OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

STOP Janosikowe

nazwa podmiotu

Rafał Szczepański stojący na czele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
ws. zmiany tzw. Ustawy janosikowej

dokładny adres

Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa

gmina

Warszawa

powiat

Warszawa

województwo

mazowieckie

telefon

22 698 50 71

adres strony internetowej

www.stopjanosikowe.pl

faks
adres e-mail

kontakt@stopjanosikowe.pl

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza

 działalność edukacyjna i wychowawcza
 działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej


działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
We współpracy z obywatelami, samorządami i władzami lokalnymi, stołeczny
przedsiębiorca i społecznik Rafał Szczepański rozpoczął akcję „STOP Janosikowe”, która
zaowocowała złożeniem w Sejmie obywatelskiego projektu nowelizacji tzw. ustawy
„janosikowej” nakładającej nadmierne obciążenia fiskalne na dynamicznie rozwijające
się regiony kraju, by wesprzeć rozwój mniej zamożnych samorządów. Spowodowało
to destabilizację finansową m.in. województwa mazowieckiego. Prace nad zmianą
przepisów, których niekonstytucyjność orzekł Trybunał Konstytucyjny, trwają
w parlamencie. Wymiernym efektem akcji zainicjowanej przez Rafała Szczepańskiego jest
decyzja Sejmu o zmniejszeniu „janosikowego” dla Mazowsza o 200 mln. zł w 2015 r.

