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Szanowny Pan
Andrzej DUDA
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Prezydencie,
W nawiązaniu do rozmowy podczas spotkania przedstawicieli organizacji samorządowych z
Panem Prezydentem w dniu 25 maja br., podczas której poinformowaliśmy Pana m.in. o naszym
oświadczeniu w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów, regulującego płace samorządowe, zwracam się do Pana w imieniu Strony Samorządowej o skierowanie w trybie art. 191 ust. 1
pkt. 1, w związku z art. 188 pkt. 3 Konstytucji RP do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, ustawą o pracownikach
samorządowych oraz ustawą o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja br. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Z załączonych opinii prawnych, sporządzonych na zlecenie Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Województw RP wynika, że rozporządzenie:
a) jest niezgodne z delegacją zawartą w art. 37 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, co narusza postanowienie art. 92 Konstytucji RP,
b) jest niezgodne z zasadami ustalania wynagrodzeo pracowników samorządowych,
określonymi w art. 1 oraz art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
c) jest niezgodne z zasadami określonymi w art. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,
a przez to także z art. 9 Konstytucji RP,
d) powoduje bez żadnego merytorycznego uzasadnienia radykalne pogorszenie sytuacji
płacowej pracowników przy niezmienionym zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności, co jest
niezgodne z art. 24 Konstytucji RP,
e) zostało wydane w sposób niezgodny z przepisami ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regulującymi tryb jej pracy, co stanowi równocześnie naruszenie art. 4
ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.
Należy także podkreślid, że zarówno zawartośd, kontekst jak i sposób postępowania w tej
sprawie jest głęboko sprzeczny z zasadami pomocniczości, decentralizacji oraz samodzielności
samorządu terytorialnego, stanowiącymi w Konstytucji RP podstawy ustroju paostwa.
Szerokie uzasadnienie naszego wniosku jest zawarte w załączonych opiniach prawnych prof.
Krystiana Ziemskiego, prof. Huberta Izdebskiego i dra Mariusza Bidzioskiego.
Z wyrazami szacunku

(-) Wojciech Długoborski
Współprzewodniczący Komisji

