
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH 

w 2016 roku 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona | 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona | 3  

 

Szanowni Państwo 

Delegaci na XXII Zgromadzenie Ogólne 

Związku Powiatów Polskich  

 
W imieniu Zarządu Związku Powiatów Polskich mam 

zaszczyt przedstawić Państwu sprawozdanie z dzia-
łalności Związku za 2016 rok.  

Nie był to czas łatwy. Nasz Związek wytrwale i kon-

sekwentnie realizował jednak swoje zadania, 
a efekty tych działań przekładały się na codzienne 
funkcjonowanie samorządów członkowskich.  

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy! 

Działalność naszego Związku, w mojej ocenie, opie-

ra się przede wszystkim na trzech filarach: zdecydo-
waniu, wytrwałości i skuteczności. W rozwijaniu tych 
cech pomagaliście nam wszyscy, czy to za pośred-

nictwem prac w ramach Konwentów, czy też w posz-
czególnych organach Związku, jak i po prostu pisząc 
do nas w indywidualnych sprawach. Za to w tym miejscu bardzo dziękuję! 

Prace organów naszego Związku dają gwarancję realizacji zadań oczekiwanych przez 
samorządy powiatowe. Zarząd Związku Powiatów Polskich w roku sprawozdawczym 
rozpatrzył kilkaset zagadnień i podjął kilkadziesiąt uchwał dotyczących naszej 

codziennej działalności. Z kolei udział ekspertów Związku w procesie legislacyjnym 
to dokonana analiza ponad sześciuset projektów aktów prawnych. 

Nasz Związek skutecznie doprowadził do rezygnacji przez rząd z kwestionowanego 

przez samorządowców zapisu dotyczącego kontroli samorządów przez Regionalne 
Izby Obrachunkowe według kryterium celowości i gospodarności, a także do tego, 
że natychmiastowa wykonalność rozstrzygnięć nadzorczych ma być możliwa tylko 

w określonych przypadkach. 

Skuteczne działanie ZPP miało konsekwencje w zmianie rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów 
związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych 
dokumentów. Dzięki czemu powiaty nie poniosą dodatkowych kosztów. Pierwotna 

propozycja resortu dotyczyła konieczności ponoszenia przez nie opłat za dodatkowe 
zabezpieczenia blankietów zaświadczenia na wykonywanie transportu zbiorowego). 

Zgodnie z wolą powiatów udało sią doprowadzić do przesunięcia w czasie 

konieczności posiadania przez nie planów transportu zbiorowego – do 1 stycznia 
2018 roku. Podobny efekt dotyczył także uruchomienia nowej wersji Centralnej 
Ewidencji  Pojazdów i  Kierowców  (CEPiK  2.0), która została przesunięta na 

4 czerwca 2018 roku. 

Doprowadziliśmy do uwzględnienia przez resort edukacji postulatów, aby opinię 
o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydawały tylko publiczne poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne. 
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Po wywalczonej przez ZPP w ubiegłym roku zmianie definicji wychowanka Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego - jako nieletniego skierowanego do ośrodka 

– doprowadziliśmy do zwiększenia z 3,000 do 5,000 wagi dla nieletniego skierowa-
nego, ale jeszcze niedoprowadzonego do ośrodka (dotyczy algorytmu podziału 
subwencji). 

Doprowadziliśmy do uwzględnienia przez resort zdrowia większość uwag zgłoszonych 
przez ZPP do projektu rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego, dotyczących prowadzania przez powiaty centrów zdrowia 

psychicznego. Dzięki zaangażowaniu ZPP wprowadzono szereg istotnych korekt do 
Narodowego Programu Zdrowia. 

Powstrzymaliśmy także negatywne zmiany w zakresie zakazu funkcjonowania na 

jednej nieruchomości placówek oświatowych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, 
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

W okresie sprawozdawczym Związek podejmował także inne działania. Eksperci 

Związku, jeżdżąc po całym kraju, przeprowadzili szereg bezpłatnych warsztatów 
i szkoleń dedykowanym pracownikom samorządowym, m.in.: z zakresu pieczy 
zastępczej, prawa zamówień publicznych, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierow-

ców, wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, zagadnień 
związanych z rejestracją pojazdów, CEPiKiem 2.0, obowiązkami powiatu w zakresie 
pojazdów usuwanych z dróg, czy też dotyczące zarządzania oświatą. Ponadto napisali 

kilka przydatnych publikacji książkowych, a także opublikowali kilka tysięcy 
artykułów prasowych – głównie o charakterze informacyjno-doradczym. 

Szanowni Państwo, 

Koleżanki i Koledzy! 

Zapraszając do lektury sprawozdania za rok 2016 chcę Wam wszystkim przede 
wszystkim podziękować. To właśnie Wasz codzienny trud daje nam siłę i wolę 

do podejmowania dalszych starań i jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz 
poprawiania możliwości funkcjonowania wspólnot powiatowych. 
 

 
Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 
Ludwik Węgrzyn 
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Podsumowanie aktywności i kluczowych efektów 

prac ZPP 
 

Związek Powiatów Polskich, jako jedna z najbardziej powszechnych ogólno-

polskich 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 

statutowych organów oraz Biura. 

 

Aktywność i kluczowe efekty prac w 2016 roku przedstawiono poniżej. 

 

W roku sprawozdawczym podczas Zgromadzenia Ogólnego, które miało miejsce 

w dniach 31 maja i 1 czerwca 2016 roku w Ossie k. Rawy Mazowieckiej delegaci 

przyjęli 10 kluczowych stanowisk w sprawach najbardziej dotykających 

polski samorząd szczebla powiatowego. 

Aktywność Związku, poza płaszczyzną rocznych zjazdów, przejawia się także w jego 

regionalnych strukturach, tj. funkcjonujących w każdym województwie – Konwentach 

Powiatów. To te ciała, niejednokrotnie stanowią spiritus movens decyzji 

podejmowanych przez Zarząd, a w konsekwencji działań wykonywanych przez Biuro 

Związku. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że w okresie sprawozdawczym, w skali kraju, 

odbyło się blisko 90 posiedzeń Konwentów Powiatów poszczególnych 

województw, podczas których poruszono łącznie ponad 250 spraw oraz 

przyjęto ponad 70 stanowisk. Natomiast przewodniczący Konwentów z poszcze-

gólnych województw skierowali do biura ZPP ponad 100 pism. 
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Głównym organem analizującym i podejmującym decyzje w Związku jest jego 

Zarząd. W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Zarządu (cztery 

w trybie stacjonarnym oraz cztery internetowe). Członkowie Zarządu rozpatrzyli 

przeszło 150 zagadnień, przyjęli sześć stanowisk i podjęli 30 uchwał. 

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

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

sprawozdawczym odbyły się dwa stacjonarne spotkania Komisji Rewizyjnej. 

Ponadto członkowie Komisji brali aktywny udział w posiedzeniach Zarządu 

Związku Powiatów Polskich. 

Również przewodniczący Konwentów Powiatów z poszczególnych woje-

wództw czynnie uczestniczyli w spotkaniach Zarządu Związku. 

Reasumując, w okresie sprawozdawczym wszystkie organy Związku Powiatów 

Polskich przyjęły ponad 90 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. 

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 wynikające z celów i zadań 

stawianych przed Związkiem. 

Praca ta polega głównie na prowadzeniu analiz aktów prawnych poddawanych 

konsultacjom publicznym i uzgodnieniom z samorządami. W tym miejscu warto 

wskazać, że w okresie sprawozdawczym prawnicy ZPP przeanalizowali 

łącznie 664 akty prawne, z czego do 122 przygotowali szczegółową opinię 

prawną. Niejednokrotnie przygotowanie tych opinii poprzedzało przeprowadzenie 

prac badawczych (w okresie sprawozdawczym w ten sposób postąpiono w 36-ciu 

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 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. 

Główną formą działania jest 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. komite-

tów monitorujących, sterujących, etc. 

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

i eksperci Biura Związku wzięli udział w kilkuset różnego rodzaju spotka-

niach, na których poruszano problematykę funkcjonowania samorządów 

powiatowych. 
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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 Regional-

nych 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 

wymierne efekty. 

Wśród wybranych, z 2016 roku, warto wskazać, na poniższe: 

 W wyniku intensywnego wielomiesięcznego zaangażowania Związku 

Powiatów Polskich wdrożenie CEPIK 2.0 zostało ostatecznie 

przesunięte w czasie na 4 czerwca 2018 roku - związane było to 

z niedostatecznym przygotowaniem systemu do wdrożenia; 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględniło postulaty ZPP, aby 

opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydawały tylko 

publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 

 Po wywalczonej przez ZPP w ubiegłym roku zmianie definicji wychowanka 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - jako nieletniego skierowanego do 

ośrodka – resort edukacji zaproponował w algorytmie podziału 

subwencji dodatkową wagę dla nieletniego skierowanego ale jeszcze 

niedoprowadzonego do ośrodka na poziomie 3,000 – w listopadzie 

2016 r., podczas posiedzenia Zespołu ds. Edukacji KWRiST, przedstawi-

cielom ZPP udało się przekonać MEN do podniesienia tej wagi do 

poziomu 5,000; 

 Po uwagach zgłaszanych przez ZPP oraz stronę samorządową Zespołu ds. 

Edukacji KWRiST, Ministerstwo Edukacji Narodowej zrezygnowało 

z podnoszenia wskaźnika w części SOA (kwoty bazowej części oświatowej 

według finansowego standardu A podziału części oświatowej na realizację 

zadań szkolnych) dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub 

nauki poza szkołą z poziomu 0,6 do 0,8; 

 Ministerstwo Zdrowia uwzględniło większość uwag zgłoszonych przez 

ZPP do projektu rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego, dotyczących prowadzenia przez 

powiaty centrów zdrowia psychicznego; 

 Resort rozwoju wsi i rolnictwa zaakceptował uwagi Związku Powiatów 

Polskich dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, dzięki czemu powiaty mające siedzibę w miastach 

powyżej 20 tys. mieszkańców będą mogły korzystać ze wsparcia ww. 

programu w ramach lokalnych strategii rozwoju; 
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 Dzięki zaangażowaniu ZPP, jednostki samorządu terytorialnego 

uzyskały możliwość zwrotu środków finansowych przeznaczanych na 

usuwanie pomników, obelisków, kopców, tablic, napisów, itp. upamię-

tniających m.in. czasy komunizmu (początkowo nie było to w ogóle 

przewidywane). Zwrot środków można pozyskać w sytuacji, gdy pomnik 

zostanie usunięty w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Później, usuwanie ww. pomników odbywać się będzie musiało w ramach 

środków własnych danej JST; 

 Dzięki działaniom Związku Powiatów Polskich posłowie przyjęli nowe-

lizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która przesunęła 

o rok – z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. – termin wejścia 

w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicz-

nym transporcie zbiorowym; 

 Dzięki interwencji Związku Powiatów Polskich także i środowisko 

samorządowe będzie miało swoich przedstawicieli w Krajowej Radzie 

Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych; 

 W wyniku zabiegów czynionych przez ZPP udało się przybliżyć termin 

wydania nowych legitymacji osób niepełnosprawnych – będą one 

wprowadzane od sierpnia 2017 roku; 

 Dzięki zaangażowaniu ZPP udało się przywrócić w ustawie o wspiera-

niu rodziny i systemie pieczy zastępczej możliwość niezatrudniania 

kierowników w każdej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jedno-

cześnie powstrzymano szereg negatywnych zmian w zakresie zakazu 

funkcjonowania na jednej nieruchomości placówek oświatowych, 

pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wsparcia rodziny i systemu 

pieczy zastępczej; 

 Resort infrastruktury i budownictwa zaakceptował uwagi Związku 

Powiatów Polskich wniesione do rozporządzenia w sprawie wysokości 

opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicz-

nego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów, dzięki 

czemu powiaty nie poniosą dodatkowych 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 

Narodowego Programu Zdrowia; 

 Dzięki zaangażowaniu ZPP wynegocjowana została możliwość sięga-

nia 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); 

 Resort edukacji częściowo uwzględnił postulaty ZPP dotyczące zasad 

udzielania dotacji (dotyczy nowelizacji ustawy o systemie oświaty); 



 

Strona | 10  

 

 Dzięki interwencji ZPP nabywanie lasów przez samorządy zostało 

wyłączone spod reżimu prawa pierwokupu (dotyczy ustawy o wstrzy-

maniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

oraz o zmianie niektórych ustaw); 

 ZPP wywalczył możliwość przeznaczania 1 proc. środków finanso-

wych, związanych z przyznawaniem i wypłatą dodatków wychowaw-

czych w ramach Programu 500+, na obsługę administracyjną realizo-

waną przez powiaty (zadanie to wykonywane jest w ramach obowiązków 

wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej); 

 Dzięki zaangażowaniu ZPP wprowadzona została możliwość sięgania 

przez powiaty po pieniądze na tzw. wyprzedzające finansowanie 

kosztów przygotowania projektów scalania gruntów (np. dokumentacja 

techniczna). Środki te są dostępne dla powiatów wcześniej niż początkowo 

zakładano (nie po podpisaniu umowy, a już po akceptacji wniosku o dofinan-

sowanie przedsięwzięcia). Druga istotna dla samorządów lokalnych zmia-

na polega na tym, że jeśli nieprzygotowanemu na czas wnioskodawcy 

minął termin złożenia wniosku o zaliczkę, nabór będzie mógł być 

ponowiony (po wystąpieniu o to wnioskodawcy). Ministerstwo Rolnictwa 

przewidziało także, że zwrotowi będą podlegały pieniądze otrzymane przez 

beneficjenta na niezrefundowane z jego winy wydatki, nie tylko o charakterze 

inwestycyjnym, ale także w przypadku pomocy technicznej. Jeśli agencja 

płatnicza nie zrefunduje tych wydatków, staną się one kosztem samorządu; 

 etc. 

Niestety aktywność Związku Powiatów Polskich nie w każdym wymiarze przynosiła 

oczekiwane przez nas efekty. Części z proponowanych złych zmian legislacyjnych, 

pomimo usilnych i wielopłaszczyznowych prób podejmowanych przez Związek, w tym 

przekazywanych krytycznych opinii, zostało przyjętych. 

Zatem dalsza poprawa skuteczności ZPP jest dla nas wyzwaniem na przyszłość 

i jednocześnie jednym z najważniejszych zadań stojących przed Związkiem. 

 

Działalność Związku w okresie sprawozdawczym wykraczała poza płasz-

czyznę legislacyjną. 

Związek Powiatów Polskich czynnie angażował się także w organizację 

i współorganizację różnego rodzaju konferencji. Ponadto eksperci i przedsta-

wiciele ZPP, jeżdżąc po całym kraju, prowadzili szereg bezpłatnych 

warsztatów i szkoleń dla pracowników samorządowych. Szkolenia prowadzone 

przez ZPP dedykowane były pracownikom zajmującym się zarządzaniem oświatą, 

ponadto kontynuowane były szkolenia dla pracowników Wydziałów Komunikacji 

(z zakresu nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców, wydawania dokumentów 

uprawniających do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów, CEPIKu 2.0 oraz 

usuwania pojazdów z dróg). Realizowane były także szkolenia z pieczy zastępczej, 

a także dotyczące nowelizacji Prawa zamówień publicznych. 
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Sumarycznie było to 37 dni szkoleniowych, a przeszkolonych zostało ponad 

1,5 tysiąca pracowników samorządowych. 

Eksperci przygotowali także siedem publikacji książkowych dedykowanych 

pracownikom samorządowym oraz przygotowywali artykuły prasowe – głów-

nie o charakterze konsultacyjno-doradczym. Były one publikowane w prowadzo-

nym przez Związek portalu internetowym Dziennik Warto Wiedzieć - pod 

adresem www.wartowiedziec.pl. Warto podkreślić, że w ciągu tego okresu 

sprawozdawczego przygotowali oni ponad 4,3 tysiąca artykułów prasowych. 

Dzięki wielopłaszczyznowej działalności Związek umacnia swoją markę. 

Na publikacje i stanowiska ZPP powołują się inne dzienniki, czasopisma oraz serwisy 

informacyjne. W okresie sprawozdawczym o patronat Związku zwróciło się ponad 

kilkadziesiąt różnego rodzaju podmiotów, a ZPP objął patronatem ponad 

sześćdziesiąt przedsięwzięć, z kolei Dziennik Warto Wiedzieć objął patronat 

medialny nad piętnastoma wydarzeniami. 

Kolejnym elementem działalności ZPP była realizacja, a także przygoto-

wywanie wdrażania projektów, na które Związek pozyskał 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. 

 

Reasumując, należy podkreślić, że aktywność i efekty prac 

Związku są wynikiem wytężonej pracy jego organów i Biura ZPP. 

Wzajemna dobra współpraca daje gwarancję rzetelnej pracy na 

rzecz samorządów członkowskich, wpływając na jej wymierne 

efekty. 

 

Szczegółowa informacja o działalności Związku Powiatów Polskich w 2016 roku 

została opisana w kolejnych rozdziałach niniejszego sprawozdania. 
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O Związku Powiatów Polskich 

Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem 

zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego 

celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, 

integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, 

kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw 

na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana 

doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwią-

zań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. 

Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie 

prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-

technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej 

i społecznej inwalidów. 

Osiąganie ww. celów realizowane jest poprzez: 

 reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, 

 inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorzą-

dów terytorialnych, 

 propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań 

własnych powiatów i zadań z zakresu administracji rządowej, 

 inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój 

społeczności powiatowych, 

 inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-

gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych 

oraz wymianę naukową i kulturalną, 

 prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na 

celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin 

działalności samorządu terytorialnego, 

 prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej 

problematyki Związku i jego członków, 

 współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi 

organizacjami społecznymi oraz środowiskami naukowymi, 

 delegowanie swoich przedstawicieli do innych organizacji i instytucji, 

 inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych. 

 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku do Związku Powiatów Polskich należało 

308 samorządów powiatowych (powiatów i miast na prawach powiatu). 
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Rozmieszczenie samorządów członkowskich ilustruje poniżej zamieszczona mapa 

(stan na 31 grudnia 2016 r.). Kolorem zostały oznaczone samorządy powiatowe 

będące Członkami ZPP. 

 

 

Analizując powyższą ilustrację zaobserwować możemy, że Związek 

Powiatów Polskich jest silną i powszechną organizacją. Z dalszej części 

sprawozdania będzie można wysnuć także dodatkowy wniosek, że dzięki swojej sile 

oddziaływanie Związku widoczne jest na wielu płaszczyznach funkcjonowania 

jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji centralnych. 

Podkreślić należy, że to właśnie dzięki swej powszechności ZPP posiada odpowie-

dnio mocny mandat do odważnego reprezentowania środowiska powiato-

wego zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i międzynaro-

dowym. 
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Działalność organów statutowych 
 

Osiąganie założonych celów poprzez realizację zadań Związku Powiatów Polskich 

nie byłoby możliwe bez udziału silnych organów Związku. To Zgromadzenie Ogólne, 

jako kluczowy i najważniejszy organ ZPP przesądza o wiodących kierunkach 

podejmowanych przez Związek działań. Z kolei Zarząd, jako organ wykonawczy, 

podejmuje konkretne kroki zmierzające do realizacji wcześniej przyjętego planu, 

a także aktywnie reaguje na nowe czynniki pojawiające się w codziennej działalności 

samorządowej. Nie do przecenienia jest także rola Komisji Rewizyjnej. Istotnymi 

organami wspierającymi i uzupełniającymi prace są Konwenty Powiatów poszcze-

gólnych województw, które funkcjonują przy ZPP. 

Szczegółowe informacje o pracach wszystkich organów Związku ujęto w kolejnych 

podrozdziałach. 

 

Zgromadzenie Ogólne ZPP 

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku. 

Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy: 

 kształtowanie programu działalności Związku, 

 uchwalanie Statutu Związku, regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego, 

ordynacji wyborczej, 

 wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 

 uchwalanie budżetu Związku, 

 uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich, 

 przyjmowanie sprawozdań prezesa Zarządu z działalności Zarządu i wykonania 

budżetu, zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną, 

 ustalanie wysokości diet za udział w posiedzeniach i zwrotu kosztów podróży 

dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 

 nabywanie i zbywanie nieruchomości, emitowanie obligacji oraz określanie 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 

 ustalanie maksymalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez Zarząd 

Związku, 

 powoływanie Konwentów Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy, 

 rozpatrywanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku, 

 uchwalenie rozwiązania Związku, wybór likwidatora Związku oraz podjęcie 

uchwały o przeznaczeniu majątku Związku po przeprowadzonej likwidacji, 

 uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

 powoływanie Komisji Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy, 

 przyjmowanie członków Związku przystępujących w okresie od odbycia 

Zebrania Założycielskiego Związku do dnia odbycia I Zgromadzenia Ogólnego 

Związku, 

 ustalanie składu liczbowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
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W roku sprawozdawczym odbyło się XX Zgromadzenia Ogólne Związku 

Powiatów Polskich.  

Spotkanie miało miejsce w dniach 31 maja i 1 czerwca 2016 roku w Ossie k. Rawy 

Mazowieckiej. Wzięło w nim udział blisko 400 delegatów, zaproszonych gości oraz 

laureatów prowadzonych przez ZPP rankingów. 

 

Wśród gości obecni byli m.in.: Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii 

Prezydenta RP; Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli; poseł 

Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej; poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Klubu 

Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego; poseł Sławomir Neumann, 

przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej; poseł Kazimierz 

Kotowski; Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju; Jacek Bogucki, 

sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Adam Hamryszczak, 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju; Jerzy Stępień, sędzia Trybunału 

Konstytucyjnego w stanie spoczynku; dr Tomasz Żukowski, radca marszałka 

Sejmu RP; Stefan Löwl, Starosta Powiatu Dachau, reprezentujący Związek 

Powiatów Niemieckich; gen. Władysław Padło z Komendy Głównej Policji; Dariusz 

Minkiewicz, dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji; Leszek Górny, 

członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych; 

Janusz Kot, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; Paweł Lisowski 

z Banku Gospodarstwa Krajowego; Tadeusz Nalewajk, członek Rady Fundacji 

Programów Pomocowych dla Rolnictwa FAPA; Zygmunt Frankiewicz, prezes 

Związku Miast Polskich; Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin 

Wiejskich RP; Bogdan Dombrowski, dyrektor Biura Związku Gmin Pomorskich.  



 

Strona | 16  

 

W pierwszej część obrad wystąpili zaproszeni goście. Pojawiało się wiele interesują-

cych opinii, np. ta, przedstawiona przez prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, 

który mówił: „Powiaty mają w Najwyższej Izbie Kontroli sprzymierzeńca”. 

„Każda złotówka wydana przez samorząd jest efektywniejsza niż ta wydana przez 

rząd” – dodał prezes NIKu. 

 

Kazimierz Bujakowski tłumaczył, że istnieją dwa obszary, które wymagają ścisłej 

współpracy między Głównym Urzędem Kartografii, a powiatami: „Chodzi o systemy 

informatyczne, które są stosowane do gromadzenia danych geodezyjnych i to 

wykorzystanie środków unijnych”. 

Gromkimi oklaskami zakończyło się wystąpienie Jerzego Stępnia. Mówił on o przy-

szłości samorządów, w tym ważnej roli powiatów: „Podstawowym elementem 

wspólnoty jest polis powiatowa. Podstawową jednostką będzie powiat, a gminy 

w większości będą pełniły funkcję pomocniczą powiatu. Te słowa mogą budzić 

oburzenie, ale wypowiadam je, patrząc na państwo jako całość, a przede wszystkim 

na więzy wspólnotowe. Te rzeczywiste odniesienia wyznaczają granice podziałów 

terytorialnych. Powiat jest więc silny i będzie coraz silniejszy!” 

O znaczeniu współpracy polsko-niemieckiej i komitetu CEMR interesująco opowiadał 

Stefan Löwl. 

Podczas Zgromadzenia wręczono statuetki i dyplomy „Super Powiat” i „Super Gmina” 

oraz wręczono nagrody laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Miast na 

Prawach Powiatów za 2015 rok - konkursów od wielu już lat prowadzonych przez 

Związek Powiatów Polskich. 



 

Strona | 17  

 

Zgromadzenie przyjęło sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów 

Polskich w roku 2015 i z wykonania budżetu. 

 

Dużo miejsca poświęcono rozmowom o finansach JST. „Budżety samorządów są 

w dalszym ciągu budżetami historycznymi” – przypominał Ludwik Węgrzyn, prezes 

Zarządu ZPP, starosta bocheński. „Dochody powiatów należy usystematyzować 

i w końcu rząd powinien się tym zająć” – dodawał Józef Michalik, starosta luba-

czowski. 

 

Zgromadzenie Ogólne przyjęło 10 stanowisk 

w sprawach najbardziej istotnych dla samorządu powiatowego. 

 

Przyjęto stanowiska w następujących sprawach: publicznego transportu zbiorowego; 

funkcjonowania systemu pieczy zastępczej; szpitali powiatowych; dróg lokalnych; 

koniecznych zmian w zakresie dysponowania przez samorządy środkami Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przyszłości oświaty; ustrojo-

wych i finansowych podstaw funkcjonowania samorządu powiatowego; pełnienia dy-

żurów nocnych przez apteki ogólnodostępne; integralności granic jednostek samo-

rządu terytorialnego oraz uregulowania sytuacji prawnej pojazdów usuniętych z dróg 

przed 2009 rokiem. 

Z treścią wszystkich stanowisk można zapoznać się po wejściu na stronę internetową 

Związku Powiatów Polskich. 
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Józef JODŁOWSKI 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Podkarpackiego 

Starosta Rzeszowski 

Józef KRZYWORZEKA  

Przewodniczący Konwentu Powiatów  

Województwa Małopolskiego 

Starosta Krakowski 

Andrzej PŁONKA 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Śląskiego 
Starosta Bielski 

Krzysztof LIS 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Zachodniopomorskiego 

Starosta Szczecinecki 

Stanisław CUBAŁA 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Łódzkiego 

Starosta Piotrkowski 

Mirosław GLAZ 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Lubuskiego 

Starosta Krośnieński 

Lech JANICKI 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego 

Starosta Ostrzeszowski 

Roman POTOCKI 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Dolnośląskiego 

Starosta Wrocławski 
Józef SWACZYNA 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Opolskiego 

Starosta Strzelecki 

Krzysztof FEDORCZYK 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Mazowieckiego 

Starosta Węgrowski 

Mirosław CZAPLA 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Pomorskiego 

Starosta Malborski 
Wacław STRAŻEWICZ  

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Starosta Giżycki 

Paweł PIKULA 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Lubelskiego 

Starosta Lubelski 

Edmund KACZMAREK 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Świętokrzyskiego 

Starosta  Jędrzejowski 

Jan ZALEWSKI 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Podlaskiego 

Starosta Siemiatycki 

Franciszek KOSZOWSKI 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Starosta  Świecki 

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. 

Konwent Powiatów tworzą starostowie i prezydenci miast na prawach 

powiatu będący Członkami Związku lub upoważnione przez nich osoby w danym 

województwie. W posiedzeniach Konwentu Powiatów mogą uczestniczyć także, 

z głosem doradczym, przedstawiciele powiatów i miast na prawach powiatu nie będą-

cy członkami Związku, członkowie Zarządu ZPP, pracownicy Biura ZPP oraz inne 

osoby upoważnione przez prezesa Zarządu ZPP lub zaproszone przez przewodni-

czącego Konwentu. 

Konwent Powiatów wybiera ze swojego grona przewodniczącego Konwentu. 

Poniżej zamieszczono zobrazowanie prezentujące przewodniczących Konwen-

tów Powiatów poszczególnych województw. 
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W okresie sprawozdawczym, w skali kraju, sumarycznie odbyło się 

blisko 90 posiedzeń Konwentów Powiatów. 

Podczas nich poruszono łącznie ponad 250 spraw 

oraz przyjęto ponad 70 stanowisk. 

Jednocześnie przewodniczący Konwentów 

skierowali do Biura ZPP ponad 100 pism. 

 

 

Zestawienia dotyczące prac poszczególnych Konwentów przedstawiono na poniższych 

ilustracjach (uwaga: zestawienia powstały na podstawie danych pozyskanych od 

osób prowadzących Konwenty w poszczególnych województwach). 

 

Województwo dolnośląskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2016 roku Konwent ten odbył 5 posiedzeń: 25-26 stycznia w Trzebieszowi-

cach, 18 lutego w Środzie Śląskiej, 14-15 marca w Środzie Śląskiej, 17-18 paź-

dziernika w Lasocinie oraz 28-29 listopada w Sycowie. 

 

Konwent przyjął 2 stanowiska w sprawach: 

 tworzenia sieci szpitali oraz ich kategoryzowania, a także potencjalnych 

następstw dla szpitali powiatowych, 

 finansowania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych propozycji 

Narodowego Funduszu Zdrowia na I półrocze 2017 r. 

Roman POTOCKI 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Dolnośląskiego 

Starosta Wrocławski 

Ryszard RASZKIEWICZ 

Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Dolnośląskiego 

Starosta Złotoryjski 
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Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego. 

  
 

 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (fot. Edyta Ostrowska) 
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Województwo kujawsko-pomorskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2016 roku Konwent ten odbył 6 posiedzeń: 11 lutego w Ostromecku, 

18 marca w Toruniu, 21-22 kwietnia w Czystych Błotach, 30 czerwca w Małym 

Pułkowie, 20-21 października w Dąbie Kujawskim, 7 grudnia w Maruszy. 

 

Konwent przyjął 13 stanowisk w sprawach: 

 finansowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 

Państwa, 

 projektu ustawy Prawo wodne, 

 planowanego konkursu na drogi lokalne (gminne i powiatowe) w ramach 

Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: drogi lokalne, 

 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 przechowywa-

niem, 

 wydłużenia terminów składania wniosków o dofinansowanie dla konkursów 

ogłoszonych w ramach Poddziałania 10.2.2 i 10.2.3, Działania 10.2 Osi 

priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, 

 Publicznego Transportu Zbiorowego, 

 umożliwienia szpitalom powiatowym nie posiadającym kontraktu na świad-

czenie usług zdrowotnych w zakresie oddziału anestezjologii i intensywnej 
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terapii pozyskania dofinansowania na inwestycje w zakresie opieki szpi-

talnej w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe 

w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

 zmiany poziomu dofinansowania zapisanego w kryteriach wyboru 

projektów Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, 

Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Schemat: 

Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, 

 dokonania zmian w zakresie odpowiedzialności JST z tytułu rezygnacji 

z prawa odliczania VAT naliczonego oraz wyłączenia JST z obowiązku 

generowania jednolitego pliku kontrolnego, 

 opłaty skarbowej, 

 modyfikacji "Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2020", 

 projektowanych zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych związanych ze strategią zmian 

w systemie ochrony zdrowia w Polsce. 

 

Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  
 

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim 
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Województwo lubelskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

W 2016 roku Konwent ten odbył 10 posiedzeń, w tym większość w Lublinie, 
tj.: 22 i 26 stycznia, 8 lutego, 3 marca, 4 kwietnia, 16 czerwca, 4 sierpnia oraz 

24 października. Odbyło się także jedno internetowe posiedzenie – 11 kwietnia 
oraz jedno posiedzenie stacjonarne poza Lublinem – 27 lipca w Tyszowcach. 

 
 

Konwent przyjął jedno stanowisko w sprawie akceptacji „Diagnozy i planu 

szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025”. 
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Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. 

 
 

Zdjęcia: Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 

 
Zdjęcia: Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
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Województwo lubuskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W 2016 roku Konwent ten odbył 8 posiedzeń: 18 stycznia w Zielonej Górze, 

24 lutego w Gorzowie Wielkopolskim, 1 kwietnia w Drzonkowie, 19 kwietnia 

w Nowej Soli, 25 maja – internetowo w trybie obiegowym, 15-16 czerwca 

w Sławie, 6-7 października w Kostrzynie nad Odrą oraz 2 grudnia w Żaganiu. 

 

Konwent przyjął 6 stanowisk w sprawach:  

 poparcia inicjatywy przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów 

autostrady A18, 

 budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29 

Słubice-Połupin, 

 podjęcia identyfikacji projektów pozakonkursowych w działaniu 9.3.1 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą 

ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, 

 podziału środków finansowych pochodzących ze składek członkowskich, 

 rozszerzenia katalogu wyłączeń stosowanych w relacji o której mowa 

w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 

 zwiększenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej. 
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Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego. 
 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim 

 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Żarach 
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Województwo łódzkie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W 2016 roku Konwent ten odbył 5 posiedzeń: 14 kwietnia w Spale, 1 lipca 

w Łasku, 12 września w Bełchatowie, 24 października w Rzgowie, 22 listopada 

w Brzezinach. 

 

Konwent przyjął 5 stanowisk w sprawach: 

 realizacji zdań z zakresu organizowania i finansowania publicznego 

transportu zbiorowego, 

 ujednolicenia Centralnej Ewidencji Kierowców oraz bazy „PESEL”, 

 poparcia działań związanych z uruchomieniem kopalni odkrywkowej węgla 

brunatnego w Złoczewie, 

 postanowień Rozporządzenia RM z dnia 12 września 2012 roku w sprawie 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012 poz. 1246), 

 zwiększenia limitu środków na realizację operacji typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” 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” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 
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Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego. 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim 

 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 
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Województwo małopolskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W 2016 roku Konwent ten odbył 5 posiedzeń: 28 stycznia i 28 lutego 

w Krakowie, 15-16 kwietnia w Rytrze, 16-17 września w Tomaszowicach oraz 

15 listopada w Krakowie. 

 

Konwent przyjął 9 stanowisk w sprawach: 

 podziału alokacji pomiędzy poszczególne powiaty województwa małopol-

skiego w ramach poddziałania 12.1.3 RPO Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, 

 realizacji projektów w ramach poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji 

przestrzennej, RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

 terminu realizacji działania 12 - Infrastruktura Społeczna, poddziałanie 

12.1.3 - Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym,  

 podziału środków finansowych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi sub-

regionalne – SPR RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

 realizacji i finansowania programu "Rodzina 500 plus", 

 sposobu finansowania pobytu mieszkańców DPS na terenie województwa 

małopolskiego, 

 wprowadzenia zmian w zapisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 

wodne,  

 zrzeczenia się przez Województwo Małopolskie odszkodowań za nierucho-

mości przejęte pod drogi publiczne w trybie specustawy drogowej, 

 kwalifikacji merytorycznej przez Fora Subregionalne naboru wniosków do 

poddziałania 12.1.3. – Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu 

subregionalnym. 
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Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. 

 
 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Krakowie 
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W 2016 roku Konwent ten odbył 7 posiedzeń: 28-29 stycznia w Zielonce, 
14-15 kwietnia w Krzyczkach Szumnych k. Nasielska, 12-14 maja w Białowieży, 

16-17 sierpnia w Sierpcu, 22-23 września w Chlewiskach, 4 listopada w Sterdy-
niu oraz 15-16 grudnia w Otrębusach. 
 

 
Konwent przyjął 4 stanowiska w sprawach: 

 przeprowadzenia obiektywnej analizy wydatków ze szczególnym uwzglę-

dnieniem szpitali powiatowych, 

 ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły, 

 propozycji rozwiązań prawnych wprowadzających system podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, 

 szkolnictwa zawodowego. 
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Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego. 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim 

 

 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach 

 

 

 

 

 



 

Strona | 33  

 

Województwo opolskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W 2016 roku Konwent ten odbył 6 posiedzeń: 18-19 lutego w Brzegu, 

19 kwietnia w Strzelcach Opolskich, 29 sierpnia w Oleśnie, 15 września w Opolu, 

8-9 listopada w Nysie oraz 6 grudnia w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

 

Konwent przyjął 3 stanowiska w sprawach: 

 poszerzenia granic Miasta Opola kosztem Gminy Dąbrowa, Gminy Dobrzeń 

Wielki, Gminy Komprachcice, Gminy Prószków oraz Gminy Turawa, 

wchodzących w skład Powiatu Opolskiego, 

 realizacji zadania wynikającego z art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(Dz.U. 121 poz.770 z późn.zm), 

 poparcia stanowiska negocjacyjnego dyrektorów/prezesów podległych 

Powiatom jednostek opieki zdrowotnej dla zapewnienia prawidłowego 

działania tych jednostek w 2017 roku. 
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Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego. 