5. Opis działań
Przyczyny zorganizowania kampanii STOP Janosikowe
U podstawy działań, które zaowocowały orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego
stwierdzających niekonstytucyjność niektórych przepisów tzw. ustawy „janosikowej”,
nakładającej nadmierne obciążenia fiskalne na lepiej radzące sobie finansowo samorządy
oraz przygotowaniem projektu ustawy obywatelskiej zmieniającej niekonstytucyjne przepisy
leżało przekonanie stołecznego przedsiębiorcy i społecznika Rafała Szczepańskiego,
że ustawa, która w myśl solidaryzmu społecznego miała wzmacniać słabsze samorządy, nie
tylko nie spełnia tego warunku, ale utrudnia rozwój dynamicznie rozwijających się
samorządów doprowadzając je w skrajnych przypadkach do skrajnej finansowej zapaści.
Rażącym przykładem niekorzystnego działania przepisów „janosikowych” jest stołeczna
dzielnica Praga Północ, która ma ogromne problemy z wydobyciem się z wieloletnich
zaniedbań inwestycyjnych i społecznych. Projekt rewitalizacji tej dzielnicy od lat odsuwany
jest w czasie z powodów finansowych. Warszawa obciążana jest ponad miarę
zobowiązaniami z tytułu tzw. ustawy „janosikowej”. Płacąc daninę na biedniejsze regiony
kraju nie ma szans na realizowanie koniecznej, bieżącej polityki inwestycyjnej wspierającej
rozwój biedniejszej części miasta. Ten sam problem dotyczy Województwa Mazowieckiego,
które zmuszone było do zaciągania kredytów, by płacić kolejne raty „janosikowego”, bez
szans nie tylko na prowadzenie normalnej działalności, ale kosztem swych wielu
biedniejszych obszarów (200 z 300 najbiedniejszych gmin wiejskich znajduje się na
Mazowszu). Z podobnymi problemami musi mierzyć się wiele polskich miast i powiatów.
Cele zorganizowania kampanii STOP Janosikowe
U początku drogi do zaangażowania obywateli w poparcie dla nowelizacji tzw. ustawy
„janosikowej” leżało przekonanie, że należy stworzyć system bardziej sprawiedliwy, który
nie osłabia finansowo dynamicznie rozwijających się obszarów kraju, ale tworzy mechanizm
pozwalający rozwijać się harmonijnie samorządom w całej Polsce.
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Działania przeprowadzone w ramach kampanii STOP Janosikowe
W 2010 r. Rafał Szczepański zdiagnozował problem, że tzw. ustawa „janosikowa” jest
nadmiernym obciążeniem dla wielu samorządów, a jej przepisy budzą wątpliwości
konstytucyjne. Na jego zlecenie powstała opinia konstytucjonalisty, doktora habilitowanego
nauk prawnych Marcina Wiącka, z której wynikało, że przepisy ustawy „janosikowej” mogą
naruszać konstytucję. Dokument ten został przedstawiony Radzie Warszawy, która na tej
podstawie zaskarżyła przepisy ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Skargę do TK wniósł
także Kraków.
Trybunał Konstytucyjny rozpatrując skargę Warszawy i Krakowa uznał część
obowiązujących przepisów za niekonstytucyjne. Wydał także postanowienie sygnalizacyjne
stwierdzające, że „janosikowe” narusza porządek prawny Rzeczpospolitej i zalecił
Parlamentowi poprawienie ustawy.
W 2014 r. orzekając na wniosek województwa mazowieckiego, Trybunał stwierdził,
że ustawa „janosikowa” nakłada nieproporcjonalnie wysokie zobowiązania fiskalne
na województwo mazowieckie i uznał, że w części dotyczącej województw jest ona
niezgodna z konstytucją. Rafał Szczepański aktywnie współpracował z województwem
mazowieckim w sprawie skargi do TK.
Wymiernym efektem akcji zainicjowanej przez Rafała Szczepańskiego i jego aktywnego
wsparcia dla działań Mazowsza na rzecz zmniejszenia „janosikowego” jest doraźna decyzja
Sejmu o obniżeniu tego zobowiązania dla Mazowsza o 200 mln zł. w 2015 r.
Kolejną skargę na przepisy tzw. ustawy „janosikowej” złożyła w 2014 r. Koalicja Powiatów
kierowana przez starostę legionowskiego Jana Grabca. Także przy tym projekcie aktywnie
współpracował Rafał Szczepański.
Zanim jednak Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył skargi Warszawy, Krakowa i Mazowsza,
Rafał Szczepański powierzył prawnikom pod kierunkiem dr hab. Marcina Wiącka
przygotowanie obywatelskiego projektu nowelizacji tzw. ustawy „janosikowej”, która
proponowała inne rozwiązania dla wsparcia uboższych samorządów i zmieniała
niesprawiedliwe przepisy. Powołał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i rozpoczął akcję
STOP Janosikowe. W ciągu 3 miesięcy obywatelski projekt nowelizacji ustawy poparło ponad
157 tysięcy obywateli z wielu regionów Polski i dokument ten został złożony w Sejmie.
Dzięki szeroko prowadzonej akcji edukacyjnej, panelom dyskusyjnym, wykorzystaniu
mediów tradycyjnych i społecznościowych, wsparciu samorządów oraz władz lokalnych
problemem wypracowania jak najkorzystniejszych przepisów wspierających harmonijny
rozwój Polski lokalnej zajęło się wielu polityków i ekonomistów. Obywatelski projekt stał się
podstawą do dalszych prac parlamentarnych nad nowelizacją tzw. ustawy „janosikowej”.
W projekt zmiany przepisów „janosikowych” zainicjowany przez Rafała Szczepańskiego
zaangażowało się wiele autorytetów z dziedziny samorządu, prawa i finansów. Marszałek
województwa Mazowieckiego Adam Struzik powołał zespół ds. reformy „janosikowego”,
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którego aktywnym członkiem jest Rafał Szczepański. W jego ramach działają m.in.:
dr Aleksander Nelicki, specjalista ds. finansów samorządu, prof. dr hab. Hubert Izdebski,
konstytucjonalista, specjalista prawa administracyjnego, prof. dr. hab. Teresa DabrowskaRomanowska, prof. dr hab. Bogdan Dolnicki, prof. dr hab. Elżbieta Komberger-Sokołowska,
prof. dr hab. Wiesława Mierniec, prof. dr hab. Krzysztof Opolski. Ponadto, w ramach prac
nad reformą „janosikowego” Rafał Szczepański konsultował projekt z wieloma autorytetami
z dziedziny prawa, samorządu i finansów. Wsparcia dla projektu i kierunku zmian obecnych
przepisów zaproponowanego przez Rafała Szczepańskiego udzielił sędzia Jerzy Stępień, były
przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego.
Projekt STOP Janosikowe (rozumiany jako całość działań zmierzających do zmiany
przepisów tzw. ustawy „janosikowej”, czyli wnioski do Trybunału Konstytucyjnego oraz
przygotowanie i procedowanie nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy)
to przykład, jak wiele
mogą zdziałać obywatele dzięki determinacji i osobistemu
zaangażowaniu w kwestie funkcjonowania Państwa. To także przykład na to, jak wiele
można osiągnąć w oparciu o obowiązujące mechanizmy demokratyczne i stosując przepisy
prawa. Obywatele połączeni wspólną ideą potrafiącą nadać jej kształt prawny stają się dla
organów Państwa pełnoprawnym podmiotem, którego racji należy wysłuchać i nawiązać
dialog.
Reasumując, podjęto następujące działania w ramach kampanii STOP Janosikowe













