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Podsumowanie aktywności i kluczowych efektów 

pracy ZPP 
 

Związek Powiatów Polskich, jako jedna z najbardziej powszechnych 

ogólnopolskich organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, 

od początku swojego istnienia (w tym także w okresie sprawozdawczym), stawia 

sobie za cel wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie 

i obronę wspólnych interesów powiatów i miast na prawach powiatu, 

a także kształtowanie wspólnej polityki. Związek nie zapomina także 

o konieczności stałego wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji 

powiatów, wspierania wymiany doświadczeń, czy upowszechniania 

modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. 

Siła Związku Powiatów Polskich drzemie głównie w mocnym mandacie 

jaki dają mu powiaty i miasta na prawach powiatu – Członkowie Związku. 

Dzięki temu wsparciu Związek ma możliwość 

odważnego reprezentowania powiatowego środowiska samorządowego. 

Realizację swoich założeń Związek Powiatów Polskich prowadzi przy wykorzystaniu 

swoich statutowych organów oraz biura. 

 

Aktywność i kluczowe efekty prac, w okresie od 26 lutego do 25 maja 2016 

roku przedstawiono poniżej. 

 

W okresie sprawozdawczym, w skali kraju, sumarycznie odbyło się 18 posiedzeń 

Konwentów Powiatów poszczególnych województw. Podczas których poruszono 

kilkadziesiąt spraw oraz przyjęto 23 stanowiska. Natomiast przewodniczący 

Konwentów z poszczególnych województw skierowali do biura Związku 31 pism.  

Głównym organem analizującym i podejmującym decyzję w Związku jest jego 

Zarząd. W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie stacjonarne oraz 

jedno internetowe. Członkowie Zarządu rozpatrzyli ponad 40 zagadnień, podjęli 

8 uchwał i przyjęli 1 stanowisko. 

Organem z jednej strony – zgodnie ze statutem – kontrolnym, ale z drugiej wspiera-

jącym, z głosem doradczym dla Zarządu ZPP była Komisja Rewizyjna. W okresie 

sprawozdawczym Komisja ta spotkała się jeden raz. Należy jednak podkreślić, 

że członkowie Komisji brali aktywny udział w posiedzeniach Zarządu ZPP. 

Również przewodniczący Konwentów Powiatów z poszczególnych województw 

czynnie uczestniczyli w spotkaniach Zarządu Związku. 

Reasumując, w okresie sprawozdawczym wszystkie organy Związku Powiatów 

Polskich przyjęły sumarycznie 19 stanowisk w sprawach kluczowych dla powiatów 

i miast na prawach powiatu. Stanowiska te były analizowane i przedkładane 

odpowiednim organom centralnym, a ich przekaz niejednokrotnie był dodatkowo 

artykułowany przez przedstawicieli ZPP w ramach różnych spotkań. 
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Działalność Związku Powiatów Polskich opiera się głównie na aktywności biura ZPP. 

To pracownicy i eksperci zatrudnieni w Związku, w ramach swoich codziennych 

działań, realizują zadania wskazane przez organy ZPP i wynikające z celów i zadań 

stawianych przed Związkiem. 

Praca ta polega głównie na prowadzeniu analiz aktów prawnych poddawanych 

konsultacjom publicznym. W tym miejscu należy wskazać, że w okresie 

sprawozdawczym prawnicy ZPP przeanalizowali łącznie 120 aktów prawnych, z czego 

do 22 przygotowali szczegółową opinię prawną. Niejednokrotnie przygotowanie tych 

opinii poprzedzało przeprowadzenie prac badawczych (w okresie sprawozdawczym 

w ten sposób postąpiono w ośmiu przypadkach). 

Główna aktywność ZPP odbywa się na płaszczyźnie współpracy pomiędzy organami 

państwa, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. Walka 

o interes powiatów i miast na prawach powiatu realizowana jest tu głównie poprzez 

właściwe reprezentowanie głosu środowiska samorządu powiatowego. Realizacją tego 

zadania zajmują się zarówno eksperci biura Związku, jak i przedstawiciele ZPP 

wskazani przez organy Związku. 

Główny sposób działań odbywa się poprzez artykułowanie stanowisk środowiska 

samorządowego na płaszczyźnie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

(oraz jej zespołów tematycznych), komisji sejmowych i senackich, czy też innych 

ciał, jak np. komitetów monitorujących, sterujących, etc. 

W tym miejscu warto więc wskazać, że w okresie sprawozdawczym, przedstawiciele 

i eksperci biura Związku wzięli udział w kilkudziesięciu różnego rodzaju spotkaniach, 

na których poruszano problematykę funkcjonowania samorządów powiatowych. 

Działalność reprezentantów Związku wykracza także poza granice naszego kraju. 

Nasi delegaci pracują w ramach struktur unijnych, w tym głównie odbywa się to w: 

Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych 

Europy, Radzie Gmin i Regionów Europy, a także Europejskiej Konfederacji Władz 

Lokalnych Szczebla Pośredniego. Delegaci ZPP do ww. organów pilnują, aby 

prawodawstwo unijne uwzględniało głos środowiska samorządowego, w tym ten 

dotyczący działalności szczebla samorządu powiatowego. 

 

Zaangażowanie organów i biura Związku przekłada się na konkretne 

wymierne efekty. Wśród wybranych, z okresu sprawozdawczego, warto wskazać, 

na poniższe. 

 Resort infrastruktury i budownictwa zaakceptował uwagi Związku Powiatów 

Polskich wniesione do rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie 

dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego 

oraz wzorów tych dokumentów, dzięki czemu powiaty nie poniosą dodatko-

wych kosztów (pierwotna propozycja resortu dotyczyła konieczności 

ponoszenia przez powiaty opłat za dodatkowe zabezpieczenia blankietów 

zaświadczenia na wykonywanie transportu zbiorowego). 

 Resort zdrowia zaakceptował uwagi Związku Powiatów Polskich do Narodo-

wego Programu Zdrowia. 
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 Wynegocjowana została możliwość sięgania przez powiaty po środki finansowe 

(krajowa pula 75 mln zł) z funduszu leśnego, które można przeznaczać 

na plany urządzenia lasów (dotyczy lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa). 

 Dzięki interwencji ZPP nabywanie lasów przez samorządy zostało wyłączone 

spod reżimu prawa pierwokupu (dotyczy ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie 

niektórych ustaw). 

 Resort edukacji częściowo uwzględnił postulaty ZPP dotyczące zasad udziela-

nia dotacji (dotyczy nowelizacji ustawy o systemie oświaty). 

 ZPP wywalczył możliwość przeznaczania 1% środków finansowych, związanych 

z przyznawaniem i wypłatą dodatków wychowawczych w ramach Programu 

500+, na obsługę administracyjną realizowaną przez powiaty (zadanie 

to realizowane jest w ramach obowiązków wynikających z ustawy o wspiera-

niu rodziny i systemie pieczy zastępczej), 

 etc. 

Działalność Związku w okresie sprawozdawczym wykraczała poza płaszczyznę 

legislacyjną. Związek Powiatów Polskich czynnie angażował się także w organizację 

i współorganizację różnego rodzaju konferencji. 

Ponadto eksperci i przedstawiciele ZPP, jeżdżąc po całym kraju, prowadzili szereg 

bezpłatnych warsztatów i szkoleń dedykowanych pracownikom samorządowym 

(np. z zakresu pieczy zastępczej, czy nowelizacji Prawa zamówień publicznych). 

W okresie sprawozdawczym sumarycznie zrealizowano 12 dni szkoleniowych. 

Eksperci przygotowywali i współpracowali także przy tworzeniu publikacji książko-

wych poświęconych problematyce samorządowej oraz przygotowywali artykuły pra-

sowe – głównie o charakterze konsultacyjno-doradczym, publikowane w prowadzo-

nym przez Związek portalu internetowym Dziennik Warto Wiedzieć (zlokalizowanym 

pod adresem  www.wartowiedziec.org). Warto podkreślić, że w ciągu tego okresu 

sprawozdawczego przygotowali oni ponad 1000 artykułów prasowych. 

Dzięki swojej wielopłaszczyznowej działalności Związek Powiatów Polskich umacnia 

swoją markę. W okresie sprawozdawczym o patronat Związku zwróciło się kilkadzie-

siąt różnego rodzaju podmiotów, a ZPP objęło patronatem 21 przedsięwzięć.  

Kolejnym elementem działalności ZPP były także realizowane projekty, na które 

Związek pozyskuje środki z innych źródeł niż składki członkowskie. Dzięki ich 

realizacji ZPP może w większym wymiarze wspierać samorządy, szczególnie 

powiatowe, w doskonaleniu profesjonalnego świadczenia usług publicznych. Dzięki 

temu stale zwiększa się liczba powiatów i miast na prawach powiatu, które 

skutecznie i profesjonalnie świadczą usługi publiczne. 

Szczegółowe zobrazowanie działalności Związku Powiatów Polskich w okresie 

sprawozdawczym zostało przedstawione w kolejnych rozdziałach niniejszego 

sprawozdania. 
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Działalność organów statutowych 
 

Szczegółowe informacje o pracach wszystkich organów Związku ujęto w kolejnych 

podrozdziałach. 

 

Konwenty Powiatów regionalnymi mandatariuszami ZPP 
 

Do realizacji celów statutowych Związek Powiatów Polskich powołał 16 Konwentów 

Powiatów (w każdym województwie). Zadaniem Konwentu jest reprezentowanie 

interesów członków Związku w danym regionie. Konwent pełni rolę 

doradczą względem organów ZPP i może w szczególności przyjmować 

własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu ZPP pisma 

o podjęcie interwencji – w sprawach związanych z celami statutowymi 

Związku. Ponadto Konwent Powiatów może współpracować z organami 

administracji rządowej i samorządowej w danym województwie. 

 

W okresie od 26 lutego do 25 maja br., w skali kraju, 

sumarycznie odbyło się 18 posiedzeń Konwentów Powiatów. 

Podczas nich poruszono  blisko 40 spraw 

oraz przyjęto 23 stanowiska. 

Jednocześnie przewodniczący konwentów 

skierowali do Biura ZPP 31 pism. 

 

 

Zestawienia dotyczące prac poszczególnych Konwentów przedstawiono na poniżej 

zamieszczonej tabeli (uwaga: zestawienia na podstawie danych przekazanych przez 

poszczególne Konwenty do Biura ZPP). 

 

L.P. Dzień podjęcia 

Podjęte przez 

Konwent Powiatów 

Województwa 

Stanowisko w sprawie 

1 19 lutego Świętokrzyskiego 
organizacji publicznego transportu zbio-

rowego 

2 19 lutego Opolskiego 

poszerzenia granic Miasta Opola 

kosztem Gminy Dąbrowa, Gminy Dob-

rzeń Wielki, Gminy Komprachcice, Gmi-

ny Prószków oraz gminy Turawa, wcho-

dzących w skład Powiatu Opolskiego 

3 22 lutego Małopolskiego 

terminu realizacji działania 12 – Infra-

struktura Społeczna, poddziałanie 

12.1.3 - Infrastruktura ochrony zdrowia 

o znaczeniu subregionalnym   
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4 22 lutego Małopolskiego 

podziału środków finansowych w ra-

mach Poddziałania 7.1.3 Drogi subre-

gionalne - SPR RPO WM 2014-2020 

5 22 lutego Małopolskiego 
realizacji i finansowania programu 

„Rodzina 500 plus” 

6 29 lutego Śląskiego 
finansowania zadań z zakresu admini-

stracji rządowej    

7 29 lutego Śląskiego 

propozycji zmian w ustawie z 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i syste-

mie pieczy zastępczej 

8 29 lutego Śląskiego 

zmian przepisów prawa w zakresie 

likwidacji centrów obsługi placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

9 29 lutego Śląskiego 
zmian ustawy z 16 grudnia 2010 roku 

o publicznym transporcie zbiorowym 

10 9 marca Wielkopolskiego 

zmiany zapisów ustawy z 16 grudnia 

2010 roku o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 

z późn. zm.) oraz przesunięcia daty 

wejścia w życie przepisów nakłada-

jących na powiaty obowiązek organi-

zacji i finansowania publicznego tran-

sportu zbiorowego 

11 11 kwietnia Lubelskiego 

akceptacji „Diagnozy i planu szkolni-

ctwa zawodowego w województwie 

lubelskim do roku 2025” 

12 14 kwietnia Mazowieckiego 
ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki 

Wisły 

13 14 kwietnia Łódzkiego 

realizacji zdań z zakresu organizowania 

i finansowania publicznego transportu 

zbiorowego 

14 15 kwietnia  Małopolskiego 

zrzeczenia się przez Województwo 

Małopolskie odszkodowań za nierucho-

mości przyjęte pod drogi publiczne 

w trybie specustawy drogowej   

15 16 kwietnia Małopolskiego 

sposobu finansowania pobytu miesz-

kańców DPS na terenie województwa 

małopolskiego 

16 16 kwietnia  Małopolskiego 

proponowanego wprowadzenia zmian 

w zapisach ustawy z 18 lipca 2001 roku 

– Prawo wodne 

17 19 kwietnia Lubuskiego 

podjęcia identyfikacji projektów poza-

konkursowych w działaniu 9.3.1 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej – projekty 

realizowane poza formułą ZIT Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 

– Lubuskie 2020 
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18 21-22 kwietnia 
Kujawsko-

Pomorskiego 
projektu ustawy – Prawo wodne 

19 21-22 kwietnia 
Kujawsko-

Pomorskiego 

planowanego konkursu na drogi lokalne 

(gminne i powiatowe) w ramach Działa-

nia 5.1. Infrastruktura drogowa, sche-

mat: drogi lokalne 

20 21-22 kwietnia 
Kujawsko-

Pomorskiego 

zwolnienia z opłat dokumentów 

urzędowych w sytuacjach określonych 

w uchwalonej dnia 1 kwietnia 2016 

roku ustawie o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totali-

tarnego przez nazwy budowli, obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej 

21 21-22 kwietnia 
Kujawsko-

Pomorskiego 

obowiązku corocznego podejmowania 

uchwały dotyczącej wysokości opłat 

i kosztów związanych z usuwaniem po-

jazdów z dróg i ich przechowywaniem 

22 13 maja Podlaskiego 

programu rozwoju gminnej i powiato-

wej infrastruktury drogowej na lata 

2016 - 2019 

23 13 maja Podlaskiego 

budowy lub modernizacji dróg lokal-

nych w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

 

W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Konwentów Powiatów skierowali 

do Biura ZPP 31 pism w sprawach ujętych w poniżej zamieszczonym zestawieniu 

tabelarycznym. 

 

L.P. Z dnia 

Od Konwentu 

Powiatów 

Województwa 

Pismo w sprawie 

1 2 marca Wielkopolskiego 

Prośba o przekazanie informacji o ewen-

tualnym wydłużeniu terminu na dostoso-

wanie podmiotów wykonujących działal-

ność leczniczą (dotyczy rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. 

pytanie dot. map potrzeb zdrowotnych) 

2 2 marca Pomorskiego 

Informacja o zwołaniu posiedzenia Kon-

wentu (15 marca 2016 roku) i porządek 

obrad  

3 3 marca 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Zbiorcze zestawienie uwag do kryteriów 

oceny formalnej i merytorycznej „Pro-

gramu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019" (tzw. dawnych „schetynówek”)  



 

Strona | 9  

 

L.P. Z dnia 

Od Konwentu 

Powiatów 

Województwa 

Pismo w sprawie 

5 3 marca Śląskiego 

Dotyczące możliwości pozyskania przez 

powiat środków finansowych z NFZ 

na dofinansowanie realizacji programów 

polityki zdrowotnej (skierowane do Mini-

stra Zdrowia – do wiadomości ZPP) 

6 3 marca Śląskiego 

Dotyczące ustawy o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych (skierowane 

do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

– do wiadomości ZPP) 

7 8 marca Mazowieckiego 
Informacja o zwołaniu posiedzenia Kon-

wentu (14-15 kwietnia 2016 r.) 

8 10 marca Lubuskiego 
Protokół z posiedzenia Konwentu 

(28 lutego 2016 r.) 

9 16 marca 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Informacja o zwołaniu posiedzenia Kon-

wentu (18 marca 2016 r.) i porządek 

obrad 

10 18 marca 
Warmińsko-

Mazurskiego 

Zaproszenie na posiedzenie Konwentu 

(7 kwietnia 2016 r.) 

11 21 marca Lubuskiego 
Zaproszenie na posiedzenie Konwentu 

(1 kwietnia 2016 r.) 

12 22 marca Pomorskiego 
Protokół z posiedzenia Konwentu 

(15 marca 2016 r.) 

13 23 marca Świętokrzyskiego 
Protokół z posiedzenia Konwentu 

(19 lutego 2016 r.) 

14 23 marca Małopolskiego 
Protokół z posiedzenia Konwentu 

(22 lutego 2016 r.) 

15 23 marca Świętokrzyskiego 

Pismo kierowane do UOKiK wraz ze sta-

nowiskiem w sprawie organizacji publi-

cznego transportu zbiorowego 

16 29 marca Mazowieckiego 
Porządek obrad posiedzenia Konwentu 

(14-15 kwietnia 2016 r.) 

17 5 kwietnia Małopolskiego 
Zaproszenie na posiedzenie Konwentu 

(15-16 kwietnia 2016 r.) 

18 6 kwietnia Wielkopolskiego 
Zaproszenie na posiedzenie Konwentu 

(18 kwietnia 2016 r.) 

19 7 kwietnia Lubuskiego 
Protokół z posiedzenia Konwentu 

(1 kwietnia 2016 r.) 

20 8 kwietnia Lubuskiego 
Zaproszenie na posiedzenie Konwentu 

(19 kwietnia 2016 r.) i porządek obrad 

21 8 kwietnia Łódzkiego 

Informacja o zwołaniu posiedzenia Kon-

wentu (14 kwietnia 2016 r.) i porządek 

obrad 

22 11 kwietnia Podlaskiego 
Zaproszenie na posiedzenie Konwentu 

(21 kwietnia 2016 r.) i porządek obrad 
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L.P. Z dnia 

Od Konwentu 

Powiatów 

Województwa 

Pismo w sprawie 

23 12 kwietnia Opolskiego 

Informacja o zwołaniu posiedzenia Kon-

wentu (19 kwietnia 2016 r.) i porządek 

obrad 

24 13 kwietnia 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Informacja o zwołaniu posiedzenia Kon-

wentu (21-22 kwietnia 2016 r.) 

i porządek obrad 

25 15 kwietnia Wielkopolskiego 
Porządek obrad posiedzenia Konwentu 

(18 kwietnia 2016 r.) 

26 20 kwietnia 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Zaktualizowany porządek obrad posie-

dzenia Konwentu (21-22 kwietnia 2016 

roku) 

27 25 kwietnia Łódzkiego 

zmiany w ustawie o zmianie ustawy 

o wspieraniu rozwoju usług i sieci tele-

komunikacyjnych art. 3 – Prawo Geode-

zyjne i Kartograficzne w zakresie opłat 

wymienionych w załączniku 

28 25 kwietnia Łódzkiego 
Protokół z posiedzenia Konwentu 

(14 kwietnia 2016 r.) 

29 27 kwietnia Lubuskiego 
Protokół z posiedzenia Konwentu 

(19 kwietnia 2016 r.) 

30 27 kwietnia Małopolskiego 
Protokół z posiedzenia Konwentu 

(15-16 kwietnia 2016 r.) 

31 5 maja 
Mazowieckiego i 

Podlaskiego 

Informacja o wspólnym posiedzeniu 

Konwentów (12-14 maja 2016 r.) 

i porządek obrad 
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Zarząd ZPP przedstawicielem środowiska powiatowego 
 

Organem wykonawczym Związku Powiatów Polskich jest Zarząd. 

 

W okresie od 26 lutego do 25 maja br. 

odbyły się 2 posiedzenia Zarządu ZPP, 

z czego 1 posiedzenie miało charakter stacjonarny, 

natomiast 1 internetowy. 