 
 

 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nysie 
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Województwo podkarpackie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W 2016 roku Konwent ten odbył 4 posiedzenia: 8 stycznia w Mielcu, 

21 kwietnia w Rzeszowie, 6 czerwca w Dębicy, 21 listopada w Brzozowie. 

 

Konwent przyjął 7 stanowisk w sprawach: 

 powierzenia powiatom od 1 stycznia 2016 r. nowego zadania dotyczącego 

świadczenia nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców, 

 konieczności uwzględnienia dokończenia modernizacji szpitali powiatowych 

w ramach projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, 

 konieczności zwiększenia wartości punktu medycznego, 

 zmiany przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 zwiększenia wysokości środków finansowych z Regionalnego Programu 

Operacyjnego na ochronę zdrowia, 

 zabezpieczenia środków finansowych na zmiany w sieci szpitali. 
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Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego. 

 
 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Brzozowie 
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Województwo podlaskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
W 2016 roku Konwent ten odbył 8 posiedzeń, z czego większość miała 

miejsce w Białymstoku, tj. 19 stycznia, 21 kwietnia, 20 czerwca, 5 października, 

8 listopada oraz 13 grudnia. Ponadto dobyły się także spotkania w Białowieży 

(12-14 maja) oraz Sierpcu (16-17czerwca). 

 

Konwent przyjął 10 stanowisk w sprawach: 

 programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019, 

 budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

 publicznego transportu zbiorowego, 

 rozstrzygnięć konkursów na projekty w ramach RPO WP, 

 możliwości realizacji projektów infrastrukturalnych w zakresie pomocy 

społecznej (finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego) w połączeniu z realizacją działań finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego dla podmiotów zlokalizowanych poza Białostockim 

Obszarem Funkcjonalnym, 

 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 

dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
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 zapewnienia stabilnego finansowania Środowiskowych Domów Samopo-

mocy przez administrację wojewody, 

 współpracy administracji wojewody w obszarze pomocy społecznej z samo-

rządowymi jednostkami organizacyjnymi, 

 zmiany właściwości organów w zakresie pobierania opłaty skarbowej, 

 finansowania kosztów sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu 

i inwentaryzacji lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 

należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. 

 

Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego. 

 
 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach 
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Województwo pomorskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2016 roku Konwent ten odbył 3 posiedzenia: 15 marca w Łebie, 8 czerwca 

w Słupsku oraz 20 października w Krynicy Morskiej. 

 

Konwent przyjął 3 stanowiska w sprawach: 

 planowanego utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, 

 uregulowania sytuacji prawnej pojazdów usuniętych z dróg,  

 kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg. 

Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego. 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku 
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Województwo śląskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

W 2016 roku Konwent ten odbył 3 posiedzenia: 29 lutego w Łodygowicach, 

10 maja w Kłobucku oraz 16-17 września w Tomaszowicach. 

 

Konwent przyjął 5 stanowisk w sprawach: 

 finansowania zadań z zakresu administracji rządowej, 

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

rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 zmian przepisów prawa w zakresie likwidacji centrów obsługi placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

 zmian ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie 

zbiorowym, 

 dofinansowania modernizacji i budowy zbiorników przeciwpożarowych. 
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Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego. 

 
Zdjęcie: Archiwum Starostwa Powiatowego w Żywcu 

 

 
Zdjęcie: Archiwum Starostwa Powiatowego w Kłobucku 
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Województwo świętokrzyskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2016 roku Konwent ten odbył 2 posiedzenia: 19 lutego we Włoszczowej 

oraz 21 października w Końskich. 

 

Konwent przyjął 3 stanowiska w sprawach: 

 integralności województwa świętokrzyskiego, 

 organizacji publicznego transportu zbiorowego, 

 propozycji rozwiązań prawnych wprowadzających system podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Kielcach 
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Województwo warmińsko-mazurskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2016 roku Konwent ten odbył 6 posiedzeń, w tym większość 

w Olsztynie, tj.: 2 lutego, 15 czerwca, 6 września, 3 listopada oraz 7 grudnia. 

Ponadto jedno odbyło się w Guzowym Piecu (7-8 kwietnia). 

 

Konwent przyjął jedno stanowisko w sprawie przywrócenia Małego Ruchu 

Granicznego z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. 

 

Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Olsztynie (autorka: por. Monika Kaczkowska) 

 

 

Wacław STRAŻEWICZ  

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Starosta Giżycki 
Małgorzata CHYZIAK  

Wiceprzewodnicząca Konwentu Powiatów 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Starosta Olsztyński 

Leszek DZIĄG  

Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Starosta Braniewski 
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Województwo wielkopolskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W 2016 roku Konwent ten odbył 5 posiedzeń: 3  lutego i 8 kwietnia 

w Poznaniu, 14-15 czerwca w Kole, 26 września w Puszczykowie oraz 

21-22 listopada w Pile.  

 

Konwent przyjął 2 stanowiska w sprawach: 

 zmiany zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 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, 

 Apel Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopol-

skiego Związku Szpitali Powiatowych z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 

finansowania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia propozycji na I półrocze 2017 r. 

 

 

 

 

 

Mariusz ROGA 

Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego 

Starosta Słupecki 

Lech JANICKI 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego 

Starosta Ostrzeszowski 

Julian MAZUREK 

Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego 

Starosta Międzychodzki 

Jan GRABKOWSKI 

Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego 

Starosta Poznański 

Jarosław WAWRZYNIAK 

Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego 

Starosta Leszczyński 
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Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Pile 
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Województwo zachodniopomorskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

W 2016 roku Konwent ten odbył 4 posiedzenia: 5 maja w Szczecinie, 

20 lipca w Szczecinku, 27 września w Siemczynie oraz 16-17listopada w Łobzie. 

 

Konwent przyjął jedno stanowisko w sprawie poselskiego projektu zmian do 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy 

społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 22 czerwca 2015 r. 

 

Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Łobzie 

Krzysztof LIS 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Zachodniopomorskiego 

Starosta Szczecinecki 

Tomasz HYNDA 

Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Zachodniopomorskiego 

Starosta Białogardzki 

Tomasz KULINICZ 

Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Zachodniopomorskiego 

Starosta Goleniowski 
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Zarząd ZPP przedstawicielem środowiska powiatowego 
 

Organem wykonawczym Związku Powiatów Polskich jest Zarząd. 

 

Do jego głównych kompetencji należy:  

 prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Związku zgodnie 

z celami statutowymi i przepisami prawa, 

 wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego ZPP, 

 przygotowanie projektów dokumentów programowych, w tym projektu planu 

działalności Związku, 

 przygotowanie projektu budżetu Związku, 

 ustalanie terminu, miejsca i projektu obrad Zgromadzenia Ogólnego, 

 opracowywanie projektu regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego i projektu 

ordynacji wyborczej, 

 delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji oraz 

podpisywanie umów i porozumień o współpracy, 

 powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura, 

 podejmowanie uchwał dotyczących działalności gospodarczej Związku, w tym 

o tworzeniu podmiotów gospodarczych i przystępowaniu do nich, 

 realizacja rocznego budżetu Związku, 

 gospodarowanie majątkiem Związku w ramach uchwalonego rocznego budżetu 

oraz ogólnych zasad gospodarowania majątkiem Związku, w tym do: 

 zaciągania zobowiązań do wysokości określonej przez Zgromadzenie 

Ogólne, 

 przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, 

 nabywanie i zbywanie nieruchomości, 

 wyborów wiceprezesów Zarządu spośród członków Zarządu, 

 uchwalanie regulaminu organizacyjnego Biura Związku, 

 składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Ogólnym, 

 powoływanie doraźnych zespołów i grup oraz określanie ich zadań, 

 występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów 

uchwał. 
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Skład Zarządu ZPP (kadencja 2015-2019) 

PREZES ZARZĄDU 

 

WICEPREZESI ZARZĄDU 

 
Ludwik Węgrzyn 

Starosta Bocheński 

(woj. małopolskie) 

 

 
Robert Godek 

Starosta Strzyżowski 

(woj. podkarpackie) 

 
Janina Kwiecień 

Starosta Kartuski 

(woj. pomorskie) 

 

 

 

 
Ewa Masny-Askanas 

Wiceprzewodnicząca Rady 

m.st. Warszawa 

(woj. mazowieckie) 

[do 20.10.2016 roku] 

 
Krzysztof Nosal 

Starosta Kaliski 

(woj. wielkopolskie) 

 
Andrzej Płonka 

Starosta Bielski 

(woj. śląskie) 

 

 
Zenon Rodzik 

Starosta Opolski 

(woj. lubelskie) 

 
Sławomir Snarski 

Starosta Bielski 

(woj. podlaskie) 

 
Zbigniew Szumski 

Starosta Świebodziński 

(woj. lubuskie) 

 
Marek Tramś 

Starosta Polkowicki 

(woj. dolnośląskie) 
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CZŁONKOWIE ZARZĄDU 

 
Sebastian Burdzy 

Starosta Średzki 

(woj. dolnośląskie) 

 
Zbigniew Deptuła 

Starosta Makowski 

(woj. mazowieckie) 

 
Edmund Kaczmarek 

Starosta Jędrzejowski 

(woj. świętokrzyskie) 

 
Franciszek Koszowski 

Starosta Świecki 

(woj. kujawsko-pomorskie) 

    

 
Edmund Kotecki 

Starosta Brzeziński 

(woj. łódzkie) 

 
Józef Kozina 

Starosta Głubczycki 

(woj. opolskie) 

 
  Adam Krzysztoń 

Starosta Łańcucki 

(woj. podkarpackie) 

 
Tadeusz Kwiatkowski 

Starosta Dąbrowski 

(woj. małopolskie) 

    

 
Krzysztof Lis 

Starosta Szczecinecki 

(woj. zachodniopomorskie) 

 
Andrzej Nowicki 

Starosta Piski 

(woj. warmińsko-mazurskie) 

 
Marek Pławiak 

Starosta Nowosądecki 

(woj. małopolskie) 
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Sławomir SNARSKI 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

Starosta Bielski 

Ewa MASNY-ASKANAS 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

Wiceprzewodnicząca Rady 

Miasta Stołecznego Warszawy 

[do 20.10.2016 roku] 

Franciszek KOSZOWSKI 

Członek Zarządu ZPP 

Starosta Świecki Zbigniew SZUMSKI 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

Starosta Świebodziński 
Krzysztof NOSAL 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

Starosta Kaliski 

Marek TRAMŚ 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

Starosta Polkowicki 

Sebastian BURDZY 

Członek Zarządu ZPP 

Starosta Średzki 

Ludwik WĘGRZYN 

Prezes Zarządu ZPP 

Starosta Bocheński 

 

Terytorialne rozmieszczenie miejsc, z których są Członkowie Zarządu ZPP prezentuje 

poniżej zamieszczona mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janina KWIECIEŃ 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

Starosta Kartuski 

Krzysztof LIS 

Członek Zarządu ZPP 

Starosta Szczecinecki 

Andrzej NOWICKI 

Członek Zarządu ZPP 

Starosta Piski 

Zbigniew DEPTUŁA 

Członek Zarządu ZPP 

Starosta Makowski 

Edmund KOTECKI 

Członek Zarządu ZPP 

Starosta Brzeziński 

Zenon RODZIK 
Wiceprezes Zarządu ZPP 

Starosta Opolski 

Józef KOZINA 
Członek Zarządu ZPP 

Starosta Głubczycki 

Andrzej PŁONKA 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

Starosta Bielski 

Edmund KACZMAREK 

Członek Zarządu ZPP 

Starosta Jędrzejowski 
Tadeusz KWIATKOWSKI 

Członek Zarządu ZPP 

Starosta Dąbrowski 

Marek PŁAWIAK 

Członek Zarządu ZPP 

Starosta Nowosądecki 

Adam KRZYSZTOŃ 

Członek Zarządu ZPP 

Starosta Łańcucki 

Robert GODEK 
Wiceprezes Zarządu ZPP 

Starosta Strzyżowski 
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Prace Zarządu ZPP 

 

 

W 2016 roku odbyło się 8 posiedzeń Zarządu ZPP, 

z czego połowa posiedzeń miała charakter stacjonarny, 

a połowa internetowy. 

 

 

Stacjonarne posiedzenia Zarządu ZPP odbyły się: 29 lutego 2016 roku w Pałacu 

Kultury i Nauki w Warszawie; 30 maja 2016 roku w Rogowie (powiat brzeziński), 

z kontynuacją 31 maja 2016 roku w Ossie k. Rawy Mazowieckiej (powiat rawski); 

26 i 27 września 2016 roku w Chmielnie (powiat kartuski) oraz 5 grudnia 2016 roku 

w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie. 

 

 

W trakcie posiedzeń Zarząd ZPP rozpatrzył ponad 150 zagadnień, 

przyjął 6 stanowisk, 

a także podjął 30 uchwał. 

 

 

 

Stanowiska przyjęte przez Zarząd ZPP: 

 z 14 stycznia 2016 roku w sprawie finansowania zadań oświatowych 

realizowanych przez szkoły i placówki niepubliczne; 

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

placówek opiekuńczo-wychowawczych; 

 z 26 września 2016 r. w sprawie projektu ustawy o Polskiej Służbie 

Geologicznej; 

 z 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany metodologii obliczania indywidulanego 

wskaźnika zadłużenia; 

 z 5 grudnia 2016 r. w sprawie docelowej struktury Inspekcji Nadzoru 

Budowlanego; 

 z 30 grudnia 2016 r. w sprawie niekonsekwencji resortu edukacji dotyczącej 

dodatku uzupełniającego. 

 

Szczegółową tematykę obrad poszczególnych posiedzeń Zarządu ZPP 

przedstawiono w dalszej części. 
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Posiedzenie Zarządu nr 1/2016 

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 

 Przyjęcie porządku obrad. 

 

Część I – z udziałem Tomasza Żuchowskiego, 

podsekretarza 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. 

 

 
 

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. 
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 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; 

 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. 



 

Strona | 54  

 

 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. 

 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. 
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 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; 

 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. 
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 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. 

 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”. 

 

Posiedzenie Zarządu nr 3/2016 

Rogów i Ossa k. Rawy Mazowieckiej 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 

 Przyjęcie porządku obrad. 

 

Część I – wewnętrzna 

 

 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonar-

nymi posiedzeniami Zarządu. 

 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 1/16 i Nr 2@/16 oraz 

materiałów przyjętych podczas tych posiedzeń. 

 Sprawy różne. 

 

Część II – związana z uroczystością Obchodów 630-lecia Utworzenia Powiatu 

Brzezińskiego i 15. Rocznicą Odtworzenia Powiatu Brzezińskiego. 

  

 Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Brzezinach z okazji 630-lecia Utworzenia 

Powiatu Brzezińskiego i 15-lecia Odtworzenia Powiatu Brzezińskiego. 
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 Wizyta studyjna w Szpitalu prowadzonym przez Powiatowe Centrum 

Zdrowia sp. z o. o. „Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego i Oddział 

Chemioterapii jako efekt partnerstwa samorządu powiatowego z inwesto-

rem prywatnym”. 

 

Część III – wewnętrzna 

 

 Uzgodnienia dotyczące organizacji XX Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Powiatów Polskich. 

 Sprawy różne. 

 

Posiedzenie Zarządu nr 4@/2016 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/15 Zarządu V kadencji 

Związku Powiatów Polskich z 30 listopada 2015 r. dotyczącej wyrażenia zgody 

na dokonanie wydatku o wartości powyżej 20.000 zł (dot. XX Zgromadzenia 

Ogólnego ZPP oraz posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZPP). 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 13 czerwca 

2016  r. w Warszawie. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego w sprawie: 

 planowanego utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa 

Żywności; 

 uregulowania sytuacji prawnej pojazdów usuniętych z dróg. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 

16 czerwca 2016 r. w Warszawie. 
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 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 czerwca 

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  21 czerwca 2016 r. w Warszawie. 

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

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się  21 czerwca  

2016 r. w Warszawie. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami; 

 konieczności zwiększenia wartości punktu medycznego; 

 zmiany przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Powiatów 

Polskich na rok 2016 wraz z załącznikiem. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w sprawie wydłużenia terminów składania wniosków o dofinansowanie dla 

konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałania 10.2.2 i 10.2.3, Działania 10.2 

Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego w sprawie 

ujednolicenia Centralnej Ewidencji Kierowców oraz bazy „PESEL”. 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Związek 

Powiatów Polskich do realizacji projektu w ramach konkursu POWER 

zatytułowanego „Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia 

się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych 

Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)”. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w spra-

wie poselskiego projektu zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy 

o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 czerwca 

2015 roku. 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Związek 

Powiatów Polskich do porozumienia o współpracy korporacji samorządowych, 

działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (projekt został przełożony do 

przedłożenia na posiedzeniu stacjonarnym). 

 Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące funkcjonowania niepublicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz z odpowiedzą Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. 

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

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się  18 sierpnia  

2016 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 

16 sierpnia 2016 r. w Warszawie. 
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 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 

Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, które odbyło się  22 sierpnia 2016 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 22 sierpnia 

2016  r. w Warszawie. 

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

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego, które odbyło się 

26 sierpnia 2016 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeń-

stwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które 

odbyło się 29 sierpnia 2016 r. w Warszawie. 

 Informacja o wykonaniu budżetu Związku Powiatów Polskich w pierwszej 

połowie 2016 roku. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 30 sierpnia 2016 roku 

w Warszawie. 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wydatku o wartości 

powyżej 20.000 zł. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego w sprawie:  

 poparcia działań związanych z uruchomieniem kopalni odkrywkowej 

węgla brunatnego w Złoczewie; 

 postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 

roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012 poz. 

1246); 

 zwiększenia limitu środków na realizację operacji typu "Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych" 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" w ramach działania "Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Poli-

tyki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, które odbyło się  19 września 2016 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 

15 września 2016 r. w Warszawie. 

 

Posiedzenie Zarządu nr 5/2016 

Chmielno 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 

 Przyjęcie porządku obrad. 
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Dzień I – 26 września 2016r. 

 

 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonar-

nymi posiedzeniami Zarządu. 

 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 3/16 i Nr 4@/16 oraz 

materiałów przyjętych podczas tych posiedzeń. 

 Informacja o planach Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie reformy 

systemu szkolnictwa. 

 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez 

Związek Powiatów Polskich do porozumienia o współpracy korporacji 

samorządowych, działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Zasady ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych – propo-

zycje zmian. 

 Informacja o rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wnio-

sku o zbadanie konstytucyjności art. 32 ustawy okołobudżetowej. 

 Kwestie organizacyjne dotyczące przygotowania XXI Zgromadzenia 

Ogólnego Związku Powiatów Polskich w 2017 roku. 

 Sprawy różne. 

 

 
 

Dzień II – 27 września 2016r. 

 

 Spotkanie z przedstawicielami Rzecznika Praw Pacjenta. 

 Wolne wnioski. 
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Posiedzenie Zarządu nr 6@/2016 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 12 września 

2016 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 21 września 

2016  r. w Warszawie. 

 Informacja ze wspólnego posiedzenia Zespołów: ds. Ustrojowych oraz ds. Sys-

temu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorial-

nego, które odbyło się 23 września 2016 w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpie-

czeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

26 września 2016 r. w Warszawie. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego w sprawie 

rozszerzenia katalogu wyłączeń stosowanych w relacji o której mowa w art. 

243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie: 

 poparcia Apelu nr 1 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 21 września 

2016 roku do Ministra Zdrowia w celu podjęcia działań legislacyjnych 

w sprawie zawodu lekarza medycyny oraz Apelu nr 2 Rady Powiatu 

Wolsztyńskiego z dnia 21 września 2016 roku do Ministra Zdrowia 

w celu podjęcia działań legislacyjnych w sprawie zmian w ustawie 

prawo farmaceutyczne; 

 podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej pomocy finansowej oraz 

ochrony prawnej dla powiatów pozbawianych własności nieruchomości. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w spra-

wie szkół policealnych. 

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

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się  5 października  

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  17 października 2016 r. w Warszawie. 

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

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się  18 października  

2016 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 12 paź-

dziernika 2016 r. w Warszawie. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w sprawie: 

 Publicznego Transportu Zbiorowego; 
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 umożliwienia szpitalom powiatowym nie posiadającym kontraktu na 

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie oddziału anestezjologii 

i intensywnej terapii pozyskania dofinansowania na inwestycje 

w zakresie opieki szpitalnej w ramach Działania 6.1 Inwestycje 

w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje 

w infrastrukturę zdrowotną Schemat: Inwestycje w zakresie opieki 

szpitalnej – szpitale powiatowe w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020; 

 zmiany poziomu dofinansowania zapisanego w kryteriach wyboru proje-

któw Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, 

Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Schemat: 

Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 24 października 

2016  r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpie-

czeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

25 października 2016 r. w Warszawie. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w sprawie dokonania zmian w zakresie odpowiedzialności JST z tytułu rezy-

gnacji z prawa odliczania VAT naliczonego oraz wyłączenia JST z obowiązku 

generowania jednolitego pliku kontrolnego. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

propozycji rozwiązań prawnych wprowadzających system podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

 Stanowisko i apel Konwentu Starostów Województwa Warmińsko–Mazurskiego 

w sprawie przywrócenia Małego Ruchu Granicznego z Obwodem Kalinin-

gradzkim Federacji Rosyjskiej. 

 Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Powiatu Koszalińskiego w poczet człon-

ków Związku Powiatów Polskich. 

 Informację z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 3 listopada 

2016 r. w Warszawie. 

 Stanowisko Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie planowanych przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty. 

 Apel Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego dotyczący projektu 

ustawy o kategoryzacji szpital. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie: 

 współpracy administracji wojewody w obszarze pomocy społecznej 

z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi; 

 finansowania kosztów sporządzenia uproszczonych planów urządzenia 

lasu i inwentaryzacji lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych; 
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 zapewnienia stabilnego finansowania Środowiskowych Domów 

Samopomocy przez administrację wojewody; 

 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzyma-

nie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej; 

 zmiany właściwości organów w zakresie pobierania opłaty skarbowej; 

 rozstrzygnięć konkursów na projekty w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego; 

 możliwości realizacji projektów infrastrukturalnych w zakresie pomocy 

społecznej (finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego) w połączeniu z realizacją działań finansowanych z Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego dla podmiotów zlokalizowanych poza 

Białostockim Obszarem Funkcjonalnym. 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Powiatów 

Polskich na rok 2016. 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wydatku o wartości 

powyżej 20.000 zł. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego w sprawie realizacji 

zadania wynikającego z art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 121 poz. 770 

z późn.zm.). 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie 

propozycji rozwiązań prawnych wprowadzających system podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 21 listopada 

2016  r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 17 listo-

pada 2016 r. w Warszawie. 

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

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się  22 listopada  

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  21 listopada 2016 r. w Warszawie. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego w sprawie: 

 tworzenia sieci szpitali oraz ich kategoryzowania, a także potencjalnych 

następstw dla szpitali powiatowych; 

 finansowania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych propozycji 

NFZ na I półrocze 2017 r. 
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Posiedzenie Zarządu nr 7/2016 

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 

 Przyjęcie porządku obrad. 

 

Część I 

z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji 

 

 Perspektywa wdrożenia systemu CEPiK 2.0. 

 Przedstawienie stanu realizacji prac nad projektem EZD RP. 

 Dyskusja na temat roli jednostek samorządu terytorialnego w programie 

informatyzacji państwa. 

 

Część IIa 

wewnętrzna 

 
 

 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy 

stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu. 

 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 5/16 i Nr 6@/16 oraz 

materiałów przyjętych podczas tych posiedzeń. 

 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wydatku 

o wartości powyżej 20.000 zł (związanych z organizacją XXI Zgromadzenia 

Ogólnego Związku Powiatów Polskich w części dotyczącej usługi hotelowej, 

gastronomicznej oraz konferencyjnej). 

 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2017. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego 

oraz dokonanie wydatku o wartości powyżej 20.000 zł. 

 

Część IIb 

wewnętrzna – kwestie legislacyjne 

 

 Publiczny transport zbiorowy - perspektywy zmian legislacyjnych. 

 Informacja na temat algorytmu podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej w roku 2017. 

 Sprawy różne: 

 Inicjatywa podjęcia stanowiska w sprawie konieczności zmiany art. 

243 ustawy o finansach publicznych. 

 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 

docelowej struktury Inspekcji Nadzoru Budowlanego. 

 

Część III 

z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

 Problematyka osób niepełnosprawnych chorych psychicznie. 

 

 Zamknięcie obrad. 

 

 

Posiedzenie Zarządu nr 8@/2016 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeń-

stwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które 

odbyło się 6 grudnia 2016 r. w Warszawie.  

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego w sprawie poparcia 

stanowiska negocjacyjnego dyrektorów/prezesów podległych Powiatom jedno-

stek opieki zdrowotnej dla zapewnienia prawidłowego działania tych jednostek 

w 2017 roku. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego w sprawie zwięk-

szenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spra-

wie opłaty skarbowej. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 12 grudnia 

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  12 grudnia 2016 r. w Warszawie. 
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 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 13 grudnia 

2016 r. w Warszawie. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spra-

wie modyfikacji „Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2020”. 

 Apel Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego 

Związku Szpitali Powiatowych z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie finanso-

wania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia propozycji na I półrocze 2017 r. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zabezpieczenia środków finansowych na zmiany w sieci szpitali;  

 zwiększenia wysokości środków finansowych z RPO na ochronę zdrowia. 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego niekonsekwencji 

resortu edukacji dotyczącej dodatku uzupełniającego. 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Powiatów 

Polskich na rok 2016. 

 Materiały dotyczące organizacji XXI Zgromadzenia Ogólnego ZPP: 

 projekt pisma zwołującego XXI ZO ZPP; 

 program XXI ZO ZPP; 

 formularze zgłoszeniowe na XXI ZO ZPP. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie 

szkolnictwa zawodowego. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spra-

wie projektowanych zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych związanych ze strategią zmian w sys-

temie ochrony zdrowia w Polsce. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 4 sty-

cznia 2017 r. w Warszawie. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego w sprawie 

ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w sprawie projektu 

ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 

13 stycznia 2017 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 16 stycznia 

2017 r. w Warszawie wraz materiałami. 

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

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się  17 stycznia  

2017 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 

Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, które odbyło się  16 stycznia 2017 r. w Warszawie. 
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 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spra-

wie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego w sprawie dofinan-

sowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2019. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego w sprawie: 

 wprowadzenia zmian w systemie dziedzinowym „PUMA” wdrożonym 

w ramach projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury 

Informatycznej JST" w celu przywrócenia jego zgodności z ustawą 

o ochronie danych osobowych;  

 proponowanego projektu ustawy o rzeczniku konsumentów. 
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Komisja Rewizyjna ZPP 
 

Organem kontrolnym Związku Powiatów Polskich jest Komisja Rewizyjna. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej ZPP należy: 

 kontrola zgodności działań organów Związku ze Statutem Związku i uchwałami 

Zgromadzenia Ogólnego, 

 kontrola wykonania budżetu przez Zarząd. 

 

Skład Komisji Rewizyjnej ZPP (kadencja 2015-2019) 

PRZEWODNICZĄCY WICEPRZEWODNICZĄCY 

 
Józef Swaczyna 

Starosta Strzelecki 

(woj. opolskie) 

 
Andrzej Szymanek 

Starosta Wieruszowski 

(woj. łódzkie) 

CZŁONKOWIE 

 
Marek Chciałowski 

Starosta Garwoliński 

(woj. mazowieckie) 

 
Andrzej Ciołek 

Starosta Gołdapski 
(woj. warmińsko-mazurskie) 

 
Janusz Guzdek 

Starosta Dzierżoniowski 

(woj. dolnośląskie) 

 
Józef Jodłowski 

Starosta Rzeszowski 

(woj. podkarpackie) 
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Krzysztof Maćkiewicz 

Starosta Wąbrzeski 

(woj. kujawsko-pomorskie) 

 
Szczepan Ołdakowski 

Starosta Suwalski 

(woj. podlaskie) 

 
Andrzej Opala 

Starosta Łódzkie Wschodni 

(woj. łódzkie) 

 

 

Terytorialne rozmieszczenie miejsc, z których są Członkowie Komisji Rewizyjnej 

ZPP prezentuje poniżej zamieszczona mapa. 

 

 

Andrzej CIOŁEK 

Członek Komisji Rewizyjnej ZPP 
Starosta Gołdapski 

Szczepan OŁDAKOWSKI 

Członek Komisji Rewizyjnej ZPP 

Starosta Suwalski 
Krzysztof MAĆKIEWICZ 

Członek Komisji Rewizyjnej ZPP 

Starosta Wąbrzeski 

Marek CHCIAŁOWSKI 

Członek Komisji Rewizyjnej ZPP 

Starosta Garwoliński 
Andrzej OPALA 

Członek Komisji Rewizyjnej ZPP 

Starosta Łódzki Wschodni 

Andrzej SZYMANEK 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP 

Starosta Wieruszowski 

Janusz GUZDEK 

Członek Komisji Rewizyjnej ZPP 

Starosta Dzierżoniowski Józef SWACZYNA 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP 

Starosta Strzelecki 

Józef JODŁOWSKI 
Członek Komisji Rewizyjnej ZPP 

Starosta Rzeszowski 
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Prace Komisji Rewizyjnej ZPP 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna spotkała się 2 razy. 

Należy jednak podkreślić, że członkowie Komisji Rewizyjnej brali aktywny 

udział w posiedzeniach Zarządu ZPP. 

 

Miejsca i terminy posiedzeń to: 

 29 lutego 2016 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
 

 

 31 maja 2016 roku w Ossie k. Rawy Mazowieckiej (powiat rawski). 
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Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym 

 

Zaangażowanie przedstawicieli Związku Powiatów Polskich w proces 

legislacyjny realizowane jest na wielu płaszczyznach. 

Część aktywności skupiona jest wokół dyskutowanych i formułowanych stano-

wisk, które następnie kierowane są do adresatów – najczęściej instytucji państwo-

wych, ale także do konkretnych klubów parlamentarnych, czy parlamentarzystów. 

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 prawników i ekspertów Biura ZPP, którzy 

w konsekwencji przygotowują stosowne opinie prawne kierowane do instytucji 

centralnych. 

Kluczowym miejscem walki o interes samorządów jest praca nad projektami aktów 

prawnych przesyłanych na posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

Aktywność w procesie legislacyjnym to także czynne uczestnictwo przedsta-

wicieli 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, a także 

w ramach innych komitetów, w tym monitorujących i sterujących zewnętrzne 

programy pomocowe. 

Precyzyjne informacje o zaangażowaniu ZPP w procesie legislacyjnym zestawiono 

w kolejnych podrozdziałach. 
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Stanowiska ZPP 

W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Ogólne, Konwenty Powiatów poszcze-

gólnych 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 sprawozdawczym wszystkie organy Związku Powiatów Polskich 

przyjęły sumarycznie ponad 90 stanowisk, 

z czego 10 Zgromadzenie Ogólne ZPP, 75 Konwenty Powiatów poszczególnych 

województw oraz 6 Zarząd Związku Powiatów Polskich. 

 

 

Z treścią stanowisk poszczególnych organów Związku można zapoznać się 

na stronie internetowej Związku Powiatów Polskich. 

 

 

Opinie prawne ZPP 

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 2016 roku pracownicy Biura ZPP 

przeanalizowali 664 projekty aktów prawnych 

(w tym 406 w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego), 

a do 122 przygotowana została szczegółowa opinia 

(uwzględniając opinie w ramach KWRiST). 

 

Wykaz projektów, w odniesieniu do których Związek zajął stanowisko, 

przedstawiono poniżej (kolejność chronologiczna). 

L.P. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

1 

Komisja 

Ustawodawcza 

Senatu RP 

ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustro-

ju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej 

2 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

procesu budowlanego a także kwestii z nim powiązanych 
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L.P. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

3 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 

ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy 

4 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw 

5 
Ministerstwo 

Zdrowia 
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu  dzieci 

6 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy 

7 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych 

8 Sejm RP ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

9 
Ministerstwo 

Zdrowia 

założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności  

leczniczej 

10 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

ustawy  o  zmianie  ustawy  o wspieraniu rozwoju usług 

i  sieci telekomunikacyjnych  oraz  niektórych  innych  ustaw  

oraz projektami rozporządzeń Ministra Cyfryzacji w  sprawie  

warunków niezbędnych do wydania decyzji o udostępnieniu  

kanału  technologicznego  przez zarządców  dróg  publicznych  

oraz  opłat  za  udostępnianie  kanałów technologicznych 

11 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

procesu budowlanego a także kwestii z nim powiązanych 

- kontynuacja 

12 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie 

13 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych 

oraz niektórych innych ustaw 

14 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych 

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

przyrody 

16 Sejm RP ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

17 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2016 

18 
Ministerstwo 

Środowiska 
ustawy o zmianie ustawy o lasach (UD40) 

19 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

rozporządzenia w sprawie charakterystyki drugiego stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o chara-

kterze ogólnym – poziomy 1-4 

20 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

rozporządzenia w sprawie charakterystyki drugiego stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwa-

nych po uzyskaniu kwalifikacji  pełnej  na  poziomach  4-5 
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L.P. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

21 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

rozporządzenia  w  sprawie  charakterystyki  drugiego stopnia   

Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o chara-

kterze zawodowym – poziomy 1 – 8  

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

ciwdziałaniu alkoholizmowi 

23 

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 

24 

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) 

25 

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 

26 
Ministerstwo 

Zdrowia 

ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz 

niektórych innych ustaw 

27 Sejm RP 

ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 

– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

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

2016 r. 

29 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 

ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę oraz niektórych innych ustaw 

30 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

ustawy Prawo wodne 

31 

Komisja Cyfryzacji, 

Innowacyjności  

i Nowoczesnych 

Technologii 

Sejmu RP 

ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomu-

nikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 

32 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw 

33 Sejm RP 
ustawy o szkodach łowieckich oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw 
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L.P. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

34 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. 