Akcja informacyjna skierowana do mieszkańców gmin, powiatów i województw
płacących „janosikowe”,
Zebranie 10 tysięcy podpisów pod petycją do Ministra Finansów w sprawie reformy
„janosikowego”,
Zlecenie przygotowania profesjonalnej ekspertyzy prawnej, wykonanej przez
konstytucjonalistę dr hab. Marcina Wiącka, związanej ze stanem faktycznym oraz
pożądaną reformą systemu „janosikowego”,
Przygotowanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego,
Zorganizowanie i zarejestrowanie społecznego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji informacyjnej związanej z „janosikowym”,
Zebranie w ustawowo przewidzianym terminie ponad 157 tysięcy ważnych podpisów
na rzecz obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego,
Złożenie do Sejmu projektu ustawy oraz przeprowadzenie pierwszego czytania
obywatelskiego projektu ustawy przez Rafała Szczepańskiego, które zakończyło się
skierowaniem projektu do dalszych prac w Sejmie,
Prace oraz działalność informacyjna w Parlamencie RP w ramach propagowania
projekt tu ustawy – udział Rafała Szczepańskiego w szeregu spotkań, komisji
i podkomisji,
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Wspieranie innych inicjatyw obywatelskich, samorządowych oraz parlamentarnych,
zmierzających do reformy „janosikowego”, które pojawiły się w trakcie prowadzonej
przez Rafała Szczepańskiego szerokiej kampanii informacyjnej nt. „janosikowego”,
Zainicjowanie i wspieranie działań, mających na celu wystąpienie samorządu m. st.
Warszawy do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą dotyczącą niekonstytucyjności
części przepisów „janosikowego”,
Działania doradcze i konsultacyjne oraz prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej,
związanej ze złożoną przez samorządy Warszawy i Krakowa oraz samorząd
Mazowsza, skarg do Trybunału Konstytucyjnego na obecne przepisy w sprawie
„janosikowego”.