 

 

Posiedzenie stacjonarne miało miejsce 29 lutego 2016 roku w Pałacu Kultury i Nauki 

w Warszawie. 

 

 

W trakcie ww. posiedzeń Zarząd rozpatrzył ponad 40 zagadnień, 

przyjął 1 stanowisko oraz podjął 8 uchwał. 

 

 

Stanowisko przyjęte przez Zarząd ZPP (wspólnie z Ogólnopolskim Stowa-

rzyszeniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dla Naszych Dzieci): 

 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie funkcjonowania jednostek obsługujących 

dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Szczegółową tematykę obrad poszczególnych posiedzeń Zarządu ZPP 

przedstawiono poniżej. 

 

Posiedzenie Zarządu nr 1/2016 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 

 Przyjęcie porządku obrad. 

 
Część I – z udziałem Tomasza Żuchowskiego, 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. 

  
 Planowane kierunki zmian prawa związanego z realizacją inwestycji 

budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego. 
 Przyszłość mechanizmów wsparcia budowy i modernizacji sieci dróg 

powiatowych. 

 Perspektywy wdrożenia nowego systemu publicznego transportu 
zbiorowego w skali powiatu - propozycje ewentualnych zmian 

legislacyjnych, w tym zmian w zakresie prawa wyłącznego. 
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Źródło: Archiwum ZPP 

 

Część II – wewnętrzna 
 

 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonar-
nymi posiedzeniami Zarządu. 

 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 14/15 i Nr 15@/15 oraz 

materiałów przyjętych podczas tych posiedzeń. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu Związku Powiatów Polskich za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem 
finansowym za rok 2015, sporządzonym na podstawie ustawy o rachun-
kowości wraz z projektem uchwały Zgromadzenia Ogólnego. 

 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Powiatów 
Polskich na rok 2016 wraz z projektem uchwały Zgromadzenia Ogólnego. 

 Omówienie tematyki stanowisk Zgromadzenia Ogólnego. 
 Dyskusja nad projektem sprawozdania Zarządu z działalności Związku 

Powiatów Polskich w 2015 r.  

 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wydatku  
o wartości powyżej 20.000 zł i na zbycie środka trwałego. 

 Podjęcie uchwały w sprawie utraty członkostwa w Związku Powiatów 
Polskich przez Powiat Złotoryjski.  

 Sprawy różne. 

 

Posiedzenie Zarządu nr 2@/2016 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

organizacji publicznego transportu zbiorowego. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego w sprawie: 

 propozycji zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
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 zmian ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie 

zbiorowym;  

 finansowania zadań z zakresu administracji rządowej; 

 zmian przepisów prawa w zakresie likwidacji centrów obsługi placówek 

opiekuńczo – wychowawczych. 

 Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie finansowania zadań oświa-

towych realizowanych przez szkoły i placówki niepubliczne wraz z odpowiedzią 

otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

zmiany zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) oraz przesunięcia daty 

wejścia w życie przepisów nakładających na powiaty obowiązek organizacji 

i finansowania publicznego transportu zbiorowego. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 

11 marca 2016 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 

Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, które odbyło się  14 marca 2016 r. w Warszawie. 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Związek 

Powiatów Polskich do realizacji projektu „System monitorowania usług 

publicznych – koncepcja SMUP”. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 15 marca 2016 

roku w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 21 marca 2016  

roku w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się  16 marca  2016 

roku w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 

17 marca 2016 roku w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 21 marca 2016 

roku w Warszawie. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie 

realizacji i finansowania programu „Rodzina 500 plus”. 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura 

Związku Powiatów Polskich, struktury organizacyjnej oraz ustalenia 

maksymalnej liczby etatów. 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów rankingu Związku Powiatów 

Polskich. 
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 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania 

jednostek obsługujących dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego z dnia 11 kwietnia 

2016 roku w sprawie akceptacji „Diagnozy i planu szkolnictwa zawodowego 

w województwie lubelskim do roku 2025”. 

 Stanowisko Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie wielkości kwot przekazy-

wanych na rzecz powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych ze środków PFRON. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 

14 kwietnia 2016 roku w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego, które odbyło się 

15 kwietnia 2016 roku w Warszawie. 

 Informacja z połączonego posiedzenia Zespołów: ds. Obszarów Wiejskich, Wsi 

i Rolnictwa oraz ds. Infrastruktury Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej 

oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które 

odbyło się 15 kwietnia 2016 roku w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 

Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, które odbyło się 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego w sprawie realizacji 

zdań z zakresu organizowania i finansowania publicznego transportu 

drogowego. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie 

ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się  21 kwietnia  

2016 roku w Warszawie. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie:  

 zrzeczenia się przez Województwo Małopolskie odszkodowań za 

nieruchomości przyjęte pod drogi publiczne w trybie specustawy 

drogowej; 

 sposobu finansowania pobytu mieszkańców DPS na terenie 

województwa małopolskiego; 

 proponowanego wprowadzenia zmian w zapisach ustawy z dnia 18 lipca 

2001 roku – Prawo wodne. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w sprawie: 

 projektu ustawy Prawo wodne; 

 planowanego konkursu na drogi lokalne (gminne i powiatowe) 

w ramach Działania 5.1. Infrastruktura drogowa, schemat: drogi 

lokalne; 
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 zwolnienia z opłat dokumentów urzędowych w sytuacjach określonych 

w uchwalonej dnia 1 kwietnia 2016 r. ustawie o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; 

 obowiązku corocznego podejmowania uchwały dotyczącej wysokości 

opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich 

przechowywaniem. 

 Regulamin obrad XX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich wraz 

z projektami porządku i programu obrad. 

 Projekt uchwały w sprawie założeń do programu działania Związku Powiatów 

Polskich na rok 2016. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 25 kwietnia 

2016 roku w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 

Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, które odbyło się  6 maja 2016 roku w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 16 maja 2016  

roku w Warszawie. 

 Projekty stanowisk XX Zgromadzenia Ogólnego w sprawie: 

 szpitali powiatowych; 

 funkcjonowania systemu pieczy zastępczej; 

 przyszłości oświaty; 

 koniecznych zmian w zakresie dysponowania przez samorządy środka-

mi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się  18 maja  2016 

roku w Warszawie. 

 Projekty stanowisk XX Zgromadzenia Ogólnego w sprawie: 

 dróg lokalnych; 

 publicznego transportu zbiorowego. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 17 maja 2016 

roku w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 17 maja 

2016 roku w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 

Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, które odbyło się  16 maja 2016 roku w Warszawie. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie: 

 programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019; 

 w sprawie budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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 Projekt stanowiska XX Zgromadzenia Ogólnego w sprawie ustrojowych 

i finansowych podstaw funkcjonowania samorządu powiatowego. 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez ZPP 

do realizacji projektu „Jak skutecznie pozyskiwać środki unijne z perspektywy 

2014-2020 – oferta dla JST – II edycja” 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna ZPP 
 

Organem kontrolnym Związku Powiatów Polskich jest Komisja Rewizyjna. 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna spotkała się jeden raz. 

Należy jednak podkreślić, że członkowie Komisji Rewizyjnej biorą aktywny 

udział w posiedzeniach Zarządu ZPP. 

 

Posiedzenie Komisji miało miejsce 29 lutego 2016 roku w Pałacu Kultury i Nauki 

w Warszawie. 
 

 
Źródło: Archiwum ZPP 
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Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym 
 

Zaangażowanie przedstawicieli Związku Powiatów Polskich w proces 

legislacyjny przejawia się w wielu aspektach. 

Część aktywności skupiona jest wokół dyskutowanych i formułowanych 

stanowisk, które następnie kierowane są do adresatów – najczęściej instytucji 

państwowych, ale także do konkretnych klubów parlamentarnych, czy parla-

mentarzystów. W poszczególnych regionach stanowiska o charakterze wojewódzkim 

kierowane są także do instytucji i władz regionalnych (co czynią bezpośrednio 

przewodniczący Konwentów Powiatów poszczególnych województw). 

Kolejny obszar aktywności to analiza projektów aktów prawnych dotyczących 

jednostek samorządu terytorialnego trafiających do konsultacji społecznych. Projekty 

te podlegają szczegółowej analizie przez ekspertów biura ZPP, którzy w konsekwencji 

przygotowują opinie prawne kierowane do instytucji centralnych. 

Aktywność w procesie legislacyjnym to także czynne uczestnictwo 

przedstawicieli i ekspertów ZPP w posiedzeniach komisji sejmowych 

i senackich, gdzie wymieniane są poglądy i wprowadzane zmiany w projektach 

aktów prawnych. 

Warto także wspomnieć o analizach aktów prawnych prowadzonych w ramach 

komisji tematycznych funkcjonujących przy Związku Powiatów Polskich. 

 

Precyzyjne informacje o zaangażowaniu ZPP w procesie legislacyjnym zestawiono 

w kolejnych podrozdziałach. 

 

 

Stanowiska ZPP 

W okresie sprawozdawczym Konwenty Powiatów poszczególnych województw oraz 

Zarząd ZPP dyskutowali i w konsekwencji podejmowali szereg stanowisk w sprawach 

najbardziej istotnych dla funkcjonowania samorządu terytorialnego (tematycznie 

zostały one przedstawione w rozdziałach dotyczących prac ww. organów ZPP). 

 

W okresie od 26 lutego do 25 maja br. wszystkie organy ZPP 

przyjęły sumarycznie 24 stanowiska, 

w tym 23 – Konwenty Powiatów poszczególnych województw 

oraz 1 Zarząd Związku Powiatów Polskich. 
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Z treścią stanowisk poszczególnych organów Związku można zapoznać się 

po wejściu na stronę Związku Powiatów Polskich. 

 Stanowiska Konwentów Powiatów poszczególnych województw 

 www.zpp.pl => Informacja o ZPP => Konwenty Powiatów => 

(wybór interesującego nas województwa) 

 bezpośredni link: http://zpp.pl/infozpp/konwenty-wojewodzkie 

 Stanowiska Zarządu ZPP 

 www.zpp.pl => Inicjatywy Zarządu => Stanowiska Zarządu ZPP 

 bezpośredni link: http://zpp.pl/strona/stanowiska-zpp 

 

 

Udział w procesie legislacyjnym 

W okresie sprawozdawczym prawnicy i eksperci biura Związku Powiatów Polskich 

analizowali wszystkie projekty aktów prawnych, które dotyczyły jednostek 

samorządu terytorialnego, a skierowane były do konsultacji społecznych. 

 

W okresie od 26 lutego do 25 maja br. pracownicy biura ZPP 

przeanalizowali 26 projektów aktów prawnych 

(opiniowanych poza Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego), 

a do 22 przygotowali szczegółową opinię. 

 

Wykaz projektów, w odniesieniu do których Związek zajął stanowisko, 

przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie tabelaryczne (kolejność chronologii-

czna). 

L.P. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

1 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych 

oraz niektórych innych ustaw (MK-020-90/16) 

2 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (MK-020-101/16) 

3 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie 

przyrody 

4 Sejm RP 
ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

(znak MK-020-119/16) 

5 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2016 

6 
Ministerstwo 

Środowiska 
ustawy o zmianie ustawy o lasach (UD40) 

7 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

rozporządzenia w sprawie charakterystyki drugiego stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o chara-

kterze ogólnym – poziomy 1-4 
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L.P. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

8 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

rozporządzenia w sprawie charakterystyki drugiego stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyski-

wanych po uzyskaniu kwalifikacji  pełnej  na  poziomie  4 – 

poziom 5 

9 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

rozporządzenia  w  sprawie  charakterystyki  drugiego stopnia   

Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o chara-

kterze zawodowym – poziomy 1 – 8  

10 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-

ciwdziałaniu alkoholizmowi (MK-020-126/16) 

11 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wy-

sokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wyko-

nywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tych 

dokumentów 

12 

Komisja 

Samorządu 

Terytorialnego  

i Polityki 

Regionalnej 

Sejmu RP 

ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk 

sejmowy nr 323) 

13 

Ministerstwo 

Gospodarki 

Morskiej 

i Żeglugi 

Śródlądowej 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na reali-

zację operacji w ramach działań „Wsparcie przygotowawcze” 

i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”, objętych  

priorytetem  4  „Zwiększenie zatrudnienia  i  spójności  tery-

torialnej”  zawartym  w  Programie Operacyjnym „Rybactwo 

i Morze” 2014–2020 

14 
Ministerstwo 

Zdrowia 

ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz 

niektórych innych ustaw 

15 Sejm RP 

ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 

– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (MK-020-144/16) 

16 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych z 24 marca 

2016 r. MK-0278(2)/16 

17 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę oraz niektórych innych ustaw 

18 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

ustawy Prawo wodne 

19 

Komisja 

Cyfryzacji, 

Innowacyjności  

i Nowoczesnych 

ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomu-

nikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 
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L.P. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

Technologii 

Sejmu RP 

20 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw 

21 Sejm RP 

ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża 

Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni 

Młodzieży – Kraków 2016 r. 

22 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

ustawy o narodowych dobrach kultury 

 

Z treścią wszystkich ww. opinii Związku Powiatów Polskich można zapoznać 

się po wejściu na stronę internetową ZPP: 

 www.zpp.pl => Inicjatywy Zarządu => Działania ZPP w procesie legislacyjnym 

 link bezpośredni to: www.zpp.pl/strona/dzialania-zpp-w-procesie-legislacyjnym 
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Komisje sejmowe i senackie 

Aktywność w procesie legislacyjnym przejawia się również czynnym uczestni-

ctwem przedstawicieli i ekspertów ZPP w posiedzeniach komisji sejmowych 

i senackich. Należy podkreślić, że przedstawiciele ZPP – jako jedyni – aktywnie 

uczestniczyli w posiedzeniach komisji, których przedmiot obrad dotyczył spraw 

samorządowych. 

 

W okresie od 26 lutego do 25 maja br. przedstawiciele i eksperci ZPP 

wzięli aktywny udział 

w 53 posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. 

 

Poniżej przedstawiona została tematyka wraz z terminami tylko tych posiedzeń 

komisji sejmowych i senackich, w których – w okresie sprawozdawczym – wzięli 

czynny udział przedstawiciele ZPP. 

L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

Marzec 2016 

 8 

Komisja Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o lasach oraz ustawy 

o ochronie przyrody. 

 8 

Komisja Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa Sejmu RP 

Źródła finansowania zadań z za-

kresu ochrony środowiska w Pol-

sce. 

Rola Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej oraz wojewódzkich 

funduszy ochrony gospodarki 

wodnej. 

Stan wykorzystania środków 

finansowych na ochronę środo-

wiska. 

 8 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Sejmu RP 

Informacja Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi na temat projektu 

ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego. 

Przyjęcie planu pracy komisji. 

 9 
Komisje: Polityki Senioralnej 

oraz Zdrowia Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o świadczeniach opieki zdro-

wotnej finansowanych ze środ-

ków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw. 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

 9 

Komisje: Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa Sejmu RP 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

- Prawo łowieckie. 

 9 

Komisje: Edukacji, Nauki 

i Młodzieży oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o systemie oświaty (druk nr 

264). 

Rozpatrzenie Informacji Najwyż-

szej Izby Kontroli o wynikach 

kontroli – Wykonywanie wybra-

nych zadań oświatowych przez 

jednostki samorządu terytorial-

nego. 

 9 
Komisja Infrastruktury 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatro-

wych. 

 10 

Komisje: Edukacji, Nauki 

i Młodzieży oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Karta Nauczyciela oraz 

niektórych innych ustaw (druk 

nr 280). 

 10 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Najwyż-

szej Izby Kontroli o wynikach 

kontroli realizacji zadań publi-

cznych przez spółki tworzone 

przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 10 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Pierwsze czytanie senackiego 

projektu ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolon-

tariacie (druk nr 291). 

Rozpatrzenie przedstawionego 

przez Prezydenta RP projektu 

ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społe-

cznych oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 62). 

Rozpatrzenie Informacji o wyni-

kach kontroli pomocy w usamo-

dzielnianiu się pełnoletnich wy-

chowanków pieczy zastępczej. 

 16 
Podkomisja stała ds. finansów 

samorządowych Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji nt.: 

„Niestandardowe instrumenty 

finansowania potrzeb budżeto-
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

wych jednostek samorządu 

terytorialnego”. 

 16 
Komisja Infrastruktury 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatro-

wych (druk nr 315). 

 16 

Komisje: Administracji i Spraw 

Wewnętrznych oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie senackiego 

projektu ustawy o zakazie pro-

pagowania komunizmu lub 

innego ustroju totalitarnego 

przez nazwy budowli, obiektów 

i urządzeń użyteczności publi-

cznej (druk nr 302). 

 17 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji o wyni-

kach kontroli realizacji przez 

powiatowe urzędy pracy progra-

mów specjalnych. 

 17 
Komisja do spraw Kontroli 

Państwowej Sejmu RP 

Rozpatrzenie informacji Krajo-

wej Rady Regionalnych Izb 

Obrachunkowych dotyczącej 

niestandardowych instrumentów 

finansowania potrzeb budże-

towych jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Rozpatrzenie informacji Naj-

wyższej Izby Kontroli o wyni-

kach kontroli systemu zarządza-

nia nieprawidłowościami w za-

kresie europejskich funduszy 

rolnych. 

 17 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (druk nr 283). 

Informacja Ministrów: Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedli-

wości na temat egzekucji ko-

morniczych gospodarstw rolnych 

oraz grup producenckich – próba 

rozwiązania problemu. 

 17 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja Ministra Spraw Wew-

nętrznych i Administracji na te-

mat wdrażania ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o związ-

kach metropolitalnych. 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

 17 

Komisje: Edukacji, Nauki 

i Młodzieży oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania 

do projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Karta Nauczyciela. 

 30 

Komisje: Cyfryzacji, 

Innowacyjności i Nowoczesnych 

Technologii oraz Infrastruktury 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o wspieraniu rozwoju usług 

i sieci telekomunikacyjnych oraz 

niektórych innych ustaw (druk 

nr 323). 

 30 
Komisja Infrastruktury 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania Pod-

komisji nadzwyczajnej o posel-

skim projekcie ustawy o inwe-

stycjach w zakresie elektrowni 

wiatrowych (druk nr 315). 

 30 

Komisje: Łączności z Polakami 

za Granicą  oraz Spraw 

Zagranicznych Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania Pod-

komisji nadzwyczajnej o komi-

syjnym projekcie ustawy o zmia-

nie ustawy o Karcie Polaka oraz 

niektórych innych ustaw (druk 

nr 157). 

 30 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Zaopiniowanie dla Komisji Cyfry-

zacji, Innowacyjności i Nowocze-

snych Technologii oraz Komisji 

Infrastruktury rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o wspieraniu rozwoju usług i sie-

ci telekomunikacyjnych oraz nie-

których innych ustaw (druk 

323). 

 30 

Komisje: Cyfryzacji, 

Innowacyjności i Nowoczesnych 

Technologii  oraz Infrastruktury 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o wspieraniu rozwoju usług 

i sieci telekomunikacyjnych oraz 

niektórych innych ustaw (druk 

nr 323). 

 30 
Komisja Polityki Senioralnej 

Sejmu RP 

Informacja Prezesa NIK na te-

mat zatrudniania osób powyżej 

50. roku życia oraz aktywizacji 

zawodowej i łagodzenia skutków 

bezrobocia osób powyżej 50. 

roku życia. 

Informacja na temat: Rynek 

pracy 50+. Programy wsparcia 

dla pracodawców zatrudniają-

cych osoby po 50-tym roku 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

życia oraz ocena ich efekty-

wności. 

Podjęcie uchwały w sprawie 

powołania stałych doradców 

Komisji. 