35 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 
ustawy o narodowych dobrach kultury 

36 Sejm RP 
ustawy  o  zmianie  ustawy  o  izbach  rolniczych  oraz niektó-

rych innych ustaw 

37 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Budownictwa 

rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa w spra-

wie wzorów wniosków budowlanych 

38 Sejm RP 
ustawy o zmianie  ustawy o  odnawialnych  źródłach  energii 

oraz  niektórych  innych  ustaw 

39 
Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

rozporządzenia  Ministra  Sprawiedliwości  w  sprawie  wyso-

kości  kwoty bazowej  stanowiącej  podstawę  ustalenia  wy-

sokości  dotacji  na finansowanie  zadania  polegającego  na  

udzielaniu  nieodpłatnej  pomocy prawnej 

40 Sejm RP 
poprawek do rządowego  projektu ustawy  o  zmianie  ustawy  

o  systemie  oświaty 

41 Sejm RP 

ustawy o zmianie ustawy o   rehabilitacji   zawodowej   i spo-

łecznej   oraz   zatrudnianiu   osób niepełnosprawnych oraz 

niektórych innych ustaw 

42 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  

wzorów znaków  graficznych  informujących  o  poziomach  

Polskiej  Ramy Kwalifikacji  przypisanych  do  kwalifikacji  peł-

nych  i  cząstkowych włączonych  do  Zintegrowanego  Syste-

mu  Kwalifikacji 

43 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 

ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw wraz z pro-

jektami rozporządzeń wykonawczych 

44 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego 

45 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 

46 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające-

go rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania 

„Wsparcie ma wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

47 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

zagadnień dotyczących funkcjonowania  niepublicznych  

poradni  psychologiczno-pedagogicznych 

48 

Ministerstwo Kul-

tury i Dziedzictwa 

Narodowego 

ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie 
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49 Sejm RP 
ustawy  o  zmianie ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  

pieczy  zastępczej 

50 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

ustawy o spółdzielniach rolników 

51 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o  systemie  oświaty 

52 Sejm RP 
ustawy o  używaniu  siedlisk  w  celu  prowadzenia  

pozarolniczej  działalności gospodarczej 

53 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o lasach 

54 
Ministerstwo 

Rozwoju 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 

prawnego przedsiębiorców 

55 Sejm RP 

ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie 

płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 

ciąży oraz   ustawy   Kodeks   karny 

56 Senat RP 

ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomuni-

stycznej oraz osobach  represjonowanych  z  powodów  poli-

tycznych 

57 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i  spo-

łecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych 

58 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego 

59 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

placówek doskonalenia nauczycieli 

60 
Ministerstwo 

Środowiska 

ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych 

innych ustaw 

61 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wyna-

grodzenia za pracę 

62 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kole-

gium Arbitrażu Egzaminacyjnego 

63 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształ-

cenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 

będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę 

w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 

państw 

64 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 

rozporządzenia w sprawie standardów noclegowni, schronisk 

dla osób bezdomnych i ogrzewalni 

65 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny 

66 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych 
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67 Sejm RP projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym 

68 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej 

i  niektórych innych ustaw 

69 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności 

70 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społe-

cznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

71 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachun-

kowych 

72 Sejm RP 

ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1997 r. o plano-

waniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopu-

szczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny 

73 
Ministerstwo 

Zdrowia 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie spo-

sobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 

kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsię-

biorcą 

74 Senat RP 

ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu 

lub innego ustroju  totalitarnego  przez  nazwy  budowli,  

obiektów  i  urządzeń użyteczności  publicznej  

75 

Zespół ds. 

Ustrojowych 

KWRiST 

ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachun-

kowych 

76 
Ministerstwo 

Rozwoju 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 

prawnego przedsiębiorców 

77 Sejm RP ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie 

78 
Zespół ds. Finansów 

KWRiST 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2017 

79 

Zespół ds. Finansów 

oraz Zespół ds. 

Ustrojowych 

KWRiST 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania admini-

stracyjnego oraz niektórych innych ustaw 

80 

Zespół ds. Finansów 

oraz Zespół ds. 

Ustrojowych 

KWRiST 

ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachun-

kowych oraz niektórych innych ustaw 

81 Sejm RP ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę 

82 
Ministerstwo 

Środowiska 
ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej 
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83 

Grupa Robocza ds. 

Polityki Rządu ds. 

PPP 

Polityki Rządu w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

84 Sejm RP 
ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie 

miasta stołecznego Warszawy MK-020-310/16 

85 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania 

Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 

86 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 
przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe 

87 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 
ustawy – Prawo oświatowe 

88 Senat RP 

ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustro-

ju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej 

89 KWRiST Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 

90 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy 

91 
Ministerstwo 

Zdrowia 
założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej 

92 
Ministerstwo 

Rozwoju 
Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 

93 
Ministerstwo 

Zdrowia 

ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego 

94 
Ministerstwo 

Rozwoju 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

dochodzenia wierzytelności 

95 
Ministerstwo 

Zdrowia 

ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

oraz niektórych innych ustaw 

96 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy 

o cudzoziemcach 

97 
Ministerstwo 

Finansów 

podatku od towarów i usług, a ustawa o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej 

98 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 

sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za lata 2014 i 2015 

99 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

ustawy Kodeks urbanistyczno-budowalny 

100 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw 

101 
Ministerstwo 

Zdrowia 

ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
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102 Sejm RP ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” 

103 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

104 
Ministerstwo 

Zdrowia 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

105 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji 

106 
Ministerstwo 

Zdrowia 

ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw 

107 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego 

108 
Ministerstwo  

Finansów 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej 

109 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

w roku 2017 

110 
Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

rozporządzenia w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifi-

kacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 

2016 r. 

111 
Ministerstwo 

Zdrowia 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu orga-

nizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii 

i intensywnej terapii 

112 
Ministerstwo 

Zdrowia 

rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki 

zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 

113 
Ministerstwo 

Rozwoju i Finansów 

z dnia 24 listopada 2016 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień 

od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania 

tych zwolnień 

114 
Ministerstwo 

Zdrowia 

ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych 

ustaw 

115 
Ministerstwo 

Rozwoju i Finansów 

ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw 

116 

Ministerstwo 

Infrastruktury i 

Budownictwa 

ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu 

nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe wraz 

z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji 
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117 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-

2020 

118 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych 

innych ustaw 

119 

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla 

działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 

umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów 

demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach 

działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 

120 
Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów 

ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

121 Sejm RP 
ustawy o zmianie - Prawo łowieckie oraz niektórych innych 

ustaw 

122 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym 

Z treścią wszystkich ww. opinii Związku Powiatów Polskich można zapoznać 

się po wejściu na stronę internetową Związku Powiatów Polskich. 
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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, powia-

tów 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. 

Na podstawie Uchwały nr 7/15 Zarządu V Kadencji ZPP z dnia 4 marca 2015 r. 

do pracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego delegowani zostali: 

 Zbigniew Deptuła – Starosta Makowski, 

 Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski. 
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Ww. przedstawiciele aktywnie uczestniczą w posiedzeniach plenarnych KWRiST 

broniąc interesów samorządów powiatowych. 

Z kolei do Zespołów tematycznych KWRiST (na podstawie Uchwały nr 15/15 Zarządu 

V Kadencji ZPP z dnia 12 marca 2015 r. oraz Uchwały nr 17/15 Zarządu V Kadencji 

ZPP z dnia 12 marca 2015 r.) zgłoszeni zostali następujący przedstawiciele: 

 ZESPÓŁ DS. EDUKACJI, KULTURY I SPORTU KWRiST 

 Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki 

 Kazimierz Sać – Starosta Gryficki 

 Leszek Burczyk – Starosta Starogardzki 

 Katarzyna Liszka-Michałka – ekspert ZPP 

 

 ZESPÓŁ DS. OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ KWRiST 

 Andrzej Płonka – Starosta Bielski 

 Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki 

 Andrzej Nowicki – Starosta Piski 

 Jacek Żmuda-Trzebiatowski – Starosta Bytowski 

 Edmund Kotecki – Starosta Brzeziński 

 Bernadeta Skóbel – kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz ZPP 

 

 ZESPÓŁ DS. INFRASTRUKTURY, ROZWOJU LOKALNEGO, POLITYKI REGIONALNEJ 

ORAZ ŚRODOWISKA KWRiST 

 Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski 

 Tomasz Stanisławski – Wicestarosta Goleniowski 

 Edmund Głombiewski – Starosta Lęborski 

 Witold Kozłowski – Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego 

 Mariusz Wiórek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tczew 

 Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura ZPP 

 

 ZESPÓŁ DS. SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH KWRiST 

 Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński 

 Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki 

 Ireneusz Kozecki – Starosta Nowotomyski 

 Walery Czarnecki – Starosta Lubański 

 Zbigniew Mazur – Skarbnik Powiatu Goleniowskiego 

 Renata Ciurlik – Skarbnik Powiatu Poznańskiego 

 Bernadeta Skóbel – kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz ZPP 
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 ZESPÓŁ DS. MIĘDZYNARODOWYCH KWRiST 

 Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki 

 Jolanta Gonta – Starosta Sochaczewski 

 Andrzej Stolpa – Starosta Płoński 

 Jarosław Komża – ekspert ZPP 

 

 ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI 

KWRiST 

 Marek Wysocki – Wicestarosta Piski 

 Jan Grabkowski – Starosta Poznański 

 Piotr Bożko – Wicestarosta Bielski 

 Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura ZPP 

 

 ZESPÓŁ DS. OBSZARÓW WIEJSKICH, WSI I ROLNICTWA KWRiST 

 Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki 

 Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki 

 Kazimierz Lipiński – Starosta Pyrzycki 

 Józef Kozina – Starosta Głubczycki 

 Marek Ścisłowski – Starosta Grójecki 

 Jan Nowak – Starosta Kazimierski 

 Wojciech Cymerys – Starosta Sztumski 

 Jarosław Komża – ekspert ZPP 

 

 ZESPÓŁ DS. SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO KWRiST 

 Grzegorz Pióro – Starosta Proszowicki 

 Andrzej Plutecki – Starosta Radomszczański 

 Bogdan Pągowski – Starosta Wyszkowski 

 Gabryiela Lisius – Starosta Wejherowski 

 Andrzej Maj – Starosta Kraśnicki 

 Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura ZPP 

 

 ZESPÓŁ DS. USTROJOWYCH KWRiST 

 Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski 

 Marian Gamrat – Starosta Miechowski 

 Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki 

 Małgorzata Tudaj – Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski 

 Tadeusz Łazowski – Starosta Bialski 

 Edward Tyranowicz – Starosta Strzelecko-Drezdenecki 

 Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura ZPP 

 



 

Strona | 84  

 

 ZESPÓŁ DS. STATYSTYKI PUBLICZNEJ KWRiST 

 Jerzy Godzik – Starosta Kwidzyński 

 Rudolf Borusiewicz – dyrektor Biura ZPP 

 

 ZESPÓŁ DS. FUNKCJONALNYCH OBSZARÓW METROPOLITARNYCH I MIEJSKICH 

KWRiST 

 Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski 

 Michał Godowski – Starosta Kielecki 

 Franciszek Koszowski – Starosta Świecki 

 Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki 

 Rudolf Borusiewicz – dyrektor Biura ZPP 

 

 

W 2016 roku odbyło się 12 posiedzeń plenarnych 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Część projektów opiniowana była również w trybie obiegowym. 

Do zaopiniowania przez ZPP tylko w ramach prac Komisji 

trafiło 406 projektów ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów. 

Każdy z przedstawionych przez rząd projektów, był analizowany 

i opiniowany przez ekspertów Biura Związku Powiatów Polskich. 

 

 

 

Wszystkie projekty, które w roku sprawozdawczym przedłożono do zaopi-

niowania w ramach KWRiST przedstawione zostały w poniższym zestawieniu 

tabelarycznym. 

L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

Styczeń 2016 (stacjonarnie) 

1 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o upra-

wnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania 

i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz dokumentów 

stosowanych w tych sprawach. 

2 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Lubuskiego 

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. 

3 

Starostwo 

Powiatowe 

w Lwówku 

Program Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2015 – 2020. 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

4 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rejestru 

historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

5 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi. 

6 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Lubuskiego 

Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. 

7 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunal-

nych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji 

zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 

8 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali 

socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali 

socjalnych. 

9 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia 

kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów 

dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem 

i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości 

opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie 

poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych 

wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców. 

10 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

oraz Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Budownictwa 

oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów. 

11 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach. 

12 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w sprawie określenia wzoru łańcucha 

z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika 

urzędu stanu cywilnego. 

13 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Projekt Strategii rozwoju turystyki w województwie 

wielkopolskim do 2020 roku. 
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14 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. 

15 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

16 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

17 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. 

18 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych 

w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

19 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

20 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. 

21 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach 

świadczenia usług. 

22 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia w sprawie uproszczonego wzoru oferty 

i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania 

publicznego. 

23 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania 

statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Miłomłyn oraz 

sołectwom: Bagieńsko i Tarda położonym na obszarze gminy 

Miłomłyn. 

24 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania 

statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu 

Uzdrowiskowemu Miasta Lidzbark Warmiński i sołectwom: 

Medyny i Łabno położonym na obszarze gminy Lidzbark 

Warmiński. 

25 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania 

statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarny 

Dunajec i Piekielnik położonym na obszarze gminy Czarny 

Dunajec. 

26 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

zniesienia Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego 

Narodowego Programu Zdrowia. 
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27 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 

ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administra-

cyjnym. 

28 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów 

i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez 

jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy 

o finansach publicznych. 

29 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

30 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru 

wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz 

sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny. 

31 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru 

wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu 

uiszczenia opłaty za wniosek. 

32 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru 

wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu 

uiszczenia opłaty za wniosek. 

33 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

upoważnienia do dokonywania niektórych czynności 

w zakresie interpretacji indywidualnych. 

Luty 2016 (obiegowo) 

1 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań 

i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i wetery-

naryjnych. 

Luty 2016 (stacjonarnie) 

1 

Ministerstwo Ro-

dziny Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodze-

niu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. 

2 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji 

gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego 

sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania 

podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń 

ze środków publicznych. 

3 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodach. 

4 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 
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5 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt zarządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego zarzą-

dzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji 

działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji 

sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych. 

6 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 

plany operacyjno-ratownicze. 

7 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego 

Projekt programu rozwoju „Program Strategicznego Rozwoju 

Transportu Województwa Lubelskiego”. 

8 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia 

do kierowania pojazdami. 

9 
Ministerstwo 

Energii 

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielenia 

pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie 

efektywności energetycznej. 

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. 
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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. 

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 Kul-

tury 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. 
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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 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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 Marszał-

kowski Wojewó-

dztwa 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. 

Czerwiec 2016 (obiegowo) 

1 

Ministerstwo Ro-

dziny, Pracy i Po-

lityki Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania 

świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. 
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2 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego roz-

porządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pocho-

dzących ze źródeł zagranicznych. 

Czerwiec 2016 (stacjonarnie) 

1 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu 

i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług admi-

nistracji publicznej. 

2 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zasad 

i warunków potwierdzania, przedłużania ważności, unieważ-

niania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej. 

3 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

4 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szcze-

gółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które 

powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identy-

fikacji użytkowników. 

5 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumen-

tów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów 

i kopii dokumentów elektronicznych. 

6 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie udostę-

pniania kanału technologicznego przez zarządców dróg pub-

licznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnianie kanału 

technologicznego. 

7 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań 

technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesy-

łanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkin-

gowych. 

8 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wyja-

śniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej 

ewidencji posiadaczy kart parkingowych. 

9 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru 

wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierow-

ców. 

10 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru 

wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojaz-

dów. 

11 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 

szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 

egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych 

sprawach. 



 

Strona | 97  

 

L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

12 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania 

dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 

pojazdami. 

13 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 

instruktorów i wykładowców. 

14 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, 

wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków. 

15 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. 

16 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. 

17 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykła-

dowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych 

sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji. 

18 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub 

rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. 

19 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wy-

danie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego 

transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. 

20 
Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia 

wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na 

udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

21 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie działań 

naprawczych. 

22 
Ministerstwo 

Środowiska 
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. 

23 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu 

gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji 

ogólnej za rok 2015. 

24 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. 

25 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych. 
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26 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności 

pieniężnych. 

27 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Spo-

łecznej w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych. 

28 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społe-

cznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków 

i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat 

w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Pomoc żywie-

niowa 2014-2020”. 

29 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Spo-

łecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

30 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt Informacji o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych 

działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych za okres 2014-2020". 

31 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środ-

ków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom 

i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, 

jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

32 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia o zmianie rozpo-

rządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 

33 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

34 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmie-

niającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach pod-

działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010. 

35 

Ministerstwo 

Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-

znawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację 

operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i rea-

lizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych 

priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorial-

nej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

36 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” 

wraz z programem. 
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37 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegó-

łowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na 

zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. 

38 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodach. 

Lipiec 2016 (obiegowo) 

1 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników. 

Lipiec 2016 (stacjonarnie) 

1 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych. 

2 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nierucho-

mościami. 

3 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przeka-

zywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu 

drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia 

kierowców. 

4 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przeka-

zywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach 

przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali 

egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. 

5 

Ministerstwo 

Kultury 

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz ustawy o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie. 

6 

Ministerstwo Kul-

tury i Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych 

szkołach i placówkach artystycznych. 

7 

Ministerstwo 

Nauki i Szkolni-

ctwa Wyższego 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających 

warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. 

8 

 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji prze-

biegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji. 

9 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych. 

10 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. 
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11 
Ministerstwo 

Sprawiedliwości 
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. 

12 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przepro-

wadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. 

13 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji w sprawie sposobu punktowania i liczby punktów 

odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego. 

14 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia 

granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym 

miejscowościom statusu miasta. 

15 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

16 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegó-

łowych warunków pobierania, przechowywania i przeszcze-

piania komórek, tkanek i narządów. 

17 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia 

wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r. 

18 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagno-

styków laboratoryjnych. 

19 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia 

szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu 

w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

20 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednostek 

organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produ-

któw leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych 

oraz opłat pobieranych za te badania. 

21 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

22 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obsza-

rów wiejskich z udziałem środków europejskich funduszu 

rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-

2020 oraz niektórych innych ustaw. 

Sierpień 2016 (obiegowo) 

1 

Ministerstwo 

Kultury 

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji. 
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Sierpień 2016 (stacjonarnie) 

1 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informa-

tyzacji Państwa” wraz z projektem uchwały Rady Ministrów. 

2 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury 

szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. 

3 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków 

transportowych składanych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

4 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

5 
Główny Urząd 

Statystyczny 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych. 

6 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie 

budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

7 
Ministerstwo 

Skarbu Państwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie okre-

ślenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania 

w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego. 

8 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwo-

wym. 

9 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. 

10 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw. 

11 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szcze-

gółowego sposobu selektywnego zbierania frakcji odpadów. 

12 
Ministerstwo 

Środowiska 

Pakiet projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk. 

13 

Starostwo 

Powiatowe 

w Gdańsku 

Program Rozwoju Powiatu Gdańskiego do roku 2020 plus. 

14 

Ministerstwo 

Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-

znawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację 

działań w ramach Priorytetu 6. „Wspieranie wdrażania 

zintegrowanej polityki morskiej” zawartego w programie 

operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020. 
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15 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. 

16 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciw-

działania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 

dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 

17 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

18 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji 

udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące 

działalność leczniczą oraz NFZ. 

19 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-

Dentystycznego Egzaminu Końcowego. 

20 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu progra-

mów zdrowotnych. 

21 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza 

Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze 

Zdrowia. 

22 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia 

właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych 

i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru 

świadectwa potwierdzającego te właściwości. 

23 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 

ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komó-

rek, tkanek i narządów. 

24 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych 

(miejskich). 

25 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki 

i położne. 

26 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na dopu-

szczenie do obrotu produktu leczniczego. 

27 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

laboratoriów przeprowadzających weryfikację maksymalnego 

poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku 

węgla w dymie papierosów. 

28 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

placówek doskonalenia nauczycieli. 
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29 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. 

30 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia 

kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji 

egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzamina-

torów z ewidencji. 

31 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniają-

cego rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

32 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniają-

cego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania 

egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu 

i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przepro-

wadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. 

33 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych. 

34 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 

za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Wrzesień 2016 (stacjonarnie) 

1 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji 

zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu 

jej stosowania. 

2 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Spo-

łecznej w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności 

w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania 

zawodu pracownika socjalnego. 

3 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Spo-

łecznej w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych. 

4 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Spo-

łecznej w sprawie superwizji pracy socjalnej. 

5 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na 

niektóre stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą. 

6 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

oznakowania krwi i jej składników. 
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7 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru 

ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

8 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specja-

lizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. 

9 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu 

adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przy-

znanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. 

10 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

11 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 

z realizacją ustawy budżetowej na rok 2017. 

12 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm 

szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. 

13 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zanie-

chania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od 

niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

14 

Ministerstwo 

Obrony 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania 

świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom 

przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy. 

15 

Ministerstwo 

Obrony 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpie-

czeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony. 

16 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz 

niektórych innych ustaw. 

17 
Ministerstwo 

Środowiska 

Pakiet 10 projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w spra-

wie specjalnych obszarów ochrony. 

18 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wyma-

gań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego. 

Październik 2016 (obiegowo) 

1 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt stanowiska rządu do projektu tzw. rozporządzenia 

WiFi4EU, czyli projektu rozporządzenia zmieniającego rozpo-

rządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odnie-

sieniu do propagowania łączności internetowej w społe-

cznościach lokalnych. 

Październik 2016 (stacjonarnie) 

1 
Ministerstwo 

Rozwoju 
Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
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2 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania admini-

stracyjnego oraz niektórych innych ustaw. 

3 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 

otoczenia prawnego przedsiębiorców. 

4 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

dochodzenia wierzytelności. 

5 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyber-

bezpieczeństwa RP na lata 2016-2020 wraz z projektem 

Strategii. 

6 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe. 

7 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt ustawy - Prawo oświatowe. 

8 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji 

oświatowej. 

9 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu 

postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powo-

ływania zespołu oceniającego. 

10 

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawo-

dach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach arty-

stycznych. 

11 
Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie 

wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

12 
Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie 

zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

13 
Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie 

Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych. 

14 
Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie 

wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego. 

15 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz niektórych innych ustaw. 

16 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru 

zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. 

17 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień 

z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 

rejestrujących. 
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18 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

19 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. 

20 

Urząd Ochrony 

Konkurencji 

i Konsumentów 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis 

i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

21 

Urząd Ochrony 

Konkurencji 

i Konsumentów 

Projekt Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej 

przedsiębiorcom w 2015 r. oraz Raportu o pomocy de minimis 

w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2015 r. 

22 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. 

23 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w spra-

wie ustanowienia programu wieloletniego Senior-Wigor na lata 

2015-20120. 

24 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specja-

lizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. 

25 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szcze-

gółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty 

krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników 

krzepnięcia oraz desmopresynę. 

26 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości 

i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa 

wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

27 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specja-

lizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów. 

28 

Generalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

Pakiet projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk. 

29 

Ministerstwo 

Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczy-

szczania morza przez statki oraz niektórych innych ustaw. 

30 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu 

wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w udziały we własności gruntów. 

31 

Starostwo 

Powiatowe 

w Bydgoszczy 

Projekt Programu Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 

2017-2023. 
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Listopad 2016 (stacjonarnie) 

1 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Informacja Ministerstwa Rozwoju o stanie wdrażania środków 

europejskich z perspektywy 2014-2020, ze szczególnym 

wskazaniem na programy operacyjne, które dotyczą samo-

rządów terytorialnych. 

2 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom 

obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji 

kierowców. 

3 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom 

obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji 

pojazdów. 

4 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów poja-

zdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgro-

madzonych w centralnej ewidencji kierowców. 

6 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgroma-

dzonych w centralnej ewidencji pojazdów. 

7 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w central-

nej ewidencji kierowców. 

8 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w central-

nej ewidencji pojazdów. 

9 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci 

elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów. 

10 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie wzoru wniosku udostępnienie danych z cen-

tralnej ewidencji pojazdów. 

11 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych 

z centralnej ewidencji pojazdów. 

12 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci 

elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców. 

13 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych 

z centralnej ewidencji kierowców. 

14 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych 

z centralnej ewidencji kierowców. 
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15 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych powia-

towym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

16 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w za-

kresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji 

pojazdów. 

17 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych 

w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewi-

dencji kierowców. 

18 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną 

ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwaran-

cyjnym. 

19 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych 

w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej 

ewidencji posiadaczy kart parkingowych. 

20 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej 

ewidencji pojazdów. 

21 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej 

ewidencji kierowców. 

22 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgro-

madzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkin-

gowych. 

23 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naru-

szeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierow-

ców. 

24 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód 

Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. 

25 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji 

o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szko-

lone w ośrodku szkolenia kierowców. 

26 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie przekazywania marszałkowi województwa 

informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez 

kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu 

drogowego. 

27 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kie-

rowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej 

ewidencji kierowców. 



 

Strona | 109  

 

L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

28 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania 

danych do centralnej ewidencji kierowców. 

29 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach zwią-

zanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów 

dokumentów w tych sprawach. 

30 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci 

komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych 

przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. 

31 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Pismo o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury do wydania 

opinii wiążącej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali 

socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla 

bezdomnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. 

32 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Propozycja zasad i kryteriów służących do oceny i weryfikacji 

wniosków o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogól-

nej powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

w roku 2017. 

33 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw. 

34 

Generalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków. 

35 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt Sprawozdania z wykonania Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2014-2015. 

36 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie pozio-

mów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

37 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

Projekt aktualizacji dokumentu Regionalna Strategia Innowacji 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz 

inteligentnej specjalizacji (RIS3). 

38 
Urząd Miasta 

Poznania 
Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+”. 

39 
Ministerstwo 

Skarbu Państwa 
Projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

40 
Ministerstwo 

Skarbu Państwa 

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym. 

41 
Ministerstwo 

Energii 
Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. 
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42 
Ministerstwo 

Energii 

Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternaty-

wnych. 

43 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Spo-

łecznej w sprawie określenia wzoru sprawozdania 

przedstawionego przez Centrum Integracji Społecznej. 

44 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Spo-

łecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy 

społecznej. 

45 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie gromadzenia 

informacji o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia 

produktem biobójczym. 

46 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. 

47 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju 

i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczni-

czych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo 

położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. 

48 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu 

i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. 

49 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

50 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu 

pobierania materiału genetycznego oraz warunków i sposobów 

jego przechowywania. 

51 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji psy-

chiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania 

środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych. 

52 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji 

o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia 

publicznego. 

53 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku dosko-

nalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 

54 
Główny Inspektor 

Sanitarny 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

55 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustawy. 

56 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od 

niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

57 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od nagród 

otrzymanych w „Loterii Paragonowej 2 edycja”. 
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58 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia 

z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach 

przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – 

rozwojowego. 

59 

Ministerstwo 

Kultury 

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (UD47). 

60 

Ministerstwo 

Kultury 

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu 

kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków 

z Funduszu Promocji Kultury. 

61 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz 

egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje 

egzaminacyjne izb rzemieślniczych. 

62 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017. 

63 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

64 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu 

pracy komisji konkursowej. 

65 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku 

postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu 

nauczyciela. 

66 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. 

Grudzień 2016 (stacjonarnie) 

1-20 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekty - 20 rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk (Zachodniokurpiowskie 

Bory Sasankowe, Aleja Pachnicowa, Rzeka San, Murawy 

w Haćkach, Hopowo, Biała, Orle, Twierdza Wisłoujście, 

Waćmierz, Górkowski Las, Bunkier w Oliwie, Wilcze Błota, 

Szachownica, Kościół w Radziechowach, Kościół w Górkach 

Wielkich, Ludny Młyn, Ostoja Drużno, Dąbrowy Obrzyckie, 

Ostoja Zgierzyniecka, Puszcza Bieniszewska). 
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21 

-31 

Ministerstwo 

Środowiska 

Projekty - 10 rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk (Niedźwiedzie Wielkie, 

Jezioro Wukśniki, Niecka Skaliska, Uroczyska Płyty 

Krotoszyńskiej, Sieraków, Torfowisko Rzecińskie, Uroczyska 

w Lasach Stepnickich, Bagno i Jezioro Ciemino, Bobolickie 

Jeziora Lobeliowe, Mirosławiec). 

32 
Ministerstwo 

Środowiska 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach. 

33 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie stawek opłat za korzystanie ze 

środowiska. 

34 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw. 

35 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zwrotu 

gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku 

od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki 

wodne będące własnością Skarbu Państwa. 

36 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych 

ustaw. 

37 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

Projekt Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej woje-

wództwa podkarpackiego poprzez promocję cennych 

przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych 

z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas 

zwierząt gospodarskich i owadopylność. 

38 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy. 

39 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych. 

40 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac 

uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia 

kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią. 

41 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transpor-

towych. 

42 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Działal-

ności Pożytku Publicznego. 
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43 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, 

sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania. 

44 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i 

Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z nara-

żeniem na pole elektromagnetyczne. 

45 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw. 

46 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. 

47 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 

zakłady i urządzenia leczenia uzdrowiskowego. 

48 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. 

49 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii 

i intensywnej terapii. 

50 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychi-

cznego oraz niektórych innych ustaw. 

51 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (SIOZ). 

52 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmie-

niającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych 

przez organy podatkowe. 

53 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmie-

niającego rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do 

podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie 

lub odwołaniu tych pełnomocnictw. 

54 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa 

ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub 

wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa. 

55 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, 

w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogól-

nego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do 

doręczeń. 

56 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie rodzajów spraw, w których 

jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy. 
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57 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od 

towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 

(WPL 238). 

58 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej 

polityki rolnej. 

59 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji 

kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. 

Grudzień 2016 (obiegowo) 

1 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób 

bezdomnych i ogrzewalni. 

 

Projekty aktów prawnych, przesyłanych do zaopiniowania w ramach KWRiST, 

zamieszczane są na bieżąco na stronie Związku Powiatów Polskich. 

Natomiast szczegółowe sprawozdania z prac KWRiST zamieszczane są w Dzienniku 

Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl) w zakładce Legislacja, w dziale Komisja 

Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Projektom szczególnie istotnym, z punktu widzenia samorządów, poświęcane 

są odrębne artykuły, które publikowane są w ww. dziale Legislacja, a także 

w poszczególnych dodatkach branżowych Dziennika Warto Wiedzieć. 
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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, a także zespołów parlamentarnych. Należy podkreślić, że przedsta-

wiciele ZPP – jako jedyni w większości przypadków – aktywnie uczestniczyli w posie-

dzeniach komisji, których przedmiot obrad dotyczył spraw samorządowych. 

Potwierdzeniem jest m.in. najlepsza statystyka uczestnictwa w posiedzeniach Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, w porównaniu do pozo-

stałych korporacji samorządowych. 

 

W 2016 roku przedstawiciele i eksperci ZPP wzięli aktywny udział 

w 157 posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. 

Poniżej przedstawiona została tematyka wraz z terminami tych posiedzeń komisji 

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

udział przedstawiciele ZPP. 

 

L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

Styczeń 2016 

1 7 

Komisje: Edukacji, Nauki 

i Młodzieży oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla 

Komisji Finansów Publicznych rzą-

dowego projektu ustawy budżeto-

wej na rok 2016 (druk nr 146), 

w zakresie: 1. Części budżetowej 

82 – Subwencje ogólne dla 

jednostek samorządu terytorial-

nego w części oświatowej – 

wydatki z zał. nr 2; 2. Części 

budżetowej 83 – Rezerwy celowe, 

w zakresie pozycji 10, 11, 26, 36, 

37, 52, 68 i 81 – programy 

wieloletnie w układzie zadaniowym 

z zał. nr 10; 3. Części budżetowej 

85 – Budżety wojewodów ogółem, 

w zakresie działów: a) 801 – 

Oświata i wychowanie: dochody i 

wydatki z zał. nr 1 i 2; wynagro-

dzenia w państwowych jednostkach 

budżetowych z zał. nr 6; dotacje 

celowe z zał. nr 8; b) 854 – 

Edukacyjna opieka wychowawcza: 

wydatki z zał. nr 2; dotacje celowe 

z zał. nr 8. 
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2 12 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Wysłuchanie publiczne dotyczące 

przedstawionego przez Prezydenta 

RP projektu ustawy o zmianie usta-

wy o emeryturach i rentach z Fun-

duszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz niektórych innych ustaw (druk 

nr 62). 

3 14 

Komisja Administracji i Spraw 

Wewnętrznych Sejmu RP 

– Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia rządowego 

projektu ustawy o ponownym 

wykorzystaniu informacji 

sektora publicznego 

Rozpatrzenie rządowego projektu 

ustawy o ponownym wykorzystaniu 

informacji sektora publicznego 

(druk nr 141) – kontynuacja. 

4 27 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja na temat zadań Naro-

dowego Instytutu Samorządu 

Terytorialnego. 

5 27 Komisja Zdrowia Sejmu RP 

Rozpatrzenie informacji dotyczącej 

utworzenia sieci szpitali publi-

cznych – powrót do koncepcji. 

6 28 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Informacja Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej na temat reali-

zacji ustawy o pomocy społecznej 

w zakresie przeciwdziałania skut-

kom bezdomności. 

7 28 

Komisje: Edukacji, Nauki 

i Młodzieży oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji ministra 

właściwego do spraw oświaty i wy-

chowania o stanie przygotowań 

organów prowadzących do objęcia 

obowiązkiem szkolnym dzieci 

sześcioletnich (druk nr 124). 

8 29 

Komisje: Ustawodawcza oraz 

Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

Senatu RP 

Pierwsze czytanie projektu ustawy 

o zakazie propagowania komuni-

zmu lub innego ustroju totalitar-

nego przez nazwy budowli, obie-

któw i urządzeń użyteczności pub-

licznej (druk senacki nr 47). 

Luty 2016 

9 10 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja Ministra Sprawiedliwo-

ści na temat realizacji postanowień 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej. 

10 12 

Komisja Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej 

Senatu RP 

Rozpatrzenie ustawy o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci 

(druk sejmowy nr 216). 

11 16 

Komisje: Ustawodawcza 

oraz Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej 

Senatu RP 

1. Pierwsze czytanie ustawy 

o zmianie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

(druk senacki nr 46). 
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2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks rodzinny i opie-

kuńczy (druki sejmowe nr 164 

i 210, druk senacki nr 89). 

12 24 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja na temat zadań Naro-

dowego Instytutu Samorządu Tery-

torialnego. 

13 24 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP - 

Podkomisja stała ds. ustroju 

samorządu terytorialnego 

Rozpatrzenie postulatów ustawo-

dawczych zgłaszanych przez orga-

nizacje samorządu terytorialnego. 

14 24 

Komisja ds. Unii Europejskiej 

– Podkomisja stała 

ds. wykorzystania środków 

pochodzących z UE 

Informacja na temat stanu reali-

zacji programów operacyjnych fi-

nansowanych ze środków UE w ra-

mach polityki spójności na lata 

2014-2020. 

15 25 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja Ministra Rozwoju na 

temat planowanych przez Rząd 

kierunków rozwoju miast oraz ich 

obszarów funkcjonalnych, wynika-

jących z Krajowej Polityki Miejskiej 

2023. 

16 25 
Parlamentarny Zespół 

ds. Miast Polskich 

1. Dyskusja na temat współpracy 

ze stowarzyszeniami samorządów. 

2. Omówienie propozycji do pro-

jektu ustawy o nowelizacji ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i prze-

ciwdziałaniu alkoholizmowi. 

17 25 

Komisje: Finansów 

Publicznych oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie wniosku o powołanie 

podkomisji nadzwyczajnej do roz-

patrzenia obywatelskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o do-

chodach jednostek samorządu 

terytorialnego (druk nr 24). 

Marzec 2016 

18 8 

Komisja Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego pro-

jektu ustawy o zm. ustawy o lasach 

oraz ustawy o ochronie przyrody. 

19 8 

Komisja Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa Sejmu RP 

Źródła finansowania zadań z zakre-

su ochrony środowiska w Polsce. 

Rola Narodowego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wod-

nej oraz wojewódzkich funduszy 

ochrony gospodarki wodnej. 

Stan wykorzystania środków finan-

sowych na ochronę środowiska. 

20 8 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Sejmu RP 

Informacja Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi nt. projektu ustawy 

o kształtowaniu ustroju rolnego. 
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21 9 
Komisje: Polityki Senioralnej 

oraz Zdrowia Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicz-

nych oraz niektórych innych ustaw. 

22 9 

Komisje: Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz Ochrony 

Środowiska, Zasobów 

Naturalnych 

i Leśnictwa Sejmu RP 

Rozpatrzenie poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy - Prawo 

łowieckie. 

23 9 

Komisje: Edukacji, Nauki 

i Młodzieży oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o systemie oświaty (druk nr 264). 

