
Gdyby podczas głosowania w Sejmie za ustawą 
metropolitalną dla Pomorza opowiedziała się 

jednomyślnie cała opozycja i pomorscy posłowie PiS 
- ustawa weszłaby w życie. 



Kacper Płażyński, poseł PiS: 
- Pewnie zagłosuję za tą ustawą (...) Ta ustawa to duże 

pieniądze i jeszcze większa odpowiedzialność w rękach 
prezydentów, co do których mam zastrzeżenia i wątpliwości, 
czy dawanie większych pieniędzy w te ręce to dobry pomysł. 

Mimo to uważam, że wszyscy powinniśmy poprzeć 
systemowe rozwiązania dotyczące tworzenia 

metropolii. Trójmiasto.pl 14.09.2020

Kazimierz Smoliński, poseł PiS:
- Będziemy ją wspierać, ale musimy najpierw zobaczyć, jak 

zadziała na Śląsku, gdzie samorządowcy się jej dopiero uczą. 
Wszyscy zgodzili się, że taka ustawa jest potrzebna, 

ale wspieranie metropolii nie powinno odbywać się kosztem 
mniejszych miejscowości w regionie. Gazeta Wyborcza 19.09.2019

       Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski:
- Osobiście jestem zwolennikiem ustaw, które mają być pomocne 

w rozwiązywaniu problemów dużych aglomeracji miejskich. 
A takie w założeniach są wszelkie ustawy metropolitalne. 

Ostateczne swoje poparcie dla tej ustawy uzależniam od jej 
ostatecznego kształtu. Mam nadzieję, że ustawa zostanie 

przyjęta z wykorzystaniem doświadczeń innych metropolii, 
a także głosów ekspertów. Gazeta Wyborcza, 9.10.2020



       Aleksander Mrówczyński, poseł PiS:
- Na tę chwilę nie mam zdania w tej sprawie. Do momentu 
procedowania ustawy zostało jeszcze trochę czasu. Gdy projekt 

zostanie poddany pod głosowanie, na pewno wyrażę swoje zdanie 
dziennikbaltycki.pl, 19.01.2021

Magdalena Sroka, posłanka PiS: 
- Projekt jest wart uwagi. Nie chcę składać deklaracji; 

gdy tylko trafi do laski marszałkowskiej, będę mogła 
powiedzieć, czy jestem „za” lub „przeciw”. Rozwiązania 
z myślą o mieszkańcach zawsze są warte rozpatrzenia 

dziennikbaltycki.pl, 19.01.2021

Jarosław Sellin, poseł PiS:
- Nie znam tej ustawy w szczegółach. Gdy nasz klub zajmie się 

tym projektem w Sejmie, na pewno zapoznam się ze 
szczegółami. Przypuszczam, że będzie grupowe 

stanowisko wobec tej ustawy. dziennikbaltycki.pl, 19.01.2021

Artur Dziambor, poseł Konfederacji:
- Mamy swoje spory na poziomie centralnym, ale jesteśmy 
lokalnymi patriotami, którzy rozumieją, że ta ustawa jest 

bardzo ważna dla rozwoju Pomorza. Będę robił wszystko, 
by ona została uchwalona i będę przekonywał kolegów 

z Konfederacji, by poparli ten projekt. 
Trojmiasto.pl, 5.10.2020

Michał Urbaniak, poseł Konfederacji:
- Poprę tę ustawę dlatego, że zadaniem związku będzie 

rozwijanie transportu zbiorowego. Mam obawy, że ustawa 
będzie przedmiotem politycznych targów między PiS 

a politykami PO, znanych z nadużywania kompetencji 
w samorządzie. dziennikbaltycki.pl, 19.01.2021



Barbara Nowacka, posłanka KO:
- Ustawa jest dobra, potrzebna. Dzisiaj jednak kluczowe 

jest pytanie do posłów PiS – co oni na to? Czy są 
przekonani do rozwiązania, z którego skorzystają 

mieszkańcy Pomorza? 

Małgorzata Chmiel, posłanka KO:

- Od lat popieram uchwalenie ustawy o powołaniu Metropolii 

na Pomorzu. Oczywiście mamy dobrze funkcjonujące 

Stowarzyszenie OMGGS, ale ustawa metropolitalna 

przyniosłaby mieszkańcom regionu dużo więcej korzyści, 
co pokazuje przykład Górnego Śląska, gdzie kolejne gminy zabiegają 

o możliwość przystąpienia. Na Pomorzu ustawa byłaby z korzyścią 

dla rozwoju wszystkich ościennych gmin. Dałaby możliwość 

pozyskiwania środków unijnych, które łatwiej zdobyć dla projektów 

ponadlokalnych. Dotyczy to choćby dbania o jakość powietrza, 

budowy dróg czy inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami.

Agnieszka Pomaska, posłanka KO:

- W pełni popieram przyjęcie ustawy metropolitalnej 
dla Pomorza i z całych sił będę zabiegała o jej 

sprawne procedowanie. Ustawa metropolitalna to 
prawdziwy “must have” dla Pomorza!