 30 
Podkomisja stała ds. ustroju 

samorządu terytorialnego 

Rozpatrzenie zgłoszonych przez 

Najwyższą Izbę Kontroli wnio-

sków de lege ferenda, dotyczą-

cych: 

- Znowelizowania ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej w zakresie zmiany 

art.1 ust. 2 oraz art.10 ust. 1 i 3 

tej ustawy, określających poję-

cie użyteczności publicznej 

w odniesieniu do jednostek sa-

morządu terytorialnego; 

- Znowelizowania ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa art.13 ust. 2 oraz 

art.50 ust.1 tej ustawy w celu 

doprowadzenia do spójności 

przepisów z ustawą o komer-

cjalizacji i prywatyzacji art. 4b 

oraz 4c. 

 31 

Komisje: Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach (druk nr 

343). 

 31 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (druk nr 283). 

 31 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja Ministra Spraw Wew-

nętrznych i Administracji na te-

mat funkcjonowania samorządu 

terytorialnego w Polsce – wnio-

ski i planowane inicjatywy Rządu 

w tym zakresie. 

Kwiecień 2016 

 6 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Senatu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy – Karta Nauczyciela oraz 

niektórych innych ustaw (druk 

senacki nr 117, druki sejmowe 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

nr 280, 319 i 319-A). 

 12 
Komisja ds. Kontroli Państwowej 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Najwyż-

szej Izby Kontroli o wynikach 

kontroli świadczenia pomocy 

osobom starszym przez gminy 

i powiaty. 

Informacja Głównego Inspektora 

Pracy o legalności zatrudnienia 

obywateli polskich w świetle 

wyników działalności kontrolno-

nadzorczej Państwowej inspekcji 

Pracy prowadzonej w 2015 r. 

 12 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Senatu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zakazie 

propagowania komunizmu lub 

innego ustroju totalitarnego 

przez nazwy budowli, obiektów 

i urządzeń użyteczności publi-

cznej (druk senacki nr 132, 

druki sejmowe nr 302, 351 

i 351-A). 

 12 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Zaopiniowanie dla Komisji Finan-

sów Publicznych poselskiego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz ustawy 

o dochodach jednostek samo-

rządu terytorialnego (druk nr 

288). 

 13 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(druk nr 357). 

 27 

Podkomisja stała Sejmu RP 

ds. ustroju samorządu 

terytorialnego 

Referendum lokalne – oczeki-

wane kierunki zmian, w tym 

kwestia progu frekwencyjnego. 

 27 
Komisja Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności Senatu RP 

Perspektywy rozwoju spółdziel-

czości w Polsce i UE. 

 27 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja Ministra Spraw Wew-

nętrznych i Administracji na 

temat funkcjonowania w 2015 r. 

ustawy z dnia 21 lutego 2015 r. 

o funduszu sołeckim. 

 27 

Komisje: Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśni-

ctwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie pe-

tycji Stowarzyszenia Inicjatyw 

Obywatelskich z Bielawy dla 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

Komisji do Spraw Petycji w spra-

wie zmiany ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 

856 ze zm.). 

 27 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

– Kodeks pracy oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 382). 

Rozpatrzenie propozycji tema-

tów kontroli do planu pracy 

Najwyższej Izby Kontroli na 

2017 rok. 

 27 

Podkomisja nadzwyczajna 

Sejmu RP do rozpatrzenia rzą-

dowego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomu-

nikacyjnych oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 323) 

Rozpatrzenia rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o wspieraniu rozwoju usług 

i sieci telekomunikacyjnych oraz 

niektórych innych ustaw (druk 

nr 323). 

 28 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja na temat zasad 

realizacji projektów samorządo-

wych w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego. 

Rozpatrzenie propozycji tema-

tów kontroli do planu pracy 

Najwyższej Izby Kontroli na 

2017 r. 

 28 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja na temat potrzeby 

zmian w ustawie z dnia 10 kwie-

tnia 1997 r. – Prawo energety-

czne w zakresie finansowania 

przez gminy oświetlenia ulic, 

placów i dróg publicznych. 

 28 
Parlamentarny 

Zespół ds. Miast 

Przegląd funkcjonowania budże-

tów obywatelskich w polskich 

miastach. 

 28 

Podkomisja stała ds. jakości 

kształcenia i wychowania 

Sejmu RP 

Informacja Ministra Edukacji Na-

rodowej na temat – Rola 

i znaczenie doskonalenia nau-

czycieli w systemie polskiej 

edukacji. Współpraca jednostek 

samorządu terytorialnego 

z kuratoriami oświaty. 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

Maj 2016 

 10 

Podkomisja nadzwyczajna 

Sejmu RP do rozpatrzenia 

przedstawionego przez 

Prezydenta RP projektu ustawy 

o zmianie ustawy o emeryturach 

i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 62) 

Rozpatrzenie przedstawionego 

przez Prezydenta RP projektu 

ustawy o zmianie ustawy o eme-

ryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz 

niektórych innych ustaw (druk 

nr 62). 

 11 
Komisja do Spraw Kontroli 

Państwowej Sejmu RP 

Zaopiniowanie dla Prezydium 

Sejmu RP propozycji tematów 

kontroli zgłoszonych przez komi-

sje sejmowe do Planu pracy 

Najwyższej Izby Kontroli na 

2017 rok. 

 12 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Najwyż-

szej Izby Kontroli o wynikach 

kontroli świadczenia pomocy 

osobom starszym przez gminy 

i powiaty. 

 12 
Podkomisja stała Sejmu RP 

ds. finansów samorządowych 

Dyskusja nad propozycjami 

zmian ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne 

w zakresie finansowania przez 

gminy oświetlenia, znajdujących 

się na terenie gminy ulic, placów 

i dróg publicznych. 

 12 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Ocena funkcjonowania ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz kwestia jej 

nowelizacji. 

Rozpatrzenie projektu inicjatywy 

uchwałodawczej w sprawie ucz-

czenia rocznicy odrodzenia 

w Polsce samorządu terytorial-

nego. 

 17 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Senatu RP 

Rozpatrzenie wskazanych przez 

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

wniosków de lege ferenda 

zawartych w wynikach kontroli 

Najwyższej Izby Kontroli „Pro-

wadzenie gospodarki łowieckiej”. 

Rozpatrzenie wskazanych przez 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

wniosków de lege ferenda 

zawartych w wynikach kontroli 

Najwyższej Izby Kontroli 

„Świadczenia usług publicznych 

osobom posługującym się 

językiem migowym”. 

 18 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie projektu inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie 

zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie woje-

wództwa. 

 18 

Komisje: Cyfryzacji, 

Innowacyjności i Nowoczesnych 

Technologii oraz Infrastruktury 

Sejmu RP 

Przyjęcie sprawozdania podko-

misji nadzwyczajnej o rządowym 

projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyj-

nych oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 323). 

 18 

Komisje: Polityki Społecznej 

i Rodziny oraz Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Zapoznanie się z Informacją 

o działalności Rzecznika Praw 

Dziecka za rok 2015 wraz 

z Uwagami o stanie przestrze-

gania praw dziecka (druk 

nr 388). 

 19 
Komisja Polityki Senioralnej 

Sejmu RP 

Informacja o wynikach kontroli 

NIK „Świadczenie pomocy oso-

bom starszym przez gminy 

i powiaty”. 

Informacja na temat funkcjo-

nowania gminnych rad seniora. 

Informacja na temat działalności 

JST na rzecz wsparcia i aktywi-

zacji osób starszych. 
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Szczegółowe sprawozdania z posiedzeń komisji sejmowych i senackich na 

bieżąco zamieszczane są w Dzienniku Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.org) 

w zakładce Legislacja, dziale: Sejm, Senat i Prezydent. 
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Komisje merytoryczne ZPP 

Kolejnym miejscem analizy aktów prawnych trafiających do Biura ZPP 

w ramach konsultacji są funkcjonujące przy Związku Komisje merytoryczne. 

Komisje podzielone są na obszary problemowe odzwierciedlające Zespoły 

tematyczne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Ze składem osobowym poszczególnych Komisji merytorycznych ZPP można 

zapoznać się po wejściu na stronę internetową ZPP: 

 www.zpp.pl => Informacja o ZPP => Komisje 

 link bezpośredni to: http://zpp.pl/infozpp/komisje 

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku Powiatów Polskich cyklicznie, w każdym 

tygodniu (w czwartek), wysyłało komunikat do Członków ww. Komisji z prośbą 

o opinie do otrzymywanych projektów aktów prawnych. Napływające dokumenty 

były analizowane przez ekspertów Biura, a na ich podstawie powstawały stanowiska 

i opinie prawne, które kierowane były do odpowiednich instytucji centralnych. 

Osoby zainteresowane udziałem w pracach którejkolwiek z Komisji mogą zgłaszać 

taką wolę pisząc na mail: biuro@powiatypolskie.pl 
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Działalność przedstawicieli ZPP w krajowych 

gremiach 
 

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, w okresie sprawozdawczym, 

podejmowali aktywne działania także w innych krajowych gremiach. 

Do kluczowych z nich zalicza się przede wszystkim praca w Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego oraz innych komitetach, w tym monitorujących 

i sterujących zewnętrzne programy pomocowe. 

Precyzyjne informacje o zaangażowaniu ZPP w ww. pracach zestawiono w kolejnych 

podrozdziałach. 

 

 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) funkcjonuje na 

podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej 

w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. 2005 nr 90 poz. 759) oraz zgodnie 

z Regulaminem Prac Komisji. KWRiST odbywa swoje posiedzenia z reguły raz 

w miesiącu, a podczas każdego opiniuje kilkadziesiąt aktów prawnych. Przede 

wszystkim jednak, praca Komisji odbywa się w zespołach tematycznych. 

Działalność KWRiST to głównie wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy 

przedstawicielami rządu, a przedstawicielami gmin, miast, powiatów i województw, 

dotyczących zagadnień ustrojowych. Komisja ta rozpatruje problemy związane 

z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego obszaru 

znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, 

do których należy Rzeczypospolita Polska. 

 

 

W okresie od 26 lutego do 25 maja br. odbyły się 3 posiedzenia plenarne 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Część projektów opiniowana była również w trybie obiegowym. 

Do zaopiniowania przez ZPP tylko w ramach prac Komisji 

trafiły 94 projekty ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów. 

Każdy z przedstawionych przez rząd projektów, był analizowany 

i opiniowany przez ekspertów Biura Związku Powiatów Polskich. 
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Wszystkie projekty, które w okresie od 26 lutego do 25 maja br., 

przedłożono do zaopiniowania w ramach KWRiST przedstawione zostały 

w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 

L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

Marzec 2015 (obiegowo) 

1 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pocho-

dzących ze źródeł zagranicznych. 

Marzec 2015 (stacjonarnie) 

1 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publi-

cznych oraz niektórych innych ustaw. 

2 
Ministerstwo 

Środowiska 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach. 

3 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przy-

jęcia zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środo-

wiska wód morskich. 

4 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt czwartej aktualizacji Krajowego programu oczy-

szczania ścieków komunalnych. 

5 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie spo-

sobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchnio-

wych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji prio-

rytetowych. 

6 

Starostwo 

Powiatowe 

w Jeleniej Górze 

Projekt Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 

2016-2020. 

7 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania 

pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020. 

8 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania 

pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

9 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania 

pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

10 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Projekt założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektroni-

cznym w zamówieniach publicznych. 

11 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie udzie-

lania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne 

rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

12 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu 

cywilnego. 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

13 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji 

stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści 

wpisów. 

14 
Ministerstwo 

Finansów 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. 

15 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych. 

16 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zanie-

chania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów 

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 

i podatku dochodowego od osób prawnych uzyskanych 

w następstwie wykonania umów offsetowych. 

17 

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych 

druków szkolnych szkół i placówek artystycznych. 

18 
Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

19 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świad-

czenia usług. 

20 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach 

przedemerytalnych. 

21 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społe-

cznej w sprawie rady zatrudnienia socjalnego. 

22 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji groma-

dzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu 

rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmio-

tom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 

publicznych. 

23 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia 

wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego. 

24 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medy-

cznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych 

innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być 

udzielane przez ratownika medycznego. 

25 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016–2020. 

26 
Ministerstwo 

Gospodarki 

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej 

znawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz wysokości stawek tej 

pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 5. 

Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w programie 

operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014─2020. 

Kwiecień 2016 (obiegowo) 

1 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016–2020. 

2 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniają-

cego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (dot. zawodu 

asystenta stomatologicznego). 

3 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmie-

niającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego (Projekt rozporządzenia stanowi 

realizację wniosków ministrów właściwych dla określonych 

zawodów dotyczących dokonania modyfikacji w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie wprowadzenia 

do tej klasyfikacji nowych zawodów: Technik szerokopa-

smowej komunikacji elektronicznej, Technik automatyk, Szku-

tnik, Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej). 

Kwiecień 2016 (stacjonarnie) 

1 
Ministerstwo 

Środowiska 
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

2 
Ministerstwo 

Środowiska 
Projekt ustawy – Prawo wodne. 

3 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru 

dorzecza Odry. 

4 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru 

dorzecza Wisły. 

5 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru 

dorzecza Pregoły. 

6 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu 

gospodarki odpadami. 

7 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rejestru 

historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

8 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form 

i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

9 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie sposobu, 

trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji 

kierowców. 

10 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warun-

ków i trybu przekazywania staroście informacji o naruszeniach 

przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców. 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

11 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju 

i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji 

kierowców. 

12 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektroni-

cznej oraz zmianie niektórych ustaw. 

13 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu 

przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych 

nośników danych, na których księgi mogą być zapisane 

i przekazywane. 

14 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szcze-

gółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych 

za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-

ności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego 

Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. 

15 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które 

mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego. 

16 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru 

pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, 

odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa. 

17 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundu-

rowania członków zespołów ratownictwa medycznego. 

18 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społe-

cznej w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclego-

wni i domów dla bezdomnych. 

19 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw. 

20 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości mini-

malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagro-

dzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 

wolnym od pracy. 

21 

Ministerstwo 

Nauki 

i Szkolnictwa 

Wyższego 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających 

warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. 

22 

Ministerstwo 

Nauki 

i Szkolnictwa 

Wyższego 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw. 

23 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych. 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

24 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania 

dyscyplinarnego oraz wznawiania postępowania dyscyplinar-

nego. 

25 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniają-

cego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (dot. utrzy-

mania kształcenia w zawodach asystentka stomatologiczna 

i opiekunka dziecięcia). 

26 

Ministerstwo 

Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej w sprawie określenia obszarów w odniesieniu, 

do których organizacje producentów mogą występować 

o uznanie. 

27 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka 

wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

28 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej na wsparcie typu „Inwestycje 

w targowiskach lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 

promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym 

rekreacji i kultury i powiązanie infrastruktury” objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

29 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji 

w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń 

miejscowego planu rewitalizacji. 

30 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub 

usługi. 

31 
Ministerstwo 

Finansów 

Propozycja podziału rezerwy subwencji ogólnej w roku 2016 r, 

o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Maj 2016 (obiegowo) 

1 
Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych. 

Maj 2016 (stacjonarnie) 

1 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej 

przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów 

i Kierowców. 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

2 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju 

i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji 

pojazdów. 

3 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie identy-

fikacji banku w systemie teleinformatycznym obsługującym 

zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. 

4 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu 

sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyła-

nych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej. 

5 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu 

sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem środków 

komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku 

wystąpienia zbiegu egzekucji. 

6 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów o biegłych rewiden-

tach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 

7 
Ministerstwo 

Finansów 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. 

8 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów 

tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administra-

cyjnej. 

9 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upowa-

żnienia organu podatkowego do wykonywania zadań w zakre-

sie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw 

Ogólnych. 

10 

Urząd Ochrony 

Konkurencji 

i Konsumentów 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania 

wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. 

11 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych 

w systemie informacji oświatowej oraz terminów przeka-

zywania niektórych danych do bazy danych systemu 

informacji oświatowej. 

12 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół. 

13 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jącego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się 

językiem obcym nowożytnym”). 

14 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jące rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 

w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczy-

cieli. 

15 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodze-

niu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. 

16 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społe-

cznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów doty-

czących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 

z wykonania tych zadań. 

17 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (wraz 

z poniższymi projektami uzupełniającymi) 

a. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie 

przypadków, w których powierzenie wykonywania 

pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania 

zezwolenia na pracę. 

b. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie 

określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę 

cudzoziemca jest wydawane bez względu na szcze-

gółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzo-

ziemców. 

c. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie państw, do których obywateli 

stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia 

na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące zezwolenia 

na pracę krótkoterminową.  

d. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem 

wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. 

e. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie podklas działalności według 

klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia 

na pracę sezonową cudzoziemca. 

18 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rocznych 

i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz informacji przekazywanych ministrowi właści-

wemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i marszałkom woje-

wództw. 

19 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty oraz niektórych innych ustaw. 

20 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowią-

zkowych szczepień ochronnych. 

21 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz 

niektórych innych ustaw. 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

22 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecze-

nia szpitalnego. 

23 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specja-

listy w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia. 

24 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Kujawsko-

Pomorskiego 

Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim. 

25 
Ministerstwo 

Energii 

Projekt rozporządzenia Ministra Energii zmieniający rozporzą-

dzenie Ministra Gospodarki w sprawie udzielenia pomocy 

publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub 

przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

26 

Starostwo 

Powiatowe 

w Polkowicach 

Projekt Programu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu 

polkowickiego na lata 2016-2020. 

27 
Ministerstwo 

Skarbu Państwa 

Projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami. 

 

 

Projekty aktów prawnych, przesyłanych do zaopiniowania w ramach 

KWRiST, zamieszczane są na bieżąco: 

 na stronie Związku Powiatów Polskich: (www.zpp.pl) w dziale Prace 

KWRiST,  zakładce: Projekty aktów prawnych do zaopiniowania 
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 w Dzienniku Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.org) w zakładce: 

Legislacja, kategorii: O Komisji Wspólnej, dziale: Proces legislacyjny 

– akty prawne do zaopiniowania 

 

 

Z kolei szczegółowe sprawozdania z prac KWRiST zamieszczane są 

w Dzienniku Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.org) w zakładce Legislacja, 

w dziale Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
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Komitety monitorujące i sterujące 

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich aktywnie biorą udział 

w pracach komitetów monitorujących i sterujących Programy Operacyjne.  

Podczas tych posiedzeń występują oni w interesie jednostek samorządu 

terytorialnego, a także organizacji skupiających samorządy. 

 

W okresie od 26 lutego do 25 maja br. odbyło się kilkanaście posiedzeń 

różnego rodzaju komitetów monitorujących i sterujących. 

Dzięki determinacji Członków w poszczególnych komitetach udaje się 

zmieniać zapisy niekorzystne dla samorządów. 

Informacje z prac ww. komitetów zamieszczane są na bieżąco w Dzienniku 

Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.org), w Serwisie Głównym, dziale: 

Eurofundusze 2014-2020. 
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Delegaci ZPP w poszczególnych gremiach 

W okresie sprawozdawczym delegowano przedstawicieli Związku Powiatów 

Polskich do prac w ramach kolejnych gremiów, których zakres działania 

dotyka także jednostki samorządu terytorialnego. 

Szczegółowe zestawienie, obrazujące osoby reprezentujące ZPP w poszcze-

gólnych organach, przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie tabela-

ryczne (kolejność chronologiczna wg daty delegowania). 