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej 

Izby Kontroli o wynikach kontroli – 

Wykonywanie wybranych zadań 

oświatowych przez jednostki samo-

rządu terytorialnego. 

24 9 
Komisja Infrastruktury 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego pro-

jektu ustawy o inwestycjach w za-

kresie elektrowni wiatrowych. 

25 10 

Komisje: Edukacji, Nauki 

i Młodzieży oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy – 

Karta Nauczyciela oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 280). 

26 10 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej 

Izby Kontroli o wynikach kontroli 

realizacji zadań publicznych przez 

spółki tworzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 

27 10 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Pierwsze czytanie senackiego pro-

jektu ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (druk 

nr 291).  

Rozpatrzenie przedstawionego 

przez Prezydenta RP projektu usta-

wy o emeryturach i rentach z Fun-

duszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz niektórych innych ustaw (druk 

nr 62). 

Rozpatrzenie Informacji o wynikach 

kontroli pomocy w usamodzielnia-

niu się pełnoletnich wychowanków 

pieczy zastępczej. 
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28 16 

Podkomisja stała ds. 

finansów samorządowych 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji nt.: 

„Niestandardowe instrumenty fi-

nansowania potrzeb budżetowych 

jednostek samorządu terytorial-

nego”. 

29 16 
Komisja Infrastruktury 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego pro-

jektu ustawy o inwestycjach w za-

kresie elektrowni wiatrowych (druk 

nr 315). 

30 16 

Komisje: Administracji 

i Spraw Wewnętrznych oraz 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie senackiego pro-

jektu ustawy o zakazie propago-

wania komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego przez nazwy 

budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej (druk 

nr 302). 

31 17 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji o wynikach 

kontroli realizacji przez powiatowe 

urzędy pracy programów specjal-

nych. 

32 17 
Komisja do spraw Kontroli 

Państwowej Sejmu RP 

Rozpatrzenie informacji Krajowej 

Rady Regionalnych Izb Obrachun-

kowych dotyczącej niestandardo-

wych instrumentów finansowania 

potrzeb budżetowych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Rozpatrzenie informacji Najwyższej 

Izby Kontroli o wynikach kontroli 

systemu zarządzania nieprawidło-

wościami w zakresie europejskich 

funduszy rolnych. 

33 17 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leś-

nych (druk nr 283). 

Informacja Ministrów: Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości 

na temat egzekucji komorniczych 

gospodarstw rolnych oraz grup 

producenckich – próba rozwiązania 

problemu. 

34 17 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja Ministra Spraw Wewnę-

trznych i Administracji na temat 

wdrażania ustawy z dnia 9 paź-

dziernika 2015 r. o związkach 

metropolitalnych. 
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35 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. 

36 30 

Komisje: Cyfryzacji, 

Innowacyjności i 

Nowoczesnych Technologii 

oraz Infrastruktury Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektó-

rych innych ustaw (druk nr 323). 

37 30 
Komisja Infrastruktury 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania Pod-

komisji nadzwyczajnej o poselskim 

projekcie ustawy o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych 

(druk nr 315). 

38 30 

Komisje: Łączności 

z Polakami za Granicą  oraz 

Spraw Zagranicznych 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania Pod-

komisji nadzwyczajnej o komisyj-

nym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o Karcie Polaka oraz niektó-

rych innych ustaw (druk nr 157). 

39 30 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Zaopiniowanie dla Komisji Cyfry-

zacji, Innowacyjności i Nowocze-

snych Technologii oraz Komisji 

Infrastruktury rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o wspie-

raniu rozwoju usług i sieci teleko-

munikacyjnych oraz niektórych 

innych ustaw (druk 323). 

40 30 

Komisje: Cyfryzacji, 

Innowacyjności 

i Nowoczesnych Technologii  

oraz Infrastruktury Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektó-

rych innych ustaw (druk nr 323). 

41 30 
Komisja Polityki Senioralnej 

Sejmu RP 

Informacja Prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli na temat 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 praco-

dawców zatrudniających osoby po 

50-tym roku życia oraz ocena ich 

efektywności. 

Podjęcie uchwały w sprawie powo-

łania stałych doradców Komisji. 
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42 30 
Podkomisja stała ds. ustroju 

samorządu terytorialnego 

Rozpatrzenie zgłoszonych przez 

Najwyższą Izbę Kontroli wniosków 

de lege ferenda, dotyczących: 

Znowelizowania ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o gospodarce ko-

munalnej w zakresie zmiany art.1 

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

ustawy, określających pojęcie 

użyteczności publicznej w odnie-

sieniu do jednostek samorządu 

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 przepi-

sów z ustawą o komercjalizacji 

i prywatyzacji art. 4b oraz 4c. 

43 31 

Komisje: Ochrony 

Środowiska, Zasobów 

Naturalnych 

i Leśnictwa oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (druk nr 343). 

44 31 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leś-

nych (druk nr 283). 

45 31 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja Ministra Spraw Wew-

nętrznych i Administracji na temat 

funkcjonowania samorządu terytor-

ialnego w Polsce – wnioski i pla-

nowane inicjatywy Rządu w tym 

zakresie. 

Kwiecień 2016 

46 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 

nr 280, 319 i 319-A). 

47 12 
Komisja ds. Kontroli 

Państwowej Sejmu RP 

 

Rozpatrzenie Informacji Najwyż-

szej Izby Kontroli o wynikach kon-

troli świadczenia pomocy osobom 

starszym przez gminy i powiaty. 
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Informacja Głównego Inspektora 

Pracy o legalności zatrudnienia 

obywateli polskich w świetle 

wyników działalności kontrolno-

nadzorczej Państwowej Inspekcji 

Pracy prowadzonej w 2015 r. 

48 12 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Senatu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zakazie pro-

pagowania komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego przez nazwy 

budowli, obiektów i urządzeń uży-

teczności publicznej (druk senacki 

nr 132, druki sejmowe nr 302, 351 

i 351-A). 

49 12 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Zaopiniowanie dla Komisji Finan-

sów Publicznych poselskiego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz ustawy o docho-

dach jednostek samorządu terytor-

ialnego (druk nr 288). 

50 13 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i prze-

ciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 

357). 

51 27 

Podkomisja stała Sejmu RP 

ds. ustroju samorządu 

terytorialnego 

Referendum lokalne – oczekiwane 

kierunki zmian, w tym kwestia 

progu frekwencyjnego. 

52 27 

Komisja Gospodarki 

Narodowej 

i Innowacyjności Senatu RP 

Perspektywy rozwoju spółdziel-

czości w Polsce i UE. 

53 27 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja Ministra Spraw Wewnę-

trznych i Administracji na temat 

funkcjonowania w 2015 r. ustawy 

z dnia 21 lutego 2015 r. o funduszu 

sołeckim. 

54 27 

Komisje: Ochrony 

Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa, 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie pe-

tycji Stowarzyszenia Inicjatyw Oby-

watelskich z Bielawy dla Komisji do 

Spraw Petycji w sprawie zmiany 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 

r. poz. 856 ze zm.). 

55 27 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

pracy oraz niektórych innych ustaw 
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(druk nr 382). 

Rozpatrzenie propozycji tematów 

kontroli do planu pracy Najwyższej 

Izby Kontroli na 2017 rok. 

56 27 

Podkomisja nadzwyczajna 

Sejmu RP do rozpatrzenia 

rzą-dowego projektu ustawy 

o zmianie ustawy 

o wspieraniu rozwoju usług 

i sieci telekomunikacyjnych 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 323) 

Rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o wspie-

raniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektó-

rych innych ustaw (druk nr 323). 

57 28 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja na temat zasad reali-

zacji projektów samorządowych 

w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

Rozpatrzenie propozycji tematów 

kontroli do planu pracy Najwyższej 

Izby Kontroli na 2017 r. 

58 28 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja na temat potrzeby 

zmian w ustawie z dnia 10 kwie-

tnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

w zakresie finansowania przez 

gminy oświetlenia ulic, placów 

i dróg publicznych. 

59 28 
Parlamentarny 

Zespół ds. Miast 

Przegląd funkcjonowania budżetów 

obywatelskich w polskich miastach. 

60 28 

Podkomisja stała ds. jakości 

kształcenia i wychowania 

Sejmu RP 

Informacja Ministra Edukacji Naro-

dowej na temat – Rola i znaczenie 

doskonalenia nauczycieli w syste-

mie polskiej edukacji. Współpraca 

jednostek samorządu terytorial-

nego z kuratoriami oświaty. 

Maj 2016 

61 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 usta-

wy o zmianie ustawy o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpie-

czeń Społecznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 62). 
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62 11 
Komisja do Spraw Kontroli 

Państwowej Sejmu RP 

Zaopiniowanie dla Prezydium 

Sejmu RP propozycji tematów 

kontroli zgłoszonych przez komisje 

sejmowe do Planu pracy Najwyż-

szej Izby Kontroli na 2017 rok. 

63 12 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej 

Izby Kontroli o wynikach kontroli 

świadczenia pomocy osobom star-

szym przez gminy i powiaty. 

64 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 oświetle-

nia, znajdujących się na terenie 

gminy ulic, placów i dróg publicz-

nych. 

65 12 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Ocena funkcjonowania ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym oraz kwestia jej 

nowelizacji. 

Rozpatrzenie projektu inicjatywy 

uchwałodawczej w sprawie ucz-

czenia rocznicy odrodzenia 

w Polsce samorządu terytorialnego. 

66 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 

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

wniosków de lege ferenda zawar-

tych w wynikach kontroli Najwyż-

szej Izby Kontroli „Świadczenia 

usług publicznych osobom posługu-

jącym się językiem migowym”. 

67 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 województwa. 
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68 18 

Komisje: Cyfryzacji, 

Innowacyjności i 

Nowoczesnych Technologii 

oraz Infrastruktury 

Sejmu RP 

Przyjęcie sprawozdania podkomisji 

nadzwyczajnej o rządowym proje-

kcie ustawy o zmianie ustawy 

o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektó-

rych innych ustaw (druk nr 323). 

69 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 uwa-

gami o stanie przestrzegania praw 

dziecka (druk nr 388). 

70 19 
Komisja Polityki Senioralnej 

Sejmu RP 

Informacja o wynikach kontroli NIK 

„Świadczenie pomocy osobom 

starszym przez gminy i powiaty”. 

Informacja na temat funkcjo-

nowania gminnych rad seniora. 

Informacja na temat działalności 

JST na rzecz wsparcia i aktywizacji 

osób starszych. 

Czerwiec 2016 

71 8 

Komisje: Infrastruktury oraz 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu 

RP 

Informacja Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa na temat sytuacji 

transportu publicznego – kompe-

tencje jednostek samorządu tery-

torialnego i państwa w tym 

zakresie. 

72 8 

Komisje: Edukacji Nauki 

i Młodzieży oraz Gospodarki 

i Rozwoju Sejmu RP 

Rozpatrzenie informacji na temat 

dostosowania szkolnictwa zawodo-

wego i zawodów rzemieślniczych do 

potrzeb rynku pracy. 

73 8 

Komisje: Cyfryzacji, 

Innowacyjności 

i Nowoczesnych technologii 

oraz Infrastruktury Sejmu RP 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych podczas drugiego czytania do 

projektu ustawy o zmianie ustawy 

o wspieraniu usług i sieci telekomu-

nikacyjnych. 

74 8 

Podkomisja nadzwyczajna 

Sejmu RP do rozpatrzenia 

rządowego projektu 

Ustawy o zmianie ustawy 

o transporcie drogowym 

Rozpatrzenie rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o trans-

porcie drogowym. 

75 9 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej 

Izby Kontroli o wynikach kontroli 

wykorzystania przez samorządy 

powiatowe środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
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nosprawnych. 

Rozpatrzenie Informacji Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

na temat sprawowania opieki nad 

dzieckiem niepełnosprawnym. 

76 9 

Podkomisja nadzwyczajna 

Sejmu RP do rozpatrzenia 

rządowego projektu 

Ustawy o zmianie ustawy 

o transporcie drogowym 

Rozpatrzenie rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o trans-

porcie drogowym. 

77 9 Komisja Zdrowia Sejmu RP 

Rozpatrzenie rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o działal-

ności leczniczej oraz niektórych 

innych ustaw. 

78 10 
Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Rozpatrzenie rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o syste-

mie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw. 

79 10 Komisja Zdrowia Sejmu RP 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania do 

projektu ustawy o zmianie ustawy 

o działalności leczniczej oraz 

niektórych innych ustaw. 

80 21 

Komisje: Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej oraz 

Finansów Publicznych 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie rządowego projektu 

ustawy o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komple-

mentarnych. 

81 21 
Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania do 

projektu ustawy o zmianie ustawy 

– Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz niektórych innych ustaw. 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania do 

projektu ustawy o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw. 

82 22 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie uchwały Senatu 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy 

‒ Kodeks pracy oraz niektórych 

innych ustaw. 

Pierwsze czytanie poselskiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społe-
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cznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw. 

83 23 
Podkomisja stała ds. rynku 

pracy Sejmu RP 

Rozpatrzenie rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o mini-

malnym wynagrodzeniu za pracę 

oraz niektórych innych ustaw. 

Lipiec 2016 

84 5 

Posiedzenie Komisji: 

Infrastruktury; Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej; oraz Komisji 

Ustawodawczej Senatu RP 

Pierwsze czytanie projektu ustawy 

o zmianie ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym. 

85 5 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Ministra 

Sportu i Turystyki na temat finan-

sowego wspierania sportu przez 

jednostki samorządu terytorial-

nego. 

86 5 

Podkomisja stała ds. ustroju 

samorządu terytorialnego 

Sejmu RP 

Informacja Ministra Spraw Wewnę-

trznych i Administracji nt. potrze-

bnych zmian w ustawie o zwiąż-

kach metropolitalnych. 

87 5 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji stałej do spraw rynku pracy 

o rządowym projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę oraz 

niektórych innych ustaw. 

88 5 
Komisja ds. Energii i Skarbu 

Państwa Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o komercjalizacji i prywatyzacji. 

89 5 

Podkomisja stała do spraw 

osób niepełnosprawnych 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o reha-

bilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych oraz niektórych innych 

ustaw. 

90 6 
Podkomisja stała ds. polityki 

regionalnej Sejmu RP 

Informacja na temat wpływu aglo-

meracji na rozwój regionalny, na 

przykładzie Aglomeracji Wałbrzy-

skiej. 

Budowanie programów prorozwojo-

wych dedykowanych aglomeracjom 

lokalnym (regionalnym i subregio-

nalnym). 
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91 6 

Komisja Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej 

Sejmu RP 

Informacja na temat wykorzy-

stania potencjału gospodarczego 

rzek w Polsce z uwzględnieniem 

budowy i rozwoju infrastruktury 

hydrotechnicznej. 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania do 

projektu ustawy o zmianie ustawy 

o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego 

z udziałem Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego. 

92 6 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania podko-

misji stałej do spraw osób niepeł-

nosprawnych o poselskim projekcie 

ustawy o zmianie ustawy o rehabi-

litacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych oraz niektórych innych ustaw. 

Rozpatrzenie projektu planu pracy 

Komisji na okres od 1 sierpnia do 

31 grudnia 2016 r. 

93 19 

Komisja Gospodarki 

Narodowej 

i Innowacyjności Senatu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy o komercjalizacji i prywaty-

zacji. 

94 19 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja o działalności Śląskiego 

Stowarzyszenia Samorządowego. 

Informacja Ministra Edukacji Naro-

dowej o planowanej reformie 

oświaty. 

95 19 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o komba-

tantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojen-

nych i okresu powojennego oraz 

niektórych innych ustaw. 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, ustawy o pomo-

cy społecznej oraz ustawy o zmia-

nie ustawy o samorządzie gminnym 

oraz niektórych innych ustaw. 

96 19 
Komisja Infrastruktury 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie senackiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy o 

publicznym transporcie zbiorowym. 
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97 19 

Komisje: Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego pro-

jektu ustawy o używaniu siedlisk 

w celu prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej. 

98 

99 
20 

Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji stałej do spraw rodziny 

o poselskim projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy za-

stępczej, ustawy o pomocy spo-

łecznej oraz ustawy o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym 

oraz niektórych innych ustaw. 

100 21 

Komisje: Administracji 

i Spraw Wewnętrznych oraz 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy 

o pracownikach samorządowych 

oraz zmianie niektórych innych 

ustaw. 

101 21 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej 

w czasie drugiego czytania do 

projektu ustawy o zmianie ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, ustawy o pomo-

cy społecznej oraz ustawy o zmia-

nie ustawy o samorządzie gminnym 

oraz niektórych innych ustaw. 

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy 

o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę oraz niektórych innych 

ustaw. 

Sierpień 2016 

102 2 

Komisje: Budżetu i Finansów 

Publicznych; Ustawodawcza; 

Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej; Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji 

Senatu RP 

Rozpatrzenie wniosków zgłoszo-

nych na 23. posiedzeniu Senatu RP 

do projektu ustawy o zmianie usta-

wy o działaczach opozycji antyko-

munistycznej oraz osobach reper-

sjonowanych z powodów polity-

cznych. 

103 2 

Komisja Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej 

Senatu RP 

 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw. 
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Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy o wspieraniu rodziny i sys-

temie pieczy zastępczej, ustawy 

o pomocy społecznej oraz ustawy 

o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym oraz niektórych innych 

ustaw. 

104 2 

Komisje: Budżetu i Finansów 

Publicznych oraz Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Senatu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zasadach 

rozliczeń w podatku od towarów 

i usług oraz dokonywania zwrotu 

środków publicznych przezna-

czonych na realizację projektów 

finansowanych z udziałem środ-

ków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub od państw 

członkowskich Europejskiego Poro-

zumienia o Wolnym Handlu przez 

jednostki samorządu terytorial-

nego. 

105 2 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Senatu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy o wspieraniu rodziny i sys-

temie pieczy zastępczej, ustawy 

o pomocy społecznej oraz ustawy 

o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym oraz niektórych innych 

ustaw. 

Wrzesień 2016 

106 5 
Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Ministra 

Edukacji Narodowej na temat 

projektowanych zmian w systemie 

oświaty, w tym propozycji 

rozwiązań strukturalnych i pro-

gramowych. 

107 5 

Komisje: Finansów 

Publicznych oraz Samorządu 

Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o zmianie ustawy 

o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. 

108 5 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, ustawy o pomo-

cy społecznej oraz ustawy o zmia-

nie ustawy o samorządzie gminnym 

oraz niektórych innych ustaw. 
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109 13 

Komisja Nadzwyczajna 

Sejmu RP do spraw 

deregulacji 

Informacja na temat planów 

Ministerstwa Rozwoju w zakresie 

poprawy otoczenia prawnego 

przedsiębiorców. 

110 13 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie informacji Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji na temat oceny regulacji 

prawnych dotyczących zmian 

granic. 

111 13 
Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Kontynuacja dyskusji nad Infor-

macją Ministra Edukacji Narodowej 

na temat projektowanych zmian 

w systemie oświaty, w tym propo-

zycji rozwiązań strukturalnych 

i programowych. 

112 13 

Komisje: do Spraw Kontroli 

Państwa oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie Sprawozdania z dzia-

łalności regionalnych izb obrachun-

kowych i wykonania budżetu przez 

jednostki samorządu terytorialnego 

w 2015 r. 

113 14 
Komisja Administracji i Spraw 

Wewnętrznych Sejmu RP 

Rozpatrzenie poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o działach 

administracji rządowej i niektórych 

innych ustaw. 

114 20 

Komisja Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej 

Senatu RP 

Rozpatrzenie Informacji Rady Mini-

strów o realizacji w roku 2015 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

Rozpatrzenie informacji o funkcjo-

nowaniu spółdzielni socjalnych 

działających na podstawie ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2006 roku 

o spółdzielniach socjalnych za 

okres 2014-2015. 

115 21 
Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o systemie oświaty. 

Rozpatrzenie Informacji Ministra 

Edukacji Narodowej na temat – wy-

poczynek dzieci i młodzieży - nowe 

rozwiązania prawne. 

116 21 
Komisja Administracji i Spraw 

Wewnętrznych Sejm RP 

Rozpatrzenie poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o działach 

administracji rządowej i niektórych 

innych ustaw – kontynuacja. 
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117 21 
Podkomisja stała Sejmu RP 

ds. finansów samorządowych  

Rozpatrzenie propozycji zmian 

w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 

roku – Prawo energetyczne w za-

kresie finansowania przez gminy 

oświetlenia ulic, placów i dróg 

publicznych. 

118 22 

Komisje: Infrastruktury; 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej; 

Cyfryzacji, Innowacyjności 

i Nowoczesnych Technologii 

oraz Gospodarki i Rozwoju 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie „Raportu o rozwoju 

społeczno-gospodarczym, regional-

nym oraz przestrzennym”. 

119 22 

Podkomisja stała Sejmu RP 

ds. ustroju samorządu 

terytorialnego 

Rozpatrzenie uwag przedstawio-

nych przez Rzecznika Praw Obywa-

telskich, dotyczących problematyki 

biernego prawa wyborczego w wy-

borach wójta, burmistrza i prezy-

denta miasta. 

120 22 

Komisje: Edukacji, Nauki 

i Młodzieży; Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie wniosku o powołanie 

Podkomisji nadzwyczajnej do roz-

patrzenia obywatelskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o docho-

dach jednostek samorządu tery-

torialnego oraz niektórych innych 

ustaw. 

Październik 2016 

121 4 

Komisje: Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej, Ustawodawczej 

oraz Kultury i Środków 

Przekazu 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie projektu ustawy 

o zmianie ustawy o zakazie propa-

gowania komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego przez nazwy 

budowli, obiektów i urządzeń uży-

teczności publicznej (druk senacki 

nr 26). 

122 4 

Komisja Nadzwyczajna 

do spraw deregulacji 

Sejmu RP 

Informacja Ministerstwa Infrastru-

ktury i Budownictwa na temat pro-

wadzonych prac legislacyjnych nad 

nowelizacją ustawy – Prawo o ru-

chu drogowym oraz niektórych 

innych ustaw (wraz z aktami wyko-

nawczymi) dotyczących zmian 

w systemie badań technicznych. 

123 5 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie projektu inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie zmiany 

ustawy – Prawo energetyczne 
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124 5 

Komisje: Edukacji, Nauki 

i Młodzieży, oraz Łączności 

z Polakami za Granicą 

Sejmu RP 

projekt ustawy o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego 

oraz niektórych innych ustaw (druk 

nr 492) 

125 18 

Komisja Kultury i Środków 

Przekazu, Komisja 

Ustawodawcza oraz Komisja 

Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

Sejmu RP 

Projekt ustawy o zmianie ustawy 

o zakazie propagowania komuni-

zmu lub innego ustroju totalitar-

nego przez nazwy budowli, obie-

któw i urządzeń użyteczności publi-

cznej (druk senacki nr 261). 

126 19 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja MSWiA o konsekwen-

cjach prawnych i finansowych wy-

nikających ze zmian granic gmin: 

Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Kompra-

chowice, Prószków i Opole, będą-

cych następstwem Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 19 lipca 

2016 r. w sprawie ustalenia granic 

niektórych gmin i miast, nadania 

niektórym miejscowościom statusu 

miasta oraz zmiany nazwy gminy. 

Informacja przedstawicieli gmin: 

Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Kompra-

chowice, Prószków i Opole na 

temat skutków finansowych, wyni-

kających ze zmiany granic tychże 

gmin. 

127 19 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja Prezydent m.st. War-

szawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, 

na temat decyzji reprywatyza-

cyjnych oraz działań podjętych 

w celu wyjaśnienia sprawy afery 

reprywatyzacyjnej. 

Informacja Ministra Sprawiedliwo-

ści, Prokuratora Generalnego nt. 

działań prokuratury mających na 

celu wyjaśnienie tzw. „afery repry-

watyzacyjnej w Warszawie”. 

128 20 

Komisje: Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej oraz 

Infrastruktury Sejmu RP 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla 

Komisji Finansów Publicznych rzą-

dowego projektu ustawy budżeto-

wej na rok 2017 (druk nr 881). 

129 20 
Podkomisja stała ds. polityki 

regionalnej Sejmu RP 

Rozwój społeczny i regionalny wg 

Planu na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju. 
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130 20 

Komisja: Edukacji, Nauki 

i Młodzieży oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o systemie oświaty (druk nr 910). 

131 21 

Podkomisja nadzwyczajna 

Sejmu RP do rozpatrzenia 

poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o praco-

wnikach samorządowych oraz 

o zmianie niektórych innych 

ustaw 

Rozpatrzenie poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o praco-

wnikach samorządowych oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw. 

Listopad 2016 

132 2 
Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie posel-

skiego wniosku o wyrażenie wotum 

nieufności wobec Minister Edukacji 

Narodowej Anny Zalewskiej (druk 

nr 934). 

133 3 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego proje-

ktu ustawy o wsparciu kobiet 

w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. 

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji nadzwyczajnej o przed-

stawionym przez Prezydenta RP 

projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o emeryturach i rentach z Fundu-

szu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 

62). 

134 3 

Komisja Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej Sejmu 

RP 

 

Rozpatrzenie informacji na temat 

interpretacji podatkowych w spra-

wie naliczania podatku od nieru-

chomości od obiektów infrastru-

ktury portowej, aktualnej sytuacji 

prawnej w tym zakresie, oraz 

wysokości obciążeń zarządów por-

tów morskich z tego tytułu. 

135 4 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej 

Izby Kontroli o wynikach kontroli 

współdziałania wojewódzkich kon-

serwatorów zabytków oraz jedno-

stek samorządu terytorialnego. 

Rozpatrzenie projektu dezyderatu 

Komisji do Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie cofnięcia zmiany granic 

miasta na prawach powiatu Opole. 
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136 15 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administra-

cji na temat możliwości stworzenia 

Krajowej Polityki Osiedleńczej, jako 

sposobu na rozwiązanie problemów 

demo-graficznych i gospodarczych 

obszarów metropolitalnych. 

137 15 

Komisja do Spraw Unii 

Europejskiej Sejmu RP  - 

Podkomisja stała do spraw 

wykorzystania środków 

pochodzących z UE 

Informacja na temat roli funduszy 

Unii Europejskiej w realizacji „Planu 

na rzecz odpowiedzialnego rozwo-

ju” (ze szczególnym uwzględnie-

niem województw Polski Wschod-

niej). 

138 15 

Komisja Cyfryzacji, 

Innowacyjności 

i Nowoczesnych Technologii 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie informacji Najwyższej 

Izby Kontroli o wynikach kontroli 

realizacji i wdrożenia Projektu 

Emp@tia - platformy komunika-

cyjnej obszaru zabezpieczenia spo-

łecznego. 

139 15 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-

skich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 972). 

140 16 

Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży z Komisją 

Łączności z Polakami za 

Granicą Sejmu RP 

Pierwsze czytanie przedstawionego 

przez Prezydenta RP projektu usta-

wy o zmianie ustawy o uprawnie-

niach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu 

zbiorowego oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 492). 

141 28 

Komisja Nadzwyczajna 

Sejmu RP do spraw 

deregulacji 

Projekt ustawy o zmianie niektó-

rych ustaw w celu poprawy oto-

czenia prawnego przedsiębiorców 

(druk nr 994). 

142 29 

Komisje: Infrastruktury oraz 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy o dro-

gach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 1013). 
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143 29 

Komisje: Administracji 

i Spraw Wewnętrznych oraz 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Sejmu RP 

 

Pierwsze czytanie senackiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o zakazie propagowania komuni-

zmu lub innego ustroju totalitar-

nego przez nazwy budowli, obie-

któw i urządzeń użyteczności publi-

cznej (druk nr 985). 

144 30 

Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

- Podkomisja stała do spraw 

polityki społecznej 

Społeczna Agencja Najmu jako 

instrument polityki mieszkaniowej 

w Polsce. 

145 30 

Komisja Finansów 

Publicznych Sejmu RP 

 

Pierwsze czytanie rządowego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o finansach publicznych (druk nr 

1014). 

Pierwsze czytanie poselskiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o finansach publicznych (druk nr 

231). 

Pierwsze czytanie senackiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy o fi-

nansach publicznych (druk nr 368). 

146 30 

Komisja Nadzwyczajna 

Sejmu RP do spraw 

deregulacji 

 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania do 

projektu ustawy o zmianie niektó-

rych ustaw w celu poprawy oto-

czenia prawnego przedsiębiorców 

(druki nr 994 i 1064). 

Grudzień 2016 

147 1 

Podkomisja nadzwyczajna 

ENM/STR do rozpatrzenia 

rządowych projektów ustaw: 

Prawo oświatowe, Przepisy 

wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe oraz 

komisyjnego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o systemie 

oświaty 

Rozpatrzenie rządowego projektu 

ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 

1030) oraz komisyjnego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o syste-

mie oświaty (druk nr 526). 

Rozpatrzenie rządowego projektu 

ustawy – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 

1031). 

148 1 

Podkomisja nadzwyczajna 

Sejmu RP do rozpatrzenia 

poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o pracowni-

kach samorządowych oraz 

o zmianie niektórych 

innych ustaw  

 

 

Wysłuchanie opinii organizacji sa-

morządowych do projektu ustawy 

o zmianie ustawy o pracownikach 

samorządowych oraz o zmianie nie-

których innych ustaw (druk nr 247) 

Rozpatrzenie projektu ustawy 

o zmianie ustawy o pracownikach 

samorządowych oraz o zmianie nie-

których innych ustaw (druk nr 247) 
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149 1 

Komisji do Spraw Kontroli 

Państwowej Sejmu RP do 

rozpatrzenie NIK o wynikach 

kontroli realizacji celów 

strategii "Sprawne Państwo 

2020" 

Rozpatrzenie Informacji NIK o wy-

nikach kontroli wpływu operacji fi-

nansowych stosowanych przez wy-

brane JST na ich sytuację finanso-

wą. 

 

150 2 

Podkomisja nadzwyczajna 

ENM/STR do rozpatrzenia 

rządowych projektów ustaw 

Prawo oświatowe, Przepisy 

wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe oraz 

komisyjnego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o systemie 

oświaty 

Rozpatrzenie rządowego projektu 

ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 

1030) oraz komisyjnego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o syste-

mie oświaty (druk nr 526). 

Rozpatrzenie rządowego projektu 

ustawy – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 

1031). 

151 6 

Podkomisja nadzwyczajna 

ENM/STR do rozpatrzenia 

rządowych projektów ustaw: 

Prawo oświatowe, Przepisy 

wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe oraz 

komisyjnego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o systemie 

oświaty 

Rozpatrzenie rządowego projektu 

ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 

1030) oraz komisyjnego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o sys-

temie oświaty (druk nr 526). 

Rozpatrzenie rządowego projektu 

ustawy – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 

1031). 

152 8 

Komisje: Edukacji, Nauki 

i Młodzieży oraz 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania Podko-

misji nadzwyczajnej o rządowym 

projekcie ustawy – Prawo oświa-

towe (druk nr 1030) oraz komi-

syjnym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o systemie oświaty (druk nr 

526). 

Rozpatrzenie sprawozdania Podko-

misji nadzwyczajnej o rządowym 

projekcie ustawy - Przepisy  wpro-

wadzające ustawę - Prawo oświa-

towe (druk nr 1031). 

153 9 

Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży oraz Komisji 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania Podko-

misji nadzwyczajnej o rządowym 

projekcie ustawy - Prawo oświa-

towe ( druk nr 1030) oraz komi-

syjnym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o systemie oświaty (druk nr 

526). 

Rozpatrzenie sprawozdania Podko-

misji nadzwyczajnej o rządowym 

projekcie ustawy - Przepisy wpro-

wadzające ustawę - Prawo oświa-

towe (druk nr 1031). 
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154 13 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji na temat 

funkcjonowania Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych. 

155 14 

Komisja Nadzwyczajna 

Sejmu RP do spraw 

deregulacji 

Pierwsze czytanie poselskiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

- Prawo Farmaceutyczne (druk nr 

1126). 

156 14 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji na temat 

realizacji programów operacyjnych 

finansowanych ze środków euro-

pejskich za lata 2007-2013. 

Rozpatrzenie Informacji na temat 

realizacji programów operacyjnych 

finansowanych ze środków euro-

pejskich na lata 2014-2020. 

157 15 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji na temat 

ujednolicania rozstrzygnięć nadzor-

czych wojewodów w stosunku do 

aktów wydawanych przez organy 

jednostek samorządu terytorial-

nego. 

Rozpatrzenie Informacji z wyko-

nania budżetów jednostek samo-

rządu terytorialnego za 3 kwartały 

2016 r. 

Szczegółowe sprawozdania z posiedzeń komisji sejmowych i senackich na bieżąco 

zamieszczane są w Dzienniku Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl) 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. 

Wśród nich znajdują się: 

 Komisja ds. Systemu Finansów Publicznych ZPP 

 Komisja ds. Ustrojowych ZPP 

 Komisja ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli ZPP 

 Komisja ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz 

Środowiska ZPP 

 Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZPP 

 Komisja ds. Edukacji, Kultury i Sportu ZPP 

 Komisja ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa ZPP 

 Komisja ds. Statystyki Publicznej ZPP 

 Komisja ds. Społeczeństwa Informacyjnego ZPP 

 Komisja ds. Międzynarodowych ZPP 

 

Ze składem osobowym poszczególnych Komisji merytorycznych ZPP można 

zapoznać się po wejściu na stronę internetową ZPP. 

W 2016 roku 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 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@powiatypolskie.pl
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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 w interesie jednostek samorządu terytorialnego, 

a także organizacji skupiających samorządy. 

 

W 2016 roku odbyło się kilkadziesiąt posiedzeń 

różnego rodzaju komitetów monitorujących i sterujących. 

Dzięki determinacji prac członków poszczególnych komitetów 

udaje się zmieniać zapisy niekorzystne dla samorządów. 

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

Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl), w dodatku Rozwój i Fundusze. 
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Delegaci ZPP w poszczególnych gremiach 

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich biorą aktywny udział także w pracach 

innych gremiów, których zakres oddziaływania dotyka jednostki samorządu tery-

torialnego. 

W 2016 roku, Związek Powiatów Polskich delegował kolejnych przedstawicieli do prac 

w poszczególnych gremiach, do których Związek był zapraszany. 

