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Szanowny Pan 
Andrzej Duda 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Ruch Autonomii Śląska z nadzieją przyjął zapowiedź referendum w sprawie zmiany 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To okazja nie tylko do dokończenia reformy 
samorządowej, która utknęła w martwym punkcie, ale również do rozwiązania 
problemu, stanowiącego niechlubne dziedzictwo okresu stalinizmu - nielegalnego 
dekretu Krajowej Rady Narodowej, znoszącego autonomię Województwa Śląskiego. 

Ustawa konstytucyjna z dnia 15 lipca 1920 roku zawierająca statut organiczny 
Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. Nr 73, poz. 497), zmieniona ustawami z dnia 
8 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 146), z dnia 30 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 69, poz. 449), z dnia 18 października 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 608), z dnia 
13 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 224) i ustawą z dnia 18 marca 1925 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 240) została nielegalnie zniesiona dekretem Krajowej Rady 
Narodowej z 6 maja 1945 roku (Dz. U. 1945 nr 17 poz. 92). Co więcej, zmiana 
przedmiotowego Statutu Organicznego, wprowadzona poprzez nadanie nowego 
brzmienia art. 44 zgodnie z art. 81 ust. 3 Ustawy Konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 
roku, również została dokonana ze złamaniem zasady praworządności. 

Prawa ustawodawstwa i samorządu śląskiego zostały więc zniesione nielegalnie, bo 
bez zgody wspólnoty regionalnej. W związku z powyższym apelujemy o ogłoszenie 
wyborów do Sejmu Śląskiego (w granicach województwa sprzed 2 X 1938 r.) w celu 
usankcjonowania stanu prawnego. 

Panie Prezydencie, zdajemy sobie sprawę, że powrót do autonomii województwa 
śląskiego w jej przedwojennym kształcie nie jest możliwy. Dziś w rozwiniętych 
państwach dużej i średniej wielkości samorząd (zwłaszcza na poziomie regionalnym) 
jest tożsamy z autonomią. Nie jest on przyznawany regionom w drodze wyjątku, ale na 
zasadzie powszechności. Wbrew obiegowej opinii autonomia nie jest niczym innym jak 
realną samorządnością i stać się może skuteczną odpowiedzią na wyzwania rozwojowe 
Rzeczpospolitej. Autonomia to czytelny podział kompetencji pomiędzy administracją 
rządową a samorządem regionalnym oraz sprawiedliwy i niepodważalny system 
finansowania województw. 

W imieniu Ruchu Autonomii Śląska apeluję, aby w projektowanym referendum 
uwzględniono postulat przyznania prawa do autonomii regionalnej wszystkim 
województwom. 

Panie Prezydencie, liczymy na Pańską determinację w dążeniu do odrzucenia tradycji 
komunistycznego bezprawia, kontynuowanej po roku 1989, i podjęcie kroków na rzecz 
uznania dekretu z 6 maja 1945 roku za nieważny. Jesteśmy przekonani, że działanie 
to zainicjuje budowę dobrobytu i pomyślności Rzeczypospolitej poprzez uznanie prawa 
regionów do autonomii – realnej samorządności. 

Z wyrazami szacunku 
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