L.P. Organ Przedstawiciel 

1 

Zespół ekspertów ds. doradztwa 

edukacyjno-zawodowego w systemie 

oświaty 

(przy Krajowym Ośrodku Wspierania 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) 

Andrzej Wojtkowiak – dyrektor 

Zespołu Szkół w Chocianowie (powiat 

polkowicki) 

Zbigniew Czepelak – b. dyrektor 

Wydziału Edukacji, Kultury i Sport 

Starostwa Powiatowego w Nowym 

Sączu 

2 

Komitet Monitorujący Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 

(przy Marszałku Województwa 

Lubelskiego) 

Zenon Rodzik – wiceprezes Zarządu 

ZPP, starosta opolski (woj. lubelskie) 

Paweł Pikula – przewodniczący 

Konwentu Powiatów Województwa 

Lubelskiego, starosta lubelski 

(zastępca) 

3 

Rada Interesariuszy Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji 

(przy Ministrze Edukacji Narodowej) 

Bernadeta Wąsik – Dyrektor Wy-

działu Oświaty, Promocji i Aktywności 

Społecznej Starostwa Powiatowego 

w Bochni 

4 

Zespół – Rada Ekspertów 

dot. Programu Przebudowy Dróg 

Krajowych na lata 2014-2023 

(przy Ministrze Infrastruktury 

i Budownictwa) 

Józef Swaczyna – przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej ZPP, przewodni-

czący Konwentu Powiatów Wojewó-

dztwa Opolskiego, starosta strzelecki  

Stanisław Kubeł – starosta 

ostrołęcki 

5 

Rada Programowa w ramach projektu 

„Wdrażanie Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych – wspólna sprawa” 

(przy Polskim Forum Osób 

Niepełnosprawnych) 

Ludwik Węgrzyn – prezes Zarządu 

ZPP, starosta bocheński 

6 

Samorządowo-rządowy zespół roboczy 

ds. wypracowania propozycji zmian 

w ramach Programu rozwoju dróg 

gminnych i powiatowych 2016-2019 

Edmund Kaczmarek – członek 

Zarządu ZPP, przewodniczący 

Konwentu Powiatów Województwa 

Świętokrzyskiego, starosta 

jędrzejowski 

Grzegorz Kubalski – zastępca 

dyrektora Biura ZPP 

Rafał Rudka – kierownik Działu 

Współpracy, Informacji, Analiz 

i Programów Biura ZPP 

Delegaci Związku Powiatów Polskich działając w poszczególnych gremiach, bronią 

interesów samorządów powiatowych. 
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Reprezentanci ZPP na arenie międzynarodowej 

Reprezentanci Związku Powiatów Polskich pracują także w ramach 

organizacji międzynarodowych, gdzie dbają o interesy samorządów terytorial-

nych szczebla pośredniego. 

Wśród nich można wymienić: 

 

Komitet Regionów UE 

Utworzony w 1994 r. Komitet Regionów (KR) jest 

zgromadzeniem przedstawicieli samorządów 

regionalnych i lokalnych UE. 

W jego skład wchodzi 350 członków – przewodniczą-

cych regionów, burmistrzów i demokratycznie wybranych 

przedstawicieli regionów i miast z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Komitet Regionów UE dąży do zbliżenia obywateli do Unii Europejskiej. 

Powszechnie wiadomo, że: 

 70% unijnego prawodawstwa ma wpływ na regiony i gminy, 

 obywatele Europy muszą być zaangażowani w tworzenie UE, 

 50% obywateli UE uważa, że ich przedstawiciele wybierani na szczeblu 

lokalnym i regionalnym potrafią lepiej prezentować ich interesy na poziomie 

unijnym, 

 przedstawiciele władz wyłonionych w wyborach lokalnych i regionalnych, 

bezpośrednio znający swych obywateli, powinni móc wyrażać swe stanowisko 

w trakcie prac nad ustawodawstwem UE. 

Rola KR-ów została potwierdzona i wzmocniona traktatem lizbońskim w 2009 r. 

Dzięki Komitetowi Regionów UE władze lokalne i regionalne 

krajów członkowskich mogą zabrać głos 

na temat opracowywanego prawa unijnego, 

które może oddziaływać na miasta i regiony. 

Obszary odpowiedzialności 

Komitet Regionów UE może zajmować stanowisko we wszystkich dziedzinach 

istotnych dla regionów i społeczności lokalnych. 

Obejmuje to: spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną; zatrudnienie; sprawy 

społeczne; edukację, młodzież i kulturę; zdrowie publiczne; transport; sport oraz 

środowisko naturalne, energię i zmianę klimatu. 
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Członkowie Komitetu Regionów UE 

Członkowie muszą być wyłonieni w wyborach demokratycznych lub sprawować 

mandat polityczny w kraju pochodzenia. Na co dzień żyją i pracują w swoim mieście 

lub regionie, a zatem dobrze znają bolączki i obawy swoich wyborców. Są ich głosem 

w samym centrum podejmowania decyzji i tworzenia prawa, a zarazem na bieżąco 

informują ich o procesach zachodzących w UE. 

Przedstawicielami ZPP w Komitecie Regionów UE są: Ludwik Węgrzyn – prezes 

Zarządu ZPP, Starosta Bocheński; Marek Tramś – wiceprezes Zarządu ZPP, 

Starosta Polkowicki; dr Lech Jaworski – radny Rady m.st. Warszawy. 

Zastępcami przedstawicieli ZPP są: Marzena Kempińska – radna Powiatu 

Świeckiego; Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki; Robert Godek – wiceprezes 

Zarządu ZPP, Starosta Strzyżowski. 

W okresie sprawozdawczym (7 kwietnia br.) odbyło się spotkanie Członków  

polskiej delegacji z Donaldem Tuskiem, przewodniczącym Rady Europejskiej.  

 
Źródło: Rada Europejska 

Rozmowa toczyła się wokół kryzysów przed którymi stoi obecnie Unia Europejska 

oraz ich wpływu na polskie samorządy. Dużo czasu poświęcono tematowi kryzysu 

migracyjnego. Uzgodniono, że obecnie głównym działaniem powinno być ograni-

czanie nielegalnej imigracji i wsparcie dla uchodźców w Turcji. Wobec działań 

dezintegracyjnych w UE ważne jest zachowanie standardów demokratycznych 

i konstytucyjnych w Polsce. W interesie naszego kraju i polskich regionów jest 

sprawne i zintegrowane działanie UE i dalsza realizacja polityk wspólnotowych, 

a zwłaszcza polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. 
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Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) 

w Izbie Władz Lokalnych 

 

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and 

Regional Authorities) jest organem doradczym Komitetu Ministrów, 

reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. 

Od 1994 r. jest organem stałym zbierającym się dwa razy do roku na sesjach 

w Strasburgu. 

Kongres składa się z dwóch izb: Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Pracom 

przewodzi wybierany co dwa lata Przewodniczący. Wybierają go na przemian obie 

izby. W ramach Kongresu działają także stałe komisje oraz grupy robocze. 

Obecnie Kongres liczy 636 członków - 318 przedstawicieli państw członkowskich 

oraz ich 318 zastępców. Liczba mandatów dla każdego państwa członkowskiego Rady 

Europy jest taka sama jak w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Na Polskę przypada 

12 miejsc (i 12 miejsc dla zastępców członków). Reprezentanci danego państwa 

muszą posiadać mandat pochodzący z wyborów regionalnych lub lokalnych. 

Główną rolą Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy 

jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej 

oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. 

Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych 

w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. 

Kongres zachęca także do decentralizacji i regionalizacji oraz współpracy 

transgranicznej między regionami i miastami państw członkowskich. Kongres 

zapewnia udział władz lokalnych i regionalnych w pracach Rady Europy. 

Najważniejszym zadaniem Kongresu jest ocena sytuacji demokracji lokalnej 

w państwach członkowskich. Przeprowadza w tym celu regularne wizyty 

monitorujące stan realizacji założeń Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. 

Prowadzi też konstruktywny dialog z rządami członkowskimi i zachęca je do 

szerszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces decyzyjny. 

Kongres ocenia również przestrzeganie zasady subsydiarności. 

Kongres pełni rolę obserwatora podczas wyborów lokalnych i regionalnych 

w państwach członkowskich UE. 
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Kongres wspiera tworzenie narodowych stowarzyszeń, których zadaniem jest 

działanie na rzecz interesów władz lokalnych w polityce państwa. 

Prowadzi działalność na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej, dialogu 

międzykulturowego i zrównoważonego rozwoju lokalnego. 
 

Przedstawicielami ZPP w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) 

w Izbie Władz Lokalnych są: Walery Czarnecki – Starosta Lubański oraz 

Ewa Masny-Askanas – wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy (zastępca). 

 

Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) 

Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) została 

założona w 1951 roku przez grupę burmistrzów z Europy. 

Później rozszerzyła zakres działania na regiony i została 

Radą Gmin i Regionów Europy. 

CEMR jest obecnie największą organizacją zrzeszającą 

lokalne i regionalne władze w Europie. Jej członkami 

jest ponad 50 krajowych stowarzyszeń miast, gmin 

i regionów z 39 krajów. Łącznie jest to około 100 000 przedstawicieli władz 

lokalnych i regionalnych. 

Rada Gmin i Regionów Europy działa 

na rzecz lokalnych i regionalnych samorządów i demokracji. 

Aby osiągnąć ten cel, stara się kształtować przyszłość Europy poprzez zachęcanie 

lokalnych i regionalnych podmiotów do wpływania na europejskie prawo i politykę 

oraz do wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym i regionalnym. 

CEMR działa w wielu dziedzinach: rynek pracy, energia, środowisko, równe szanse, 

zarządzanie i przyszłość UE, społeczeństwo informacyjne, samorząd międzynaro-

dowy, demokracja lokalna i regionalna, samorząd lokalny i regionalny jako 

pracodawca, współpraca Północ-Południe, usługi publiczne/zamówienia publiczne, 

polityka regionalna, sprawy społeczne, wzrost zrównoważony, miasta partnerskie, 

transport, polityka ds. miast i wsi. 

Komitety i grupy robocze tej organizacji starają się wpływać na projekty 

unijnych aktów prawnych, aby zapewnić, że interesy i obawy władz 

lokalnych i regionalnych brane są pod uwagę od początku do samego końca 

procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej. 

Przedstawicielami ZPP w Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR) są: Ewa Masny-

Askanas – wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy; Hanna Zdanowska – 

Prezydent Miasta Łodzi oraz Roman Potocki – Starosta Wrocławski. 
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Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla 

Pośredniego (CEPLI asbl) 

CEPLI to pierwsza europejska konfederacja 

grupująca krajowe stowarzyszenia reprezentujące 

władze lokalne pośredniego szczebla (powiaty) z ośmiu 

krajów europejskich (Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, 

Węgier, Włoch, Polski i Rumunii) oraz dwie europejskie sieci 

pośrednich władz lokalnych: Arco Latino i Partenalia. 

 

Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI) 

reprezentuje stowarzyszenia krajowe i europejskie sieci władz lokalnych, 

które współpracują ze sobą w celu: 

 zwiększenia udziału władz lokalnych pośrednich w europejskim procesie 

decyzyjnym; 

 reprezentowania ich interesów na poziomie europejskim, zwłaszcza 

w odniesieniu do europejskiego prawodawstwa; 

 stworzenia bezpośredniego dialogu na poziomie europejskim, z instytucjami 

odpowiedzialnymi za programy i główne polityki terytorialne, jak również 

z innymi europejskimi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi 

skupiającymi władze lokalne i regionalne; 

 wzmocnienia spójność i przejrzystość swoich działań na terytorium europejskim; 

 ułatwienia współpracy między lokalnymi władzami pośrednimi i realizacji 

wspólnych projektów europejskich; 

 ustanowienia stałej wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy lokalnymi 

społecznościami. 

Przedstawicielem ZPP w CEPLI jest: Ludwik Węgrzyn – prezes Zarządu ZPP, 

Starosta Bocheński. Obsługę Związku w pracach związanych z CEPLI prowadzą: 

dr Jan Maciej Czajkowski oraz Monika Czerniakowska. 
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Zaangażowanie ZPP w wybrane inicjatywy 

i wydarzenia 

Aktywność Związku Powiatów Polskich jest bardzo szeroka, warto jednak w sposób 

szczególny podkreślić kilka wybranych podejmowanych przez ZPP działań. Należy 

w tym miejscu dodać, że ich znaczenie wynika z faktu konkretnego – choć 

niejednokrotnie nie następującego od razu i wprost – oddziaływania na codzienne 

funkcjonowanie samorządów powiatowych. 

Opis wybranego zaangażowania ZPP ujęto w ramach poszczególnych – poniżej 

wymienionych – obszarów tematycznych. 

 

 

Infrastruktura, Rozwój Lokalny, Polityka Regionalna oraz 

Środowisko 
 

9 maja br. Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa oficjalnie poinformował o akceptacji uwag zgłoszonych przez 

Związek Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia w sprawie 

wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem 

publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. Szybka 

interwencja ZPP uchroniła od nadmiernych kosztów po stronie organizatorów 

publicznego transportu zbiorowego.  

Projektodawca proponował wprowadzenie nowych zabezpieczeń blankietów zaświad-

czenia na wykonywanie transportu zbiorowego. Podniesiony poziom zabezpieczeń 

nie był uwzględniony w ocenie skutków regulacji. Mogło to spowodować wzrost 

kosztów tego zadania. Wniesione uwagi spowodowały wycofanie się przez projekto-

dawcę z proponowanych rozwiązań. Zabezpieczenia pozostaną na niezmienionym 

poziomie. 

 

19 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Powiatów 

Polskich i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. 

Stronę rządową reprezentowali wiceminister Jerzy Szmit, a także Jarosław 

Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg i Autostrad oraz jego zastępca - Beata 

Leszczyńska. 

Z ramienia Związku Powiatów Polskich udział wzięli: Ludwik Węgrzyn, prezes 

zarządu ZPP, starosta bocheński; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego 

zastępca Grzegorz Kubalski. Obecni byli także przedstawiciele: Związku Gmin 

Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich oraz Związku Województw RP. 

Optymalizacja kosztów budowy dróg publicznych przy zachowaniu ich parametrów 

technicznych, pozycja zamawiających przy przetargach publicznych na budowę dróg 

oraz współfinansowanie dróg przez samorządy – to wiodące tematy tego spotkania. 
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Przedstawiciele resortu przedstawili koncepcję utworzenia rady ekspertów, która 

miałaby działać przy ministrze infrastruktury i budownictwa. Jednocześnie od razu do 

współpracy w ramach rady zostali zaproszeni przedstawiciele korporacji 

samorządowych. 

 
Źródło: Archiwum ZPP 

Rada ekspertów powoływana byłaby zarządzeniem ministra i zasiadaliby w niej na 

zasadzie parytetu przedstawiciele i zamawiających, i wykonawców inwestycji 

drogowych. 

Parytet polegałby na równym udziale przedstawicieli obydwu stron. Zaangażowana 

byłaby także strona społeczna. Grupie eksperckiej powierzony byłby krótki zakres 

tematyczny. Byłoby to wypracowanie: 

 wzorcowej umowy na realizację zamówienia drogowego, 

 wytycznych dotyczących sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, 

 wytycznych dotyczących postępowań przetargowych. 

Te trzy problemowe zagadnienia wymagają bowiem najpilniejszego wypracowania. 

Wyniki pracy tej rady miałyby być przyjmowane przez ministra infrastruktury 

w drodze wytycznych zaleceń mających formę wzorów, formatów dla zamawiających. 

Do współpracy zostanie zaproszony także Urząd Zamówień Publicznych. 

 

 

Pomysł utworzenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

z proponowanymi przez rząd kompetencjami wzbudził uzasadnione zastrze-

żenia Związku Powiatów Polskich. 

Przygotowany niedawno przez rząd projekt ustawy prawo wodne został przesłany 

Związkowi Powiatów Polskich do zaopiniowania. 
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W odpowiedzi wysłanej 18 kwietnia br. Tomaszowi Żuchowskiemu, podsekretarzowi 

stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, współprzewodniczącemu 

Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska 

KWRiST Związek Powiatów Polskich poinformował, że przyjmuje z uznaniem bardzo 

szybkie opracowanie projektu tej ustawy – zarówno implementującego dyrektywy 

unijne, jak również wprowadzającego wiele potrzebnych zmian. 

Jednakże Związek zauważył, że projekt powinien być poddany rzeczywistym 

konsultacjom społecznym. - Tymczasem projekt przesłany do zaopiniowania przez 

Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego nie tylko według naszej wiedzy 

nie został skonsultowany, lecz nawet nie został umieszczony na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji. Sam termin przyznany korporacjom samorządowym 

na zgłoszenie uwag też należy uznać – wobec obszerności materiału (kilkaset stron) 

– za zbyt krótki. Ograniczał on bowiem zarówno możliwość kompleksowej analizy, 

jak i pełne zebranie uwag z poszczególnych powiatów – czytamy w liście. 

Niemniej jednak ZPP odniósł się zarówno do najistotniejszych kwestii, jak i wskazał 

inne drobne uwagi. 

Zdecydowany sprzeciw Związku Powiatów Polskich budziło przeniesienie zadań 

związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych z dotychczasowych organów 

samorządowych na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

- O ile w pełni rozumiemy sens utworzenia podmiotu odpowiedzialnego za komple-

ksowe zarządzanie wodami w zakresie dominium, to poważne zastrzeżenia budzi 

przekazanie mu również praktycznie całokształtu zadań z zakresu imperium państwa 

– tłumaczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński. Dalej 

uzasadniał, że Wody Polskie mają wykonywać uprawnienia właścicielskie w stosunku 

do przeważającej części wód na obszarze Polski, a zatem mają być stroną w większo-

ści postępowań, reprezentując interes państwowego właściciela wód. Jednocześnie 

mają być organem prowadzącym postępowanie. - Sytuacja łączenia w jednym ręku 

uprawnień organu i strony była od dawna negatywnie oceniana w orzecznictwie – 

prowadząc do przyjęcia przez sądy administracyjne koncepcji pozbawienia podmiotu 

w takim przypadku uprawnień strony. Oznacza to, że albo postępowanie będzie 

prowadzone bez możliwości uwzględnienia interesu państwa jako właściciela wód, 

albo też Wody Polskie będą właściwie sędzią we własnej sprawie – wyjaśniał prezes 

Ludwik Węgrzyn. 

Ponadto wydawanie pozwoleń wodnoprawnych powierzono odpowiednio regionalnym 

zarządom gospodarki wodnej oraz zarządom zlewni. Są to podmioty działające 

w skali regionalnej i ponadregionalnej – zaproponowane rozwiązanie, zdaniem ZPP, 

doprowadzi do pogorszenia się dostępności administracji dla obywateli. Spowoduje 

również wzrost kosztów tak po stronie administracji, jak i obywateli. 

Prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń wodnoprawnych zostało zaś powierzone 

nadzorom wodnym. Z ustawy nie da się przesądzić w jakiej skali będą funkcjonowały 

nadzory wodne – regionalnej czy powiatowej. W tym drugim przypadku będzie 

to budowanie struktur terenowej, niezespolonej administracji rządowej na poziomie 

powiatów, a zatem z trendem słusznie zarzuconym w roku 1998. 

ZPP zauważyło także, że Wody Polskie mają być ukształtowane jako najwyższa 

instancja administracyjna. - W dotychczasowej praktyce rozwiązanie takie dotyczyło 
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tylko ministrów oraz działających pierwszoinstancyjnie samorządowych kolegiów 

odwoławczych. Nie widzimy podstaw do punktowego rozszerzania dotychczasowego 

wyjątkowego rozwiązania o Wody Polskie – komentowało ZPP. 

Negatywnie Związek ocenił sposób dokonania zaproponowanego w projekcie przesu-

nięcia kompetencji. Zdaniem ZPP urągał on bowiem elementarnej uczciwości. - O ile 

bowiem z powiatów do Wód Polskich przechodzą kompetencje i dochody, 

to pracownicy odpowiedzialni do tej pory za to zadanie nie są przejmowani przez 

Wody Polskie. Oznacza to pozostawianie na utrzymaniu powiatów pracowników, 

którzy w związku ze zmianami kompetencyjnymi nie będą mieli pracy do wykonania. 