 

Zestawienie, obrazujące osoby obecnie reprezentujące ZPP w poszczegól-

nych organach, przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie tabelaryczne 

Organ Przedstawiciel(e) Zastępca(y) 

MINISTERSTWO ROZWOJU 

Komitet Monitorujący 

Program Operacyjny 

Wiedza-Edukacja-Rozwój 

Jarosław Komża 

Ekspert ZPP 

Rudolf Borusiewicz 

Dyrektor Biura ZPP 

Komitet Monitorujący 

Program Operacyjny 

Inteligentny Rozwój 

na lata 2014-2020 

Wojciech Ołdakowski 

Starosta Piaseczyński 

Michał Godowski 

Starosta Kielecki 

 

Komitet Monitorujący 

Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 

Adam 

Andriaszkiewicz 

Starosta Choszczeński 

Rudolf Borusiewicz 

Dyrektor Biura ZPP 

Komitet Monitorujący 

Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2014-2020 

Krzysztof Nosal 

Starosta Kaliski, 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

Jarosław Komża 

Ekspert ZPP 

Komitet Monitorujący 

dla Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodar-

czego na lata 2009-2014 oraz 

Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego na lata 2009-2014 

Rudolf Borusiewicz 

Dyrektor Biura ZPP 

Jarosław Komża 

Ekspert ZPP 

Komitet Monitorujący Program 

Operacyjny Rozwój Polski 

Wschodniej na lata 2007-2013 

Zenon Rodzik 

Starosta Opolski, 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

Dariusz 

Kołodziejczyk 

Starosta Świdnicki 

Komitet Monitorujący 

Program Operacyjny Polska 

Wschodnia na lata 2014-2020 

Zenon Rodzik 

Starosta Opolski, 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

Bogdan Zieliński 

Starosta 

Wysokomazowiecki 

Platforma Partnerstwa 

Publiczno-Prywatnego 

Rudolf Borusiewicz 

Dyrektor Biura ZPP 

Jarosław Komża 

Ekspert ZPP 

Zespół ds. partnerstwa 

publiczno-prywatnego 

Andrzej Kalata 

Starosta Żywiecki 

Jarosław Komża 

Ekspert ZPP 
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Zespół roboczy ds. tworzenia 

polityki rządu dotyczącej 

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

Marcin Maksymiuk 

specjalista w Dziale 

Monitoringu Prawnego 

i Ekspertyz Biura ZPP 

 

Zespół roboczy dotyczący zmian 

w prawie Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego 

Ludwik Węgrzyn 

Starosta Bocheński, 

Prezes Zarządu ZPP 

Marcin Maksymiuk 

specjalista w Dziale 

Monitoringu Prawnego 

i Ekspertyz Biura ZPP 

Komitet Konsultacyjny 

ds. Projektów Transnarodowych 

i Międzyregionalnych 

na lata 2014-2020 

Marek Kotschy 

Wicestarosta Szczecinecki 

Jacek Karnowski 

Prezydent Miasta Sopot 

Grupa Sterująca Ewaluacją 

Programu Operacyjnego 

Wiedza-Edukacja-Rozwój 

Jarosław Komża 

Ekspert ZPP 
 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 

Rada Infrastruktury 

Informacji Przestrzennej 

Jan M. Czajkowski 

ekspert ZPP 
 

Zespół – Rada Ekspertów 

dot. Programu Przebudowy Dróg 

Krajowych na lata 2014-2023 

Józef Swaczyna 

Starosta Strzelecki, Prze-

wodniczący Komisji Rewi-

zyjnej ZPP, Przewodniczą-

cy Konwentu Powiatów 

Województwa Opolskiego 

Stanisław Kubeł 

Starosta Ostrołęcki 

 

Zespół do spraw opracowania 

projektu zmian ustawy o publicz-

nym transporcie zbiorowym 

Grzegorz Kubalski 

Zastępca dyrektora 

Biura ZPP 

 

Samorządowo-rządowy zespół 

roboczy ds. wypracowania propo-

zycji zmian w ramach Programu 

rozwoju dróg gminnych 

i powiatowych na lata 2016-2019 

Edmund Kaczmarek 

Starosta Jędrzejowski, 

Członek Zarządu ZPP, 

Przewodniczący Konwentu 

Powiatów Województwa 

Świętokrzyskiego  

Grzegorz Kubalski 

Zastępca dyrektora 

Biura ZPP 

Rafał Rudka 

Kierownik Działu Współ-

pracy, Informacji, Analiz 

i Programów Biura ZPP 

 

Główna Komisja 

Urbanistyczno-Architektoniczna 

Grzegorz Kubalski 

Zastępca dyrektora 

Biura ZPP 
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MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 

Rada Interesariuszy 

Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji 

Bernadeta Wąsik 

dyrektor Wydziału Oświa-

ty, Promocji i Aktywności 

Społecznej Starostwa 

Powiatowego w Bochni 

 

Zespół ds. statusu zawodowego 

pracowników oświaty 

Ludwik Węgrzyn 

Starosta Bocheński, 

Prezes Zarządu ZPP  

Marek Kurpis 

Wicestarosta Raciborski 

Katarzyna 

Liszka-Michałka 

Ekspert w Dziale 

Monitoringu Prawnego 

i Ekspertyz Biura ZPP 

Grupa robocza ds. finansowania 

oświaty w ramach Zespołu 

ds. statusu zawodowego 

pracowników oświaty 

Ludwik Węgrzyn 

Starosta Bocheński, 

Prezes Zarządu ZPP 

Katarzyna 

Liszka-Michałka 

Ekspert w Dziale 

Monitoringu Prawnego 

i Ekspertyz Biura ZPP 

Grupa robocza ds. wynagradzania 

nauczycieli i innych pracowników 

oświaty w ramach Zespołu 

ds. statusu zawodowego 

pracowników oświaty 

Marek Kurpis 

Wicestarosta Raciborski 

Katarzyna 

Liszka-Michałka 

Ekspert w Dziale 

Monitoringu Prawnego 

i Ekspertyz Biura ZPP 

Grupa robocza ds. awansu 

zawodowego nauczycieli w ramach 

Zespołu ds. statusu zawodowego 

pracowników oświaty 

Bernadeta Wąsik 

dyrektor Wydziału Oświa-

ty, Promocji i Aktywności 

Społecznej Starostwa 

Powiatowego w Bochni 

Katarzyna 

Liszka-Michałka 

Ekspert w Dziale 

Monitoringu Prawnego 

i Ekspertyz Biura ZPP 

Grupa robocza ds. czasu i warun-

ków pracy nauczycieli oraz innych 

pracowników oświaty w ramach 

Zespołu ds. statusu zawodowego 

pracowników oświaty 

Tadeusz Mikrut 

Dyrektor Wydziału Eduka-

cji, Kultury i Sportu 

Starostwa Powiatowego 

w Gorlicach 

Katarzyna 

Liszka-Michałka 

Ekspert w Dziale 

Monitoringu Prawnego 

i Ekspertyz Biura ZPP 

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Rada Działalności 

Pożytku Publicznego 

Andrzej Nowicki 

Starosta Piski, 

Członek Zarządu ZPP 

 

Rada Rynku Pracy 

Edward Tyranowicz 

Starosta Strzelecko-

Drezdenecki 

 

Komitet Sterująco-Monitorujący 

Program Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2017-2020 

Edmund Kotecki  

Starosta Brzezinecki 
 

Grupa Robocza 

ds. zdrowia i rehabilitacji 

Józef Kardyś 

Starosta Kolbuszowski 
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Krajowy Komitet 

Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Krzysztof Lis 

Starosta Szczecinecki, 

Członek Zarządu ZPP, 

Przewodniczący Konwentu 

Powiatów Województwa 

Zachodniopomorskiego 

 

Krajowa Rada Konsultacyjna 

ds. Osób Niepełnosprawnych 

Ludwik Węgrzyn 

Starosta Bocheński, 

Prezes Zarządu ZPP 

 

MINISTERSTWO ZDROWIA 

Rada ds. Zdrowia Publicznego 

Andrzej Płonka 

Starosta Bielski, 

Przewodniczący Konwentu 

Powiatów Województwa 

Śląskiego, Wiceprezes 

Zarządu ZPP 

 

MINISTERSTWO CYFRYZACJI 

Linia Współpracy 2016 

Grzegorz P. Kubalski 

Zastępca dyrektora 

Biura ZPP 

Monika Małowiecka 

Ekspert w Dziale Monito-

ringu Prawnego i Ekspertyz 

Biura ZPP 

 

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

Kapituła Odznaki Honorowej 

za Zasługi dla Samorządu 

Terytorialnego 

Wacław Strażewicz 

Starosta Giżycki, 

Przewodniczący Konwentu 

Powiatów Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 

 

Rada Programowa 

Narodowego Instytutu 

Samorządu Terytorialnego 

Andrzej Szymanek 

Starosta Wieruszowski 
 

Komisja Heraldyczna 
Michał Karalus 

Ekspert ZPP 
 

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA 

Rada Leśnictwa 

Ludwik Węgrzyn 

Starosta Bocheński, 

Prezes Zarządu ZPP 
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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

Komitet Monitorujący 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Bogdan Soboń 

Starosta Konecki 

Józef Michalik 

Starosta Lubaczowski 

Wiesław Basiak 

Naczelnik  Wydziału 

Zarządzania Kryzyso-

wego w Starostwie 

Powiatowym w Końskich 

Zbigniew Kiszka 

Starosta Przeworski 

Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Grzegorz Pióro 

Starosta Proszowicki 
 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 

Rada Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

Edmund Kaczmarek 

Starosta Jędrzejowski, 

Przewodniczący Konwentu 

Powiatów Województwa 

Świętokrzyskiego, Członek 

Zarządu ZPP 

 

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 

Polska Organizacja Turystyczna 

Janina Kwiecień 

Starosta Kartuski, 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

 

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Rada Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Ludwik Węgrzyn 

Starosta Bocheński, 

Prezes Zarządu ZPP 

 

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 

Rada Narodowego 

Funduszu Zdrowia 

Rudolf Borusiewicz 

Dyrektor Biura ZPP 
 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Rada Nadzorcza 

Narodowego Funduszu Ochronny 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Marek Tramś 

Starosta Polkowicki, 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

 

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE 

Rada Muzeum Niepodległości 

w Warszawie 

Rudolf Borusiewicz 

Dyrektor Biura ZPP 
 



 

Strona | 146  

 

Organ Przedstawiciel(e) Zastępca(y) 

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ 

Zespół ekspertów ds. doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 

w systemie oświaty 

Andrzej Wojtkowiak 

Dyrektor Zespołu Szkół 

w Chocianowie 

(powiat polkowicki) 

Zbigniew Czepelak 

b. dyrektor Wydziału 

Edukacji, Kultury i Sport 

Starostwa Powiatowego 

w Nowym Sączu 

 

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Rada Programowa projektu „Wdra-

żanie Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych – wspólna 

sprawa” 

Ludwik Węgrzyn 

Starosta Bocheński, 

Prezes Zarządu ZPP 

 

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH 

Zespół Roboczy ds. Aktualizacji 

Programu Rozwoju Obrotu 

Bezgotówkowego w ramach Koalicji 

na rzecz Obrotu Bezgotówkowego 

i Mikropłatności Narodowego Banku 

Polskiego 

Józef Matysiak 

Starosta Rawski 
 

INSTYTUT WISEEUROPA, FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA 

I KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ 

Komitet Sterujący projektu 

„Stworzenie i wdrożenie narzędzia 

badawczego służącego weryfikacji 

procesu deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej w powiatach” 

Bernadeta Skóbel 

Radca Prawny, 

Kierownik Działu 

Monitoringu Prawnego 

i Ekspertyz Biura ZPP 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2014-2020 

Roman Potocki 

Starosta Wrocławski, 

Przewodniczący Konwentu 

Powiatów Województwa 

Dolnośląskiego 

Łukasz Rokita 

kierownik Wydziału 

Inwestycji i Funduszy 

Unijnych Starostwa 

Powiatowego w Miliczu 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 

Mirosław Graczyk 

Starosta Toruński 

Krzysztof 

Maćkiewicz 

Starosta Wąbrzeski 
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020 

Zenon Rodzik 

Starosta Opolski, 

Wiceprezes Zarządu ZPP  

Paweł Pikula 

Starosta Lubelski, 

Przewodniczący Konwen-

tu Powiatów Woje-

wództwa Lubelskiego 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

Komitetu Monitorujący 

Regionalny Program Operacyjny 

– Lubuskie 2020 

Zbigniew Szumski 

Starosta Świebodziński, 

Wiceprezes Zarządu ZPP, 

Wiceprzewodniczący 

Konwentu Powiatów 

Województwa Lubuskiego 

Elwira Bełenkowska 

Inspektor w Wydziale 

Zarządzania Projektami 

Europejskimi i Zamówień 

Publicznych Starostwa 

Powiatowego w Świebo-

dzinie 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 

Wojciech Zdziarski 

Starosta Łęczycki 

Barbara Robak 

Etatowy Członek Zarządu 

Powiatu Tomaszowskiego 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Małopolska Rada 

ds. Społeczeństwa Informacyjnego 

Józef Tomal 

Starosta Myślenicki, 

Wiceprzewodniczący 

Konwentu Powiatów Woje-

wództwa Małopolskiego 

 

Małopolska Grupa Robocza 

ds. Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich 

Grzegorz Pióro 

Starosta Proszowicki 
 

Komitet Monitorujący 

Małopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2007-2013 

Marek Pławiak 

Starosta Nowosądecki, 

Członek Zarządu ZPP 

Tadeusz Kwiatkowski   

Starosta Dąbrowski, 

Członek Zarządu ZPP 

Monika Bochenek 

Dyrektor Powiatowego 

Centrum Funduszy 

Europejskich w Nowym 

Sączu 

Komitet Monitorujący 

Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 

Józef Krzyworzeka 

Starosta Krakowski, 

Przewodniczący Konwentu 

Powiatów Województwa 

Małopolskiego 

Ludwik Węgrzyn 

Starosta Bocheński, 

Prezes Zarządu ZPP 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

Komitet Monitorujący Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Zbigniew Deptuła 

Starosta Makowski, 

Członek Zarządu ZPP 

Zenon 

Szczepankowski 

Starosta Przasnyski 
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 

Piotr Pośpiech 

Starosta Kluczborski 

Radosław Roszkowski 

Starosta Prudnicki 

Małgorzata Tudaj 

Starosta Kędzierzyńsko-

Kozielski 

Józef Swaczyna 

Starosta Strzelecki, 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej ZPP, Przewo-

dniczący Konwentu 

Powiatów Województwa 

Opolskiego 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 

Robert Godek 

Starosta Strzyżowski, 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

Beata Bielecka 

Naczelnik Wydziału 

Funduszy Europejskich 

i Strategii Rozwoju 

w Urzędzie Miejskim 

w Przemyślu 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

Komitet Monitorujący Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 

Szczepan Ołdakowski 

Starosta Suwalski, Członek 

Komisji Rewizyjnej ZPP 

Sławomir Snarski 

Starosta Bielski, 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 

Janina Kwiecień 

Starosta Kartuski, 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

Sławomir 

Ziemianowicz 

Radny Rady Powiatu 

Słupskiego 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

Bernard Bednorz 

Starosta Bieruńsko-

Lędziński, Wiceprzewodni-

czący Konwentu Powiatów 

Województwa Śląskiego 

Paweł Sadza 

Starosta Pszczyński 

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 Unii Europejskiej 

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. 
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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. 

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. 

 

Spotkanie polskiej delegacji do Komitetu Regionów UE z przewodniczącym Rady 

Europejskiej Donaldem Tuskiem (7 kwietnia 2016 r., Bruksela). 

 
Zdjęcia: Archiwum Rady Europejskiej 
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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 monito-

rujące stan realizacji założeń Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Prowadzi też 

konstruktywny dialog z rządami członkowskimi i zachęca je do szerszego zaanga-

żowania 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. Kongres wspiera 

tworzenie narodowych stowarzyszeń, których zadaniem jest działanie na rzecz 

interesów władz lokalnych w polityce państwa. 
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Prowadzi działalność na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej, dialogu między-

kulturowego 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 Warszawy (złożyła rezygnację). 

 

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 Janczar 

– radna Rady m.st. Warszawy (za Ewę Masny-Askanas – wiceprzewodniczącą Rady 

m.st. Warszawy, która złożyła rezygnację z tej funkcji); 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. 

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. 

 

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. 
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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 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 

SCALANIE GRUNTÓW 

12 lutego 2016 r. strona samorządowa Zespołu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego jednoznacznie pozytywnie 

zaopiniowała zaproponowane przez resort rozwoju wsi zmiany w ustawie o finanso-

waniu wspólnej polityki rolnej. 

Kluczowa, korzystna dla samorządów powiatowych zmiana powoduje, że 

pieniądze na tzw. wyprzedzające finansowanie kosztów przygotowania 

projektów scalania gruntów (np. dokumentacja techniczna) będą dostępne 

dla powiatów wcześniej niż obecnie. Nie po podpisaniu umowy, a już po 

akceptacji wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. 

Druga ważna zmiana polega na tym, że jeśli nieprzygotowanemu na czas 

wnioskodawcy minął termin złożenia wniosku o zaliczkę, nabór będzie mógł 

być ponowiony, po wystąpieniu o to wnioskodawcy. 

Ministerstwo Rolnictwa przewidziało także, że zwrotowi będą podlegały 

pieniądze otrzymane przez beneficjenta na niezrefundowane z jego winy 

wydatki, nie tylko o charakterze inwestycyjnym, ale także w przypadku 

pomocy technicznej. Jeśli agencja płatnicza nie zrefunduje tych wydatków, staną 

się one kosztem samorządu. 

 

NABYWANIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH 

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

wością nabywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntów rolnych i leśnych 

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

przedmiotem wzmożonego zainteresowania nabywców z innych krajów. To zaś mog-

łoby 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 2016 r. Ministerstwo Środowiska 

przedstawiło 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 zostało wyłączone spod reżimu prawa pierwokupu.  

 

UPROSZCZONE PLANY URZĄDZANIA LASÓW 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na 31 grudnia 2014 roku problem 

posiadania uproszczonych planów urządzania lasów dotyczył 28,5 proc. lasów. 

Istniejące zaległości w ich sporządzeniu wpływają negatywnie na jakość prowadzonej 

gospodarki leśnej. Jednocześnie wciąż występował niedobór środków finansowych na 

ten cel. W konsekwencji czego Związek Powiatów Polskich rozpoczął starania 

o uwzględnienie przez ustawodawcę zapisów gwarantujących powiatom 

środki finansowe możliwe do wydatkowania na tworzenie uproszczonych 

planów urządzania lasów (dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa). 

Propozycja wychodziła również naprzeciw wielokrotnie zgłaszanym przez starostów 

problemom związanym z przeznaczaniem środków finansowych na te cele.  

W konsekwencji działań ZPP Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 

zadeklarował, że na ten cel zarezerwowane zostanie 75 mln złotych.   
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PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE 

Pomysł utworzenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

który pojawił się na początku 2016 roku wzbudził uzasadnione zastrzeżenia 

Związku Powiatów Polskich. 

W odpowiedzi na przedstawiony projekt Związek zauważył, że powinien być on pod-

dany rzeczywistym konsultacjom społecznym. Tymczasem projekt przesłany do 

zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego nie tylko 

według wiedzy ZPP nie został skonsultowany, lecz nawet nie został umieszczony na 

stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Sam termin przyznany 

korporacjom samorządowym na zgłoszenie uwag Związek uznał za zbyt krótki 

(wobec obszerności materiału obejmującego kilkaset stron). Zdaniem ZPP ograniczał 

on zarówno możliwość kompleksowej analizy, jak i pełne zebranie uwag z poszcze-

gólnych powiatów. 

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 dotychcza-

sowych organów samorządowych na Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie. 

Związek informował, że rozumie sens utworzenia podmiotu odpowiedzialnego za 

kompleksowe zarządzanie wodami w zakresie dominium, niemniej jednak zgłaszał 

poważne zastrzeżenia do kwestii przekazania całokształtu zadań z zakresu imperium 

państwa. Dalej uzasadniał, że Wody Polskie mają wykonywać uprawnienia 

właścicielskie w stosunku do przeważającej części wód na obszarze Polski, a zatem 

mają być stroną w większości postępowań, reprezentując interes państwowego 

właściciela wód. Jednocześnie mają być organem prowadzącym postępowanie. 

ZPP przypominał, że 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. 

Związek informował również, że 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. 

W dalszej części Związek informował, że prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń 

wodnoprawnych zostało powierzone nadzorom wodnym. Podkreślał, że 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, 
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niezespolonej administracji rządowej na poziomie powiatów, a zatem z trendem 

słusznie zarzuconym w roku 1998. 

ZPP zauważył także, że Wody Polskie mają być ukształtowane jako najwyższa instan-

cja administracyjna. Zdaniem ZPP, w dotychczasowej praktyce rozwiązanie takie 

dotyczyło tylko ministrów oraz działających pierwszoinstancyjnie samorządowych 

kolegiów odwoławczych. W konsekwencji czego Związek informował, że nie widzi 

podstaw do punktowego rozszerzania dotychczasowego wyjątkowego rozwiązania 

o Wody Polskie. 

Ponadto Związek negatywnie ocenił sposób dokonania zaproponowanego w projekcie 

przesunięcia kompetencji. Zdaniem ZPP urągał on bowiem elementarnej uczciwości. 

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

negatywną, co do kwestii aksjologii projektu zmierzającego zdaniem strony samorzą-

dowej 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 ostatecznie przyjętych rozwiązań dla powiatów to uwzglę-

dnienie wielu uwag zaproponowanych przez Związek Powiatów Polskich, 

które pozwolą m.in. na zapewnienie miejsca pracy dla pracowników 

samorządu powiatowego. 

Podczas kolejnych spotkań, jakie odbywały się w roku sprawozdawczym, ZPP zgła-

szał różnego rodzaju poprawki. Dla przykładu Związek wnioskował o poprawkę, która 

miała na celu poszerzenie kompetencji rady powiatu – tak, aby mogła ona określić 

istotne dla wspólnoty problemy gospodarowania wodami. Ponadto zgłaszał propozy-

cję dotyczącą komitetów konsultacyjnych dla wód polskich, w których skład – zda-

niem ZPP – powinni wejść również przedstawiciele strony samorządowej KWRiST. 

Obie poprawki zostały uwzględnione. Dodatkowo ZPP negocjował kwestie opłat 

uzyskując gwarancję, że dopisany zostanie specjalny przepis, który zwolni z opłat 

drogi publiczne. 

 

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW BUDOWY DRÓG PUBLICZNYCH 

19 kwietnia 2016 r. 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. 
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Tematami wiodącymi tego spotkania były: optymalizacja kosztów budowy dróg 

publicznych przy zachowaniu ich parametrów technicznych, pozycja zamawiających 

przy przetargach publicznych na budowę dróg oraz współfinansowanie dróg przez 

samorządy. 

Przedstawiciele resortu zaprezentowali koncepcję utworzenia rady ekspertów, która 

miałaby działać przy ministrze infrastruktury i budownictwa. 

Jednocześnie od razu do współpracy w ramach rady zostali zaproszeni przedstawi-

ciele korporacji samorządowych. 

 

Z ramienia ZPP do prac w ramach tego gremium oddelegowani zostali: Józef 

Swaczyna – przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP, przewodniczący Konwentu 

Powiatów Województwa Opolskiego, starosta strzelecki oraz Stanisław Kubeł 

– starosta ostrołęcki. 

Zadaniem grupy eksperckiej jest wypracowanie: 

 wzorcowej umowy na realizację zamówienia drogowego, 

 wytycznych dotyczących sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, 

 wytycznych dotyczących postępowań przetargowych. 

Wyniki pracy tej rady będą przyjmowane przez ministra infrastruktury w drodze 

wytycznych zaleceń mających formę wzorów, formatów dla zamawiających. Do 

współpracy zaproszony został także Urząd Zamówień Publicznych. 
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OPŁATY ZA WYDAWANIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM 

PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

9 maja 2016 r. Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-

struktury i Budownictwa oficjalnie poinformował o akceptacji uwag zgło-

szonych przez Związek Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia 

w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykony-

waniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. 

Szybka interwencja ZPP uchroniła od nadmiernych kosztów po stronie orga-

nizatorów 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 projektodawcę z proponowanych rozwiązań. Zabezpieczenia 

pozostaną na niezmienionym poziomie. 

 

NOWY TERMIN NA PRZYGOTOWANIE PLANÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

W lipcu 2016 roku, podczas ostatniego, przedwakacyjnego posiedzenia Sejmu RP, 

posłowie przyjęli nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 

która przesuwa o rok – z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. – termin 

wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym. Ma to umożliwić samorządom 

wywiązanie się z zadań w zakresie organizowania publicznego transportu 

zbiorowego oraz wyeliminować ryzyko utraty przez pasażerów dostępu do 

ulgowych biletów. 

O rok później wejdzie w życie m.in. przepis, zgodnie z którym rekompensatę otrzy-

mywać będą wyłącznie przewoźnicy, z którymi organizatorzy, czyli jednostki samo-

rządu terytorialnego, zawarli umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, a nie jak do tej pory wszyscy przewoźnicy stosujący ulgi 

ustawowe. 

Uchwalona ustawa przewiduje, że podmioty prowadzące działalność w zakresie 

regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym 

szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej będą 

mogły ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej 

niż do 31 grudnia 2017 r. 

Do tej samej daty zachowają ważność zezwolenia na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydane na podstawie 

przepisów dotychczasowych. 
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ZAŁOŻENIA NOWEJ USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM 

W lipcu 2016 roku poznaliśmy pierwsze założenia do nowej ustawy 

o publicznym transporcie zbiorowym. Sejmowa komisja infrastruktury przyjęła 

projekt ustawy przesuwający o rok przepisy dotyczące ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym, który kilka dni wcześniej został przegłosowany jako senacka 

inicjatywa ustawodawcza. Jednak to nie Senat RP zajął się pracami nad nową 

regulacją, a Rząd. Na lipcowej komisji poinformowano, że nie będzie nowej ustawy 

a jej „duża nowelizacja”. 

Jak zaznaczył przedstawiciel resortu infrastruktury i budownictwa trwają prace, które 

przedstawią merytoryczną zmianę przepisów i powstały już pierwsze założenia, 

obecnie można je podsumować jako siedem kluczowych zagadnień. Jak zaznaczył 

podsekretarz stanu Jerzy Szmit projekt, będzie wynikiem roztropnego kompromisu 

godzącego różne interesy. 

Głównymi propozycjami wówczas zasugerowanymi były: 

 Zmiana charakteru przewozów użyteczności publicznej, która zakłada, 

że przewozy o charakterze użyteczności publicznej będą mogły być tworzone 

przez organizatorów wyłącznie na liniach, które nie będą obsługiwane przez 

przewoźników komercyjnych na zasadach rynkowych. 

 Przyznanie przewoźnikom komercyjnym możliwości ubiegania się o dopłaty 

z budżetu państwa z tytułu honorowania ulg ustawowych, co ma umożliwić 

udostępnianie biletów z ulgą dla przewozów komercyjnych, jak i przewozów 

użyteczności publicznej. 

 Likwidacja ograniczenia możliwości wysiadania pasażerów na przystankach 

wyłącznie ujętych w rozkładzie jazdy. Jak zaznaczył przedstawiciel resortu, 

zmiana ma dotyczyć tylko wysiadania. 

 Zróżnicowanie opłat za korzystanie z przystanków ze względu na wielkość 

autobusu z podziałem na pojemność przestrzeni pasażerskiej, co ma stanowić 

jedynie pewną możliwość dla organizatorów. 

 Wprowadzenie obowiązku projektowania nowych kursów w połowie przedziału 

między kursami już istniejącymi. Ma to zapobiec odjazdom autobusów minutę 

przed lub minutę po ostatnim kursie. Nowy kurs będzie w połowie przerwy 

między istniejącymi. 

 Zmianie ulegnie też przepis dotyczący potwierdzenia zgłoszenia przewozu, 

który będzie mógł być cofnięty przez organizatora po pisemnym ostrzeżeniu 

i ponownym stwierdzeniu takich naruszeń, ma to złagodzić obecne wymogi 

ustawy w tym zakresie. Zdaniem ministerstwa nie ma potrzeby tak 

rygorystycznych ograniczeń, które dziś nakładają surowszą karę. 

 Zwolnienie autobusów wykonujących przewozy regularne na liniach do 50 km 

z opłat za przejazdy na odcinkach płatnych dróg krajowych. 
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CEPIK 2.0 

12 września 2016 roku, podczas posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informa-

cyjnego KWRiST, członkowie zespołu analizowali stan realizacji projektu 

CEPIK 2.0. Minister Piotr Woźny odniósł się do raportu z audytu projektu, przesła-

nego do Komisji w tygodniu poprzedzającym obecne posiedzenie zespołu. 

W ocenie przedstawicieli rządu istnieją dwa kluczowe warunki powodzenia tak dużych 

i skomplikowanych przedsięwzięć tzn.: 1) stabilizacja legislacyjna projektu; 2) ścisła, 

skoordynowana współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów na poziomie 

rządowym. 

Jak wynikało z przedstawionego raportu, te warunki w  przypadku nowego CEPIK-u 

nie były spełnione. Projekt zrealizowany był bez bazy legislacyjnej, bez przesądzenia 

jak ma być zrealizowana funkcjonalność, bez wyposażenia w przepisy prawne. 

Minister Piotr Woźny informował, że w CEPIK 2.0 od początku winny być zaanga-

żowane cztery resorty reprezentowane na wysokim szczeblu, tj. Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Skarbu Państwa, 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. 

Informował także, że istnieje pięć strumieni, przy których ta współpraca jest kluczo-

wa: 1) legislacyjny, 2) przygotowania rozwiązania informatycznego oraz integracji 

z bazą centralną, 3) testów, szkoleń oraz migracji danych, 4) architektury biznesowej 

oraz procesów, 5) komunikacji. 

3 listopada 2016 roku, na posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego resort cyfryzacji poinformo-

wał stronę samorządową o swojej propozycji zmiany terminu wdrożenia 

CEPIK 2.0. 

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało rządowy projekt ustawy, który wyznacza nowy 

termin wejścia w życie zmian umożliwiających rozpoczęcie funkcjonowania nowego 

systemu. Proponowana data to 4 czerwca 2018 roku. Jak poinformował Minister 

Piotr Woźny, termin wskazano z uwzględnieniem charakteru pracy wydziałów 

komunikacji starostw powiatowych. Projekt ustawy był także przedmiotem obrad 

rządu na posiedzeniu dnia 5 listopada 2016 roku. 

Poza zmianą terminu wdrożenia CEPIK 2.0, resort cyfryzacji w porozumieniu z Mini-

sterstwem Infrastruktury i Budownictwa zaproponował wprowadzenie do nowej usta-

wy rozwiązania pozwalającego na wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy 

w przypadku przekroczenia przez kierowcę dopuszczalnej prędkości o 50 km/h bez 

zatrzymania dokumentu „na gorącym uczynku”. 

Z kolei 14 listopada 2016 roku, na posiedzeniu połączonych sejmowych Komisji 

Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury 

Sejmu RP odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 

o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Posłowie rozważali 

proponowaną przez resort cyfryzacji nową datę wejścia w życie CEPIK 2.0. 
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Reasumując, dzięki zaangażowaniu ZPP udało się doprowadzić do zmiany 

terminu wprowadzenia systemu CEPIK 2.0. 

 

NOWY KODEKS URBANISTYCZNO-BUDOWLANY 

We wrześniu 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapre-

zentowało założenia nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który 

kilka dni później trafił do konsultacji. Kodeks ma zastąpić w całości: ustawę o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę Prawo budowlane oraz wszystkie 

„specustawy”. Dodatkowo kodeks zawiera część regulacji, które obecnie znajdują się 

w ustawie o gospodarce nieruchomościami, Prawie geodezyjnym i kartograficznym 

oraz ustawie ocenowej. 

W kodeksie wprowadzane są nowe pojęcia takie jak: 

 „inwestycja” – obejmujące dzisiejsze roboty budowlane, ale także zmianę sposo-

bu użytkowania obiektu budowlanego oraz zmianę zagospodarowania terenu; 

 „zgoda inwestycyjna” – rozstrzygnięcie zastępujące dzisiejsze: pozwolenie na bu-

dowę, zgłoszenie budowy, zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania, decyzję 

o warunkach zabudowy, decyzję o podziale nieruchomości – wydawana przez 

organy administracji inwestycyjnej (starostę lub  wojewodę). 

Rozstrzygnięcia takie jak: 

 lokalizacja - (ustalenie czy na danym terenie inwestor może zrealizować daną 

inwestycję), 

 zatwierdzenie podziału nieruchomości, 

 zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie zezwolenia na realizację 

inwestycji, 

mają być realizowane w oparciu o  zgodę  inwestycyjną, w której to Wojewoda bę-

dzie przypisany do bardziej skomplikowanych inwestycji, zaś Starosta/Prezydent 

miasta dotyczących pozostałych. 

Będzie ona wydawana w postaci decyzji administracyjnej lub milczącej zgody. 

Zmiany w zakresie czynności urzędników w starostwach obejmować będą: 

 zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z zawiadamianiem stron 

(na obszarze na którym obowiązuje plan miejscowy inwestor będzie jedyną 

stroną postępowania w sprawie zgody inwestycyjnej); 

 dodatkowe obowiązki związane z rozstrzyganiem lokalizacji inwestycji na obsza-

rach bez planu miejscowego oraz dla większości celów publicznych; 

 dodatkowe obowiązki związane z zatwierdzaniem podziału nieruchomości w zgo-

dzie inwestycyjnej. 

Kodeks określi także katalog inwestycji, które mogą być zrealizowane tylko na tere-

nie, na którym obowiązuje plan miejscowy (np. przedsięwzięcia mogące zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko. 
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W przypadku samowoli budowlanej proponowane zmiany obejmować będą: 

 niezwłoczne, po stwierdzeniu dokonania samowoli, nałożenie przez organ 

nadzoru na inwestora obowiązku dokonania inwentaryzacji geodezyjnej obiektu; 

 przenoszenie na ewidencję gruntów i budynków, a następnie na ewidencję 

podatkową wyników inwentaryzacji; 

 konieczność naliczania inwestorowi podwyższonego (np. 20 krotnego) podatku 

od nieruchomości przez organy gminy; 

 obniżenia podatku od nieruchomości (np. do poziomu 10 krotności stawki 

podstawowej) na określony okres czasu (np. 5 lat) po uzyskaniu decyzji 

legalizacyjnej. 

Związek Powiatów Polskich wniósł uwagi do przedmiotowego projektu 

Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. 

 

PRAWO O RUCHU DROGOWYM 

W październiku 2016 roku, do konsultacji trafił projekt zmiany ustawy 

Prawo o ruchu drogowym. Projekt w dużym stopniu dąży do wdrożenia 

unijnych przepisów, jednak też w zdecydowany sposób dotyka starostwa 

powiatowe. Jedną z najistotniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone tą 

nowelizacją jest zapisane w art. 86b ust. 1 przyznanie kompetencji do 

prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli 

pojazdów Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. Dotychczas 

rejestr prowadzony był przez starostę właściwego ze względu na miejsce 

wykonywania  działalności objętej wpisem. Dodatkowo, wg zapisów zawartych 

w projekcie to Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będzie organem 

nadzoru nad funkcjonowaniem systemu stacji kontroli pojazdów. 

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych niniejszym projektem ustawy jest 

wskazanie, iż działalność regulowaną w postaci stacji kontroli pojazdów mogą 

prowadzić jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, a spełniające 

wymagania określone przez niniejszą ustawę. 

Została wskazana procedura uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz 

wszystkie konsekwencje, jakie są związane z jego uzyskaniem (nadanie stacji kodu 

rozpoznawczego oraz wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu). Zawarcie w sposób 

wyraźny w tym zapisie ww. elementów w sposób jednoznaczny określa, jakich 

działań powinien dokonać organ, żeby przedsiębiorca mógł prowadzić działalność 

gospodarczą w formie stacji kontroli pojazdów. 

Do nowych przepisów należy również precyzyjne określenie przez ustawodawcę, 

zamkniętego katalogu okoliczności, w których przedsiębiorca prowadzący stację 

kontroli pojazdów jest zobowiązany  uzyskać nowy wpis do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących stację kontroli pojazdów. 

Wg projektowanych zapisów, stworzony ma zostać fundusz celowy – Fundusz Zapew-

nienia Prawidłowej Jakości Badań Technicznych Pojazdów. 
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Jak czytamy w uzasadnieniu, stworzenie ww. funduszu ma zagwarantować pełną 

transparentność gromadzenia  oraz wydatkowania środków. Funkcjonowanie takiego 

przejrzystego funduszu skutkować ma również utrzymaniem zaufania obywateli do 

organów administracji publicznej na należytym poziomie. Zapewnić ma także 

przeznaczenie danych środków na jeden konkretny cel. 

To tylko kilka zmian, które znalazły się w projekcie. 

Po przeanalizowaniu zapisów Związek Powiatów Polskich zgłosił uwagi do 

tego projektu. 

 

Edukacja, kultura i sport 

ZMIANY W SPOSOBIE FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

14 stycznia 2016 roku Związek  Powiatów  Polskich, w przyjętym stano-

wisku, zwrócił  uwagę na konieczność zainicjowania  działań  zmierzających  

do wprowadzenia zmian w sposobie finansowania zadań oświatowych  

realizowanych  przez  szkoły  i  placówki niepubliczne.  