W trakcie trwania kampanii STOP Janosikowe udało się przygotować i przeprowadzić
szeroką debatę publiczną na temat zasad działania funduszy równoważących
i wyrównawczych w samorządach. Uświadomić szerokie spektrum grup społecznych na
temat istniejących mechanizmów finansowania samorządów, występowania opłat
wyrównawczych i równoważących, będących elementami solidaryzmu społecznego między
samorządami oraz zorganizować dyskusję na szczeblu samorządowym i parlamentarnym na
temat „janosikowego”.
Kampania STOP Janosikowe została wsparta przy wykorzystaniu nowoczesnych
i tradycyjnych kanałów informacyjnych:
 strona internetowa kampanii oraz profile w mediach społecznościowych odwiedzone
zostały ponad 3 mln 901 tysięcy razy przez ponad 1 mln 702 tysiące internautów, którzy
brali udział w setkach dyskusji, w których zostawili tysiące wpisów, opinii i uwag,
 przygotowano i rozdano ponad 100 tysięcy ulotek informacyjnych,
 pojawiło się ponad 20 tysięcy artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych
oraz wpisów w internecie na temat kampanii STOP Janosikowe,
 50 listów z poparciem kampanii i inicjatywy ustawodawczej, zostało przesłanych do
przez statutowe ciała przedstawicielskie organów samorządowych oraz organizacje
lokalne i pozarządowe z całego kraju,
 ponad 300 zaangażowanych w całym kraju wolontariuszy pracowało na rzecz akcji
 odbyło się ok. 100 spotkań w sprawie reformy „janosikowego” z udziałem Rafała
Szczepańskiego.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Tylko dzięki inicjatywie Rafała Szczepańskiego, zaangażowaniu obywateli i ich poparciu dla
idei zmian niekorzystnych i niesprawiedliwych przepisów możliwe było złożenie w Sejmie
obywatelskiego projektu nowelizacji tzw. ustawy janosikowej. To z kolei spowodowało
konieczność rozpoczęcia prac w parlamencie nad obowiązującym przepisami. Wydawać by
się mogło, że temat zobowiązań fiskalnych ponoszonych przez bogatsze samorządy na rzecz
tych o niższych dochodach jest problemem odległym od zainteresowań Polaków. Nic
bardziej mylnego. Liczby mówią same za siebie, w ciągu 3 miesięcy ponad 157 tys. obywateli
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poparło tak trudny i skomplikowany projekt nowelizacji ustawy. To dowód, że Polacy
dojrzeli do bardziej bezpośredniego zaangażowania się w proces stanowienia prawa.
Rozumieją, że ich głos jest ważny nie tylko przy urnie wyborczej, ale że wspierając ważne dla
nich inicjatywy, które w sposób bezpośredni wpływają na jakość życia ich samych i ich
rodzin mogą mieć wpływ na kierunek zmian w naszym kraju.
Gdyby nie aktywność Rafała Szczepańskiego i głos obywateli, niesprawiedliwe
i niekonstytucyjne jak się okazało przepisy byłyby obowiązującym prawem i przez kolejne
lata prowadziłyby na skraj przepaści rozwijające się samorządy, które muszą się zadłużać,
by ponosić koszty finansowego wsparcia dla gmin uboższych wyręczając w ten sposób
Państwo. Na początku drogi, która zaowocowała akcją STOP Janosikowe stając się jedną
z najbardziej znanych oddolnych inicjatyw propaństwowych była diagnoza - m.st.
Warszawa, Kraków, woj. Mazowieckie i inne samorządy ponoszą nadmierne wydatki
fiskalne na rzecz mniej zamożnych obszarów kraju drastycznie ograniczając nakłady na rzecz
miasta i regionu. Skoro obowiązki te narzuca tzw. ustawa „janosikowa”, to trzeba na drodze
demokratycznej dążyć do ich zmiany. Konstytucja daje obywatelom prawo do bardziej
bezpośredniego wyrażania swoich potrzeb, dając grupie 100 tys. obywateli możliwość
zgłaszania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, Ważne, by mechanizm ten był poważnie
traktowany przez organy władzy, zbyt często bowiem istnieje pokusa, by lekceważąc