Jeśli w związku z tym powiat będzie zmuszony takich pracowników zwolnić 

to odprawy i ewentualne inne świadczenia będzie musiał wypłacić ze środków 

własnych. Takie ukształtowanie przepisów przejściowych jest niemożliwe 

do zaakceptowania – wynikało z pisma do wiceministra Tomasza Żuchowskiego. 

Wszystko to spowodowało, że ocena końcowa projektu ustawy Prawo wodne była 

negatywną, co do kwestii aksjologii projektu zmierzającego zdaniem strony 

samorządowej do centralizacji państwa, jednak strona samorządowa pozytywnie 

oceniła rozwiązania, które zostały zmienione w przedmiotowym projekcie przez 

stronę rządową na skutek uwag i propozycji poszczególnych przedstawicieli strony 

samorządowej Komisji Wspólnej, w tym ZPP. Z zastrzeżeniem negatywnej opinii 

Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, co do całości propozycji rządu w tej 

sprawie. 

Pozytywna ocena rozwiązań dla powiatów to uwzględnienie wielu uwag zapropono-

wanych przez Związek Powiatów Polskich, które pozwolą m.in. na zapewnienie 

miejsca pracy dla pracowników samorządu powiatowego. 

Przedmiotowe rozwiązanie jest wynikiem dodatkowego posiedzenia Zespołu 

ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. 

Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski podzięko-

wał za przyjęcie przez stronę rządową części uwag. Jednocześnie zgłosił propozycje 

konkretnych poprawek, które miały za zadanie powiększyć rolę samorządu 

powiatowego w stosunku do pierwotnej wersji projektu. Pierwsza poprawka miała 

na celu poszerzenie kompetencji rady powiatu, która będzie mogła określić istotne 

dla wspólnoty problemy gospodarowania wodami. Druga propozycja dotyczyła 

komitetów konsultacyjnych dla wód polskich, w których skład wejdą również 

przedstawiciele strony samorządowej KWRiST. Trzecia poprawka miała na celu 

uregulowanie spraw pracowniczych, dotychczasowych pracowników powiatów, którzy 

zajmowali się problematyką wodną. 

Podsekretarz Stanu Mariusz Gajda z Ministerstwa Środowiska odniósł się bardzo 

pozytywnie do zaproponowanych uwag i ich uzasadnienia. Powiedział, że pierwsze 

dwie jak najbardziej przyjmuje, co do trzeciej również jest na tak, tylko musi 

to także zaakceptować jeszcze Rządowe Centrum Legislacji. Dodatkowo Minister 

odniósł się wprost do pracowników samorządowych. Jak informował, stronie 

rządowej bardzo zależy, żeby Ci pracownicy, którzy są dobrze wyszkoleni przeszli 

do nowego podmiotu, aby tych ludzi nie stracić, gdyż mają oni wysokie kompetencje. 

Tak więc pracownicy powiatowi będą mogli przejść do nowego podmiotu. Poprzednia 

wersja ustawy takich zapisów nie przewidywała. 
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Dodatkowo Przedstawiciel ZPP, dopytywał o kwestie opłat. Jak powiedział minister 

w obecnej wersji samorządy poniosą ich dwa rodzaje. Jednak zagwarantował, 

że w związku z wnioskiem ZPP dopisany zostanie specjalny przepis, który zwolni 

z opłat drogi publiczne. 

Minister zapowiedział, że prace nad opłatami cały czas się toczą, i w obecnej wersji 

projektu jeszcze nie są ostateczne. 

Zapowiedział również przeanalizowanie wszystkich uwag raz jeszcze. 

 

 

Rząd planuje ograniczenia w obrocie gruntami leśnymi. Dzięki interwencji 

ZPP nie wpłyną one na zakup takich nieruchomości przez JST. 

1 maja 2016 r. minął okres przejściowy, charakteryzujący się ograniczoną możli-

wością nabywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntów rolnych i leśnych 

przez cudzoziemców. W ocenie rządu istniało zagrożenie, że po tej dacie ziemia 

w Polsce będzie przedmiotem wzmożonego zainteresowania nabywców z innych 

krajów. To zaś mogłoby skutkować zahamowaniem w Polsce procesu poprawy 

struktury obszarowej gospodarstw rolnych, nadmierną koncentracją nieruchomości 

rolnych oraz prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez 

osoby o nieodpowiednich kwalifikacjach. 

W odpowiedzi na to 4 marca 2016 r. Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt 

ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wskazane rozwiązania nie odnosiły się 

jednak do gruntów leśnych. Dlatego 10 marca br. Ministerstwo Środowiska przedsta-

wiło jeszcze projekt nowelizacji ustawy o lasach. 

Projekt przewidywał ograniczenie obrotu lasami, zarówno państwowymi, jak i prywa-

tnymi. Proponowane rozwiązania wzmacniały pozycję Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe. Zyskiwało ono prawo pierwokupu i wykupu. Gdy prywatny 

właściciel lasu zechce go sprzedać, będzie musiał liczyć się z tym, że transakcja 

zostanie przeprowadzona dwuetapowo. Najpierw zostanie zawarta wstępna umowa 

u notariusza, następnie o transakcji zawiadomione będą Lady Państwowe. Potem 

trzeba będzie odczekać miesiąc. Jeżeli w tym czasie Lasy Państwowe nie zgłoszą 

chęci nabycia gruntu, to dojdzie do finalizacji sprzedaży, jeśli zaś będą zaintere-

sowane lasem – to one go kupią. Jeśli nabycie lasu następowałoby na podstawie 

innej umowy niż sprzedaż (np. darowizny), Lasy Państwowe mogły złożyć oświadcze-

nie o nabyciu, korzystając z prawa wykupu. 

Ograniczenia w sprzedaży i wykupie miały obejmować także transakcje z udziałem 

jednostek samorządu terytorialnego. Jednakże dzięki uwagom złożonym do 

projektu nowelizacji przez Związek Powiatów Polskich nabywanie lasów 

przez samorządy będzie wyłączone spod reżimu prawa pierwokupu. Takie 

zapewnienie złożył wiceminister środowiska Mariusz Gajda podczas posiedzenia 

plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 

30 marca br. Była to odpowiedź na postulaty ZPP. 
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- Co do całości rozwiązania nasza opinia jest pozytywna. Jednakże zwracam uwagę 

na rzecz następującą. Jednostki samorządu terytorialnego stanowią element władzy 

publicznej. W związku z czym, o ile można jeszcze zrozumieć objęcie prawem 

pierwokupu sytuację, gdy jednostka samorządu terytorialnego zbywa grunt leśny 

na rzecz osób fizycznych, to dla nas całkowicie niezrozumiałe jest przewidywanie 

prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa w sytuacji, gdy jednostka samorządu 

terytorialnego jest nabywcą nieruchomości – apelował Grzegorz Kubalski, zastępca 

dyrektora biura ZPP. – Wydawałoby się, że w takiej sytuacji mamy dostateczną 

gwarancję bezpieczeństwa lasu. Wiadomo, że jeśli mamy do czynienia z nabyciem 

lasu przez JST, to ma to związek z realizowaniem zadań publicznych – podawał. – 

Dlatego prosimy, aby w katalogu wyłączeń od prawa pierwokupu znalazło się nabycie 

gruntu leśnego przez JST – mówił Grzegorz Kubalski. 

Posłowie z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa za pieniędzmi dla starostów na uproszczone plany urządzania 

lasów (dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa).  

Problem posiadania uproszczonych planów urządzania lasów, według danych 

Głównego Urzędu Statystycznego na 31 grudnia 2014 roku, dotyczył 28,5 % lasów. 

Istniejące zaległości w ich sporządzeniu wpływają negatywnie na jakość prowadzonej 

gospodarki leśnej - tłumaczyli wnioskodawcy na posiedzeniu komisji. Propozycja 

wychodziła również naprzeciw wielokrotnie zgłaszanym przez starostów problemom 

związanym z przeznaczaniem środków finansowych na te cele.  

Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, dziękując za podjętą inicjatywę, podniósł 

pewne wątpliwości w sprawie braku przepisów szczególnych, które mogą utrudnić 

realizacje wspomnianego zapisu. W konsekwencji uszczegółowienie to zostało 

zauważone przez projektodawców. Po wypowiedzi przedstawiciela ZPP zwrócili się oni 

do dysponenta środków, czyli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wspierając 

stanowisko Związku. 

Obecny na posiedzeniu Dyrektor zapowiedział, że wyda specjalne zarządzenie, które 

ma za zadanie określić sposoby starania się przez starostów o środki z funduszu 

leśnego. Co ważne samo powstanie tego zarządzenia odbywać się będzie w pełnym 

porozumieniu ze starostami. Dyrektor zapowiedział, że wstępnie na ten cel zare-

zerwowane zostało 75 mln złotych. Zadeklarował także, że w najbliższym czasie 

uruchomione zostaną procedury konsultacyjne.  

Po raz kolejny dzięki skutecznej interwencji Związku Powiatów Polskich w porę udało 

się osiągnąć kompromis, który powinien ułatwić staranie się samorządów o środki 

na realizację zadań. 
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Edukacja, kultura i sport 

 

5 maja br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Powiatów Polskich 

i Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Minister Anna Zalewska gościła Janinę Kwiecień, wiceprezes Zarządu ZPP, 

starostę kartuskiego; Edmunda Kaczmarka wiceprezesa Zarządu ZPP, starostę 

jędrzejowskiego; Krzysztofa Fedorczyka, przewodniczącego Konwentu Powiatów 

Województwa Mazowieckiego, starostę węgrowskiego; Jana Stodolaka, 

wicestarostę strzyżowskiego; Rudolfa Borusiewicza, dyrektora Biura ZPP oraz jego 

zastępcę Grzegorza Kubalskiego. 

 
Źródło: Archiwum ZPP 

Podczas spotkania poruszony został temat szkolnictwa zawodowego - jego 

przyszłości, w tym kształcenia dualnego oraz problemów dotyczących m.in. kadry 

nauczycielskiej, przeprowadzania egzaminów oraz szkół wielozawodowych. 

Rozmawiano o nauce w gimnazjach oraz liceach. Samorządowcy wskazywali 

na konieczność prowadzenia pozytywnego naboru na nauczycieli. Zauważali, 

że obecnie kadra pedagogiczna nie ma poczucia zespołowości. 

Pani Minister zapewniła, że w najbliższym czasie będą czteroletnie licea. 

Zapowiedziała ponadto, że w 2017 r. będzie można rozmawiać na temat pieniędzy 

dla nauczycieli. 
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Starostowie tłumaczyli, jak dużym problemem są urlopy dla podratowania zdrowia. 

Wspominali, że w przeszłości nie tak łatwo było uzyskać uprawnienie do skorzystania 

z tego wolnego. 

Przedstawiciele ZPP sygnalizowali również potrzebę zmiany formuły spotkań 

nauczycieli z rodzicami, czyli wywiadówek. Wskazywali także konieczność rozwoju 

doradztwa zawodowego oraz metodycznego. Poruszyli problem finansowania szkół na 

zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

Jak tłumaczyła Anna Zalewska, zmiany w systemie edukacji idą w dobrym kierunku, 

uwzględniającym potrzeby uczniów, nauczycieli i organów prowadzących. 

Zadeklarowała, że zawsze jest gotowa do rozmów. 

Delegaci ZPP zaprosili minister edukacji na XX Zgromadzenie Ogólne Związku 

Powiatów Polskich.   

 

 

26 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się 

robocze spotkanie w sprawie projektu ustawy o systemie oświaty. 

Podczas spotkania udało się uzgodnić wiele budzących zastrzeżenia zapisów 

a tym samym uwzględniona została część uwag ZPP do przedmiotowej 

nowelizacji. 

Uwzględniono następujące uwagi Związku Powiatów Polskich: 

 Zdefiniowano pojęcie „wydatków bieżących”. 

 Doprecyzowano, że tylko samorząd, który udziela dotacji ma obowiązek 

ogłaszania na BIP informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz przewidy-

wanej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewali-

dacyjno-wychowawczych i jej aktualizacje. 

 Doprecyzowano, że wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę za zreali-

zowane zadania, w roku budżetowym, na który dotacja została udzielona, 

niezależnie którego roku zadania te dotyczą. 

 W zakresie przekazywania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez 

podmioty inne niż samorządy, dokonano rozbicia przepisu na szkoły 

realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki oraz nierealizujące takiego 

obowiązku. Dla szkół realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki 

przyjęto, że otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu JST obowiązanej 

do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej 

kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST. 

W przypadku braku na terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego 

typu i rodzaju prowadzonej odpowiednio przez gminę lub powiat, kwotę 

dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

danego typu i rodzaju w odpowiednio najbliższej gminie lub powiecie 

prowadzącym szkołę danego typu lub rodzaju, nie niższej jednak niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
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odpowiednio gminy lub powiatu. Natomiast w przypadku pozostałych szkół 

prowadzonych przez podmioty inne niż JST, otrzymują one na każdego ucznia 

dotację z budżetu JST obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju 

szkół, w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu 

i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST. W przypadku braku na terenie 

odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej 

odpowiednio przez gminę lub powiat, kwotę dotacji określa się w wysokości 

nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla odpowiednio gminy lub powiatu. 

 Uzupełniono przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w szkołach 

niepublicznych o placówki niepubliczne wymienione w art. 2 ust. 3, 4, 7 i 10 

ustawy o systemie oświaty. 

 Dodano zapis określający, że minister właściwy do spraw oświaty i wycho-

wania udostępni na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, 

elektroniczną aplikację do wyznaczania dla każdej gminy i powiatu, 

odpowiednio gminy i powiatu najbliższego w rozumieniu nowelizacji. Należy 

podkreślić, że pierwotnie w projekcie ustawy nie przewidziano takiego 

rozwiązania i to staraniem przedstawiciela ZPP niniejszy zapis został 

do projektu ustawy wprowadzony zabezpieczając tym samym interesy 

samorządów. 

 Wykreślono zapisy dotyczące konieczności przekazania dotacji do dnia 

31 grudnia roku budżetowego, jeżeli zwiększenie kwoty dotacji następuje 

po dniu 15 grudnia roku budżetowego. 

Ponadto udało się uzgodnić, że aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, będzie 

przeprowadzana dwa razy w roku. Pierwsza w miesiącu roku budżetowego, 

następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy 

budżetowej na rok budżetowy. Do tej aktualizacji uwzględniany będzie plan 

dochodów i wydatków budżetu JST według stanu na ostatni dzień miesiąca 

poprzedzającego miesiąc aktualizacji oraz liczbę uczniów ustaloną na podstawie 

danych SIO według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok 

budżetowy.  Druga aktualizacja będzie miała miejsce w październiku roku 

budżetowego. Przy tej aktualizacji uwzględnić należy plan dochodów i wydatków 

budżetu JST według stanu na 30 września roku budżetowego oraz zaktualizowaną 

przewidywaną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć 

stanowiącą sumę 2/3 liczby uczniów ustaloną na podstawie danych SIO według stanu 

na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy oraz 1/3 liczby uczniów 

ustaloną na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września roku 

budżetowego. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji obowiązuje od pierwszego 

dnia miesiąca roku budżetowego, następującego po miesiącu, w którym dokonano 

aktualizacji. 

Wprowadzono także do projektu ustawy pojęcie najbliższego województwa 

i możliwość, że w przypadku braku odpowiednio najbliższej gminy lub powiatu 

prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju, kwotę dotacji określa się w wysokości 

nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju dla 

najbliższego województwa prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju. 
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Jak stwierdzono na wstępie, tylko część uwag ZPP została uwzględniona, ale 

wynikało to z faktu, że niniejsza nowelizacja miała mieć charakter jedynie 

doprecyzowujący, natomiast większe systemowe zmiany czekają nas jeszcze w tym 

roku. Dlatego też Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na uwagi ZPP 

wskazało, że większość z nich nie została uwzględniona na obecnym etapie prac, ale 

zostaną one zrewidowane podczas prac nad nową ustawą o systemie oświaty, 

ponieważ w zdecydowanej większości są one zasadne.  

Ostatecznie projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 16 marca br. 

w uzgodnionym kształcie zyskał 27 kwietnia br. pozytywną opinię Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 

 

Ochrona zdrowia i polityka społeczna 

 

9 maja br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Powiatów Polskich 

i Ministerstwa Zdrowia.  

Ze strony resortu zdrowia wzięli w nim udział minister Konstanty Radziwiłł, 

wiceminister Piotr Warczyński oraz Tomasz Matynia, szef gabinetu politycznego. 

 
Źródło: Archiwum ZPP 

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, 

starosta bocheński; Andrzej Płonka, wiceprezes zarządu ZPP, starosta bielski (woj. 
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śląskie); Sławomir Snarski, wiceprezes zarządu ZPP, starosta bielski (woj. 

podlaskie); Robert Godek, wiceprezes zarządu ZPP, starosta strzyżowski; Edmund 

Kotecki, członek zarządu ZPP, starosta brzeziński; Jan Grabkowski, starosta 

poznański; radca prawny Bernadeta Skóbel oraz Grzegorz Kubalski, zastępca 

dyrektora biura ZPP. W wydarzeniu uczestniczył także Zbyszko Przybylski, 

dyrektor szpitala powiatowego we Wrześni, prezes Wielkopolskiego Związku Szpitali 

Powiatowych i Jarosław Kycia, dyrektor SP ZOZ w Bochni. 

Zebrani rozmawiali na temat konsekwencji przyjęcia projektu ustawy o zmianie 

ustawy o działalności leczniczej. Samorządowcy podzielili się swoimi obawami 

co do próby obciążenia samorządów zadaniem współfinansowania systemu ochrony 

zdrowia w Polsce oraz ograniczenia samodzielności gmin, powiatów i województwa 

w realizacji ich zadań i kompetencji. 

Uczestnicy poruszyli także kwestię tego, jak docelowo miałby wyglądać system 

finansowania lecznictwa szpitalnego na poziomie powiatowym. Mówili o dostosowaniu 

podmiotów leczniczych do wymogów technicznych, budowlanych i sanitarnych oraz 

budowy lądowisk dla SOR-ów. Dyskutowali o zmianach w ratownictwie medycznym 

i o roli powiatów w Narodowym Programie Zdrowia. 

Przedstawiciele ZPP zaprosili ministra Konstantego Radziwiłła na XX Zgromadzenie 

Ogólne Związku Powiatów Polskich. 

 

 

Nowe zestawy wskaźników monitoringu zdrowia, rozszerzenie katalogu 

zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym czy 

zmiana sposobu realizacji programu w zakresie propagowania sportu 

to zastrzeżenia ZPP do Narodowego Programu Zdrowia zaakceptowane 

przez resort zdrowia. 

Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016-2020 z 13 listopada 2015 r. autorstwa Ministerstwa Zdrowia. 

Z projektu wynika, że głównym celem Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) na lata 

2014 – 2020 jest przeciwdziałanie czterem przewlekłym chorobom niezakaźnym 

(choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory, cukrzyca oraz choroby układu 

oddechowego), które dzielą ze sobą podstawowe czynniki ryzyka zdrowotnego – 

palenie tytoniu, nieprawidłową dietę, brak aktywności fizycznej oraz nadmierną 

konsumpcję alkoholu. Kolejnym obszarem, obok zgrupowanych w dwa cele 

dotyczące problemu nadwagi i otyłości wywołanej wspomnianymi czynnikami ryzyka 

oraz uzależnień i problemów z nich wynikających. 

Projekt był konsultowany na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorial-

nego. Związek Powiatów Polskich uczestniczył aktywnie w tych pracach, czego 

dowodem są zgłoszone do projektu uwagi zarówno redakcyjne, jak i merytoryczne. 

Większość z nich spotkała się z pozytywną reakcją Ministerstwa Zdrowia. 

