzyła kolejne posiedzenie Zespołu i przywitała 

zgromadzonych. Następnie zaprezentowała wyniki ankiety samorządowej. Podziękowała 

ankietowanym za zaangażowanie i odpowiedź na inicjatywę Pana Marszałka Stanisława 

Karczewskiego wyrażoną w piśmie z dnia 14 listopada 2017 r. dotyczącą ustosunkowania się 

przedstawicieli samorządu terytorialnego i województw w Polsce do propozycji opracowania 

jednolitej ustawy. 

Stanowiska prezentowane przez przedstawicieli województw, samorządowców i byłych 

parlamentarzystów w większości przychylały się do koncepcji opracowania spójnej, 

ustrojowej ustawy zastępującej co najmniej ustawy: o samorządzie gminnym, powiatowym                       

i samorządzie województwa. 

Pani Senator przypomniała główne założenie dotyczące ujednolicenia samorządowych 

aktów prawnych jakim jest usunięcie powtórzeń tej samej materii i rozbieżności                         

w regulacjach aktów. 

Przypomniała także, że idea rozpoczęcia prac nad projektem zintegrowanej ustawy                  

o samorządzie pojawiła się w związku z nie do końca zaspokojonymi oczekiwaniami 

przedstawicieli samorządu  w Polsce w stosunku do obowiązujących regulacji prawnych. 

Prowadząca zwróciła także uwagę no to, że fakt podjęcia inicjatywy legislacyjnej 

powinien zostać poprzedzony uzyskaniem wspólnego stanowiska zainteresowanych,  

akceptacją rządu i prezydenta i jednostek samorządu terytorialnego.  



W dalszej części posiedzenia głos zabrała Pani dr Barbara Fedyszak – Radziejowska 

socjolog i doradca Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, która określiła zespół ustaw 

samorządowych jako zapis historii Polski i odzwierciedlenie procesu, harmonogramu                               

i przebiegu budowy samorządu terytorialnego. 

Pani doktor wyraziła także aprobatę dla słów jednego z ankietowanych 

Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP Pana Marka Olszewskiego, opowiadającego 

się za powołaniem komisji kodyfikacyjnej prawa samorządowego, jednocześnie podkreślając, 

że inicjatywa Pana Marszałka jest trudna do realizacji. 

 Jako kolejny głos zabrał Pan Senator Augustyn, przypominając, że problem 

ujednolicenia ustaw samorządowych powracał już kilkukrotnie  i jego zdaniem warto byłoby 

zorganizować spotkanie zainteresowanych przedstawicieli samorządu terytorialnego. Senator 

nie był również zaskoczony wynikami przeprowadzonej ankiety. 

Następnie Pani Senator Dorota Czudowska przypomniała o historycznych związkach 

Senatu z samorządem. Zdaniem Pani Senator powiaty są potrzebne, gdyż organizują życie               

w mniejszych społecznościach, a także odpowiadają za sprawne działanie służb tj. policji, 

straży pożarnej, pogotowia oraz działalność szpitali i realizowane na terenie powiatu 

inwestycje. 

Następnie głos zabrał Pan Senator Kazimierz Kleina, którego zdaniem nie powinno 

tworzyć się jednej ustawy regulującej tak wiele zagadnień. Parlamentarzysta poparł  tezę Pani 

doktor  Barbary Fedyszak – Radziejowskiej, mówiącą o tym jak ważne jest tło historyczne 

pakietu ustaw ukazujące rozwój samorządu w Polsce.  

Zdaniem Senatora utworzenie jednolitej ustawy samorządowej mogłoby zostać odebrane 

przez samorządy jako pretekst do ograniczenia ich kompetencji. 

W dalszej części debaty głos zabrał Pan Senator Antoni Szymański, który zgodził się                 

z przedmówcą. Poddał także pod dyskusję pomysł przeprowadzenia roboczej konferencji 

obrazującej na jakim etapie prac znajduje się ustawa. 

Na zakończenie debaty wypowiedział się Pan Paweł Janik Zastępca Dyrektora Biura 

Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP. 

Prelegent zapewnił o przekazaniu stanowisk zaprezentowanych przez zebranych swoim 

przełożonym w Kancelarii Prezydenta.  

Po zakończeniu debaty Pan Piotr Świątecki Dyrektor Biura Spraw Senatorskich 

Kancelarii Senatu przedstawił zgromadzonym prośbę skierowaną do Parlamentarnego 

Zespołu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi 



dotyczącą nieuregulowanych spraw własnościowych z jakimi boryka się Zakopiańska 

Fundacja Narodowa Skansen. 

Członkowie Zespołu wspólnie zdecydowali o tym, aby Fundacja swych praw dochodziła 

na drodze cywilnoprawnej. 

 

 

 

 

 

 

 


