
(PO) Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
(PiS) Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
(PSL) Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
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Przewodniczący
Zastępca
Przewodniczącego

Zastępca
Przewodniczącego

Zastępca
Przewodniczącego

Jadwiga 
Rotnicka (PO)

Sławomir 
Sadowski (PiS)

Janusz 
Sepioł (PO)

Michał
Boszko (PSL)

Władysław 
Dajczak (PiS)

Zbigniew 
Meres (PO)

Ireneusz
Niewiarowski (PO)

Bohdan
Paszkowski (PiS)

Mariusz Witczak (PO) Stanisław 
Jurcewicz (PO)

Władysław 
Ortyl (PiS)
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Pierwszy okres transformacji ustrojowej demokratycznego 
państwa polskiego przypadający na lata 90. XX wieku 
w istotny sposób wpłynął na główne kierunki 
działań podejmowanych w tym czasie przez komisję. 
Koncentrowała się ona na podejmowaniu prac i inicjatyw 
ustawodawczych zmierzających do decentralizacji władzy 
oraz budowania autentycznego samorządu terytorialnego.
Dużym osiągnięciem komisji w tamtym okresie były 
przygotowane przez nią projekty regulacji prawnych 
dotyczących samorządu terytorialnego oraz ordynacji 
wyborczej do rad gmin. Parlament uchwalił te 
fundamentalne dla ustroju państwa ustawy w 1990 r. 
Przywracały one autonomię i niezależność samorządu 
terytorialnego w Polsce. Pełna transformacja ustrojowa 
administracji publicznej w Polsce dokonała się osiem 
lat później, po uchwaleniu przez parlament ustaw 
o samorządzie powiatowym i wojewódzkim. Wprowadzono 
wówczas trójstopniowy podział terytorialny państwa.
Lata poprzedzające przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 r. to okres aktywnej pracy komisji 
i Senatu nad dostosowaniem ustawodawstwa polskiego 
do prawa europejskiego. Przedmiotem szczególnego 
zainteresowania komisji było wykorzystanie funduszy 
unijnych przez samorządy.

Podczas prac legislacyjnych komisja konsekwentnie 
opowiada się za reformami zmierzającymi 
do decentralizacji władzy oraz do przekazywania 
kompetencji, zadań i środków finansowych samorządom 
lokalnym. Ta problematyka jest poruszana także na
konferencjach i seminariach organizowanych przez 
komisję. Poza podejmowaniem prac nad ustawami 
uchwalonymi przez Sejm i inicjatywami kierowanymi 
przez Marszałka Senatu komisja aktywnie bierze udział 
w pracach nad powołaniem pod patronatem Marszałka 
Senatu Forum Samorządności przy Senacie RP. Forum ma 
być stałą platformą współpracy Senatu z przedstawicielami 
władz samorządowych, organizacjami obywatelskimi 

oraz ekspertami wspierającymi rozwój samorządności. 
Oczekuje się, że bezpośrednim efektem pracy forum 
będą rekomendacje legislacyjne oraz programy społeczne 
dotyczące życia publicznego i obsługi obywateli.

W lutym 2010 r. Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej była współorganizatorem 
spotkania komisji parlamentów państw Grupy 
Wyszehradzkiej, które odbyło się w Krakowie. 
Tematyka spotkania dotyczyła roli polityki regionalnej 
w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego oraz 
wykorzystania środków UE na ochronę dziedzictwa 
kulturowego.
Komisja i Senat aktywnie włączają się w inicjatywy 
promujące dobre praktyki w administracji publicznej 
i działalności samorządu terytorialnego. Przykładem 
są coroczne konkursy organizowane pod patronatem 
Marszałka Senatu – „Sołtys Roku” oraz „Samorządowy 
Lider Zarządzania”. Senatorowie uczestniczą również 
w spotkaniach zagranicznych poświęconych wymianie 
doświadczeń dotyczących tworzenia i działania 
administracji rządowej i samorządowej, a także sami 
organizują podobne spotkania. Dotychczas komisja 
gościła delegacje z Gruzji, Indonezji oraz Rosji.
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