Wśród zaakceptowanych przez resort uwag ZPP przykładowo można wymienić 

te odnoszące się do sposobu oceny realizacji celów NPZ 2016-2020. Eksperci 

Związku zwrócili uwagę, że zaproponowane przez resort wskaźniki nie gwarantują 
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rzetelnej oceny, czy realizacja programu osiąga założone w nim rezultaty zdrowotne, 

czy też nie. Resort zobowiązał się opracować nowe zestawy wskaźników, które 

uwzględniają zgłoszone przez ZPP propozycje. Ponadto zgodził się ze stanowiskiem 

ZPP, że skoro realizacja NPZ 2014-2020 powinna przyczyniać się do ograniczania 

społecznych nierówności w zdrowiu, to planowane interwencje powinny być 

projektowane i wdrażane w taki sposób, aby móc różnicować grupy społeczne będące 

ich beneficjentami. To zaś umożliwi np. zbliżenie wskaźników zdrowotnych, 

np. pomiędzy grupami osób o różnym poziomie wykształcenia i lepsze ich 

porównanie. 

Inne pozytywnie rozpatrzone uwagi ZPP dotyczyły sposobu realizacji programu 

w zakresie propagowania sportu. Z projektu NPZ 2016-2020 wynika, że głównym 

odpowiedzialnym za to działanie ma być minister sportu i turystyki. W ocenie 

ekspertów ZPP, żeby móc zrealizować to zadanie, Ministerstwo Sportu i Turystyki 

musiałoby dysponować własną bazą sportową. Tymczasem większość infrastruktury 

sportowej pozostaje w dyspozycji samorządów lub podmiotów prywatnych. Nawet 

Centralny Ośrodek Sportu jest osobą prawną a zatem o przeznaczeniu jego mienia 

nie decyduje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Także i te zastrzeżenia resort zdrowia 

postanowił uwzględnić. 

Ministerstwo Zdrowia przychyliło się też do stanowiska Związku wskazującego 

na konieczność rozszerzenia katalogu zadań związanych z przeciwdziałaniem uzale-

żnieniom behawioralnym (np. od Internetu, czy komputera). Resort zgodził się, 

że realizacja tego celu nie może ograniczać się jedynie do działań podejmowanych 

przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii i uznał za zasadne włączenie w jego 

realizację innych instytucji, w tym np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwłaszcza 

w kontekście profilaktyki uzależnień wśród uczniów. 

 

 

23 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Powiatów 

Polskich i Najwyższej Izby Kontroli.  

Zadłużenie w sektorze służby zdrowia jest zjawiskiem naturalnym, a żadne działania 

naprawcze nie mogą spowodować trwałej poprawy sytuacji szpitali. Tak jest 

wszędzie, nie tylko w Polsce. 

Takie twierdzenia padały na spotkaniu zorganizowanym przez Najwyższą Izbę 

Kontroli. Do dyskusji na temat sytuacji finansowej polskich szpitali samorządowych 

zaproszeni zostali znakomici eksperci. Wśród nich przedstawiciele kadry 

zarządzającej szpitali, posłowie, byli ministrowie, prezesi Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz reprezentanci samorządów powiatowych. W panelu dyskusyjnym udział 

wziął Ludwik Węgrzyn, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta 

bocheński oraz Marek Wójcik z ZPP. 

Wydarzenie zostało zorganizowane w związku z kontrolą przeprowadzoną przez NIK, 

delegatura w Opolu pt. Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej korzystających ze środków publicznych, która została 

przeprowadzona w 16 szpitalach na terenie kraju. Panel ma stać się częścią notatki 
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pokontrolnej sporządzonej w związku z tą kontrolą. Prowadziła go Agnieszka 

Pachciarz, była prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 
Źródło: Archiwum ZPP 

Struktura zadłużenia 

Na początku Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK przypomniał, że na przestrzeni 

10 ostatnich lat szpitale samorządowe są nadal zadłużone. Zmienia się jednak 

struktura zobowiązań. NIK dostrzega pozytywne zmiany. Spadł bowiem poziom 

zobowiązań wymagalnych. Wpłynęła na to m.in. dostępność funduszy unijnych. 

Nastąpiło ponadto przesunięcie wierzycieli – z publicznych na prywatnych. Rośnie 

także udział długoterminowych zobowiązań, nie wynika to jednak z działań 

rozwojowych, ale – jak zaznaczył Janusz Madej z delegatury NIK w Opolu, 

powodem jest rolowanie długów tak, aby spłacić wcześniejsze zobowiązania 

względem starych wierzycieli. Szpitale samorządowe w szczególności interesują Izbę, 

ponieważ zapewniają aż 60 % łóżek szpitalnych w Polsce. 

Bez poprawy 

Uczestnicy spotkania próbowali odpowiedzieć na kilka pytań. Pierwszym z nich było: 

dlaczego w części zadłużonych szpitali samorządowych nie są podejmowane działania 

naprawcze. – Czy dług rzeczywiście jest niepożądany – zastanawiał się Andrzej 

Sośnierz, dziś poseł, niegdyś prezes NFZ. – Rolowanie długu pozwala zatrzymać go 

na stałym poziomie – wyjaśniał. Tłumaczył także, jak bardzo doniosłą rolę spełniają 

szpitale w powiecie. To nie tylko leczenie, to wartości społeczne, polityczne. 

- Uważam, że dług jest naturalną konsekwencją działalności sektora służby zdrowia. 

To charakteryzuje wszystkie systemy zdrowia i żadna reforma tego nie zmieni – 

twierdziła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z Rady NFZ. – Przy tym poziomie 

finansowania nie mamy szans zagwarantować obywatelom lepszego poziomu usług – 

dodawała. Dr Gałązka-Sobotka wspomniała też o roli szpitali powiatowych, które 

zapewniają wszystko to, czego mieszkańcy oczekują. – Wiele szpitali, choć jest 

kwalifikowana jako powiatowe, ma charakter subregionalny. Dlatego pożądane jest 
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tworzenie map potrzeb zdrowotnych, choć na razie jesteśmy dopiero na początku 

drogi do restrukturyzacji – podkreślała. 

- Nie można oceniać według kryteriów ekonomicznych jednostki, którą rządzą nie 

tylko czynniki ekonomiczne, ale takie jak rady społeczne, polityka czy czynniki 

towarzyskie – zauważał Janusz Michalak, redaktor naczelny Menedżer Zdrowia. 

Element polityczny 

Agnieszka Pachciarz pytała zgromadzonych także i o to, czy da się odpolitycznić 

służbę zdrowia. – Bez zobowiązań nie da się prowadzić żadnej działalności – mówił 

Marek Balicki, były minister zdrowia. Zwłaszcza, że jak oceniał, stawki płacone 

przez NFZ nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Marek Balicki porównał służbę 

zdrowia do gry. – Nie jest możliwe, aby wszyscy gracze byli na jednakowej pozycji. 

Część zawsze odstaje – twierdził. W jego ocenie należy szukać sposobów na 

niwelowanie lokalnych wpływów. 

- Długu nie uważam za naturalny i niezbędny – zaznaczał Wojciech Misiąg, były 

wiceminister finansów i wiceprezes NIK. – Zadłużeni są ci, którzy chcą tacy być – 

kontynuował. Przyczynia się do tego prawo, które pozwala na bezkarne zaciąganie 

zobowiązań. Wojciech Misiąg zastanawiał się także nad sensownością utrzymywania 

konkursów w służbie zdrowia. – Jestem zwolennikiem systemu negocjacyjnego – 

opowiadał. 

O tym, że w służbie zdrowia nie powinno być miejsca na decyzje polityczne 

przekonywał Józef Płoskonka, były wojewoda kielecki. Nawiązywał tu do czasów, 

kiedy jako wojewoda rozdzielał środki na służbę zdrowia. - Każdy dyrektor szpitala 

uważał, że to jego placówka jest najważniejsza i w największej potrzebie – mówił 

Józef Płoskonka. - Tymczasem każda ratuje życie i zdrowie, i właśnie dlatego musi 

być „jakiś” system podziału środków - wskazywał. 

Zmiana jakości usług 

Zadowolenia ze swojego udziału w spotkaniu nie krył Ludwik Węgrzyn. – Po raz 

pierwszy powiaty jako organy założycielskie mogą brać udział w takiej debacie – 

oceniał. – Działania naprawcze na poziomie powiatów mają swoją specyfikę. 

One zawsze albo będą wiązały się ze zmianami w zatrudnieniu – u jednego 

z największych pracodawców albo będą wiązać się z przekształceniami w spółki – 

tłumaczył prezes Węgrzyn. – Mówiąc o nadmiernym zadłużeniu szpitali powiatowych, 

proszę zwrócić uwagę na Pireneje postępu w jakości świadczeń. Musimy spełniać 

standardy narzucone przez resort zdrowia, bo inaczej nie dostaniemy dofinansowania 

– podkreślał.  – Dlaczego nie ma stałej poprawy? Powiat nie może prowadzić działal-

ności gospodarczej, nie może przynosić dochodów – mówił Ludwik Węgrzyn. Przy-

znawał on ponadto, że na poziomie lokalnym (powiat) w zakresie ochrony zdrowia 

(czy będzie czy nie będzie szpitala w powiecie) zapadają decyzje polityczne. Starosta 

jest zaś politykiem lokalnym. 
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Zarządca bez doświadczenia 

Dyskutanci zajęli się także kwestią zarządzania szpitalami. Marek Wójcik przyznał, 

że obowiązują niedoskonałe przepisy, które pozwalają na kierowanie placówkami 

leczniczymi osobom bez wystraczającego doświadczenia. – Wystarczy drobna zmiana 

legislacyjna, aby to zmienić  i podnieść jakość zarządzania – mówił. Przypomniał on 

też, że ustawa o zdrowiu publicznym przewiduje pewne środki na dokształcanie osób 

zarządzających szpitalami, co stanowi nowe rozwiązanie i może być zaczątkiem 

pozytywnych zmian. Marek Wójcik powiedział również, że od 1999 r. samorządy 

wydały na służbę zdrowia (same wydatki majątkowe) 18,5 mld zł. Stało się to 

kosztem innych zadań, takich jak oświata czy drogi. – Przeciętnie szpital powiatowy 

ma 1 mln zł wydatków majątkowych rocznie – wyliczał. 

Paneliści poruszyli także problem nadzoru samorządów tworzących szpitale nad tymi 

podmiotami. – Relacje zarządcy z właścicielem są absolutnie transparentne – 

twierdziła Renata Jażdż-Zalewska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Niepublicznych Szpitali Samorządowych. W jej ocenie nie każdy szpital musi być 

zadłużony. Są przy tym pewne obszary, gdzie nie da się uniknąć zadłużania, np. 

SOR. Podawała ona także przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu szpitalami. 

Podczas spotkania rozmawiano także o zatrudnieniu w służbie zdrowia. Zauważano, 

że praca na kontraktach jest niestabilna. Przekłada się to na bezpieczeństwo 

pacjentów. Osoby, które pracują na kontraktach a nie umowach o pracę ponoszą 

bowiem odpowiedzialność cywilnoprawną za swoje działania. 

 

 

Społeczeństwo informacyjne 

Brak oszacowania skutków finansowych regulacji związanych m.in. 

ze zmianą sposobu udostępnienia kanałów technologicznych i ustalenia 

opłat oraz niewskazanie źródeł finansowania nowego zadania starostów - 

rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi 

a operatorami sieci to główne zastrzeżenia ekspertów Związku Powiatów 

Polskich zgłoszone do Megaustawy. 

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, czyli właśnie 

tzw. Megaustawę. 

Projekt w obecnym brzmieniu zawiera rozwiązania wprowadzone w uzgodnieniu 

z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego i otrzymał pozytywną opinię 

zespołu do spraw społeczeństwa informacyjnego KWRiST. 

Jednakże przesłany do Sejmu projekt nie zawierał bardzo istotnych regulacji uzgo-

dnionych ze stroną samorządową KWRiST w toku posiedzeń Zespołu ds. Społeczeń-

stwa Informacyjnego. Chodzi o takie regulacje, od uwzględnienia których uzależniona 

była pozytywna opinia zespołu. Pismem z 30 marca br. Ludwik Węgrzyn, prezes 

Zarządu ZPP, starosta bocheński poinformował o tym Andrzeja Maciejewskiego, 
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przewodniczącego sejmowej Komisji  Samorządu Terytorialnego i Polityki Regional-

nej. 

- Przedłożony projekt zawiera rozwiązania, które uszczuplą budżety samorządów 

poprzez nałożenie na nie istotnej ilości nowych obowiązków bez zapewnienia środków 

na ich realizację, a w konsekwencji zmuszą jednostki samorządu terytorialnego 

do ponoszenia kosztów związanych z realizacją sieci szerokopasmowych ze środków 

własnych - zauważa Ludwik Węgrzyn. Jak przypomina, projektodawcy jednoznacznie 

wskazują, że skutkiem wejścia w życie wyżej wymienionych aktów prawnych będzie 

znaczny wzrost ilości obowiązków po stronie zarządców dróg, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz starostów. Ponadto, zgodnie z OSR, wdrożenie proponowanych 

zmian dotyczących naliczania i pobierania opłat należnych JST niewątpliwie będzie 

miało negatywny wpływ na sektor finansów samorządowych.- Autorzy projektu nie 

podjęli jakiejkolwiek próby oszacowania kosztów, jakie poniosą samorządy w związku 

z obowiązywaniem ustawy w zaprezentowanym kształcie. Projektodawcy ograniczyli 

się do zdawkowego stwierdzenia, że wysokość kosztów, jakie poniosą samorządy 

„nie jest możliwa do określenia” – podnosił Ludwik Węgrzyn. 

Na posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST minister cyfry-

zacji zobowiązał się do wprowadzenia do projektu ustawy zapisu zobowiązującego 

go do monitorowania skutków wdrożenia ustawy dla finansów JST. Jednak projekt 

przedłożony w Sejmie nie zawierał takich postanowień. Dlatego ZPP w liście 

do przewodniczącego Maciejewskiego przedstawił propozycję stosownych zapisów 

w Megaustawie. 

Wątpliwości ZPP budziło też nowe zadanie dla starostów, czyli rozstrzyganie sporów 

pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a operatorami sieci. A to dlatego, 

że w ślad za nim nie idzie wskazanie źródeł finansowania tego działania.  

- Podczas rozmów prowadzonych przez przedstawicieli ZPP z przedstawicielami 

Ministerstwa Cyfryzacji w ramach KWRiST, strony samorządowa i rządowa uzgodniły, 

że do projektu wprowadzony zostanie przepis umożliwiający obciążenie pełnymi 

kosztami postępowania tej strony, której stanowisko w sporze zostanie uznane 

za niezasadne. Uzgodnione rozwiązanie miało nie tylko zapewnić środki na pokrycie 

kosztów rozstrzygnięcia sporu, lecz przede wszystkim skłonić operatorów sieci 

i przedsiębiorców telekomunikacyjnych do sprawnego wyjaśniania nieporozumień bez 

nieuzasadnionego angażowania organów administracji publicznej – przypominał 

Ludwik Węgrzyn. Z tego względu i tu ZPP przygotowało propozycję stosownych 

postanowień, zaprezentowaną w piśmie do szefa Komisji Samorządu Terytorialnego. 

Pierwsze czytanie projektu mega ustawy już za nami. Odbyło się 30 marca br. 

podczas posiedzenia połączonych Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych 

Technologii oraz Infrastruktury. Wzięli w nim udział przedstawiciele ZPP, zgłaszając 

opisane uwagi.  

Ekspert ZPP wskazała, że projekt nie zawiera oceny skutków wejścia w życie ustawy, 

jakie poniosą budżety jednostek samorządu terytorialnego. W ocenie strony rządowej 

skutki są niemożliwe do oszacowania.  
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W konsekwencji posłowie powołali podkomisję, która ma przygotować ostateczną 

wersje projektu. W trakcie prac podkomisji zostaną zaprezentowane i przeanali-

zowane również uwagi zgłoszone przez ZPP. 

 

 

 

Administracja publiczna i bezpieczeństwo obywateli 

Ustawodawca powinien rozważyć ewentualną potrzebę unormowania 

odstępstw od zasad i trybu dostępu do dokumentów audytowych 

w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej – tak uważa ZPP. 

9 kwietnia ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie 

ustawowego wyłączenia dokumentów z audytu finansów publicznych spod zasad 

określonych przepisami o dostępie do informacji publicznej (K 14/13). Orzekł w nim 

niezgodność art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z konstytucyjnym 

prawem uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej. 

Z tego względu Senat RP przygotował projekt nowelizacji ustawy o finansach 

publicznych uchylający wspomniany przepis. 

Uwagi do projektu wniósł Związek Powiatów Polskich. W piśmie z 4 kwietnia br. 

skierowanym do Lecha Czapli, szefa Kancelarii Sejmu Prezes Zarządu ZPP Ludwik 

Węgrzyn zaznaczył, że w pełni rozumie potrzebę dostosowania brzmienia ustawy 

o finansach publicznych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 kwietnia 2015 r. 

Jednocześnie prezes zaznaczył, że podziela obawy zawarte w zdaniu odrębnym 

złożonym przez sędziego TK Marka Kotlinowskiego do tego wyroku. 

- Dostrzegam problem wypracowania nowej formuły, co jeszcze jest informacją 

publiczną na gruncie ustawy o finansach publicznych. Dopuszczam rozwiązanie, 

że sprawozdanie z wykonania audytu będzie udostępniane osobom zainteresowanym, 

ale to powinno być wypracowane w dialogu przez prawodawcę, żeby nie utracić celu 

audytu. Po drugie, nawiązując do celu audytu, ma on przede wszystkim poprawić 

funkcjonowanie jednostki, ma stanowić inspirację, jak zabezpieczać się przed 

ryzykiem, ma być informacją dla kierującego daną jednostką, co należy poprawić. 

Boję się, że tak szerokie otwarcie, jeśli chodzi o dostęp do materiałów audytowych, 

spowoduje efekt mrożący dla audytorów. To będzie swoiste zwarcie z jednej strony 

kierującego jednostką, a z drugiej strony audytorów, którzy podświadomie będą 

wiedzieć, że wszystkie dokumenty wypracowane w trakcie audytu mogą stać się 

informacją publiczną, ponieważ jedynym wzorcem, co taką informacją będzie, będzie 

orzecznictwo sądów administracyjnych – uzasadniał sędzia Kotlinowski. 

W ocenie ZPP trudno nie podzielić tego stanowiska. Zwłaszcza, że w dotychczasowym 

orzecznictwie sądów administracyjnych można zauważyć stosunkowo duże rozbie-

żności w zakreśleniu wyraźnej  granicy pomiędzy informacją wewnętrzną a infor-

macją publiczną oraz pomiędzy informacją  publiczną zwykłą i przetworzoną. 
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ZPP przypomina, że na skutek wyroku Trybunału przepis art. 284 ust. 2 utracił moc 

blisko rok temu. Jednakże sam Trybunał w uzasadnieniu wyroku wskazał, że jeżeli 

w ocenie ustawodawcy, przewidziane w ustawie o dostąpienie do informacji 

publicznej ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej okażą się niewy-

straczające z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania systemu audytu 

wewnętrznego, ustawodawca powinien rozważyć ewentualną potrzebę unormowania 

odstępstw w niezbędnym zakresie od zasad i trybu dostępu do dokumentów 

audytowych w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej,  np. w nawią-

zaniu do różnych faz (etapów) procedury audytowej.   

Autorzy projektu  nie odnieśli się do tego czy utrata mocy obowiązującej art. 284 

ust. 2 ustawy o finansach publicznych miała negatywny wpływ na sposób wykony-

wania pracy przez autorów wewnętrznych. Tymczasem na potrzebę wprowadzenia 

stosownych uregulowań w tym zakresie podniosło samo środowisko audytorów 

wewnętrznych oraz Najwyższa Izba Kontroli, co zdaniem ZPP świadczyć może 

o potrzebie wprowadzenia bardziej szczegółowych regulacji. 
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Dodatkowe działania wspierające powiaty 
 
Działalność Związku Powiatów Polskich to także szeroko zakrojone prace badawcze 

i analityczne, które w swoim zamyśle pozwalają na zbieranie tzw. twardych danych, 

niezbędnych do konceptualizacji, a także wspierania prac legislacyjnych. 