obywateli odrzucać przygotowane przez nich projekty już w pierwszym czytaniu sejmowym.
Akcja STOP Janosikowe zyskała uznanie nie tylko obywateli. Doceniają ją także samorządy:
10 lipca 2013 r. Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska wręczyła
Wyróżnienie Zasłużony dla m.st. Warszawy inicjatorowi akcji STOP Janosikowe Rafałowi
Szczepańskiemu i grupie jego najbliższych współpracowników. Wręczając je podkreśliła,
że jest to gest uznania ze strony Rady dla niezwykle godnej popularyzacji postawy
społecznikowskiej mającej na celu doprowadzenie do reformy „janosikowego”.
To wieloletnie działanie przyczyniło się do tworzenia coraz bardziej świadomych struktur
społeczeństwa obywatelskiego i to chyba jest najważniejsza, choć może niezamierzona wartość dodana
akcji STOP Janosikowe – podkreśliła Przewodnicząca Rady.
13 listopada 2014 r. w Teatrze Kamienica w Warszawie marszałek Adam Struzik wręczył
Rafałowi Szczepańskiemu – inicjatorowi akcji STOP Janosikowe Medal Pamiątkowy ”PRO
MASOVIA”. - Wygrana Mazowsza z „Janosikowym” to zasługa wielu osób, jedną z nich jest pan
Rafał Szczepański, który od początku mocno angażował się w zmianę niesprawiedliwych
i krzywdzących nasz region przepisów. Powstanie akcji STOP Janosikowe to wyraz tego
zaangażowania – powiedział marszałek Adam Struzik.
Akcja STOP Janosikowe zyskała także instytucjonalne poparcie wielu samorządów. Rady
39 Gmin, Powiatów i Miast wyraziły swoje poparcie dla inicjatywy Rafała Szczepańskiego
przyjmując stosowne uchwały (dokumenty w załączeniu):
Listy z poparciem ustawodawczej wystosowały m.in. od następujące instytucje:
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Gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski – Prezes Związku Powstańców Warszawy,
w imieniu ZPW
Rada Gminy Gorzyce
Rada Gminy Jerzmanowa (woj. zachodniopomorskie)
Rada Gminy Kleszczów (woj. Łódzkie)
Rada Gminy Lesznowola (woj. mazowieckie)
Rada Gminy Marklowice (woj. śląskie)
Rada Gminy Michałowice (woj. mazowieckie)
Rada Gminy Mielnik (woj. podlaskie)
Rada Gminy Nadarzyn (woj. mazowieckie)
Rada Gminy Nieporęt (woj. mazowieckie)
Rada Gminy Ornotowice (woj. śląskie)
Rada Gminy Ożarowice (woj. śląskie)
Rada Gminy Przykona (woj. wielkopolskie)
Rada Gminy Puchaczów (woj. lubelskie)
Rada Gminy Raszyn (woj. mazowieckie)
Rada Gminy Rewal (woj. zachodniopomorskie)
Rada Gminy Rząśnia (woj. łódzkie)
Rada Gminy Słupno (woj. mazowieckie)
Rada Gminy Stare Babice (woj. mazowieckie)
Rada Gminy Szczerców (woj. łódzkie)
Rada Gminy Ustronie Morskie (woj. zachodniopomorskie)
Rada Gminy w Rudna (woj. dolnośląskie)
Rada m.st. Warszawy
Rada Miasta Kozienice (woj. mazowieckie)
Rada Miasta Legionowo (woj. mazowieckie)
Rada Miasta Milanówka (woj. mazowieckie)
Rada Miasta Płocka (woj. mazowieckie)
Rada Miasta Sopotu (woj. pomorskie)
Rada Miasta Wodzisławia Śląskiego (woj. śląskie)
Rada miejska Czerwionki-Leszczyn (woj. śląskie)
Rada Miejska Miasta Podkowy Leśnej (woj. mazowieckie)
Rada Miejska w Łaziskach Górnych ( woj. śląskie)
Rada Miejska w Blachowni (woj. śląskie)
Rada Miejska w Gogolinie (woj. Opolskie)
Rada Miejska w Kleczewie (woj. lubelskie)
Rada Miejska w Lubinie (woj. dolnośląskie)
Rada Miejska w Łebie (woj. pomorskie)
Rada Miejska w Łomiankach (woj. mazowieckie)
Rada miejska w Radlinie (woj. śląskie)
Rada Miejska w Sławkowie (woj. śląskie)
Rada Powiatu Głogowskiego(woj. dolnośląskie)
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Rada Powiatu Mikołowskiego (woj. śląskie)
Rada Powiatu Piaseczyńskiego (woj. mazowieckie)
Rada Powiatu w Częstochowie
Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Rada Powiatu Wołomińskiego
Prezydent Miasta Radom