Sławomir Neumann, poseł KO:

- To wielkie ośrodki są lokomotywą rozwoju dla całego 

regionu, a władze regionalne mają obowiązek z podatków z 

metropolii wspierać mniejsze miejscowości. Na całym świecie 

to w metropoliach są uczelnie i wielkie firmy, które dają rozwój 

całemu regionowi, a ludziom z mniejszych miejscowości należy 

umożliwić swobodny dostęp komunikacyjny do nich.

Piotr Adamowicz, poseł KO:

– Pytanie gdzie leży klucz, aby otworzyć tę ustawę. 
Klucze raczej nie leżą na Wiejskiej, tylko przy innej 
ulicy. Ważne są deklaracje poszczególnych posłów 
obozu Zjednoczonej Prawicy, ale jest to ciut za mało. 

Projekt został skierowany 30 września do pierwszego 
czytania i teraz jest pytanie jak długo będzie leżał. Tutaj 

potrzebna jest akcja społeczna, ale także akcja samorządów, 
które chcą uczestniczyć w projekcie metropolitalnym. 

Tadeusz Aziewicz, poseł KO:
Zagłosuję „za”. Efektywne zarządzanie metropolią 
wymaga odrębnej regulacji. To szansa i nadzieja na 

rozwiązanie wielu problemów, które przerastają możliwości 
poszczególnych samorządów woj. pomorskiego

dziennikbaltycki.pl, 19.01.2021



Jarosław Wałęsa, poseł PO:

- Jestem „za”. Ustawa metropolitalna dla województwa 
pomorskiego oznacza lepszą współpracę pomiędzy 
samorządami i ponad 200 mln zł, które pozostaną 

w regionie.  dziennikbaltycki.pl, 19.01.2021

Zbigniew Konwiński, poseł KO:

- Będę “za”.  Trzeba ułatwiać współpracę między samorządami. 

Granice między gminami i powiatami są ważne dla urzędników. 

Mieszkańcy chcą, żeby samorządowcy ułatwiali im życie, a ustawa 

da taką możliwość lokalnym włodarzom.
dziennikbaltycki.pl, 19.01.2021

Kazimierz Plocke, poseł KO:

– Będę głosować „za” przyjęciem ustawy 
metropolitalnej. To bardzo ważny dla mieszkańców 

Pomorza projekt, zarówno ze względów komunikacyjnych, 
społecznych, jak i gospodarczych. Duży może więcej.

dziennikbaltycki.pl, 19.01.2021

Jerzy Borowczak, poseł PO:

- Będę „za”. Ustawa metropolitalna to większa możliwość 
rozwoju naszego regionu. 

dziennikbaltycki.pl, 19.01.2021



Marek Rutka, poseł Lewicy:
- Jako poseł ziemi pomorskiej, gdynianin, projekt tej ustawy jest 

bardzo mi bliski. Ustawa metropolitalna to przede wszystkim 

możliwość pozyskiwania dofinansowania z programów unijnych i 

rządowych dla poprawy infrastruktury, transportu publicznego 

oraz ochrony środowiska i adaptacji regionu na postępującą 

zmianę klimatyczną. Będę przekonywał do przyjęcia jakże 

dla Nas wszystkich ważnej ustawy. Metropolią już od 

dawna jesteśmy, teraz musimy tylko postawić kropkę.

Joanna Senyszyn, posłanka Lewicy: 
- Trzeba wyraźnie podkreślić, że nasza ustawa 

działa na korzyść małych samorządów. To ważne 

zadanie dla mediów i dla samorządów, by mówić 

o korzyściach z tej ustawy. 

Beata Maciejewska, posłanka Lewicy: 
- Oczywiście, zagłosuję „za” ustawą 

metropolitalną, przede wszystkim dlatego, 

że wzmocni szanse rozwojowe Pomorza.
dziennikbaltycki.pl, 19.01.2021

 

Marek Biernacki, poseł PSL - Kukiz 15:

- Jestem wielkim zwolennikiem utworzenia 
pomorskiego związku metropolitalnego. Nie jest 

on wyzwaniem przyszłości, ale koniecznością dnia 
dzisiejszego. 



na TAK!
Adamowicz Piotr, KO
Aziewicz Tadeusz, KO
Borowczak Jerzy, KO
Chmiel Małgorzata, KO
Konwiński Zbigniew, KO
Neumann Sławomir, KO
Krzywonos-Strycharska Henryka, KO
Biernacki Marek, KP
Nowacka Barbara, KO
Plocke Kazimierz, KO
Pomaska Agnieszka, KO
Wałęsa Jarosław, KO
Rutka Marek, Lewica
Senyszyn Joanna, Lewica
Maciejewska Beata, Lewica
Dziambor Artur, Konfederacja
Urbaniak Michał, Konfederacja

Deklaracje pomorskich posłów dot. głosowania 
w sprawie ustawy metropolitalnej

Brak jednoznacznych 
deklaracji:

Sellin Jarosław, PiS
Mrówczyński Aleksander, PiS
Sroka Magdalena, PiS

na TAK z zastrzeżeniami

Płażyński Kacper, PiS
Cymański Tadeusz, PiS
Smoliński Kazimierz, PiS

Nie zabrali głosu:

Horała Marcin, PiS
Müller Piotr, PiS
Śniadek Janusz, PiS



www.ustawametropolitalna.pl