Ponadto pracownicy Związku niemal codziennie udzielają szeregu różnego rodzaju 

porad – odbywa się to zarówno przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych, jak 

i wprost, w terenie, przy okazji prowadzenia różnego rodzaju szkoleń i warsztatów.  

Siła organizacji przejawia się także w jej obecności w przestrzeni medialnej. Także 

w tym zakresie Związek Powiatów Polskich nie pozostaje w tyle. 

Szczegółowe informacje dotyczące tych wszystkich, dodatkowych działań czynionych 

przez Związek Powiatów Polskich zamieszczono w kolejnych podrozdziałach. 

 

Prace badawcze ZPP 

W związku z wolą przygotowywania przez Biuro Związku Powiatów Polskich jak 

najbardziej precyzyjnych i oczekiwanych przez powiaty członkowskie wystąpień, 

stanowisk, czy też opinii prawnych podejmowane są działania konsultacyjno-

badawcze otrzymywanych projektów aktów prawnych. Odbywa się to poprzez 

rozsyłanie siecią mail JST otrzymanych projektów aktów prawnych do powiatów 

i miast na prawach powiatu z prośbą o przekazanie ich do odpowiedniej komórki 

merytorycznej z prośbą o analizę i opinię. W konsekwencji czego Biuro ZPP dokonuje 

agregacji otrzymywanych uwag, a następnie podlegają one szczegółowej analizie 

prowadzonej przez prawników i ekspertów Biura. Dokument – efekt finalny tych 

działań – przekazywany jest, w ramach procesu legislacyjnego, do odpowiedniej 

instytucji centralnej celem uwzględnienia uwag, które zawiera. Ponadto analizy 

te służą pracownikom Biura do odpowiedniego argumentowania – niejednokrotnie 

w oparciu o twarde dane – tez wygłaszanych podczas różnego rodzaju komisji, 

debat, czy innych spotkań. 

W okresie od 26 lutego do 25 maja 2016 r. Związek Powiatów Polskich 

przeprowadził 8 różnego rodzaju prac badawczych. 

W okresie sprawozdawczym zbierano uwagi do następujących projektów:  

 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy 

finansowej na realizację operacji w ramach działań „Wsparcie przygoto-

wawcze” i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”, objętych priorytetem 4 

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014–2020, 

 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, 

 ustawy – Prawo wodne, 
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 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru 

ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej, 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów 

wniosków budowlanych, 

 zmian w Programie rozwoju dróg gminnych i powiatowych 2016-2019, 

 ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami rozporządzeń wykonawczych, 

 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 

 

 

Działalność doradcza i informacyjna 

W ramach tytułowych działań Związek Powiatów Polskich w okresie od 26 lutego 

do 25 maja 2016 roku organizował lub współorganizował różnego rodzaju 

konferencje i sympozja o charakterze głównie ogólnopolskim. 

Wychodząc naprzeciw sygnałom płynącym z powiatów i miast na prawach powiatu 

Związek zorganizował także szereg warsztatów i szkoleń dedykowanych 

pracownikom samorządowym.  

Kolejnym ważnym aspektem wspierania samorządów terytorialnych są przygotowy-

wane przez ekspertów ZPP różnego rodzaju publikacje, a także artykuły 

prasowe – niejednokrotnie o charakterze konsultacyjno-doradczym, jakie publiko-

wane były na portalu informacyjnym Dziennik Warto Wiedzieć. 

Precyzyjniej informacje o wszystkich ww. działaniach opisano w dalszej części 

przedmiotowego podrozdziału. 

 

 

Konferencje z udziałem ZPP 

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich w różnorakiej formie 

angażował się w realizację różnego rodzaju konferencji. 

Najważniejsze z nich wymieniono poniżej. 

5 i 6 kwietnia br. w Krakowie odbył się II Europejski Kongres Samorządów. 

Prezes Zarządu ZPP Ludwik Węgrzyn uczestniczył w panelu dyskusyjnym pn. 

"Zmiana ordynacji samorządowej - sejmiki i rady powiatów". Poruszono tam wiele 

tematów związanych z sytuacją samorządów. 

Zmiany ordynacji wyborczej do sejmików wojewódzkich i rad powiatów pojawiają się 

tym częściej im mniej czasu pozostaje do wyborów. Rządzący widzą w nich 

możliwość wzmocnienia władzy, opozycja dostrzega okazję na zwiększenie swoich 

szans. Społeczności lokalne chciałyby uzyskać większy wpływ na podejmowane 

decyzje wybierając lokalnych liderów nie związanych z żadnym ugrupowaniem 
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politycznym. Uczestnicy panelu starali się odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób 

kształtować ordynację wyborczą by zapewnić najlepszą reprezentację mieszkańców, 

czy można pogodzić interesy wszystkich zapewniając wybór najbardziej 

kompetentnych włodarzy województw i powiatów? 

W swoim wystąpieniu Prezes ZPP, poza kwestią ordynacji, którą określił jako 

drugorzędną, podniósł problematykę finansowania JST. 

 
Źródło: Archiwum ZPP 

W dyskusji panelowej udział wzięli: dr Jarosław Flis - adiunkt na Wydziale 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Marek Jurek - 

Prezes Prawicy Rzeczypospolitej, Poseł do Parlamentu Europejskiego; Marcin 

Kierwiński - Poseł na Sejm RP oraz Ludwik Węgrzyn - prezes Zarządu Związku 

Powiatów Polskich, Starosta Bocheński. 

Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawował m.in. Dziennik Warto Wiedzieć. 

 

23 marca br. we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbył się Dolnośląski 

Kongres Samorządowy. Stanowi on płaszczyznę wymiany myśli i idei dotyczących 

funkcjonowania lokalnych samorządów. 

Uczestnicy rozmawiali na temat finansów samorządowych, ich możliwości, 

perspektyw i zagrożeń. Poruszano także kwestię funduszy europejskich w kontekście 

zrównoważonego rozwoju. Nie zabrakło też miejsca na dyskusje dotyczące reformy 

systemu oświaty i map potrzeb zdrowotnych. Na koniec zastanawiano się nad 

modelem ustroju państwa i rolą samorządu. 
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Źródło: Archiwum ZPP 

Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów, naukowcy, dziennikarze, 

biznesmeni, działacze organizacji pozarządowych oraz eksperci. Związek Powiatów 

Polskich reprezentowali: Roman Potocki, starosta wrocławski, przewodniczący 

Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, Rudolf Borusiewicz – dyrektor 

biura oraz Marek Wójcik – ekspert. 

 

 

Warsztaty i szkolenia regionalne 

Kolejnym obszarem aktywności Związku Powiatów Polskich jest świadczenie 

na rzecz członkowskich samorządów usług doradczych i szkoleniowych. 

Odbywa się to m.in. poprzez prowadzenie różnego rodzaju warsztatów i szkoleń. 

W okresie od 26 lutego do 25 maja br. Związek Powiatów Polskich 

przeprowadził szkolenia z zakresu: 

pieczy zastępczej, a także nowelizacji Prawa zamówień publicznych. 

Sumarycznie było to 12 dni szkoleniowych. 

W dalszej części tematycznie przedstawiono warsztaty szkoleniowe zrealizowane 

przez ZPP w okresie sprawozdawczym. 
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REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU WSPARCIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

 

Blisko 380 osób wzięło udział w bezpłatnych warsztatach tematycznych poświę-

conych pieczy zastępczej, które od grudnia 2015 roku realizował Związek Powiatów 

Polskich. 

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem ustawy było wprowadzenie rozwiązań 

służących wzmocnieniu instrumentów pracy z rodziną oraz stworzenie warunków 

stopniowego odchodzenia od modelu instytucjonalnej pieczy zastępczej na rzecz 

form zbliżonych do naturalnego środowiska rodzinnego. Pomimo tego, że ustawa 

weszła w życie zaledwie 4 lata temu była już wielokrotnie nowelizowana. Działania 

organów administracji publicznej w omawianym zakresie były również przedmiotem 

wielu kontroli i analiz.  

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy w zakresie aktualnego stanu prawnego, 

ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji jakie miały miejsce w ostatnim czasie 

oraz z uwzględnieniem wyników kontroli NIK, orzecznictwa sądów administracyjnych, 

informacji o realizacji ustawy przygotowywanej corocznie przez pracowników 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz dobrych praktyk jednostek samorządu 

terytorialnego. 

W okresie sprawozdawczym bezpłatne warsztaty z ww. tematyki odbyły się 

w Szczytnie (województwo warmińsko-mazurskie).  

Warsztaty prowadzili: Bernadeta Skóbel (kierownik Działu Monitoringu Legislacyj-

nego i Ekspertyz), Katarzyna Liszka-Michałka oraz Marcin Maksymiuk (eksperci 

ZPP). 

 

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2016 

W PRAKTYCE 

Ponad pół tysiąca osób skorzystało z bezpłatnych warsztatów szkoleniowych 

poświęconych nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenia te zorga-

nizował dla swoich członków Związek Powiatów Polskich. Odbywały się one na przeło-

mie kwietnia i maja br. w różnych częściach Polski. 

Do 18 kwietnia br. powinna była wejść w życie zmiana ustawy Prawo zamówień 

publicznych związana z obowiązkiem implementacji nowych dyrektyw unijnych – 

dyrektywy klasycznej (2014/24/UE), a także sektorowej (2014/25/UE) dotyczących 

zamówień publicznych. Wdrożenie tych dyrektyw odbywa się poprzez konieczną 

nowelizację ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

Nowelizacja wprowadzi kilkadziesiąt ważnych zmian w obowiązującej ustawie. 

Ustawodawca wprowadzi także inne zmiany, nie dotyczące implementacji dyrektyw. 

Zmiana powodować będzie, m.in. wprowadzenie możliwości ograniczenia stosowania 

kryterium najniższej ceny; promowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
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i promowanie zatrudnienia osób defaworyzowanych przez wprowadzenie szerokiej 

klauzuli społecznej dotyczącej np. niepełnosprawnych; obowiązek prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia w formie elektronicznej oraz tzw. jednolity 

europejski dokument zamówienia załączany przez wszystkich wykonawców do oferty. 

W związku z tym, każdy zamawiający powinien poznać wszystkie nowe zasady 

przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia. 

28 kwietnia br. w Radzyniu Podlaskim (woj. lubelskie), 4 maja br. w Sieradzu 

(woj. łódzkie), 5 maja br. w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie) i Kościanie 

(woj. wielkopolskie), 6 maja br. w Raciborzu (woj. śląskie), 9 maja br. 

w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie) i Rypinie (woj. kujawsko-

pomorskie), 10 maja br. w Przemyślu (woj. podkarpackie) i Szczecinku 

(woj. zachodniopomorskie), 11 maja br. w Brzesku (woj. małopolskie) oraz 12 maja 

br. w Augustowie (woj. podlaskie) - to miejsca w których odbywały się 

przedmiotowe warsztaty szkoleniowe. 

 

Szkolenia prowadzili: 

 dr Agnieszka Łukasik-Bućko – prawnik, administratywista, ekonomista, 

wykładowca akademicki. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie 

zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka publikacji i opinii 

poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. 

Związana z zamówieniami publicznymi od 1992 r., 

 mec. Dominik Bońkowski – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Krakowie. Od 2007 r. prowadzący Kancelarię Prawniczą, zajmującą 

się obsługą zamówień publicznych i kompleksową obsługą prawną jednostek 

sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorców komunalnych. Specjalista 

z zakresu zamówień publicznych oraz zagadnień związanych z szeroko pojętą 

gospodarką komunalną. 
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Publikacje i wydawnictwa 

Kolejnym z elementów wspierania samorządów członkowskich przez Związek 

Powiatów Polskich jest przygotowywanie różnego rodzaju opracowań 

i wydawnictw. 

W okresie od 26 lutego do 25 maja br. przez lub przy współpracy 

ze Związkiem Powiatów Polskich zostały wydane trzy publikacje 

poświęcone problematyce samorządowej. 

Publikacje te przedstawione zostały poniżej. 

 

Przed jakimi wyzwaniami stoją samorządy i dlaczego 

muszą współdziałać, instrumenty wsparcia obszarów 

funkcjonalnych oraz partnerstw w regionalnych 

programach operacyjnych – to tylko niektóre z zagadnień 

omówionych w nowej publikacji wydanej przez Związek 

Miast Polskich we współpracy i pod patronatem Związku 

Powiatów Polskich. 

Wydawnictwo to zatytułowane zostało „Współpraca 

jednostek samorządu terytorialnego narzędziem 

wsparcia polskiej polityki rozwoju”.  

Stanowi ono podsumowanie prawie pięciu lat wytężonej 

pracy na rzecz rozwoju miejskich obszarów funkcjonal-

nych i wsparcia w tym zakresie współdziałania między-

samorządowego i międzysektorowego. 

Działając w partnerstwach, samorządy muszą zarządzać obszarem funkcjonalnym 

w sposób zintegrowany, a planowane inwestycje powinny służyć całości. 

Lektura tej pozycji powinna pozwolić na poszerzenie świadomości samorządów 

w zakresie potrzeby współpracy w planowaniu inwestycji i podnoszenia jakości usług 

publicznych w obszarach funkcjonalnych. 

Ww. publikacja jest pracą zbiorową pod redakcją dr Tomasza Potkańskiego. W skład 

zespołu autorskiego weszli: dr Tomasz Potkański, Andrzej Porawski, dr Leszek 

Wanat, Janusz Szewczuk, Jarosław Komża, Anna Kudra, dr Grzegorz 

Kaczmarek, Jan Herbst, dr Jan Maciej Czajkowski, Marcin Bogusz. Recenzen-

tem był dr hab. Jacek Nowak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu . 
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W nieodległej przyszłości ma w pełni zafunkcjonować 

nowy system publicznego transportu zbiorowego. 

System ten oparty jest na pełnieniu funkcji organizatora 

tego transportu przez poszczególne jednostki samorządu 

terytorialnego, zlecające operatorom wykonywanie 

przewozów na liniach użyteczności publicznej. Choć 

obowiązki dotyczą wszystkich poziomów samorządu, 

to w odniesieniu do lokalnego transportu szczególną rolę 

będą miały do odegrania powiaty. Powiat jest przecież 

miejscem, w którym zaspokajane są wszystkie potrzeby 

lokalnego społeczeństwa, a możliwość dotarcia 

do poszczególnych obiektów użyteczności publicznej jest 

uzależniona od właściwego skonstruowania sieci 

połączeń komunikacyjnych. 

Jest to bardzo poważne wyzwanie – tak organizacyjne, 

jak i finansowe. Wyzwanie o tyle trudniejsze, że ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku 

o publicznym transporcie zbiorowym budzi liczne wątpliwości interpretacyjne. 

Z tego powodu Związek Powiatów Polskich od dłuższego już czasu podejmuje działa-

nia mające na celu poszerzenie wiedzy osób odpowiedzialnych za wdrażanie ustawy 

w poszczególnych powiatach. Z dużym uznaniem odnosi się również do analogi-

cznych działań podejmowanych przez inne podmioty czego przykładem jest 

powstanie podręcznika zatytułowanego „Jak zostać efektywnym organizatorem 

Publicznego Transportu Zbiorowego w zakresie komunikacji pozamiejskiej 

po 1 stycznia 2017 roku?”. 

Autorami podręcznika są: dr Michał Wolański, mec. Piotr Mikiel, Marcin 

Gromadzki oraz Mateusz Pieróg – uznani eksperci z dziedziny publicznego 

transportu zbiorowego. 

 

 

Publikacja zatytułowana „Tablice rejestracyjne świa-

ta” jest owocem pracy toczącej się od 2011 roku. 

W czerwcu tego właśnie roku na łamach Dziennika 

Warto Wiedzieć pojawił się pierwszy artykuł z cyklu 

„Tablice rejestracyjne świata”. Cykl ten był pierwotnie 

pomyślany jako pomoc dla pracowników wydziałów 

komunikacji stykających się z różnymi zagranicznymi 

tablicami rejestracyjnymi – przede wszystkim 

eksportowymi, ale nie tylko. 

Z tego właśnie powodu w pierwszej kolejności omówione 

zostały kraje europejskie. Wobec dużego zainteresowa-

nia cykl był kontynuowany poprzez wszystkie konty-

nenty przez kolejne cztery lata. Po jego zamknięciu 

powstała idea zgromadzenia całości materiału w jedną 

całość zilustrowaną zdobytymi w tym czasie zdjęciami tablic z różnych stron świata. 
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Nie jest to jednak prosta kompilacja. Przede wszystkim dokonane zostało uzupełnie-

nie o kilkanaście krajów i terytoriów zależnych, które z różnych przyczyn nie znalazły 

się w Dzienniku Warto Wiedzieć. W miarę możliwości dokonano też aktualizacji 

danych – choć tutaj, zwłaszcza w odniesieniu do bardziej egzotycznych krajów, nie 

można dać stuprocentowej pewności. Wyjątek uczyniono dla poszczególnych stanów 

USA. Część z nich stosuje regularną zmianę motywu graficznego używanego 

na tablicy rejestracyjnej. W tym przypadku zdecydowano się pozostawić opis odpo-

wiadający chwili pierwotnej publikacji. 

Autorem publikacji jest Grzegorz P. Kubalski, a znaczący wkład pracy w jej 

powstanie włożyli także: Rafał Rudka (redakcja i skład), Tomasz Smaś i Tadeusz 

Narkun (korekta). 

 

Dziennik Warto Wiedzieć 

 

Związek Powiatów Polskich jest wydawcą 

bezpłatnego internetowego portalu informacyjnego 

Dziennik Warto Wiedzieć, 

który zlokalizowany jest pod adresem 

www.wartowiedziec.org 

Dziennik Warto Wiedzieć redagowany jest przez pracowników Związku Powiatów 

Polskich. Obecny skład redakcji przedstawia się następująco: 

 redaktor naczelny: Rafał Rudka 

 sekretarz redakcji: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska 

 redaktorzy: Grzegorz P. Kubalski, Bernadeta Skóbel, Katarzyna Liszka-

Michałka, Jarosław Komża, Monika Małowiecka, Marcin Maksymiuk, 

Tadeusz Narkun oraz Dawid Kulpa 

 administrator www: Artur Duda 

 

W okresie od 26 lutego do 25 maja pracownicy Biura ZPP 

(zarazem redaktorzy Dziennika) 

opublikowali ponad 1000 artykułów prasowych. 
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Współpraca i działalność promocyjna 

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich angażował się 

w szereg działań wzmacniających i pogłębiających współpracę zarówno 

na płaszczyźnie instytucji publicznych, jak i samorządowych. Podejmował 

także działania na rzecz promocji samorządów terytorialnych. 

Istotniejsze działania podejmowane przez ZPP zestawiono w poniższych 

podrozdziałach. 

 

Współpraca 

21 marca br. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST) 

w Łodzi odbyło się spotkanie, dr Iwony Wieczorek, dyrektor NIST z przedstawi-

cielami: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Województw RP, 

Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Ogólnopolskiego Porozu-

mienia Organizacji Samorządowych, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Krajowej 

Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Krajowej Reprezentacji Samorządowych 

Kolegiów Odwoławczych oraz Unii Miasteczek Polskich. 

 
Źródło: Archiwum NIST 

Celem zebrania były wymiana doświadczeń i określenie priorytetowych zadań 

do realizacji na rok 2016. 

Najważniejszymi kwestiami zgłoszonymi przez przedstawicieli korporacji samo-

rządowych do dalszych rozważań były: gospodarka odpadami, publiczny transport 

zbiorowy, polityka prorodzinna, polityka finansów publicznych w zakresie ustawy 

o dochodach JST oraz naprawa prawa oświatowego. 