Zdaniem ZPP powyższe zagadnienie jest istotne, ponieważ samorządy borykają się 

z  wieloma  problemami  w  zakresie  praktycznego  stosowania  przepisów prawa 

oświatowego, co  w  konsekwencji  niejednokrotnie  prowadzi  do  trudności w wy-

wiązywaniu się z powierzonych im zadań w ustawowym terminie. 

W wystąpieniu Zarząd ZPP zwrócił po pierwsze uwagę na fakt, że należy  rozważyć 

zmianę sposobu ustalania kwot subwencji oświatowej dla  Młodzieżowych 

Ośrodków Wychowawczych (MOW) i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii 

(MOS). Jak podkreślał Związek, zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji Naro-

dowej w sprawie sposobu podziału części  oświatowej  subwencji ogólnej dla jedno-

stek  samorządu terytorialnego sposób  naliczania  wysokości  subwencji  ogólnej  

dla  konkretnego samorządu  oparty jest na danych o liczbie uczniów i nauczycieli 

w poszczególnych typach i rodzajach szkół według stanu na dzień 30 września roku 

poprzedniego. Zdaniem ZPP, system ten, jak pokazuje praktyka, nie sprawdza się 

w  przypadku MOW-ów i MOS-ów. 

Związek podkreślał, że zwrócono na to uwagę także w Interpelacji poselskiej 

nr  31899 do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmian zasad finansowania  

młodzieżowych  ośrodków  wychowawczych. 

Z informacji posiadanych przez ZPP wynikało, że liczba wychowanków w tych  pla-

cówkach  na  koniec  września  nie  odzwierciedla  bowiem  faktycznej średniej liczby 

wychowanków od stycznia do grudnia. Związane było to przede wszystkim z faktem, 

że w sierpniu absolwenci ostatnich klas opuszczają MOW-y a koniec wakacji to okres 

w którym zauważalnie zwiększa się liczba wychowanków którzy nie stawiają się 

w MOW-ie lub nie wracają do ośrodka. 
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Dlatego też, wg ZPP, liczba wychowanków na dzień 30 września w tego typu placów-

kach zawsze wykazuje znaczne niedoszacowanie w stosunku do faktycznych stanów 

w kolejnych miesiącach. 

W związku z powyższym Związek podnosił, że należy rozważyć przyjęcie innej 

wartości referencyjnej służącej  naliczaniu  kwot  subwencji  oświatowej dla  

tych  placówek niż  liczba wychowanków/uczniów  na  dzień  30  września.  

Sygnalizował, że bardziej zobiektywizowaną wartością, odzwierciedlającą faktyczną 

liczbę  wychowanków  w  trakcie  roku szkolnego – wynikającą z  praktyki samorzą-

dowej – byłaby  średnia  liczba wychowanków/uczniów w okresie od stycznia do 

sierpnia, jako statystyczna liczba uczniów  w  tej  jednostce  dla  bazowego  roku  

szkolnego  wg  stanu  na  dzień  30 września.  

Po  drugie, zdaniem ZPP,  konieczna  jest  zmiana  zasad  dofinansowania z  rezerwy  

0,4% z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych. W tym kontekście Związek 

sygnalizował, że należy zwrócić uwagę na konieczność przedłużenia terminu 

II tury składania wniosków o środki z rezerwy 0,4% dotyczących wzrostu 

zadań szkolnych i pozaszkolnych. W roku 2015 była to data 10 września i jak się 

okazało był to termin za krótki. ZPP mówił, że wprowadzenie takiej daty w znaczny 

sposób utrudniło samorządom zbieranie pełnych danych, także w kontekście wzrostu 

zadań oświatowych w zakresie liczby wychowanków w MOW-ach i MOS-ach.  

Z uwagi na powyższe ZPP wystąpiło o wprowadzenie terminu składania 

wniosków z  tytułu  wzrostu  zadań  szkolnych  i  pozaszkolnych  w  II  turze  

do 15 października lub przywrócenie terminu do 10 października, który 

obowiązywał w roku 2014 w wytycznych zawartych w Kryteriach podziału 

0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok.  

Kolejną podniesioną przez Związek kwestią była konieczność ustalenia zasady 

interpretowania wynagrodzenia osoby będącej jednocześnie dyrektorem 

i organem prowadzącym szkołę lub placówkę niepubliczną. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa (art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy 

o systemie oświaty) wśród wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form  

wychowania  przedszkolnego i  placówek,  obejmujących  każdy  wydatek poniesiony  

na  cele  działalności  szkoły,  przedszkola,  innej  formy  wychowania przedszkol-

nego lub placówki, znajduje się także wynagrodzenie  osoby  fizycznej prowadzącej  

szkołę,  przedszkole,  inną  formę  wychowania  przedszkolnego  lub placówkę,  jeżeli  

odpowiednio  pełni  funkcję  dyrektora  szkoły,  przedszkola  lub placówki  albo  

prowadzi  zajęcia  w  innej  formie  wychowania  przedszkolnego.  

Ustawodawca nie sprecyzował jednak w powołanych przepisach kwestii wysokości 

wynagrodzenia takich osób oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne 

i  podatków  od  takiego  wynagrodzenia.  Liczne  indywidualne  interpretacje podat-

kowe (Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB1/415 - 231/14 - 2/AP 

z 2.07.2014r.;   Interpretacja   Dyrektora   Izby   Skarbowej   w   Poznaniu 

ILPB1/415 - 353/14 - 2/TW z 11.06.2014r.; Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej 

w Bydgoszczy ITPB1/415 - 272/14/AK z 3.06.2014r.; Interpretacja Dyrektora Izby 

Skarbowej  w  Bydgoszczy  ITPB1/415 - 106/14/AK z 10.04.2014r.) wskazują, że  
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dotacje  na  wynagrodzenia  są  przychodem  z  działalności  gospodarczej i są zwol-

nione z opodatkowania. W konsekwencji od wynagrodzeń takich osób nie są 

odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne ani podatek dochodowy. 

Pomimo, że interpretacje podatkowe mają wiążący skutek wyłącznie w sprawach, 

w  których  zostały  wydane,  to  jednak  ilość  pozytywnych  interpretacji w tym 

zakresie spowodowała, że stanowisko powyższe jest  powszechnie  akceptowane 

przez organy podatkowe. Zdaniem ZPP, rodzi się więc pytanie czy stanowisko takie 

jest zgodne z zamysłem ustawodawcy, które towarzyszyło mu przy wprowadzaniu do 

ustawy o systemie oświaty powołanych przepisów. Wg ZPP wydaje się bowiem, 

że wynagrodzenie dyrektora będącego jednocześnie organem prowadzącym 

jest jednym z kosztów szkoły pokrywanym ze środków publicznych  

pochodzących z dotacji i nie powinno być traktowane jak przychód z działal-

ności gospodarczej. 

 

NOWELIZACJA KARTY NAUCZYCIELA 

20 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie Minister Edukacji Narodowej 

Anny Zalewskiej z przedstawicielami korporacji samorządowych. 

Głównym jego tematem była przygotowywana przez Ministerstwo noweliza-

cja Karty Nauczyciela obejmująca w szczególności: likwidację tzw. godzin 

karcianych, uregulowanie źródła wypłaty świadczenia z tytułu uzyskania 

przez nauczyciela stopnia profesora oświaty oraz zmianę regulacji dotyczą-

cych postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. 

Kontrowersje wzbudziła wyłącznie pierwsza z wymienionych zmian. O ile wśród 

przedstawicieli samorządu nie budzi zastrzeżeń idea zmniejszenia obowiązków 

administracyjnych, to obawy związane są z interpretacją przez środowiska nauczy-

cielskie dokonywanej zmiany jako zmniejszenia wymiaru godzin pracy przeprow-

adzanej bezpośrednio z uczniami. Ta kwestia, zdaniem ZPP, będzie wymagała 

bezwzględnego jednoznacznego wyjaśnienia w ramach dalszych prac nad projektem. 

Spotkanie było również pretekstem do dyskusji nad problemami w systemie edu-

kacji. Minister Anna Zalewska zadeklarowała wolę wspólnych prac nad zmianami 

w edukacji. Zmiany te miały objąć w pierwszej kolejności opracowanie nowej podsta-

wy programowej, a w dalszej – zmianę systemu organizacyjnego szkolnictwa – 

jednak z wykorzystaniem zarówno istniejącego potencjału ludzkiego, jak i bazy loka-

lowej. Jednocześnie zapowiedziane zostało, że będą się toczyć prace nad zmianami 

w systemie subwencjonowania zadań oświatowych. 

Wszystkie działania mają odbywać się z udziałem licznych ekspertów – praktyków, 

a także przy szerokich konsultacjach społecznych. 

Z ramienia ZPP w spotkaniu udział wzięli: Marek Pławiak, członek Zarządu, starosta 

nowosądecki oraz Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura ZPP. 
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ZMIANY USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY 

26 kwietnia 2016 roku 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 

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, 
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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. 

 

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM 

5 maja 2016 roku 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. 
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Podczas spotkania poruszony został temat szkolnictwa zawodowego - jego 

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

kadry nauczycielskiej, przeprowadzania egzaminów oraz szkół wielozawo-

dowych. Rozmawiano o nauce w gimnazjach oraz liceach. Samorządowcy 

wskazywali na konieczność prowadzenia pozytywnego naboru na nauczy-

cieli. Zauważali, że obecnie kadra pedagogiczna nie ma poczucia 

zespołowości. 

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

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

nauczycieli. 

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

uwzględniającym potrzeby uczniów, nauczycieli i organów prowadzących. Zadeklaro-

wała, że zawsze jest gotowa do rozmów. 

 

NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Związek Powiatów Polskich zwrócił uwagę Ministerstwa Edukacji Narodowej na 

problem funkcjonowania niepublicznych poradni psychologiczno-pedago-

gicznych, szczególnie w kontekście wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.   

W pierwszej kolejności odniesiono się do problemu ustrojowego, jaki powstaje w tym 

zakresie. Związek przypominał, że zgodnie z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP „Zadania 

publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane 

przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne”. Z powyższego 

wynika, że powiat realizuje zadania dla mieszkańców powiatu, jako lokalnej wspól-

noty samorządowej (art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Powyższe 

przepisy ustrojowe mają kluczowe znaczenie w kontekście funkcjonowania niepubli-

cznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, bowiem dochodzi do sytuacji, że nie 

są one egzekwowane, co zobrazują argumenty przytoczone poniżej. 

Zgodnie z art. 71b ust. 2a „W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym 

specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w ośrodkach, 

o których mowa w art. 2 pkt 5, a także w publicznych i niepublicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, mogą być 

tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania 

psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełno-

sprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem 

i jego rodziną”. 

Jak wynika z powyżej przytoczonego przepisu, w świetle obowiązującego prawa 

wczesne wspomaganie może być realizowane przez szereg podmiotów zarówno na 

szczeblu gminnym, jak i powiatowym. W zakresie zadań realizowanych przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne dochodzi jednak do nieporozumień w zakresie 

ewentualnego pierwszeństwa dziecka z danej gminy czy powiatu. Powinno więc 

zostać dookreślone, jaki jest zakres realizacji tego zadania dla poszczególnych 

szczebli samorządu lub też która konkretnie z tych jednostek samorządu 

terytorialnego odpowiada za realizację tego zadania. 

Wątpliwości ZPP budziła także kwestia, czy dana gmina lub powiat powinny finanso-

wać wczesne wspomaganie rozwoju dziecka nie zamieszkującego na obszarze 

działania danej jednostki samorządu terytorialnego, skoro przepisy ustrojowe 

przytoczone na wstępie wskazują wprost, że powiat obowiązany jest zaspokajać tylko 

potrzeby mieszkańców powiatu, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej 

(w przypadku poradni publicznych zawierane są stosowne porozumienia). Przedsta-

wiony problem ustrojowy powstaje w związku z brakiem rejonizacji i brakiem 

obowiązku zawierania przez niepubliczne poradnie porozumień. 
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Związek zwrócił także uwagę na ust. 2b powołanego przepisu ustawy o systemie 

oświaty w myśl którego: „Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych 

specjalnych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także dyrektorzy 

właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych 

ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych i niepublicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą 

organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami 

prowadzącymi”. 

Przytoczony powyżej ust. 2b z praktycznego punktu widzenia nie może być odno-

szony do niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, ponieważ w ich 

przypadku organem prowadzącym jest najczęściej stowarzyszenie lub osoba 

fizyczna, będąca jednocześnie dyrektorem placówki. W tym zakresie samorząd nie 

prowadzi już żadnych uzgodnień dotyczących realizacji wczesnego wspomagania 

rozwoju, ponieważ nie ma podstawy prawnej do podejmowania takich działań. 

Zgodnie z §14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

w tym publicznych poradni specjalistycznych organ prowadzący określa teren 

działania poradni a poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom 

i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie 

działania poradni. Zasady te dotyczą publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, których terenem działania jest dany powiat. 

Z kolei w przypadku niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych nie ma 

rejonizacji. Prowadzi to do sytuacji, że niepubliczne poradnie psychologiczno-

pedagogiczne przyjmują dzieci spoza terenu powiatu, a powiat na terenie którego 

niepubliczna poradnia się znajduje, jest obowiązany te działania dotować. 

W konsekwencji samorząd powiatowy dotuje poradnie niepubliczną, która nie musi 

z nim dokonywać żadnych uzgodnień, może wydawać opinie i je jednocześnie 

realizować, dla dzieci nawet z terenu sąsiedniej jednostki samorządu terytorialnego. 

Obecny sposób subwencjonowania zakłada, że samorząd powiatowy otrzymuje środki 

na wczesne wspomaganie rozwoju w oparciu o liczbę dzieci realizujących wczesne 

wspomaganie rozwoju na dzień 30 września danego roku na podstawie sprawozdania 

SIO. Przy dużej swobodzie wydawania opinii i ich realizacji samorząd w ciągu 

kolejnego roku jest zobowiązany do znacznego zwiększania środków w zakresie 

przyznanej dotacji z uwagi na fakt, że poradnie niepubliczne wykazują wzrost liczby 

obsługiwanych dzieci. 

W związku z obecnym stanem prawnym samorządy dotujące realizację wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczne poradnie, sprowadzone zostały do 

roli płatnika nie tylko na dzieci zamieszkałe na terenie danej jednostki samorządu 

terytorialnego, ale również na dzieci z sąsiednich jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Z brakiem rejonizacji wiąże się kolejny problem jaki dotyczy niepublicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, a mianowicie brak obowiązku zawierania 

porozumień. 
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Zgodnie z §14 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych „Na podstawie porozumienia zawartego między organami 

prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, 

rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na 

terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom 

i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki”. 

Przepis ten nie dotyczy jednak niepublicznych poradni psychologiczno-pedago-

gicznych, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji w której niepubliczne poradnie 

przyjmują dzieci z terenu działania innej poradni, a ponieważ nie dochodzi do 

zawarcia stosownych porozumień za dzieci te płaci powiat na terenie którego działa 

niepubliczna poradnia przyjmująca dzieci, a nie poradnia na terenie której dzieci 

faktycznie zamieszkują lub mają siedzibę. 

Zgodnie z art. 71b ust. 3 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psycholo-

giczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Opinie o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mogą również wydawać zespoły 

opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

w tym w poradniach specjalistycznych, założonych zgodnie z art. 82 oraz 

zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (ust. 3a). 

Jednym z problemów jest fakt, że opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka 

może wydawać zarówno poradnia publiczna, jak i niepubliczna. Należy w tym miejscu 

zwrócić uwagę, że poradnie niepublicznie podchodzą do tego bardzo lakonicznie 

i później same realizują wydawane przez siebie opinie. Co więcej, nie ma w tym 

zakresie żadnych uzgodnień z samorządem. W tym kontekście konieczne jest 

zwiększenie roli organu nadzoru w zakresie kontroli sprawowanej nad niepublicznymi 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, aby dokonać rzetelnej oceny wydawa-

nych przez nie opinii i ich realizacji. 

Związek Powiatów Polskich zwrócił uwagę dodatkowo na następujące 

zagadnienia: 

 Dookreślenie niepełnosprawności lub dysfunkcji, które kwalifikują dziecko do 

objęcia opieką w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju; 

 Opracowanie wzoru opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka; 

 W razie nieprawidłowości realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

możliwość wstrzymania dotacji poradni niepublicznej do czasu wyjaśnienia lub 

usunięcia nieprawidłowości; 

 Dookreślenie rodzaju zajęć terapeutycznych realizowanych głównie przez 

poradnie niepubliczne. 
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STATUS ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OŚWIATY 

18 listopada 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie 

odbyło się pierwsze spotkanie zapowiadanego przez Minister Edukacji Narodowej 

Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. 

 

Było to spotkanie organizacyjne, służące omówieniu harmonogramu prac Zespołu, na 

który przybyli przedstawiciele wszystkich zainteresowanych środowisk (nauczyciele, 

samorządowcy, związki zawodowe). 

Zebrani przyjęli regulamin prac Zespołu, po czym pracownicy Ministerstwa przedsta-

wili zagadnienia, które będą przedmiotem spotkań. 

W ramach Zespołu powołano także grupy robocze: ds. finansowania oświaty 

i wynagradzania nauczycieli, a także ds. awansu zawodowego nauczycieli 

oraz czasu i warunków pracy nauczycieli. 

Tematyka spotkań ma obejmować zarówno powyższe zagadnienia ale także dotykać 

kwestii dotyczących: statusu zawodowego dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły 

i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole oraz status 

zawodowy pracowników szkoły niebędących nauczycielami, w szczególności 

asystenta nauczyciela i osób niebędących nauczycielami prowadzących pracę 

z uczniami a także inne sprawy z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli. 

W spotkaniu uczestniczyli: Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński, prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich, Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP oraz 

Katarzyna Liszka-Michałka, ekspert ZPP. 
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CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ 

W listopadzie 2016 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło 

projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej w roku 2017, który nie napawa optymizmem w kontekście 

zadań oświatowych samorządów powiatowych. 

Co prawda ogólna pula środków subwencji zaplanowana w ustawie budżetowej na 

rok 2017 w porównaniu z rokiem 2016 wzrasta o 412 mln 584 tys. zł, czyli o 1 proc., 

jednak środki te mają zostać przeznaczone w głównej mierze na: 

 uwzględnienie dzieci sześcioletnich w wychowaniu przedszkolnym w subwencji 

oświatowej, 

 podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli o 1,3 proc. od 1 stycznia 2017 r. 

Na temat wzrostu zadań powiatów w związku z koniecznością m.in. przyjęcia dodat-

kowego rocznika do szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) w przed-

miotowym projekcie nic nie napisano. Wszystkie z wag dedykowane szkołom ponad-

gimnazjalnym, liceom ogólnokształcącym czy zasadniczym szkołom zawodowym 

pozostają na niezmienionym poziomie. 

Jedna ze zmian dotyczy wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych 

i utworzenia wagi dla wychowanków skierowanych lecz niedoprowadzonych do ośrod-

ka – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zmiana 

ta jest wynikiem starań Związku Powiatów Polskich, kiedy to podczas prac 

nad projektem rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad 

działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych 

placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców 

za pobyt ich dzieci w tych placówkach wywalczona została zmiana definicji 

wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

Do projektu rozporządzenia wprowadzono m.in. trzy nowe wagi na dzieci sześcio-

letnie i starsze w wychowaniu przedszkolnym a środki naliczone tymi wagami szacuje 

się na kwotę ok. 1 mld 436 mln zł. 

Dodatkowo JST otrzymają ok. 838 mln zł w związku z wprowadzeniem wskaźnika 

zwiększającego o 5,04 proc. liczbę uczniów w szkołach podstawowych oraz liczbę 

uczniów w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia oraz 533 mln zł 

w związku ze zwiększeniem wagi dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

W związku ze zmniejszeniem liczby uczniów gimnazjów i wprowadzeniem wskaźnika 

zmniejszającego tę liczbę o 11,08 proc., nastąpi skutek finansowy w postaci 750 mln 

zł. Powyższe zmiany wpłyną na samorządy powiatowe, które prowadzą przedszkola 

i szkoły podstawowe specjalne a także gimnazja (na podstawie porozumienia).  

Jak wynika ze szczegółowych wyliczeń, podział kwoty subwencji po pomniejszeniu 

o 0,4 proc. rezerwy – czyli blisko 41 mld 910 mln zł na poszczególne jednostki samo-

rządu terytorialnego w roku 2017 ukształtuje się następująco: 
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 gminy – ok. 26 mld 813 mln zł (64 proc.) – w tym miasta na prawach powiatu 

w zakresie zadań gminnych – ok. 7 mld 35 mln zł; 

 powiaty – ok. 14 mld 298 mln zł (34,3 proc.) – w tym miasta na prawach 

powiatu w zakresie zadań powiatowych – ok. 6 mld 658 mln zł; 

 województwa – ok. 632 mln zł (1,5 proc.). 

Wzrośnie także finansowy standard A o ok. 1 proc., tj. 53 zł i wyniesie ok 5 331 zł. 

Przy okazji reformy resort edukacji zadbał o nauczycieli (planowane podwyżki) 

i zadbał też głównie o samorządy gminne (waga dla 6-latków, zwiększenie wagi dla 

uczniów klas I-III szkoły podstawowej czy wprowadzenie wskaźnika zwiększającego 

liczbę uczniów szkół podstawowych). Zapomniano jednak, że skutki reformy będą 

odczuwalne także na szczeblu powiatowym. ZPP podejmuje dalsze starania w tym 

obszarze. 

 

ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ 

Na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które odbyło się 

w listopadzie 2016 roku, wiodącym tematem była kwestia algorytmu podziału 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial-

nego w roku 2017 r. 

Związek Powiatów Polskich do przedmiotowego rozporządzenia zgłosił na 

piśmie następujące uwagi: 

 konieczność uwzględnienia w algorytmie wydatków związanych z indywi-

dualnym nauczaniem; 

 pozostawienie na dotychczasowym poziomie wskaźnika dla uczniów spełnia-

jących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą w tzw. edukacji 

domowej; 

 podwyższenie wagi P9, P10, P11 i P12 – dotyczących odpowiednio szkół 

ponadgimnazjalnych, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych; 

 podwyższenie nowej wagi P46 = 3,000 dla nieletnich skierowanych lecz 

niedoprowadzonych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego; 

 podwyższenie wagi P54 dotyczącej zadań pozaszkolnych i uzależnienia jej 

wartości nie od „rzeczywistej liczby uczniów w szkołach zlokalizowanych na 

terenie i-tego powiatu”, ale od liczby uczestników zajęć pozaszkolnych oraz 

dzieci objętych opieką w przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

 dodanie przy wprowadzonym wskaźniku zmniejszającym liczbę uczniów 

gimnazjów o 11,08% uwagi, że zapis ten nie dotyczy gimnazjów 

w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach 

Socjoterapii; 

 podwyższenie finansowego standardu A; 

 konieczność wprowadzenia dodatkowej wagi dla JST prowadzących szkoły 

zawodowe z oddziałami dwu/ wielozawodowymi na poziomie technikum; 
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 brak akceptacji dla spadku środków jakie samorządy powiatowe otrzymają 

z podziału części oświatowej subwencji ogólnej (w roku 2016 otrzymały 

14.364,0 mln zł natomiast w roku 2017 będzie to 14.297,6 mln zł). 

Grzegorz Pochopień z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnił, że zmiana wskaź-

nika dotyczącego edukacji domowej wynika ze zmian jakie w tym zakresie zostaną 

wprowadzone przez ustawę Prawo oświatowe a także jest związana z naciskiem 

środowiska edukatorów domowych. W zakresie kształcenia indywidualnego zauważył, 

że niestety nie zostało uruchomione nowe SIO w którym resort edukacji upatrywał 

nadzieję, że uda się pozyskać dane dotyczące skali kształcenia indywidualnego 

a niestety nie dysponuje żadnymi innymi danymi na podstawie których można by 

przyjąć wskaźniki dla takiej wagi. Dlatego też, ta kwestia musi jeszcze poczekać. 

Odnosząc się do postulatu podwyższenia wag P9, P10, P11 i P12 zauważył, że 

niestety subwencja w swym założeniu nie ma pokrywać wszystkich wydatków 

samorządów na oświatę, a ubiegłoroczna zmiana, która doprowadziła do wydzielenia 

osobnej wagi dla młodocianych pracowników realizujących praktyczną naukę zawodu 

u pracodawców była neutralna w skali kraju. Dyrektor Grzegorz Pochopień wskazał 

także, że nie ma potrzeby wzrostu wagi na zadania pozaszkolne, ponieważ ona 

w zeszłym roku została już podniesiona. Ministerstwo Edukacji Narodowej przychyliło 

się jednak do wniosków o dodanie przy wprowadzonym wskaźniku zmniejszającym 

liczbę uczniów gimnazjów o 11,08% uwagi, że zapis ten nie dotyczy gimnazjów 

w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjote-

rapii, a także podwyższenia nowej wagi P46 dla nieletnich skierowanych lecz 

niedoprowadzonych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 

Katarzyna Liszka Michałka, ekspert ZPP, odnosząc się do wypowiedzi dyrektora 

G. Pochopnia poprosiła o szczegółowe uzasadnienie kwestii wzrostu wskaźnika dla 

edukacji domowej, ponieważ dotychczasowe wyjaśnienia nie były satysfakcjonujące 

i wskazała, że samorządy będą naciskały na pozostawienie tego wskaźnika bez 

zmian. Poprosiła także o przedstawienie danych, z których wynika konieczność 

wzrostu tego wskaźnika. Wyraziła także ubolewanie, że w ciągu całego roku resort 

edukacji – pomimo zapewnień, nie podjął żadnych działań w kierunku zebrania 

danych dotyczących indywidualnego nauczania, gdyż już podczas rozmów nad 

subwencją na rok 2016 było wiadome, że z SIO takich danych nie uda się uzyskać 

i Związek Powiatów Polskich pokładał nadzieję, że w tym roku kwestię tę uda się 

rozwiązać. Przedstawicielka ZPP zaproponowała, że w związku z taką postawą, resort 

edukacji powinien wprowadzić wagę na kształcenie indywidualne w przyjętej 

wysokości i sprawdzić efekty jej funkcjonowania przez najbliższy rok. 

Poprosiła także o wyjaśnienie czy MEN planuje zająć się problemem nauczania 

indywidualnego przy okazji prac nad ustawą o finansowaniu oświaty. Po trzecie 

zauważyła, że zmiana w zakresie finansowania szkół zawodowych może i była 

neutralna w skali kraju, ale ZPP dysponuje konkretnymi danymi, że są samorządy 

powiatowe, które na tej zmianie sporo straciły. Jednocześnie przedstawicielka ZPP 

podziękowała za uwzględnione uwagi i poprosiła, żeby waga P46 dla nieletnich 

skierowanych, lecz niedoprowadzonych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
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wyniosła minimum 5,000, a jeżeli będzie taka możliwość to zgodnie z postulatami 

samorządów nawet więcej. 

Przedstawicielka ZPP poruszyła jeszcze jedną – fundamentalną kwestię. Subwencja 

oświatowa na rok 2017 wzrasta o 1 proc., tj. kwotę 412,584 mln zł. Równocześnie 

resort edukacji zaplanował podwyżki dla nauczycieli o 1,3 proc tj. ok 418 mln zł. 

Z zestawienia powyższych danych wynika, że planowany wzrost subwencji pokryje 

w całości podwyżki dla nauczycieli a dodatkowo samorządy będą musiały dopłacić 

brakującą różnicę. Taki stan rzeczy jest zdaniem ZPP nie do zaakceptowania. 

I pomimo istotności wszystkich uwag ta kwestia wydaje się w kontekście rozmów 

o algorytmie podziału subwencji najistotniejsza. Ponieważ nie można obciążać 

samorządów dopłacaniem do podwyżek dla nauczycieli w sytuacji, kiedy będą one 

musiały zająć się realizacją założeń reformy oświatowej. Powyższy postulat poparł 

także przedstawiciel ZMP, który poprosił o szczegółowe wskazanie ile wynosiłaby 

subwencja gdyby nie podwyżki a ile wyniesie w przypadku wprowadzenia podwyżek 

dla nauczycieli. 

Dyrektor Grzegorz Pochopień przeprosił za sytuację związaną z nauczaniem 

indywidualnym, jak wskazał, niestety Ministerstwo Edukacji na tym etapie nie może 

wprowadzić nowej wagi, ale podczas prac nad projektem ustawy o finansowaniu 

oświaty kwestia ta zostanie wzięta pod uwagę. Odpowiadając na postulat dotyczący 

zwiększenia wagi na nieletnich skierowanych niedoprowadzonych do Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego resort edukacji może zgodzić się na wzrost wagi do 

poziomu 5,000. Co do uwagi związanej ze wzrostem wynagrodzenia nauczycieli 

Dyrektor starał się tłumaczyć, że na zmianę subwencji ma wpływ wiele czynników, 

m.in. zmiana obowiązku szkolnego, subwencja dla 6-latka, zwiększenie liczby 

oddziałów klas I, dostosowanie do nowego ustroju szkolnego a także wśród nich 

podwyżki dla nauczycieli. Co więcej, w subwencji na wynagrodzenia dla nauczycieli 

przeznacza się 75% i ta podwyżka prawie mieści się w tej kwocie. 

Wyjaśnienia te nie przekonały jednak korporacji samorządowych. 

Pozostali przedstawiciele strony samorządowej także zgłaszali swoje uwagi: waga dla 

oddziałów integracyjnych w przedszkolach, wzrost kwoty subwencji dla 6 latków do 

5.000 zł, ZGW RP i UMP zaproponowały nowy sposób podziału subwencji, uwzglę-

dniający wyższą wagę wiejską na 6-latki w przedszkolu - ZMP był przeciwny temu 

rozwiązaniu. 

Ostatecznie Zespół zdecydował, że opinię na temat projektu wyda Komisja Wspólna. 

Natomiast dla Komisji Wspólnej Zespół przygotował uwagi, bez uwzględnienia 

których nie wyobraża sobie wydania opinii pozytywnej o projekcie, tj.: 

 pozostawienie wskaźnika dotyczącego edukacji domowej na dotychczasowym 

poziomie; 

 wzrost wagi P46 dla nieletnich skierowanych lecz niedoprowadzonych do 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego do poziomu 5,000; 

 wzrost subwencji na 6-latka do poziomu 5.000 zł; 
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 kwestia zbyt niskich środków jakie zostały przewidziane na rok 2017 dla 

samorządów i wysokich podwyżek dla nauczycieli, które rekompensują 

w całości wzrost kwoty subwencji na przyszły rok a dodatkowo obciążą 

samorządy koniecznością sfinansowania powstałej różnicy. 

W sprawach różnych poruszono kwestię rozporządzeń wykonawczych do ustawy 

Prawo oświatowe. Strona samorządowa zwróciła się z pytaniem, kiedy rozporządze-

nia powstaną, ponieważ są one kluczowe dla realizacji przyszłej ustawy. Jak wyjaśnił 

Dyrektor Departamentu Prawnego prace nad projektami rozporządzeń już trwają. 

MEN zamierza przekazać je do uzgodnień na ostatnim etapie prac parlamentarnych 

nad projektem ustawy. Przedstawicielka ZPP wróciła jeszcze do kwestii prezentacji 

MEN z maja br. dotyczącej decyzji kuratorów oświaty wydawanych w sprawach likwi-

dacji szkół. Wówczas to Związek Powiatów Polskich poprosił resort edukacji o uszcze-

gółowienie tego zagadnienia i wskazanie statystyki powodów wydawania przez 

kuratorów opinii negatywnych, liczby odwołań od negatywnych opinii kuratorów 

oświaty oraz statystyki sposobów rozpatrywania wniesionych odwołań. Przedstawiciel 

MEN przeprosił, że do tej pory informacja nie została przekazana, ale zadeklarował, 

że resort przygotuje stosowny dokument do końca roku. 

 

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY 

PRAWO OŚWIATOWE ORAZ PRZEPISÓW WPROWADZAJĄCYCH TĄ USTAWĘ 

29 listopada 2016 roku Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, 

Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek 

Polskich zwróciły się do klubów poselskich i parlamentarnych o złożenie 

wniosków o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie rządowego 

projektu ustawy Prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzających tę 

ustawę, których pierwsze czytanie zaplanowano na 29 listopada br. 

Reprezentanci środowiska samorządowego argumentowali, że projekty tych ustaw 

zostały negatywnie zaopiniowane przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego, a także związki zawodowe oraz liczne środowiska 

obywatelskie, związane z polską oświatą. Wobec licznych głosów sprzeciwu, zdaniem 

samorządowców, projekty tych regulacji powinny stać się przedmiotem debaty 

parlamentarnej. Argumenty podnoszone przez różne środowiska są na tyle istotne, 

że powinny być wzięte pod uwagę przez posłów i senatorów. Wysłuchanie publiczne 

umożliwi reprezentantom różnych środowisk, które zabierały głos w sprawie 

planowanej reformy oświaty, przedstawienie swoich racji. 

Korporacje samorządowe wniosły też o podjęcie debaty parlamentarnej (w tym 

wysłuchania publicznego) dopiero po doprowadzeniu przez inicjatora zmian – Radę 

Ministrów – do zgodności projektu ustawy z art. 34 ust. 4 Regulaminu Sejmu, który 

stanowi, iż „do uzasadnienia wniesionego przez Radę Ministrów projektu ustawy 

dołącza się projekty podstawowych aktów wykonawczych”. 
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Sygnalizowały, że na ówczesny czas istniało tylko jedno rozporządzenie, w dodatku 

z nikim nie konsultowane, a powinno być ich co najmniej 13 (4 spośród nich mają 

obowiązywać w wersji wydanej na podstawie obecnych przepisów, a projektów 

9 dalszych nie przedstawiono). 

Ww. wniosek korporacji samorządowych był tematem posiedzenia komisji sejmo-

wych, które odbyło się 30 listopada 2016 roku posłowie stosunkiem głosów 26 – za 

wysłuchaniem oraz 39 – przeciw wysłuchaniu, zdecydowali o odrzuceniu wniosku 

o wysłuchanie publiczne. W konsekwencji powołana została podkomisja nadzwy-

czajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe (druk 

nr 1030), Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031) oraz 

komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526). 

W konsekwencji czego 12 grudnia 2016 roku w Warszawie ogólnopolskie 

organizacje gmin i powiatów we współpracy z organizacjami społecznymi, 

działającymi w sferze oświaty, zorganizowały społeczne wysłuchanie 

publiczne ustawy Prawo oświatowe wraz z przepisami wprowadzającymi. 

 
Zdjęcia: Archiwum Związku Miast Polskich 

Do udziału w wysłuchaniu organizatorzy zaprosili uczestników procesu legislacyj-

nego: kluby poselskie, Kancelarię Prezydenta RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

a także media. Wysłuchanie było też transmitowane on-line. 
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PRACE NAD KSZTAŁTEM OŚWIATY 

13 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury 

i Sportu KWRiST. Podczas, którego strona samorządowa pozytywnie zaopiniowała 

projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Jednak 

w toku omawiania projektu przedstawiciele Związku Powiatów Polskich 

podkreślili, że jednostki samorządu terytorialnego sprzeciwiają się wzmóc-

nieniu roli organu nadzoru kosztem organu prowadzącego i wyrazili pogląd, 

że powyższa zmiana rozporządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian 

organizacyjnych w kuratoriach co związane jest z małą ilością pracowników i ogro-

mem zadań jakie na kuratoria nałoży reforma oświatowa. Pomimo, że projekt 

rozporządzenia nie przeszedł jeszcze konsultacji społecznych, Zespół wydał opinię 

pozytywną dla przedłożonego na posiedzeniu projektu z zastrzeżeniem, że strona 

samorządowa pokłada nadzieję w zapewnieniach resortu edukacji dotyczących 

pomyślnej współpracy kuratorów i organów prowadzących. 

Drugim punktem porządku obrad były zmiany w projekcie rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017. 