Także media niezwykle aktywnie towarzyszyły projektowi zmian przepisów tzw. ustawy
janosikowej od samego początku obszernie zdając relacje z postępów prac. (w załączeniu
kilka spośród kilkuset publikacji).

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Nakłady poniesione przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej to kwota 99 630 tys. zł
(zgodnie ze sprawozdaniem finansowym złożonym przez Komitet).

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Trudności w realizacji projektu wynikają przede wszystkim z niedostatecznego
przygotowania instytucji państwa do prowadzenia efektywnego dialogu z obywatelami,
którzy wykorzystując demokratyczne procedury starają się zmienić niekorzystne
i niekonstytucyjne przepisy. Administracja rządowa podchodzi z nadmierną ostrożnością do
inicjatyw obywatelskich, nie angażując się w sposób dostateczny w poważną merytoryczną
dyskusję. Najważniejszy wniosek na przyszłość dla lepszej i efektywniejszej pracy na rzecz
dobra wspólnego to większa otwartość na współpracę i dialog z obywatelami ze strony
administracji i parlamentu.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Wdrożenie obywatelskiego projektu o tak złożonym charakterze nie byłoby możliwe bez
prowadzenia jednoczesnych działań na wielu płaszczyznach. To najważniejszy wniosek. Po
pierwsze trzeba mieć mocne argumenty prawne, dlatego potrzebna jest współpraca
merytoryczna z autorytetami prawnymi, ekspertami w danej dziedzinie. Jednocześnie
konieczna jest praca nad pozyskaniem wsparcia dla projektu właściwych organów, osób,
instytucji. Należy dążyć do zainteresowania i poparcia znaczącej grupy obywateli dla
proponowanej inicjatywy. To z kolei wymaga pracy edukacyjnej, wykładów, organizacji
paneli dyskusyjnych i spotkań na terenie kraju, nie ograniczając się do wsparcia lokalnego.
Konieczna jest współpraca z mediami tradycyjnymi oraz wykorzystanie dla promocji idei
także nowoczesnych mediów społecznościowych. Ważne jest także nieustające lobbowanie
na rzecz projektu wśród polityków oraz praca na rzecz pozyskania poparcia kolejnych
instytucji, grup obywateli, związków, stowarzyszeń, itp. Chodzi o nieustanne zdobywanie
wsparcia dla obywatelskiej inicjatywy także po złożeniu projektu w Sejmie. Niezbędna jest
determinacja i wytrwałość.
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Z dotychczasowego doświadczenia z obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi wynika,
że „poległy” one w parlamencie już na początku drogi legislacyjnej. Bez determinacji
i wytrwałości w działaniach już po złożeniu obywatelskiego projektu w parlamencie, to jedno
z najważniejszych osiągnięć demokracji pozostanie tylko intencją zapisaną na papierze a nie
rzeczywistym mechanizmem stanowienia prawa. Obywatele chcą się angażować
w działalność „Pro Publico Bono” zarówno na poziomie społeczności lokalnej, jak
i ogólnokrajowej. Przepisy dają im taką możliwość. Ważne jest, by inicjatywy oddolne miały
wsparcie organów państwa, by dostrzegały one potencjał obywateli i ich dążenie do pracy
dla dobra wspólnego.
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