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Andrzej Szymanek, członek Rady 

Programowej NIST, starosta wieruszowski; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP 

i jego zastępca Grzegorz Kubalski. 
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Patronaty 

Związek Powiatów Polskich jest poszukiwanym przez wiele podmiotów 

partnerem do realizacji różnych przedsięwzięć. Przejawia się to m.in. w wystę-

powaniu, przez różnego typu organizacje, o objęcie patronatem wydarzeń. 

Także Dziennik Warto Wiedzieć cieszy się powodzeniem wśród organiza-

torów różnego rodzaju działań, którzy występują o patronat. 

 

W okresie sprawozdawczym 

Związek Powiatów Polskich objął patronaty nad 21 przedsięwzięciami, 

natomiast Dziennik Warto Wiedzieć 

nad czterema wydarzeniami. 

 

 
 

Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Związek Powiatów 

Polskich przedstawia poniżej zamieszczona tabela (kolejność chronologiczna). 

L.P. 
Instytucja 

wnioskująca 

Rodzaj 

wydarzenia 
Temat Termin i miejsce 

1 Targi Kielce SA Targi 

Energetyka i Elektronika 

ENEX, Odnawialne Źródła 

Energii ENEX-Nowa 

Energia  

30-31 marca br. 

Kielce 

2 
Rada Federacji 

SNT NOT „ZM” 
Turniej 

II Ogólnopolski Turniej 

Diagnostów 

Samochodowych  

1 kwietnia br.  

Poznań 

 3 
Inteligentne-

Miasta.eu 
Kongres 

Kongres Smart – 

Inteligentne Miasta 

4 kwietnia br. 

Płock 

4 

Fundacja Centrum 

Rozwiązywania 

Sporów i Konflik-

tów przy WPiA UW 

Konferencja 

„Gotowi do dialogu 

obywatelskiego? 

Zarządzanie konfliktami 

w partycypacji lokalnej” 

12 kwietnia br. 

Warszawa 

5 

Starostwo 

Powiatowe 

w Legionowie 

Mistrzostwa 

Otwarte Mistrzostwa 

Mazowsza Samorządów 

w Piłce Nożnej 

MazoviaCup 

12-13 maja br. 

Legionowo, 

Jabłonna, 

Wieliszew, 

Nieporęt 

6 

Wyższa Szkoła 

Biznesu 

i Zarządzania 

w Ciechanowie 

Konferencja 

naukowa 

„Ekonomiczno-społeczne 

determinanty rozwoju 

jednostek samorządu 

terytorialnego” 

17 maja br. 

Ciechanów 
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7 
Ministerstwo 

Rozwoju 
Konkurs 

„Europejskie Nagrody 

Przedsiębiorczości 2016” 
Cała Polska 

8 
Rada Federacji 

SNT NOT „ZM” 
Konkurs 

Dolnośląski Konkurs 

Diagnostów 

Samochodowych 

6 czerwca br. 

Lubin 

9 
Urząd Miejski 

w Koninie 
Mistrzostwa 

XII Mistrzostwa Polski 

Samorządowców w Tenisie 

Ziemnym 

10-12 czerwca br. 

Konin 

10 
Polski Instytut 

Rozwoju Biznesu 
Konferencja 

„Forum Transportu 

Publicznego – nowe 

technologie 

i bezpieczeństwo” 

16 czerwca br. 

Warszawa 

11 

Miasteczko 

Multimedialne  

sp. z o.o. 

Konferencja „Brainville Security” 
16 czerwca br. 

Nowy Sącz 

12 

Koalicja na rzecz 

Rodzinnej Opieki 

Zastępczej 

Kongres 
Kongres Rodzicielstwa 

Zastępczego 

22 czerwca br. 

Warszawa 

13 

Ogólnopolska 

Federacja 

Przedsiębiorców  

i Pracodawców 

Program  

Ogólnopolski Program 

Promocji Regionów 

Samorządowa Marka Roku 

25 czerwca br. 

i 26 listopada br. 

Warszawa 

14 
Centrum Wsparcia 

Biznesu w Toruniu 
Konferencja 

„Forum Inteligentnych 

Miast i Nowoczesnych 

Technologii Miasto Plus” 

20-21 września br. 

Toruń 

15 
Polska Agencja 

Przedsiębiorczości 
Kongres 

„Trójpodział polskiej 

gospodarki: biznes-nauka-

samorząd 

27-28 

października br. 

Lublin 

16 Liga Krajowa Konkurs 
XIX edycja Nagrody 

im. Grzegorza Palki 

30 października 

br. 

Warszawa 

17 Fundacja Rozwoju Konferencje 

„Forum Rozwoju 

Inwestycji 

Samorządowych” 

od maja do 

października br. 

Polska 

18 

Szczeciński Park 

Naukowo-Techno-

logiczny, Oddział 

Regionalny 

w Bydgoszczy 

Konwenty 
„Konwenty Informatyków 

i Administracji” 

od czerwca do 

listopada br. 

Polska 

19 

Ogólnopolska 

Federacja Stowa-

rzyszeń Uniwersy-

tetu III Wieku 

Konferencje Polityka senioralna 

od czerwca do 

grudnia br. 

Polska 

20 

Poradnia Zdro-

wego Żywienia 

INTEGRAmed 

Projekt Drużyna Grubasów 

od marca 2016 r. 

do lutego 2017 r. 

Polska 

21 
Warszawska Izba 

Przedsiębiorców 
Konkurs 

XIX edycja 

Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiktoria – Znak Jakości 

Przedsiębiorców 

22 październik br. 

Warszawa 
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Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Dziennik Warto 

Wiedzieć, przedstawia poniżej zamieszczona tabela. 

L.P. 
Instytucja 

wnioskująca 

Rodzaj 

wydarzenia 
Temat Termin i miejsce 

1 
Wolters Kluwer 

S.A. 

Konferencja 

i Konkurs 

III edycja Ogólnopolskiego 

Konkursu Super Dyrektor 

Szkoły oraz Super 

Dyrektor Przedszkola 

kwiecień br. 

cała Polska 

2 

Fundacja Instytut 

Studiów 

Wschodnich 

Konferencja 
II Europejski Kongres 

Samorządów 

5-6 kwietnia br. 

Kraków 

3 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

Konferencja 
XII. konferencja 

BGK dla samorządów 

22-23 czerwca br. 

Warszawa 

4 
Wolters Kluwer 

S.A. 
Konferencja 

„Sport w szkole. 

Kształtowanie charakteru 

ucznia” 

3 czerwca br. 

Warszawa 

 

 

Mniej zobowiązującą formą pomocy w jaką angażuje się Związek Powiatów Polskich 

jest rozsyłanie komunikatów od różnego rodzaju organizacji przy wykorzystaniu 

wewnętrznej „sieci email JST”. Dzięki takim działaniom marka ZPP cieszy się dużym 

prestiżem. 

 

 

Konkursy i rankingi 

Związek Powiatów Polskich od lat podejmuje działania, które pozwalają 

na wyróżnienie, a w konsekwencji na promocję osób angażujących się na 

rzecz lub w obszarze funkcjonowania jednostek samorządów terytorialnych, 

a także wprost samorządów terytorialnych. Poniżej przedstawiono rankingi 

i konkursy realizowane przez Związek oraz przy jego wsparciu. 

 

 

XIII edycja Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy 

Konkurs ten organizowany jest corocznie przez Redakcję miesięcznika „Samorząd 

Terytorialny” i jego wydawcę – Wolters Kluwer S.A. przy patronacie instytucjonalnym 

Związku Powiatów Polskich. 

Celem konkursu jest promowanie najlepszych rozpraw doktorskich, prac 

magisterskich i licencjackich poświęconych tematyce samorządowej. 
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W bieżącym roku do konkursu zgłoszone zostały prace z 9 różnych uczelni, tym 

razem wyłącznie publicznych. Dominowały prace wielokierunkowych uniwersytetów, 

ale pojawiły się także prace z uczelni pedagogicznej oraz uczelni ekonomicznej 

i uczelni technicznej. 

W gronie 8 laureatów znaleźli się przedstawiciele pięciu uczelni.  

Nagrodzone prace są silnie zróżnicowane tematycznie. Są wśród nich prace 

prawnicze, ale także odnoszące się do zagadnień politologii, gospodarki i planowania 

przestrzennego czy finansów. Niektóre prace trudno powiązać z konkretną dyscypliną 

naukową. Samorząd wymyka się bowiem takim klasyfikacjom.  

Komisja Konkursowa oceniająca pracę obradowała w składzie: prof. Paweł 

Swianiewicz (przewodniczący), prof. Bogdan Dolnicki, prof. Jan Jeżewski oraz 

Klaudiusz Kaleta (sekretarz Komisji). 

Po wnikliwiej analizie prac Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody: 

ROZPRAWY DOKTORSKIE: 

I nagroda ex eaquo (po 6.000 zł): 

 Bartłomiej Kołsut za rozprawę pt.: „Zinstytucjonalizowane sieci 

współdziałania międzygminnego w Polsce”, promotor – prof. dr hab. Tadeusz 

Stryjakiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

 Alicja K. Zawadzka za rozprawę pt.: „Zasady i uwarunkowania kształtowania 

ładu przestrzennego na przykładzie wybranych gmin obszaru funkcjonalnego 

aglomeracji Trójmiasta”, promotor – prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka 

(Politechnika Gdańska) 

Wyróżnienia (2.000 zł): 

 Marcin Jędrasik za rozprawę pt.: „Fundusze europejskie jako sposób 

współfinansowania zadań publicznych realizowanych w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego”, promotor – dr hab. prof. UW Elżbieta Kornberger-

Sokołowska (Uniwersytet Warszawski) 

Innych nagród w tej kategorii nie przyznano. 

PRACE MAGISTERSKIE: 

I nagroda ex eaquo (po 3.000 zł): 

 Katarzyna Darowska za pracę pt.: „Prawne problemy wykorzystywania 

modelu chmury w procesie informatyzacji jednostek samorządu 

terytorialnego”, promotor – prof. dr hab. Bogdan Dolnicki (Uniwersytet Śląski) 

 Aleksandra Picej za pracę pt.: „Sieć współpracy międzygminnej w obszarze 

metropolitarnym Poznania”, promotor – dr Marta Lackowska (Uniwersytet 

Warszawski) 
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III nagroda (1.500 zł): 

 Sylwia Borkowska za pracę pt.: „Kształtowania wielkomiejskiej przestrzeni 

publicznej w partnerstwach międzysektorowych. Przykład m. st. Warszawy”, 

promotor – dr Karol Olejniczak (Uniwersytet Warszawski) 

Innych nagród w tej kategorii nie przyznano. 

PRACE LICENCJACKIE: 

Dwa równorzędne wyróżnienia (po 500 zł): 

 Łukasz Komorowski za pracę pt.: „‹Janosik› na Mazowszu. System pozio-

mego wyrównania dochodów na przykładzie gmin i powiatów województwa 

mazowieckiego”, promotor – dr Joanna Krukowska (Uniwersytet Warszawski) 

 Anna Maciąg za pracę pt.: „Odwoławcze referendum lokalne i jego 

efektywność”, promotor – dr hab. Piotr Lisowski (Uniwersytet Wrocławski) 

Uroczyste wręczenie ww. nagród nastąpiło podczas posiedzenia Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego jakie odbyło się 25 maja br. w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. 

 

Konkurs dla powiatów oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

O okresie sprawozdawczym Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej przy 

wsparciu Związku Powiatów Polskich ogłosiła Konkurs dla powiatów oraz 

organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

W czasie IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 22 czerwca br. 

Koalicja postanowiła ponownie wyróżnić powiaty i organizatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. Szuka teraz tych, którzy realizują nie tylko obligatoryjne zapisy ustawy, 

ale także wprowadzają własne rozwiązania w celu wspierania rodziców zastępczych 

i powierzonych dzieci. 

Aby ubiegać się o przyznanie wyróżnienia, trzeba wypełnić krótką ankietę, która 

dostępna jest na stronie: http://www.koalicja.org/ankieta2016/ 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2016 r. 

Ostatecznego wyboru wyróżnionych dokona Kapituła w składzie: 

 Edyta Wojtasińska – Przewodnicząca Koalicji, 

 Ludwik Węgrzyn – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta 

Bocheński, 

 Andrzej Smulczyński – Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, Dyrektor 

PCPR w Busku - Zdroju, 

 Przedstawiciele nagrodzonych wyróżnieniem w roku 2015, 

 Joanna Luberadzka-Gruca – ekspert Koalicji. 
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Puchar Powiatów w Rzutach Karnych Razem Wygrywamy z Rakiem Piersi 

Fundacja Piłka jest Piękna rozpoczęła kampanię informacyjną zachęcającą wszystkich 

starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatów do zorganizowania 

na swoim terenie Pucharów Powiatów w Rzutach Karnych Razem Wygrywamy 

z Rakiem Piersi. Konkurs ten odbywa się pod patronatem Związku Powiatów Polskich 

i Dziennika Warto Wiedzieć. 

Organizatorzy, zawodnicy i kibice Powiatowych Turniejów Rzutów Karnych o Puchar 

Starostów promują pięć sposobów wczesnego wykrywania raka piersi: badania 

lekarskie, usg, samobadanie, mammografia oraz badania genetyczne. Wszystko 

to pod hasłem kampanii społecznej Dni Przyjaciół Piłki Nożnej: Razem Wygrywamy 

z Rakiem Piersi. Każda drużyna i zawodnik wykonuje zdjęcia z Różową Kartką Życia 

i publikuje je w mediach elektronicznych i social mediach. 

Turniej – zależnie od decyzji organizatora – może zostać rozegrany w jednej lub kilku 

kategoriach wiekowych, np. dzieci do 12 roku życia, młodzież, zawodnicy powyżej 

18 roku życia, kategorie mieszane pod względem wieku i płci. 

Rozgrywki w ramach turnieju odbywają się zgodnie z regulaminem UEFA (PZPN). 

Zasady te są również stosowane do rzutów karnych. Wolno je modyfikować – jednak 

pod warunkiem uprzedniego oficjalnego zgłoszenia. 

Zgodnie z sugerowanym regulaminem rozgrywek, zgłoszenie drużyny do udziału 

zaczyna się w momencie strzelenia pierwszego rzutu karnego. Każda drużyna 

wykonuje pięć rzutów karnych. W razie remisu odbywa się dogrywka. Każdy gracz 

oddaje jeden strzał. Rzuty karne wykonywane są z 11-stu metrów odległości - przy 

bramce pełnowymiarowej – lub mniejszej, jeśli bramka jest niepełnowymiarowa. 

Więcej szczegółów na stronach: http://przyjacielepilki.pl/ 

 

XVIII Mistrzostwa Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej  „5” 

Od 1 do 4 kwietnia 2016 roku w Zdzieszowicach (Powiat Krapkowicki) odbyły się 

XVIII Mistrzostwa Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej  „5” organizowane przez 

Klub Sportowy Alpino. Współorganizatorem tego wydarzenia był Związek Powiatów 

Polskich. 
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Efekty realizowanych projektów 

Jednym z obszarów działalności Związku Powiatów Polskich są projekty, na które ZPP 

pozyskuje środki z innych źródeł niż składki członkowskie. Dzięki realizacji projektów 

Związek może w większym wymiarze wspierać samorządy, szczególnie powiatowe, 

w doskonaleniu profesjonalnego świadczenia usług publicznych. Dzięki temu stale 

zwiększa się liczba starostw powiatowych i miast na prawach powiatu, które 

skutecznie i profesjonalnie świadczą usługi publiczne. 

Cechą wspólną wszystkich projektów jest to, iż są one zgodne z celami statutowymi 

Związku Powiatów Polskich. Każdy projekt jest skierowany przede wszystkim 

do samorządów terytorialnych – w pierwszej kolejności do powiatów i miast 

na prawach powiatu, ale także do współpracujących ze Związkiem gmin. 

Projekty dotyczą zagadnień istotnych dla powiatów, wspierając je w rozwiązywaniu 

lokalnych problemów i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a więc głównych 

celów Związku. 

Dzięki sięganiu po środki i projekty finansowane przez fundusze europejskie, możliwe 

było poszerzanie potencjału i możliwości działania wspierającego pracę powiatów. 

Aktualnie kończą się projekty z poprzedniego okresu programowania. 

 

Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej 

i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego 

i regionalnego  
 

Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

2009-2014 

Partnerstwo: Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich (lider) 

Okres realizacji: 1.07.2012 - 30.08.2016 (po przedłużeniu) 

Budżet ZPP: 978 600 zł 

Cel projektu 

Pomoc doradcza we wzmocnieniu istniejących lub utworzeniu nowych lokalnych 

partnerstw i wsparcie ich w pracach nad wnioskami o dotację z Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju, na przedsięwzięcia służące rozwojowi obszarów 

funkcjonalnych miast. 

Działania realizowane w okresie sprawozdawczym 

Zespół doradców strategicznych projektu opracowywał podręcznik współpracy dla 

partnerstw samorządowych. ZPP kontynuował prowadzanie doradztwa w zakresie 

współpracy JST w obszarze planowania przestrzennego, usług społecznych, usług 

technicznych. 
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Przygotowywana była także publikacja o współpracy międzysamorządowej w obsza-

rach funkcjonalnych, która wydana została przy okazji konferencji zorganizowanej 

w dniach 12-13 maja br. w Zielonej Górze przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Konferencja podsumowała kilka lat wsparcia resortu dla inicjowania współpracy 

pomiędzy samorządami. Z kolei publikacja jest podsumowaniem aktualnej wiedzy 

na temat współpracy JST, wynikającej z kilkuletnich doświadczeń doradztwa korpo-

racji samorządowych (ZMP, ZPP, ZGWRP) dla samorządów, m.in. w ramach projektu 

doradczego, finansowanego z EOG. 

 

Związek Powiatów Polskich  kontynuuje swoją aktywność w pozyskiwaniu 

środków w ramach krajowych programów operacyjnych, a także 

regionalnych – w obszarach akceptowanych przez Zarząd Związku 

Powiatów Polskich. 

W okresie sprawozdawczym została złożona jedna aplikacja projektowa, która 

obecnie podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Realizacja projektu jest 

uzależniona od ww. oceny. 

 

System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP 

Źródło finansowania: Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Wnioskodawcy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (lider), Główny 

Urząd Statystyczny, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich. 

Udział ZPP jest szczególnie uzasadniony bowiem brak przedstawicieli powiatów 

w tworzeniu Systemu Monitorowania Usług Publicznych może doprowadzić do 

sytuacji, w której system ten i tak powstanie lecz powiaty nie będą miały wpływu na 

jego faktyczny kształt. 

Cel projektu: 

Celem jest opracowanie wstępnej, a następnie wykonawczej koncepcji powszechnego 

systemu monitorowania świadczenia usług publicznych. 

Zadania planowane do realizacji przez ZPP w projekcie: 

 horyzontalna diagnoza potrzeb w zakresie monitoringu powiatowych usług 

publicznych, 

 ocena istniejących systemów monitoringu powiatowych usług publicznych, 

 identyfikacja potrzeb w zakresie konkretnych obszarów tematycznych 

powiązana z identyfikacją luk informacyjnych, 

 dobór przedstawicieli samorządu powiatowego do grup roboczych, 

 konsultacje wstępnej koncepcji systemu monitorowania świadczenia usług 

publicznych, 
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 określenie wymaganej przez powiaty funkcjonalności interfejsu użytkownika, 

 konsultacje koncepcji wykonawczej systemu monitorowania świadczenia usług 

publicznych, 

 opracowanie podręcznika wykorzystania danych z monitoringu powiatowych 

usług publicznych do analizy i poprawy jakości tych usług, 

 uczestnictwo w bieżącym uzgadnianiu projektu w zakresie wymaganym przez 

lidera projektu, 

 popularyzacja koncepcji monitorowania usług publicznych. 

Grupę docelową stanowią pracownicy jednostek samorządu terytorialnego 

i jednostek podległych z całej Polski. 

Budżet projektu: 

2 400 000 zł – uzależniony od ustaleń MSWiA. 



 

 