Jak się okazało Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało ponownej symulacji 

podziału kwoty subwencji w związku z uzyskaniem danych z SIO wg. stanu na dzień 

30 września 2016 r. oraz analizą ich wpływu na rozkład liczby uczniów w wagach a co 

za tym idzie na rozkład kwot subwencji i standard finansowy A. 

W związku z powyższym Ministerstwo zaproponowało następujące zmiany w algo-

rytmie: 

 Obniżenie wagi dla publicznych szkół dla dorosłych kształcących w trybie 

zaocznym z 0,5 do wysokości 0,42, a dla niepublicznych z 0,25 na 0,18. 

 Obniżenie wagi dla szkół medycznych z 1 do poziomu 0,85. 

 Obniżenie wagi dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych dla dzieci 

i młodzieży z 0,08 do 0,065. 

 Obniżono wagę dla dzieci w przedszkolach specjalnych i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych zorganizowanych 

w podmiotach leczniczych z 4,000 do 2,840. 

 Dodano wagę dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim – objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w przed-

szkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podsta-

wowych, a także innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie 

odpowiednio orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1) wyma-

gających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy o wartości 

4,000. 

 Dodano wagę dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
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lekkim – objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych 

formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy 

wymienionej w § 1 ust. 1) – wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy o wartości 2,900. 

 Dodano wagę dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, – objętych kształ-

ceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizo-

wanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania 

przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 

o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1) – wyma-

gających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy o wartości 

3,600. 

Jak wyjaśnił pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej skutek finansowy 

powyższych zmian jest taki, że w 2017 roku gminy otrzymają 100 mln zł subwencji 

więcej, powiaty 100 mln zł subwencji mniej a województwa 28 mln zł subwencji 

mniej, niż zakładano pierwotnie. 

Przedstawiciel ZPP wyraził brak akceptacji dla takiego stanu rzeczy. 

Ponieważ przedłożone zmiany nie miały charakteru legislacyjnego, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej zobowiązało się, że na posiedzenie strony samorządowej Komisji 

Wspólnej projektowane zmiany zostaną przesłane w formie projektu rozporządzenia, 

tak aby to strona samorządowa Komisji Wspólnej mogła wyrazić opinię o projekcie. 

W sprawach różnych główny temat dotyczył informacji Ministerstwa Edukacji 

Narodowej na temat decyzji kuratorów oświaty w zakresie likwidacji szkół. Na prośbę 

ZPP z maja zeszłego roku resort edukacji w końcu przygotował zestawienie obrazu-

jące, że do MEN wpłynęło 87 zażaleń na decyzje kuratorów. MEN wydał 74 postano-

wienia, wszystkie utrzymywały w mocy opinie kuratorów. Ponad to 12 postanowień 

MEN zostało zaskarżonych do WSA. Jak stwierdził dyrektor Sławomir Adamiec, 

takich danych oczekiwał Związek Powiatów Polskich. Nie było to stwierdzenie 

prawdziwe, ponieważ Związek Powiatów Polskich w piśmie z 27 maja 2016 r. 

skierowanym do minister Teresy Wargockiej poprosił o przedstawienie statystyki 

powodów wydawania przez kuratorów oświaty opinii negatywnych, liczby odwołań od 

negatywnych opinii kuratorów oświaty oraz statystyki sposobu rozpatrzenia 

wniesionych odwołań. 

W sposób więc oczywisty przedstawiona informacja nie mogła być satysfakcjonująca 

dla przedstawicieli ZPP, ponieważ nie wskazano w niej na kwestię podstawową, czyli 

statystyki powodów wydawania przez kuratorów oświaty opinii negatywnych. 

Co więcej ZPP oczekiwało, że Ministerstwo przedstawi bardziej szczegółowe dane i że 

prześle je przed Zespołem tak aby strona samorządowa mogła się z nimi zapoznać. 

Niemniej jednak przedstawiciel ZPP poprosił Ministerstwo Edukacji Narodowej o prze-

kazanie przygotowanej informacji z uwzględnieniem wszystkich danych, o które 

prosił Związek Powiatów Polskich w swoim piśmie z maja zeszłego roku. Minister 
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T. Wargocka zadeklarowała jednak, że Ministerstwo Edukacji nie może przekazać 

danych dotyczących powodów dla których konkretnym samorządom wydawane były 

przez kuratorów opinie negatywne. Stwierdzenie takie jest o tyle zaskakujące, że 

Minister powinna znać zasady dostępu do informacji publicznej. ZPP wierzy, że szcze-

gółowa informacja zostanie do Związku Powiatów Polskich przekazana. 

 

DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY 

30 grudnia 2016 roku Związek Powiatów Polskich przyjął stanowisko 

w sprawie niekonsekwencji resortu edukacji dotyczącej dodatku uzupełnia-

jącego. 

W przedmiotowym wystąpieniu napisano: „Wyrażamy dezaprobatę dla podejmowa-

nych w ostatnim czasie przez Ministra Edukacji Narodowej Panią Annę Zalewską 

działań dotyczących dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Działanie to chara-

kteryzowały niezdecydowanie i niekonsekwencja przy wprowadzaniu potrzebnych 

i uzasadnionych zmian. 

W  projekcie Przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe Ministerstwo 

Edukacji Narodowej uwzględniło postulat środowisk samorządowych dotyczący 

likwidacji dodatku uzupełniającego wraz z wprowadzeniem przepisu przejściowego 

dotyczącego obowiązku wypłacenia tego dodatku jeszcze za rok 2016. Okazało się 

jednak, że rozstrzygnięcie Ministra niekoniecznie może być traktowane jako trwałe.  

W ciągu zaledwie kilku dni Minister Edukacji Narodowej na skutek – jak zostało to 

określone - „samorefleksji” wycofuje się z zaproponowanego rozwiązania. Bardzo źle 

świadczy to o traktowaniu tak jednostek samorządu terytorialnego, jak i nauczycieli.  

Podkreślamy, że rezygnacja z likwidacji dodatku uzupełniającego nie jest ciosem  

w samorządy ale przede wszystkim w nauczycieli. Dodatek uzupełniający w żadnej 

mierze nie spełnia motywującego charakteru, a mechanizm jego ustalania jest 

nieracjonalny  i niejednokrotnie powoduje, że decyzje dotyczące przyznawania wyna-

grodzeń nauczycielom nie są podejmowane w oparciu o wyniki i jakość pracy ale 

z uwzględnieniem konieczności wypłaty dodatków uzupełniających. Tym bardziej 

dziwi postawa przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących nauczycieli, 

którzy najwyraźniej albo nie rozumieją, albo nie mają wiedzy jak mechanizm 

przyznawania dodatków uzupełniających w praktyce funkcjonuje. 

Należy podkreślić, że celem samorządów nie jest dążenie do odebrania czegokolwiek 

nauczycielom, jak to próbowano w ostatnim czasie przedstawiać. Przeciwne jesteśmy 

za tym, aby każdy nauczyciel otrzymał wynagrodzenie odpowiadające nakładowi jego 

pracy i aby wszystkie środki, które przeznaczane są na wynagrodzenia nauczycieli 

były dzielone pomiędzy nauczycielami w sposób sprzyjający podnoszeniu jakości 

pracy  i kompetencji tej grupy zawodowej. 

Z ogromnym rozczarowaniem przyjmujemy więc decyzję Ministra Edukacji 

Narodowej o zgłoszeniu autopoprawki do projektu ustawy, tym bardziej, że mógł to 

być pierwszy krok w kierunku pozytywnych zmian w systemie wynagradzania 
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nauczycieli. Taki sposób postępowania powoduje po naszej stronie utratę zaufania do 

deklaracji wygłaszanych przez Ministra Edukacji Narodowej, bo jakże ufać 

w zapewnienia, które  w mgnieniu oka mogą okazać się nieaktualne.  

Jak zadeklarował resort edukacji temat likwidacji dodatku uzupełniającego powróci 

podczas prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Zapewniamy 

więc, że Związek Powiatów Polskich będzie aktywnym członkiem tego zespołu i jeżeli 

zajdzie taka potrzeba będzie bronił zarówno interesów samorządów jak i nauczycieli, 

a na pewno nie pozwoli na utrzymywanie nieracjonalnych rozwiązań.”  

 

Finanse publiczne 

ZMIANA KWOTY WOLNEJ OD PODATKU 

18 stycznia 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyło się spot-

kanie przedstawicieli resortu oraz korporacji samorządowych, które są 

uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. Stronę rządową reprezentował m.in. Paweł Szałamacha, minister; 

Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu oraz Zdzisława Wasążnik, dyrektor Depar-

tamentu Finansów Samorządu Terytorialnego. Z ramienia ZPP w spotkaniu uczestni-

czył prezes Zarządu Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński oraz członek Zarządu 

Edmund Kaczmarek, starosta jędrzejowski. 

Powodem spotkania była wymiana opinii na temat podwyższenia kwoty wolnej od 

podatku PIT. Wniesiony przez Prezydenta RP projekt ustawy o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych podnosi bowiem kwotę zmniejszającą 

podatek dochodowy od osób fizycznych o 1440 zł, co jest równoważne przyjęciu 

kwoty wolnej od podatku na poziomie 8000 zł. 

Wszystkie korporacje jednomyślnie uznały, że podniesienie kwoty wolnej 

jest zasadne ze społecznego punktu widzenia. Mieszkańcy wspólnot lokalnych, 

a szczególnie Ci najmniej zarabiający oczekują takich decyzji. Jednakże samorządy 

nie rozumieją dlaczego ma być to realizowane ich kosztem. 

Równolegle z podniesieniem kwoty wolnej powinno pojawić się zrekom-

pensowanie utraconych dochodów przez JST. Podczas spotkania wszystkie 

korporacje wnosiły uwagi do projektu prezydenckiego. Prezes ZPP zapropo-

nował, aby udział powiatów w podatku wzrósł do 14,5 proc., co umożliwi-

łoby realizowanie przypisanych zadań na odpowiednim poziomie. 

Minister wysłuchał przedstawicieli JST. Przy czym zaznaczył, że skutków zmian nie 

może ponosić tylko rząd, ale i samorząd. W jego ocenie samorządy powinny m.in. 

zwiększyć ściągalność danin, co jednak w przypadku powiatów nie poprawi sytuacji 

finansowej. Paweł Szałamacha wskazał też, że samorządy korzystają ze środków 

unijnych, zaś składka członkowska UE jest w całości wpłacana z budżetu centralnego. 

Resort zapowiadał też, że samorządy mogą spodziewać się pozytywnego efektu 
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wprowadzenia programu „500 plus”. Dzięki niemu, w ocenie resortu, podniesie się 

poziom zamożności obywateli, co zmniejszy liczbę osób pobierających świadczenia 

z tytułu pomocy społecznej. Argumenty te nie przekonały samorządowców. 

 

PREMIER NA KOMISJI WSPÓLNEJ 

26 stycznia 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem członków nowego 

rządu. 

W wydarzeniu tym wzięła udział Premier Rządu Beata Szydło, która zapewniła 

samorządowców, że: „Nie będzie zadań zleconych bez pokrycia finansowego. 

A administracja rządowa i samorządowa powinny się wspierać.” 

 

W trakcie obrad Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji 

wręczył nominacje nowym członkom strony rządowej komisji. 

W posiedzeniu z ramienia ZPP udział wzięli: Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, 

starosta bocheński oraz Edmund Kaczmarek, przedstawiciel strony samorządowej 

w Komisji, członek Zarządu ZPP, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa 

Świętokrzyskiego, starosta jędrzejowski.  

 

 



 

Strona | 185  

 

KARTA POJAZU 

17 lutego 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację powiatu 

ostrzeszowskiego i 190 innych powiatów w sprawie kart pojazdów. 

Powiaty domagały się ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za to, że po wej-

ściu Polski do Unii Europejskiej właściwy minister nie dostosował przepisów 

rozporządzenia z 2003 r. a, na którego podstawie  pobierały 500 zł za kartę pojazdu, 

a które to rozporządzenie Europejski Trybunał Sprawiedliwości 10 grudnia 2007 r. 

(C-134/07) uznał za sprzeczne z obowiązującym w UE porządkiem prawnym. 

Po orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości powiaty zostały zasypane 

roszczeniami o zwrot opłaty pobranej w zawyżonej wysokości. Część powiatów 

roszczenia kierowców uwzględniało dobrowolnie, inne pieniądze zwracały dopiero po 

sądowych wyrokach. 

Kilkaset powiatów zdecydowało się dochodzić odszkodowania w pozwie zbiorowym, 

który formalnie złożył Powiat ostrzeszowski. 

Powiaty twierdziły, że Minister Infrastruktury dopuścił się zaniechania legislacyjnego, 

nie dostosowując przepisów wydanego rozporządzenia do prawa unijnego. Na skutek 

tego powiaty poniosły szkodę i muszą zwracać pobrane kwoty wraz z odsetkami 

i ewentualnymi kosztami sądowymi. Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Warsza-

wie. 

Sąd uznał jednak, że z przepisów prawa unijnego nie wynika nakaz wydania przepi-

sów o treści żądanej przez powiaty. A skoro nie ma takiego obowiązku, to Skarb 

Państwa - Ministerstwo Infrastruktury nie mogą ponosić odpowiedzialności za 

zaniechanie legislacyjne. 

W trakcie postępowania powiaty tłumaczyły, że dokonywały poboru opłat za karty 

pojazdu w oparciu o przepisy prawa krajowego, ponieważ uważały, że są one zgodne 

z prawem unijnym. Dodatkowo przeciwne postępowanie oznaczałoby naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

Jednak i to nie przekonało Sądu Apelacyjnego, który ocenił, że obowiązek znajo-

mości prawa wspólnotowego ciąży na każdym organie je stosującym, także 

na jednostkach samorządu terytorialnego. Natomiast najpóźniejszym momen-

tem nabycia przez powiaty wiedzy o obowiązującym stanie prawnym było, zdaniem 

sądu, wydanie orzeczenia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Była to chwila, 

z którą nie powinny one już pobierać opłat w kwocie 425 zł. 

Sąd Apelacyjny uznał też, że roszczenie powiatów uległo przedawnieniu 

z upływem trzech lat od wydania orzeczenia przez Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości, a więc z dniem 10 grudnia 2010 roku. 

 

 



 

Strona | 186  

 

 

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

Brak oszacowania skutków finansowych regulacji związanych m.in. ze zmia-

ną sposobu udostępnienia kanałów technologicznych i ustalenia opłat oraz 

niewskazanie źródeł finansowania nowego zadania starostów – rozstrzy-

gania sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a opera-

torami 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 zaproponowanym brzmieniu zawierał rozwiązania wprowadzone w uzgod-

nieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego i otrzymał pozytywną 

opinię zespołu do spraw społeczeństwa informacyjnego KWRiST. 

Jednakże przesłany do Sejmu RP projekt nie zawierał bardzo istotnych regulacji 

uzgodnionych ze stroną samorządową KWRiST w toku posiedzeń Zespołu ds. Społe-

czeństwa Informacyjnego. Chodziło o takie regulacje, od uwzględnienia których 

uzależniona była pozytywna opinia zespołu. 

Pismem z 30 marca 2016 roku Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta 

bocheński poinformował o tym Andrzeja Maciejewskiego, przewodniczącego 

sejmowej Komisji  Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Prezes ZPP 

informował, że 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. 

Przypomniał również, że projektodawcy jednoznacznie wskazują, że skutkiem wejścia 

w życie wyżej wymienionych aktów prawnych będzie znaczny wzrost ilości obowią-

zków po stronie zarządców dróg, jednostek samorządu terytorialnego oraz starostów. 

Ponadto, zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, wdrożenie proponowanych zmian 

dotyczących naliczania i pobierania opłat należnych JST będzie miało negatywny 

wpływ na sektor finansów samorządowych. Zdaniem prezesa ZPP, 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”. 

30 marca 2016 roku podczas posiedzenia połączonych Komisji Cyfryzacji, Innowacyj-

ności i Nowoczesnych Technologii oraz Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie 

tego projektu. Wzięli w nim udział przedstawiciele ZPP, zgłaszając wcześniej opisane 

uwagi. W konsekwencji posłowie powołali podkomisję, która ma przygotować 

ostateczną wersję projektu.  
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INDYWIDULANY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA 

5 grudnia 2016 roku Związek Powiatów Polskich przyjął stanowisko w spra-

wie zmiany metodologii obliczania indywidulanego wskaźnika zadłużenia. 

W przedmiotowym wystąpieniu zapisano: 

„Zarząd Związku Powiatów Polskich zwraca się z wnioskiem o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie zmiany art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie 

zmiany metodologii obliczania wskaźnika zadłużenia jednostki samorządu 

terytorialnego. Wskaźnik zadłużenia wyznaczony jest jako relacja nadwyżki 

dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, powiększona o dochody ze sprzedaży 

majątku, do dochodów ogółem i określa wartość graniczną, jaką samorządy mogą 

przeznaczyć na obsługę długu publicznego. Wskazana metodologia obliczania 

możliwości obsługi zadłużenia obarczona jest wadami, do których w szczególności 

można zaliczyć:  

 obliczanie wskaźnika wyłącznie na podstawie wielkości historycznych (trzy lata 

poprzedzające rok budżetowy), bez uwzględnienia bieżącej sytuacji 

finansowej;  

 zastosowanie formuły, w której wydatki bieżące na obsługę długu znajdują się 

zarówno po lewej jak i po prawej stronie wzoru, co powoduje istotną 

deformację wskaźnika;  

 brak możliwości wyłączenia z łącznej kwoty spłaty zadłużenia, spłaty 

wynikającej  z restrukturyzacji zadłużenia.   

Konstrukcja wskaźnika prowadzi do kuriozalnych sytuacji, w których cześć 

samorządów, pomimo posiadanych środków na spłatę zadłużenia, zmuszana jest do 

wydłużenia okresu spłaty długu, co z kolei generuje dodatkowe koszty w postaci 

odsetek bankowych. Nie można również pomijać faktu podejmowania przez niektóre 

samorządy działań mających na celu poprawę wskaźnika takich jak sprzedaż lub 

stosowanie leasingu zwrotnego majątku czy  subrogacja długu.  Zdajemy sobie 

sprawę z potrzeby ograniczenia deficytu finansów publicznych zwracamy jednak 

uwagę, że nadmierne czy nieracjonalne restrykcje nałożone  na samorządy, 

utrudniają a w niektórych przypadkach uniemożliwiają prowadzenie lokalnych 

inwestycji, co wpływa negatywnie na tempo wzrostu PKB.” 

 

Ochrona zdrowia i polityka społeczna 

SYTUACJA FINANSOWA SZPITALI SAMORZĄDOWYCH 

23 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Powiatów 

Polskich i Najwyższej Izby Kontroli. Podczas tego spotkania rozmawiano m.in. 

o zadłużeniu w sektorze służby zdrowia. 
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Do dyskusji na temat sytuacji finansowej polskich szpitali samorządowych zaproszo-

nych zostało wielu ekspertów. 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, ekspert 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, który stał się częścią notatki 

pokontrolnej sporządzonej w związku z tą kontrolą, prowadziła Agnieszka 

Pachciarz, była prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. 

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. 

 

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 

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. 
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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 Minister-

stwa 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 

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. 
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ZMIANY USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ 

9 maja 2016 roku 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. 

 

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

starosta bocheński; Andrzej Płonka, wiceprezes zarządu ZPP, starosta bielski (woj. 

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. 
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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 W KRAJOWEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ DS. OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Sejmowa podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych, w lipcu 2016 roku, 

zajmowała się rozpatrzeniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

oraz niektórych innych ustaw. 

Wnioskodawcy uznali w nim, że Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych powinna składać się z samych przedstawicieli osób 

niepełnosprawnych. Po interwencji Związku Powiatów Polskich udało się 

zachować kompromis i członkowie samorządu pozostaną w Radzie. 

Rada będzie składała się z pięciu przedstawicieli organów administracji rządowej, 

pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Jak również przedsta-

wicieli organizacji pozarządowych, w tym: 

 po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 

i innych instytucjach dialogu społecznego, 

 po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej, reprezentatywnej 

w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 

 dwudziestu przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Dzięki interwencji ZPP udało się również przybliżyć termin dla wydania 

nowych legitymacji osób niepełnosprawnych, będą one wprowadzane od 

sierpnia 2017 roku.  

 

ADMINISTRACJA (OD)ZESPOLONA 

W październiku 2016 roku Związek Powiatów Polskich ocenił rządowy 

projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, negatywnie 

opiniując przedstawioną w projekcie propozycję odejścia od modelu 

administracji zespolonej w organizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

W wystąpieniu ZPP zawarto informację, że: „Budowanie pionowej administracji nie-

zespolonej nie sprzyja ani koordynacji działań w układzie międzyresortowym  ani nie 

sprzyja racjonalnemu wydatkowaniu środków publicznych w przypadku 
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„zachodzenia” na siebie kompetencji organów inspekcji z kompetencjami innych 

organów”. W dalszej części wystąpienia zapisano: „Abstrahujemy od tego, że 

przedstawiony projekt kompletnie kłóci się z zapowiadanym przez Ministra Rozwoju 

odchodzeniem od tzw. „polski resorowej” w kierunku koordynacji polityki 

międzyresortowej”. 

W odpowiedzi Główny Inspektorat Sanitarny, przypomniał, że w ponad 90-letniej 

historii funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organy Inspekcji funkcjo-

nowały wielokrotnie, zarówno jako administracja zespolona jak i niezespolona. 

„Od czasu wejścia w życie, w roku 1985, obowiązującej ustawy z dnia 14 marca 1985 

roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podejmowane kolejne próby zespolenia 

organów Inspekcji z administracją terenową (lata: 1998-2002, 2010 do chwili 

obecnej) nie sprzyjały sprawnemu wykonywaniu zadań i jednocześnie skutkowały 

każdorazowo podejmowaniem prób zmiany przepisów prawa w celu powrotu do 

struktury pionowej, jako optymalnej dla efektywności zadań realizowanych przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną. Stanowiska w tej sprawie na przestrzeni ostatnich 

sześciu lat przedstawiały zarówno reprezentatywne organizacje związkowe, organi-

zacje pracodawców, jak i sami pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uchwały 

w tej sprawie były przyjmowane przez Radę Sanitarno–Epidemiologiczną” – informo-

wał Marek Posobkiewicz. W dalszej części wystąpienia pisał także, że: „W przy-

padku konieczności prowadzenia działań kontrolno-interwencyjnych „pionowe” stru-

ktury zapewniają możliwość prowadzenia szybkich i spójnych działań zaradczych. 

Jest to szczególnie ważne w przypadku takich zdarzeń jak powodzie obejmujące 

rozległy obszar kraju, epidemie chorób zakaźnych, wprowadzenie na teren Polski 

artykułów spożywczych lub przeznaczonych do kontaktu z żywnością skażonych 

substancjami toksycznymi lub drobnoustrojami chorobotwórczymi. Przykładami 

takich sytuacji tylko w ciągu ostatnich kilku lat mogą być epidemia grypy H1N1 

(2009 r.), wielka powódź w dolinie Wisły (dwie fale kulminacyjne w 2010 r.), 

zagrożenie epidemią E. Coli STEC (2011 r.), zatrucia metanolem zawartym 

w sfałszowanych wyrobach alkoholowych”. 

W jego ocenie pionowe podporządkowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej było 

zawsze ważnym atutem, pozytywnie odbieranym i ocenianym przez kolejne misje 

ekspertów Unii Europejskiej zarówno w okresie przedakcesyjnym jak i po integracji 

Polski z Unią Europejską jako gwarancja sprawnego zarządzania bezpieczeństwem 

żywności w sposób jednolity i skoordynowany. 

Pozytywy wynikające z pionizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczą zarówno 

zarządzania pod względem instytucjonalnym, jak i kadrowym, finansowym i mery-

torycznym w odniesieniu do wszystkich szczebli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

W ocenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pionowe podporządkowanie struktur 

gwarantuje niezależność decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitar-

nego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego od władz lokalnych – 

wojewódzkich i powiatowych. 
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Odnosząc się do podniesionej przez Związek Powiatów Polskich kwestii, odchodzenia 

w projekcie ustawy od koncepcji tzw. „polski resortowej w kierunku koordynacji 

polityki międzyresortowej” szef Sanepidu zwraca uwagę, że Państwowa Inspekcja 

Sanitarna działa w oparciu o szeroką współpracę międzyresortową i międzyinsty-

tucjonalną, niezależnie od tego czy jej organy są usytuowane w administracji zespo-

lonej czy niezespolonej. Jako przykład podawał powiatowe programy przeciwdziałania 

narkomanii, które określają zadania w zakresie współpracy z powiatowymi stacjami 

sanitarno-epidemiologicznymi. 

Zdaniem Marka Posobkiewicza, o szerokiej współpracy międzyresortowej świadczą 

także liczne porozumienia o współpracy zawierane na szczeblu centralnym przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz na szczeblu wojewódzkim i powiatowym 

przez wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych z innymi służbami. 

Z udzielonej przez Głównego Inspektora Sanitarnego odpowiedzi wynika także, że 

przywrócenie pionowego podporządkowania organów Państwowej Inspekcji Sanitar-

nej nie wpłynie negatywnie na przepływ informacji pomiędzy organami Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej z wojewodą czy starostą. Wynika to m. in. z faktu, że organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadal będą podlegać procedurom postępowania 

w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządza-

niu kryzysowym, jak i z przepisów prawa materialnego. 

12 grudnia 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Ustrojowych 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

W programie posiedzenia znalazły się projekt dotyczący zmian w organizacji organów 

inspekcji sanitarnej przez ustanowienie administracji niezespolonej w przedmio-

towym obszarze. Zgodnie z uzasadnieniem przygotowanym przez resort zdrowia: 

„nowe rozwiązania przyczynią się do sprawnej realizacji jednolitej strategii i polityki 

rządu w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Takie rozwiązanie organizacyjne 

zapewni większą sprawność działania organów Inspekcji, ale także jest warunkiem 

koniecznym do uzyskania przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego 

pełnej koordynacji nad realizacją zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną.” 

Z taką argumentacją resortu zdrowia nie zgodziła się przedstawicielka Zwią-

zku Powiatów Polskich. W toku posiedzenia wskazano, że w uzasadnieniu 

do projektu nie zawarto żadnych argumentów, które przemawiałyby za 

wyższością administracji niezespolonej nad aktualną (zespoloną). Zapytani 

przez przedstawicielkę ZPP o zasadność proponowanych zmian i dane, w oparciu 

o które przygotowano nowelizację, projektodawcy nie wskazali ani jednego 

argumentu (poza „uzasadnieniem historycznym”), który wskazywałby, że nowe 

przepisy poprawią sprawność funkcjonowania Inspekcji. Wobec takiego 

stanowiska Ministerstwa Zdrowia, na wniosek ZPP, Zespół zaopiniował ww. 

projekt negatywnie. 
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RZECZYWISTA LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

27 października 2016 roku Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych odpo-

wiedział na stanowisko przyjęte 1 czerwca 2016 roku przez Zgromadzenie 

Ogólne ZPP. Z informacji wynika, że Elektroniczny Krajowy System 

Orzekania o Niepełnosprawności nie pozwala na ustalenie aktualnej liczby 

osób niepełnosprawnych zameldowanych lub przebywających na terenie 

danego powiatu. 

W czerwcowym stanowisku ZPP starostowie stwierdzali, że osoby niepełnosprawne 

nie mają zapewnionego równego dostępu do usług i świadczeń publicznych, a algo-

rytm rozdzielania środków na zadania realizowane przez powiaty oparty jest o mało 

wiarygodne dane.  

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych poinformował, że pomimo faktu, 

że Elektroniczny Krajowy System Orzekania o Niepełnosprawności jest 

jedynym systemem informatycznym w systemach orzecznictwa, w którym 

aktualizowane są informacje o populacji osób niepełnosprawnych w czasie 

(prawie) rzeczywistym, to na podstawie wygenerowanych z tego systemu 

danych nie można ustalić aktualnej liczny osób niepełnosprawnych 

zameldowanych lub przebywających na terenie określonego powiatu, 

ponieważ: 

 pełne dane gromadzone są od dnia 1 stycznia 2008 r., co oznacza, że w syste-

mie nie ma danych o osobach z orzeczoną niepełnosprawnością przed tą datą; 

 nie są aktualizowane na bieżąco dane o zmarłych osobach; 

 gromadzone dane dotyczą wyłącznie osób zaliczonych do osób niepełno-

sprawnych lub stopnia niepełnosprawności, co oznacza, że w systemie nie są 

gromadzone dane z innych systemów orzeczniczych (Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz służb 

mundurowych). 

O braku relacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz obsługiwanymi przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, 

dublowaniu się części danych w systemach także przedstawiciele resortu rodziny, 

pracy i polityki społecznej informowali 17 czerwca 2016 r. podczas posiedzenia 

roboczego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. Wówczas także z przedstawionych informacji można było wywniosko-

wać, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nie jest zainteresowane roz-

wiązaniem sygnalizowanego problemu poprzez integracje systemów informaty-

cznych. 

Otrzymana pisemna odpowiedź nie wskazuje również na to, aby planowane były 

jakiekolwiek zmiany w tym zakresie. 
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Administracja publiczna i bezpieczeństwo obywateli 

AUDYT FINANSÓW PUBLICZNYCH 

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 Marek 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 niewystar-

czające z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania systemu audytu wewnę-

trznego, 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. 

 

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 

Związek Powiatów Polskich negatywnie wypowiedział się o rządowych 

propozycjach nowelizacji ustawy o RIO. Zdaniem ZPP zaproponowane 

w projekcie nowelizacji rozwiązania bezpośrednio uderzają w konstytucyjnie 

zagwarantowaną samodzielność JST. 

Do Komisji Wspólnej Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynął projekt ustawy 

o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych autorstwa Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zaproponowane rozwiązania są jednak, w opinii 

Związku Powiatów Polskich, nie do zaakceptowania. 

Szczególny sprzeciw budził pomysł poszerzenia zakresu funkcji kontrolnej regio-

nalnych izb obrachunkowych o kryterium gospodarności w zakresie tytułów dłużnych. 

Jak przypominał ZPP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jednostki samo-

rządu terytorialnego mogą zaciągać dług na okres przekraczający rok budżetowy 

jedynie na pokrycie deficytu spowodowanego wydatkami majątkowymi. Zatem 

kontrola gospodarności w tym zakresie będzie polegała de facto na ocenie 

racjonalności ponoszenia wydatków majątkowych, w szczególności realizacji 

poszczególnych inwestycji. Tymczasem istotą samorządności jest samodzielne 

decydowanie przez wspólnotę o sprawach jej dotyczących. 

„Nie widzimy żadnego uzasadnienia dla sytuacji, w której regionalne izby obrachun-

kowe miałyby  recenzować – nawet w niewiążącej formie kontrolnej – rozstrzygnięcia 

poszczególnych wspólnot o najważniejszych dla nich przedsięwzięciach” - informował 

ZPP, dodając, że: „Diagnoza uzasadniająca zaproponowaną zmianę jest wadliwa”. 

Zmiana ma bowiem skuteczniej „przeciwdziałać niekorzystnym tendencjom 

związanym z nadmiernym zadłużaniem się jednostek samorządu terytorialnego. 
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Tymczasem zgodnie z najnowszym dostępnym biuletynem kwartalnym Ministerstwa 

Finansów Zadłużenie sektora finansów publicznych I kw/2016 dług podsektora 

samorządowego w I kwartale w stosunku do końca 2015 roku spadł zarówno 

w ujęciu kwotowym (z 72,1 mld zł do 70,8 mld zł), jak i w ujęciu procentowym 

w strukturze całego długu publicznego (z 8,2% do 7,9%)”. 

„Niefortunne jest także posługiwanie się spektakularnym przykładem gminy 

Ostrowice. Jak zostało wskazane przez NIK – sytuacja w tej gminie była spowodo-

wana również spóźnioną reakcją właściwej regionalnej izby obrachunkowej 

– w zakresie już posiadanych kompetencji” – podkreślało ZPP. 

Kolejną negatywnie ocenianą przez Związek zmianą jest poszerzenie zakresu funkcji 

kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych o kryterium rzetelności. Także i tu 

w ocenie ZPP trudno było znaleźć jakiekolwiek racjonalne umotywowanie tej 

propozycji. W uzasadnieniu wskazuje się, że „przyczyni się to do zwiększenia 

przejrzystości finansów publicznych”. Jednakże ZPP nie dostrzega związku 

przyczynowo-skutko-wego między zmianą a oczekiwanym skutkiem. 

Zgodnie z uzasadnieniem zmiana ma „otworzyć lokalnej wspólnocie możliwość 

pełniejszego dostępu do informacji, a poprzez to pozwolić na dokonywanie w pełni 

świadomych wyborów władz lokalnych”. Komentarz samorządowców jest tu 

jednoznaczny. 

„Kategorycznie sprzeciwiamy się zawartej w przywołanym stwierdzeniu sugestii, że 

brak uprawnienia regionalnych izb obrachunkowych do kontroli rzetelności powoduje 

nieświadome wybory władz poszczególnych wspólnot samorządowych. Sugestia taka 

jest obraźliwa dla obywateli” – ripostował prezes Ludwik Węgrzyn. 

Nie ma także legalnej definicji rzetelności jako kryterium kontroli czy oceny. W prak-

tyce jest to kryterium sprowadzające się do ustalenia pozaprawnego standar-

du/modelu postępowania i oceny pod kątem spełnienia tego standardu przez 

kontrolowaną jednostkę. A to oznacza, że organ kontroli będzie miał prawo do 

jednostronnego i autorytatywnego wyznaczania standardu postępowania jednostki 

według własnego uznania. Problem ten był już dostrzegany w piśmiennictwie, o czym 

pisała np. prof. Krystyna Pawłowicz w artykule „Mit nietykalności” (publ. „Kontrola 

państwowa” 6/2000 s. 79). 

Problem pogarsza fakt, że w przypadku regionalnych izb obrachunkowych nie ma 

struktury centralnej (nie jest nią Krajowa Rada RIO), tak jak ma to miejsce 

w odniesieniu do Najwyższej Izby Kontroli. Oznacza to, że w stosunku do JST 

stosowanych będzie 16 standardów. „Zjawisko stosowania różnych standardów jest 

widoczne nawet w przypadku obecnie istniejącego kryterium legalności – gdzie 

poszczególne RIO odmiennie interpretują przepisy. Szczególnie jest to widoczne 

w zakresie interpretacji przepisów regulujących system oświaty” – podawało ZPP. 

W ocenie Związku nie do przyjęcia jest także proponowany sposób rozszerzenia 

zakresu podmiotowego działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych. 
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Potrzebna jest tu poważna dyskusja ustrojowo-finansowa a nie doraźne rozszerzenie 

zakresu podmiotowego działalności kontrolnej. 

Skrytykowana została także proponowana zmiana sposobu przeprowadzania 

konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej. Z projektu wynika bowiem, 

że konkurs na stanowisko prezesa regionalnej izby obrachunkowej ma być prze-

prowadzany już nie przez kolegium regionalnej izby obrachunkowej działające in 

gremio, lecz przez komisję konkursową powoływaną przez Prezesa Rady Ministrów. 

Jak ocenia ZPP, w składzie komisji konkursowej bezwzględną większość będą 

stanowili przedstawiciele administracji rządowej, więc to oni w praktyce będą 

przesądzali o wyniku konkursu. „Jeśli już miałaby być przeprowadzona jakakolwiek 

zmiana w sposobie przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachun-

kowej, to wymagałaby ona zrównoważenia wpływu poszczególnych grup na wybór 

prezesa. Przykładowo – można wyobrazić sobie przeprowadzenie konkursu, w którym 

w równym stopniu reprezentowani byliby: przedstawiciele rządu, przedstawiciele 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Krajowej Reprezentacji 

RIO” – proponuje ZPP. 

Związkowi nie podobało się także przyznanie Prezesowi Rady Ministrów możliwości 

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o odwołaniu prezesa izby 

w przypadkach wysoce ocennych. Jego zdaniem zmiana ta prowadzi do silniejszego 

podporządkowania regionalnych izb obrachunkowych Radzie Ministrów. 

Związek Powiatów Polskich zwrócił ponadto uwagę na niejasność przepisów przej-

ściowych w odniesieniu do prezesów regionalnych izb obrachunkowych. Projekto-

dawcy uznali za zasadne wskazanie, że dotychczasowe stosunki pracy z zastępcami 

prezesów izb i etatowymi członkami kolegiów pozostają bez zmian oraz że 

pozaetatowi członkowie kolegium pełnią swe funkcje do czasu powołania nowych. 

Pominięcie w tym przepisie prezesów regionalnych izb obrachunkowych oznaczałoby 

zatem, że ich stosunek pracy miałby wygasać. Przy czym skutek ten nie jest jednak 

nigdzie wskazany. „Niezbędne jest zatem wyjaśnienie, czy mamy do czynienia z wa-

dliwym zredagowaniem przepisów przejściowych, czy w praktyce z próbą obsadzenia 

stanowisk prezesów regionalnych izb obrachunkowych osobami wybranymi przez 

przedstawicieli rządu” - zauważa Ludwik Węgrzyn. 

Zdaniem ZPP, autorzy projektu nie dokonali również rzetelnej oceny skutków 

finansowych. Mimo tego, że projekt wprowadza nowe kompetencje dla regionalnych 

izb obrachunkowych, to w uzasadnieniu czytamy, że „nie wywołuje skutków finanso-

wych dla budżetu państwa”. Zdaniem ZPP, pojawia się w związku z tym pytanie 

jakimi zasobami będą realizowały regionalne izby obrachunkowe swoje nowe zada-

nia. Dodaje przy tym, że izby już dzisiaj nie są w stanie zagwarantować właściwych 

warunków wynagradzania, skutkiem czego zauważalna jest duża rotacja pracowni-

ków zatrudnionych w wydziałach kontroli gospodarki finansowej oraz informacji, 

analiz i szkoleń. 
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ART. 32 USTAWY OKOŁOBUDŻETOWEJ 

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek Powiatu strzyżowskiego 

o stwierdzenie czy art. 32 ustawy okołobudżetowej jest zgodny z Konsty-

tucją RP. 

3 sierpnia 2016 r. Trybunał stwierdził wadliwość zakresu zaskarżenia i wydał 

postanowienie odmawiające nadania dalszego biegu wnioskowi. 

 

WYDAWANIE POZWOLEŃ NA BROŃ – NOWE ZADANIE STAROSTÓW 

W listopadzie 2016 roku do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o broni i amunicji 

mający zastąpić aktualną ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Według 

posłów projektodawców to starostowie mają wydawać pozwolenia na broń. 

Marszałek Sejmu skierował ww. projekt do zaopiniowania przez ZPP. 

Jak przekonują wnioskodawcy, zmiana ta jest podyktowana przede wszystkim 

koniecznością uzyskania pełnej harmonizacji polskiego ładu prawnego dotyczącego 

kontroli nabywania i posiadania broni palnej z przepisami obowiązującymi w Unii 

Europejskiej. Istniejące przepisy tej zgodności nie zapewniają – a niektóre, 

odziedziczone po poprzednim ustroju regulacje nie przystają do porządku prawnego 

wolnego państwa demokratycznego.  

Zmiany wprowadzane przez proponowaną ustawę w stosunku do istniejących 

przepisów prawa to: 

 wprowadzenie unijnej klasyfikacji kategorii i rodzajów broni palnej; 

 jednoznaczne zdefiniowanie wszystkich pojęć używanych w ustawie, w celu 

uniknięcia obecnych problemów z interpretacją zapisów poszczególnych 

artykułów; 

 zmiana organu wydającego pozwolenia – pozwolenia mieliby wydawać 

starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu, podobnie jak to miało 

miejsce w II Rzeczpospolitej dla odciążenia Policji z zadań natury admini-

stracyjno-biurowej; 

 precyzyjne określenie przesłanek wykluczających możliwość posiadania broni 

– bycie karanym za pewne przestępstwa, występowanie określonych stanów 

chorobowych lub istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego zbyt 

młody wiek, brak stałego miejsca zamieszkania. Każda osoba, która nie 

podlega tym wyłączeniom, może mieć obywatelską kartę broni, jeżeli 

przedstawi uzasadniony powód posiadania broni; 

 odejście od pozwoleń na broń wydawanych „do celu” i zastąpienie ich 

pozwoleniami podzielonymi na trzy poziomy dostępu, związane z poziomami 

kompetencji posiadacza broni; 

 stworzenie ogólnopolskiego, jednolitego komputerowego systemu 

ewidencjonowania wszystkich pozwoleń na broń i wszystkich egzemplarzy 

broni, oraz wszystkich transakcji sprzedaży. 
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Tak więc, zgodnie z zamierzeniem projektodawców, pozwolenie na broń będzie 

wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez starostę lub prezydenta miasta 

na prawach powiatu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub 

siedzibę podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia. Pozwolenie na broń 

będzie wydawane na czas nieokreślony, z wyjątkiem pozwolenia rozszerzonego, 

które wydawane będzie na 5 lat. 

Pozwolenia na broń nie będzie wydawane osobie:  

 która nie ma ukończonych 21 lat; 

 która została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

z użyciem przemocy;  

 która została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności 

lub ograniczenia wolności za umyślne przestępstwo inne niż opisane w pkt 2;  

 która została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności 

za nieumyślne przestępstwo:  

 przeciwko życiu i zdrowiu, 

 przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca 

zbiegł z miejsca zdarzenia; 

 u której stwierdzono wymienione w projekcie stany chorobowe lub istotne 

zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; 

 nieposiadającej miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wydanie pozwolenia na broń będzie odpłatne, a opłata stanowić będzie 

dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

Projektodawcy mówią o samych plusach ustawy i tak w uzasadnieniu czytamy, że 

projektowane zmiany wpłyną pozytywnie na rozwój regionów, poprzez zwiększenie 

liczby miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw. Obywatele zaktywizują się społecznie, 

czemu będą sprzyjały kluby i stowarzyszenia strzeleckie oraz kolekcjonerskie. 

W wyniku zbliżenia przepisów prawnych dotyczących posiadania i używania broni 

przewiduje się także rozwój współpracy transgranicznej z sąsiadującymi krajami Unii 

Europejskiej, zarówno w zakresie wymiany sportowej, jak też organizowania 

przedsięwzięć o charakterze historyczno-patriotycznym. 

 

Ustrój 

ZMIANY USTROJOWE NIE SĄ PLANOWANE 

W listopadzie 2016 roku poseł Jakub Kulesza skierował interpelację do ministra 

spraw wewnętrznych i administracji w sprawie planowanej likwidacji 

powiatów.  
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Do przedstawionych przez Pana posła tez o likwidacji powiatów odniósł się podse-

kretarz stanu w MSWiA Sebastian Chwałek. Jak czytamy w uzasadnieniu, z uwagi 

na szczególną wartość jaką jest stabilność struktur administracyjnych państwa, nie 

jest planowane - na dzień dzisiejszy - dokonanie zasadniczych zmian w istniejącym 

podziale terytorialnym państwa. 

Należy wskazać, że aktualnie brak jest wiążących decyzji dotyczących 

przyszłych rozwiązań w omawianym obszarze, bowiem ewentualne zmiany 

muszą zostać poprzedzone szczegółowymi analizami, w tym również 

w zakresie kosztów związanych z ich wprowadzeniem. Warto również 

podkreślić, że prace nad wprowadzeniem ewentualnych korekt podziału terytorial-

nego państwa wymagają zarówno czasu, jak i wieloaspektowej analizy, w tym debaty 

publicznej i nie mogą być prowadzone pospiesznie. 

Argumenty dotyczące przeprowadzenia ewentualnych zmian zostaną z całą 

starannością przeanalizowane i będą znaczącym głosem w dyskusji nad oceną 

obowiązującego podziału terytorialnego kraju. 

 

INSPEKCJA NADZORU BUDOWALNEGO 

5 grudnia 2016 roku Związek Powiatów Polskich przyjął stanowisko 

w sprawie docelowej struktury Inspekcji Nadzoru Budowlanego. 

W przedmiotowym wystąpieniu zapisano: „W opracowanym przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego przewi-

dziano likwidację powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i utworzenie na 

ich miejsce okręgowych inspektoratów – oczywiście już jako administracji rządowej 

niezespolonej. Jest to kolejny w ostatnim czasie projekt, który przewiduje tworzenie 

administracji specjalnych nie powiązanych w żaden sposób ze strukturą samorządu 

terytorialnego. W ten sposób odradza się myślenie o państwie jako strukturze 

resortowej. Model taki funkcjonował w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i został 

zarzucony na początku lat 90. ubiegłego wieku. Stało się to nieprzypadkowo. 

Państwo subsydiarne – a takim jest Polska w świetle obowiązującej Konstytucji 

– z samej swojej natury musi być oparte o strukturę terytorialną. 

W ramach toczących się konsultacji społecznych Związek Powiatów Polskich 

jednoznacznie opowiedział się przeciwko zmianie struktury Inspekcji Nadzoru 

Budowlanego. W uzasadnieniu nie tylko odniósł się do kwestii aksjologicznych, lecz 

również podkreślił aspekty społeczne i ekonomiczne. Wskazał w szczególności, 

że okręgowi inspektorzy nadzoru budowlanego jako organ pierwszej instancji 

nadzoru spowodują oddalenie urzędu od inwestorów i konieczność załatwiania spraw 

niekiedy w odległości ponad 50 km od miejsca zamieszkania. Nie zmniejszą się 

również koszty prowadzenia Inspekcji. Ewentualne nieduże oszczędności na kosztach 

administracyjnych zostaną z nawiązką zużyte na zwiększone koszty dojazdów na 

kontrole ze względu na większe odległości. 
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Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na te uwagi. Projekt Kodeksu urbanistyczno – 

budowlanego nie trafił też jeszcze do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. Z tym większym zdziwieniem i oburzeniem Związek Powiatów 

Polskich przyjmuje aktualnie wydane powiatowym inspektorom nadzoru 

budowlanego przez wojewódzkich inspektorów polecenia przygotowania mapy 

podziału województw na poszczególne okręgi, a także przeanalizowanie potencjalnej 

lokalizacji i warunków lokalowych przyszłej siedziby okręgowych inspektoratów 

nadzoru budowlanego. Polecenia takie odczytujemy jednoznacznie jako 

równoznaczne z fasadowością prowadzonych konsultacji. Wygląda na to, że 

niezależnie od podnoszonych argumentów, rządzący już podjęli decyzję o docelowym 

kształcie inspekcji. 

W związku z tym Związek Powiatów Polskich jeszcze raz podkreśla swój 

zdecydowany sprzeciw wobec zastępowania powiatowych inspektoratów 

nadzoru budowlanego inspektoratami okręgowymi. 

Jednocześnie w przypadku wprowadzenia takich zmian będzie rekomendował 

rozważenie przez poszczególne powiaty zasadności dalszego nieodpłatnego 

udostępniania pomieszczeń starostwa dla administracji rządowej.” 

 

Fundusze zewnętrzne 

LOKALNE STRATGIE ROZWOJU 

19 stycznia 2016 r. do biura ZPP wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotycząca definicji obszarów wiejskich, zawartej 

w Umowie Partnerstwa. 

Sprawa dotyczy części samorządów powiatowych, które mają kłopot 

z finansowaniem projektów z lokalnych strategii rozwoju. Problemy te wyni-

kają z rozporządzenia regulującego finansowanie projektów. Zapisy rozporządzenia 

uniemożliwiały ubieganie się o pomoc w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) 

powiatom, które są członkami Lokalnych Grup Działania (LGD), ale mają siedzibę 

w miastach pow. 20 tys. mieszkańców. 

W tej sprawie interweniowali w ministerstwie zarówno przedstawiciele 

samorządów, w tym Związek Powiatów Polskich, jak i przedstawiciele 

Lokalnych Grup Działania. 

Powodem problemów części powiatów jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-

wania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 9 października 

2015 r., poz. 1570). 
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Już w grudniu 2015 r. Związek Powiatów Polskich interweniował w resorcie rolnictwa 

w sprawie niekorzystnych dla części powiatów przepisów tego rozporządzenia. 

W swojej interwencji ZPP przytoczył zarówno argumentację za zmianą zapisów, jak 

i pokazał historię apeli na rzecz tych zmian, z którymi wystąpili w trakcie konsultacji 

projektu rozporządzenia zarówno przedstawiciele środowiska samorządowego, jak 

i Lokalnych Grup Działania. 

W nadesłanej do ZPP odpowiedzi dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich MRiRW, podkreślił, że definicja obszarów wiejskich, zawarta w Umowie Partner-

stwa („przez obszar wiejski objęty LSR rozumie się obszar gmin wiejskich, miejsko-

wiejskich i miejskich objęty LSR, z wyłączeniem obszaru miast zamieszkałych przez 

więcej niż 20 tys. mieszkańców”) daje możliwość przyznania pieniędzy wyłącznie na 

te operacje, które są realizowane na tak rozumianym obszarze wiejskim. Jak 

wyjaśnia ministerstwo, niezależnie od brzmienia katalogu beneficjentów pomocy, nie 

ma możliwości realizacji inwestycji poza tak rozumianym obszarem wiejskim, czyli 

np. w miastach pow. 20 tys. mieszkańców. 

W interwencjach ZPP i innych zgłaszających zwracano jednak uwagę na uczyniony 

w rozporządzeniu wyjątek od tej zasady. A także na to, że wyjątek ten obejmuje 

tylko gminy (których siedziba znajduje się poza „obszarem wiejskim” objętym LSR). 

Dla powiatów takiego wyjątku już nie uczyniono. 

Na tę uwagę ministerstwo odpowiada, iż „nieobjęcie tych gmin wsparciem oznacza-

łoby wykluczenie ich z procesu aktywnego wdrażania LSR, mimo statusu członka 

LGD. Bez gminy wdrażanie LSR nie byłoby w ogóle możliwe.” Resort dodawał, że 

nawet w przypadku gmin objętych wyjątkiem nie ma możliwości finansowania 

inwestycji w miastach, w których znajduje się ich siedziba (tzn. poza „obszarem 

wiejskim” objętym LSR). 

Ostatecznie jednak pozytywny skutek przyniosły starania podjęte przez 

Związek Powiatów Polskich w celu umożliwienia powiatom mającym 

siedzibę w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców korzystanie ze wsparcia 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 

lokalnych strategii rozwoju. 

W grudniu 2016 roku, resort rozwoju wsi przyjął postulat ZPP zmiany zapisów 

niekorzystnych dla części środowiska powiatowego i zobowiązał się do jego 

wprowadzenia przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia.  

W projekcie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 

powyższe rozporządzenie wprowadzono propozycje następującego brzmienia §3 

ust. 4 „O pomoc może ubiegać się również (…) powiat, który nie spełnia warunku 

określonego w ust 1. Pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład 

tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1”. 

Zmianę tą resort rolnictwa uzasadnił następująco: Ze względu na fakt, iż o pomoc 

w ramach przedmiotowego poddziałania mogą ubiegać się także jednostki samorządu 

terytorialnego będące powiatami, zasadnym jest wprowadzenie do rozporządzenia 

analogicznej regulacji dotyczącej powiatów, co znalazło odzwierciedlenie w § 1 pkt 1 
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lit. b i pkt 13 lit. d projektowanego rozporządzenia. Biorąc pod uwagę, że w skład 

powiatu mogą wchodzić zarówno gminy, których obszar jest objęty Lokalną Strategią 

Rozwoju (LSR), jak i te które nie są objęte LSR ze środków której powiat ubiega się 

o wsparcie, koniecznym jest zapewnienie żeby operacje zakładające inwestycje 

realizowane były na obszarze tych gmin, które są objęte LSR. 

 

FUNDUSZE DLA SZKÓŁ ROLNICZYCH 

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało nowelizację tzw. ustawy wdrażającej 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, czyli ustawy o finansowaniu 

wspólnej polityki rolnej. Resort uznał, że obecne możliwości pozyskania pieniędzy 

z budżetu państwa na tzw. wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych 

w projektach są niewystarczające. Szkoły rolnicze, prowadzone m.in. przez powiaty, 

nie mogą bowiem ubiegać się o takie finansowanie (w formie pożyczki z Banku 

Gospodarstwa Krajowego). Dzięki nowelizacji samorządowe jednostki 

budżetowe, realizujące operacje finansowane z PROW 2014-2020 w ramach 

działania transfer wiedzy i działalność informacyjna, będą miały taką 

możliwość. 

Wymienione działanie PROW 2014-2020 ma dwa poddziałania: wsparcie dla działań 

w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności oraz wsparcie dla 

projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych. 

W przypadku pierwszego dofinansowanie można pozyskać na projekty szkoleniowe, 

ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników lub właścicieli 

lasów w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej oraz leśnictwem. 

Organizowane kursy, warsztaty, szkolenia będą mogły dotyczyć zarządzania 

gospodarstwem, technologii, organizacji produkcji, bezpieczeństwa pracy, 

marketingu, rachunkowości, ubezpieczeń, finansowania, ochrony środowiska, 

spółdzielczości, funkcjonowania grup producenckich. 

Drugie poddziałanie zapewnia finansowanie tzw. projektów demonstracyjnych 

(np. praktycznych sesji szkoleniowych) i działań informacyjnych, służących 

upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk. Chodzi o umożliwienie 

rolnikom lub właścicielom lasów praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które 

zostały przetestowane i są możliwe do stosowania w sektorach produkcji rolnej, 

leśnej lub w przetwórstwie rolno-spożywczym. Projekty demonstracyjne powinny 

dotyczyć w szczególności technologii i organizacji produkcji, przetwarzania 

produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz ochrony środowiska 

i klimatu. Co istotne, kosztem kwalifikowanym do refundacji są wydatki inwestycyjne 

na dostosowanie obiektów demonstracyjnych do prowadzenia zajęć praktycznych. 
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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 oraz 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 otrzymywa-

nych 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 roku sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich 

przeprowadził 36 różnego rodzaju prac badawczych. 

W okresie sprawozdawczym zbierano uwagi do następujących projektów:  

 kryteriów wyboru projektów, m.in. dla gospodarki wodno-ściekowej i targo-

wisk, 

 ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania 

zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 

o zmianie ustawy o finansach publicznych, 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zakresu pro-

jektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy 

wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji, 
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 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, 

 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, 

 ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego 

przedsiębiorców, 

 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stan-

dardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, 

 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników ekonomiczno-

finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, 

 ustawy – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe, 

 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego, 

 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, 

 Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, 

 ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego praco-

wników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczni-

czych, 

 rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorial-

nego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
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 ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 

niektórych innych ustaw, 

 rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017, 

 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej, 

 ustawy o zamianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, 

 ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz niektórych 

innych ustaw, 

 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finanso-

wanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

 zmian Wytycznych w zakresie realizacji  projektów finansowanych ze środków 

Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, 

 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych wprowadzający tzw. sieć szpitali, 

 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego 

i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demon-

stracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy 

i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020, 

 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki 

zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii, 

 ustawy o Poznańskim Związku Metropolitarnym. 

Prowadzona była także diagnoza barier rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 

a także zbierane były informacje o skali niedofinansowania szkolnictwa ponadgimna-

zjalnego i dysonansu pomiędzy kwotami uzyskiwanymi z subwencji oświatowej 

a faktycznie przeznaczanymi przez powiaty na finansowanie kształcenia ponadgimna-

zjalnego.  

Realizowane było badanie potrzeb szkoleniowych JST w zakresie procesu inwestycyj-

nego w sieci szerokopasmowe. Wyniki badania posłużyły do wsparcia Ministerstwa 

Cyfryzacji w projekcie szkoleniowym, którego celem było podniesienie wiedzy i kwali-

fikacji pracowników Zarządów Dróg Powiatowych, Powiatowych Oddziałów Dokumen-

tacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wydziałów inwestycji, wydziałów informatyki, wy-

działów zamówień publicznych, wydziałów administracyjnych, a także spółek 

komunalnych i jednostek pomocniczych. 

We wrześniu 2016 r. ZPP zwrócił się do samorządów powiatowych z prośbą o prze-

syłanie pytań oraz dostrzeżonych w praktyce problemów związanych z podatkiem 

VAT. 
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Prowadzone było także zbieranie danych dotyczących liczby jachtów i łodzi w Polsce 

(dotyczyło to tych jednostek, które zawarte są w rejestrach prowadzonych przez 

starostów na podstawie przepisów art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ry-

bactwie śródlądowym – Dz. U. z 2015 r. poz. 652). Działanie to wynikało z prośby 

skierowanej do ZPP przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

 

Działalność doradcza i informacyjna 

W ramach tytułowych działań Związek Powiatów Polskich w 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 przeprowadził 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 są  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 zróżnicowanej 

formie angażował się w realizację różnego rodzaju konferencji. 

Najważniejsze z nich wymieniono poniżej. 

 

DOLNOŚLĄSKI KONGRES SAMORZĄDOWY 

23 marca 2016 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbył się 

Dolnośląski Kongres Samorządowy. Stanowił 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 
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systemu oświaty i map potrzeb zdrowotnych. Na koniec zastanawiano się nad 

modelem ustroju państwa i rolą samorządu. 

 

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 ZPP oraz Marek Wójcik – ekspert ZPP. 

 

II EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW 

5 i 6 kwietnia 2016 roku 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 

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

drugorzędną, podniósł problematykę finansowania JST. 

 

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. 

 

OGÓLNOPOLSKA SAMORZĄDOWA DEBATA OŚWIATOWA 

2 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Samorządowa 

Debata Oświatowa, której organizatorami było 6 ogólnopolskich organizacji 

samorządowych, w tym Związek Powiatów Polskich. 

W trakcie spotkania wypracowano wspólne stanowisko środowiska samorządowego 

w sprawie realizacji i finansowania zadań oświatowych przez samorządy, które 

przekazane zostało minister edukacji narodowej. 

- My, samorządowcy nie chcielibyśmy ciągle mówić o pieniądzach, zadania 

edukacyjne traktujemy szczególnie. Myślimy o dobrych programach oświatowych, 

aby wychowywać dobrych Polaków ale musimy skupić się na sfinansowaniu 
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warunków, w których ten proces będzie przebiegał - postulował Marek Olszewski, 

współprzewodniczący zespołu ds. edukacji, kultury i sportu KWRiST, wójt gminy 

Lubicz. 

- Może państwa zaskoczę, ale się z państwem zgodzę - powiedziała minister Anna 

Zalewska po wysłuchaniu szeregu postulatów wypracowanych przez środowisko 

samorządowe.  

 

- Minister edukacji musi zadbać o cały system edukacji, pilnować każdego elementu 

począwszy od dziecka, przez nauczycieli, po finansowanie. Najważniejsza jest 

systematyczna, długotrwała i zabezpieczająca interesy wszystkich podmiotów 

polityka, którą wraz z premierem Morawieckim zaprezentujemy 24 czerwca 

w Wałbrzychu - kontynuowała Anna Zalewska. 

- Bez samorządów nie da się zrealizować celów polityki oświatowej. Żaden Minister 

edukacji nie osiągnie sukcesu bez współpracy z samorządem – apelowała Ewa 

Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM w Lublinie. 

W wypracowanym stanowisku samorządowcy postulują, aby w systemie finanso-

wania uwzględnić faktyczne koszty funkcjonowania oświaty, w tym wielkości oddzia-

łów, a także zapewnić odpowiednie finansowanie nowych zadań oświatowych 

w formie wzrostu dochodów własnych albo subwencji, a nie dotacji. Podkreślają 

także potrzebę pilnej nowelizacji Karty Nauczyciela, jako elementu przystającego do 

współczesnych wyzwań rozwojowych oraz możliwości finansowych państwa 

(motywowanie nauczycieli, pensum dydaktyczne, system kształcenia nauczycieli). 
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Wskazują też, że pochopna likwidacja gimnazjów nie rozwiąże problemu jakości 

kształcenia ogólnego, natomiast spowoduje zmarnowanie dorobku ostatnich lat 

i nowe koszty na kilka następnych. Problemem nie jest bowiem ustrój szkolny, lecz 

programy nauczania (ważne jest, kiedy, jak i czego, a nie gdzie uczymy). 

W trakcie debaty samorządowcy mieli okazję do pracy w 3 zespołach problemowych 

skupionych wokół tematów finansowania edukacji gminnej (przedszkolnej, 

podstawowej, gimnazjalnej), kształcenia ogólnego, szkolnictwa zawodowego oraz 

doskonalenia zawodowego nauczycieli (wynagrodzenia nauczycieli, pensum, 

powiązanie z przepisami Karty Nauczyciela). 

Ważną kwestią poruszoną podczas debaty był także postulat wprowadzenia 

profesjonalnego doradztwa zawodowego dla uczniów podejmujących ścieżkę 

kształcenia na jak najwcześniejszych etapach, promocji kształcenia zawodowego oraz 

radykalnej zmiany systemu doskonalenia nauczycieli prowadzących teoretyczne 

i praktyczne zajęcia zawodowe. 

Podczas spotkania obecni byli m.in. Rafał Grupiński, przewodniczący sejmowej 

Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; Krystyna Szumilas, była minister edukacji 

narodowej, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; 

Krzysztof Baczyński, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa 

Polskiego. 

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Robert Godek, wiceprezes Zarządu ZPP, 

starosta strzyżowski; Andrzej Szymanek, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

ZPP, starosta wieruszowski; Walery Czarnecki, starosta lubański; Marek Kurpis, 

wicestarosta raciborski; Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura ZPP oraz 

Katarzyna Liszka-Michałka, ekspert z biura ZPP zasiadająca w zespole ds. edu-

kacji KWRiST. 

W czasie spotkania odbyła się także debata pt. „Jakość edukacji priorytetem 

samorządów”, w której udział wzięli: Anna Zalewska; Wojciech Kaczmarczyk, 

sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego; Ewa 

Dumkiewicz-Sprawka; Mariusz Tobor, ekspert finansów samorządowych z firmy 

VULCAN; prof. Antoni Jeżowski z Instytutu Badań w Oświacie oraz Alina 

Bałdyga-Kozińska – przedstawicielka szkół społecznych i Wojciech Starzyński 

– prezes zarządu Fundacji „Rodzice szkole”. Debatę poprowadził Tomasz Krzyżak 

– dziennikarz Rzeczpospolitej. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA OBSZARACH WIEJSKICH 

13 czerwca 2016 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się semi-

narium pt. „Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich – potrzeby 

zmian”. Jednym z panelistów był prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, 

starosta bocheński Ludwik Węgrzyn. 
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Planowanie przestrzenne obszarów wiejskich jest chaotyczne i pełne biurokracji. Zaś 

studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego często nie 

odzwierciedla rzeczywistości i jest tylko kosztownym kłopotem. To część z twierdzeń 

jakie padały podczas tego seminarium. 

Spotkanie otworzył szef resortu rolnictwa – Krzysztof Jurgiel. Minister przypomniał, 

że 1994 r. przyjęto ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która 

zmieniła zasady planowania w Polsce. 

- Po 20 latach oceniam, że te zmiany były niewłaściwe – podawał. – Ostatnie 10-15 

lat to dzika zabudowa, nie tylko na wsi, ale i w miastach. Niewydolność „aparatu 

planistycznego" oraz koszty powodują, że większość gmin czy miast korzysta z tzw. 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, co z punktu widzenia planowania 

jest niewłaściwe – zaznaczył Krzysztof Jurgiel. 

Minister poinformował też o tym, że we współpracy z resortem infrastruktury podjęta 

została współpraca prowadząca do przygotowania zmian w prawie - tak aby 

planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich, czyli także w zakresie miast do 

20 tys. mieszkańców, nie stanowiło bariery w rozwoju tych miejscowości. 

Jednocześnie tak, aby jak najmniej kłopotów mieli zarówno inwestorzy, jak i rolnicy. 

A jednocześnie, aby miasta i wsie chroniły krajobrazy i widoki. Minister zapowiedział 

ponadto, że wnioski z tego seminarium zostaną także przekazane ministrowi 

infrastruktury. 

Następnie Tomasz Filipowicz i Artur Kosicki, autorzy komentarza do ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawili swoje refleksje 

na temat obecnego prawa. W ich ocenie warto byłoby wrócić do planu 

zagospodarowania ogólnego. Obecnie mamy bowiem do czynienia z chaosem 

planistycznym. 

Ludwik Węgrzyn, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński 

zaznaczał, że planowanie przestrzenne nie leży w kompetencjach powiatu a gminy. 

- Do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej 

na terenie gminy - w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego – podawał. Obecnie planami zagospodarowania objęte jest ok. 30 

proc. obszaru kraju. 

– Dziś droga dojścia do celu inwestycyjnego to gehenna. Jedną z przyczyn jest 

wieloinstancyjne postępowanie administracyjne, przez które sprawy ciągną się latami 

– mówił Ludwik Węgrzyn. Problemem są także niejasne plany zagospodarowania 

przestrzennego. Rozumienie ich treści przysparza kłopotów nie tylko inwestorom, ale 

i urzędnikom. – Być może plany powinny sprowadzać się do niezbędnego minimum – 

proponował prezes ZPP. 

Plany miejscowe, zwłaszcza na terenach wiejskich są sporządzane niezgodnie 

ze sztuką. – Presja mieszkańców, forsowanie partykularnych interesów powoduje, 
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że planowanie przestrzenne na terenach wiejskich bardziej przypomina pole bitwy niż 

racjonalne myślenie o przyszłości i rozwoju jednostki osadniczej jaką jest wieś – 

tłumaczył Ludwik Węgrzyn. 

 

Problemem są nie tylko przepisy o planowaniu przestrzennym, ale i także prawa 

budowlanego. – Już samo ustalenie stron postępowania o wydanie pozwolenia 

na budowę są trudne, czego dowodem są liczne tego typu spory rozstrzygane przez 

sądy administracyjne – podawał. 

Kolejną sprawą jest projekt budowlany. Jak przypominał Ludwik Węgrzyn, od 2003 

roku organy administracji budowlanej nie mają kompetencji do sprawdzenia 

rozwiązań technicznych zawartych w projekcie budowalnym. – Skoro zatem organ 

pierwszej instancji, jakim jest starosta nie ma takich kompetencji, to po co 

ustawodawca przewidział obowiązek składania mu stosownej dokumentacji – i to 

w czterech egzemplarzach – zastanawiał się dalej. Zdaniem prezesa ZPP, 

to marnowanie czasu inwestora i przestrzeni starostwa, które taką dokumentację 

musi gromadzić i przechowywać. Być może wystarczyłoby zwykłe oświadczenie 

w tym zakresie. Ludwik Węgrzyn zastanawiał się także nad możliwością 

przeniesienia planowania przestrzennego do powiatów. 

Dr hab. Jacek Pijanowski z Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich tłumaczył, 

jak ważną rolę spełniają plany urządzeniowe. W jego ocenie powinny one zostać 

prawnie uregulowane. 

Przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk – prof. Tomasz Komornicki i prof. Jerzy 

Bański skupili się na funkcjonalnym podziale gmin. Mówili o specyfice 

poszczególnych jednostek terytorialnych oraz o tym, że te gminy, w których nie 

rozwija się intensywnie rolnictwo są słabsze. 
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Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Alicja Plucińska-Filipowicz krytyko-

wała studia warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Są one 

niezgodne z rzeczywistością przez co są kosztownym kłopotem. – Trzeba zrezy-

gnować ze studium a w jego miejsce wprowadzić funkcjonalny plan zagospoda-

rowania przestrzennego. Plan jest także wyrazem polityki przestrzennej – podawała. 

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski wyjaśniał, że plano-

wanie przestrzenne nie dzieli się na miejskie i wiejskie. Jego zadaniem jest godzenie 

interesów mieszkańców zarówno jednych jak i drugich terenów. 

– Można zaryzykować stwierdzenie, że dzisiejszy stan  rzeczy w tym zakresie 

wymknął  się już dawno spod kontroli. Dziś jest to jeden z najbardziej zaniedbanych 

kawałków Polski – mówił. 

Wiceminister zaznaczał, że dziś zaciera się granica pomiędzy miastem i wsią, a oba 

te obszary oddziaływują na siebie wzajemnie w żywiołowy, nieuregulowany sposób, 

często powodując wzajemne blokowanie rozwoju. 

Jak podawał Tomasz Żukowski, chaotyczny sposób zabudowy mieszkaniowej, 

w tym nieprawidłowe i nieefektywne gospodarowanie gruntami rolnymi, zwiększa 

koszty urbanizacji, utrudnia dostęp do usług, przyczynia się do degradacji 

krajobrazu, a także zamyka możliwości wytworzenia się tożsamości lokalnej. 

Wiceminister wskazywał na potrzebę wypracowania regulacji prawnych, które 

w jasny sposób określą gdzie, w jaki sposób i na jakich zasadach można będzie 

budować. Zapowiedział opracowanie kodeksu urbanistyczno–budowlanego. 

– Mam nadzieję, że do końca br. przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa, uda się 

projekt kodeksu opracować – zapowiadał. 

 

CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH 

21 czerwca 2016 roku w Warszawie i 23 czerwca 2016 roku w Poznaniu odbyły 

się bezpłatne seminaria dotyczące tego jak funkcjonują centra usług 

wspólnych i jak JST mogą je tworzyć. Prowadzili je eksperci Związku Powiatów 

Polskich oraz eksperci Związku Miast Polskich. 

Ich głównym założeniem było zwiększenie efektywności obsługi mieszkańców 

i optymalizacja wydatków. 

Tworzenie wspólnej obsługi pozwala na uzyskanie szeregu oszczędności (m.in. 

w wyniku lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, zmniejszenia kosztów 

operacyjnych i specjalizacji), sprzyjać może poprawie jakości procesów poprzez 

standaryzację, umożliwia także bardziej elastyczne zarządzanie jednostkami. 

Funkcjonowanie centrów wspólnej obsługi daje szansę także na wykorzystanie efektu 

skali np. w procesie prowadzenia wspólnych zamówień publicznych. W styczniu tego 
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roku weszły w życie przepisy pozwalające na łatwiejszą wspólną realizację zadań 

przez samorządy. 

Spotkania zostały zorganizowane z myślą o osobach zarządzających jednostkami 

samorządu terytorialnego, sekretarzach, skarbnikach oraz osobach odpowiedzialnych 

za planowanie i realizację zamówień publicznych w samorządach. Wzięli w nim udział 

samorządowcy z całej Polski. 

 

IV KONGRES RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 

22 czerwca 2016 roku, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, odbył się IV Kongres 

Rodzicielstwa Zastępczego zatytułowany "Dziecko jest najważniejsze”. 

Organizatorem wydarzenia była Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej we 

współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz miastem stołecznym Warszawa. 

Patronat nad spotkaniem sprawowali: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Minister 

Sprawiedliwości oraz Związek Powiatów Polskich. 

 
 

Źródło: Archiwum Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej 
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W spotkaniu wzięło udział ok. 350 opiekunów zastępczych, przedstawicieli 

organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, 

sędziów rodzinnych, organizacji pozarządowych i specjalistów. Uczestnicy kongresu 

poznali dobre praktyki powstałe w oparciu o wspieranie rodziny i system pieczy 

zastępczej. Wymienili się doświadczeniami. 

W czasie Kongresu odbyły się ciekawe prelekcje z udziałem zagranicznych 

ekspertów. Udział wziął m.in. psycholog Chris Taylor z Wielkiej Brytanii i Niels P. 

Rygaard z Danii. 

Przyznane zostały także wyróżnienia 13 powiatom za wkład w rozwój 

rodzinnej opieki zastępczej oraz podejmowanie wysiłków, aby dobrze 

realizować zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Wyróżnienia przyznano w ramach konkursu dla powiatów organizowanego przez 

Koalicję przy współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Ogólnopolskim Stowarzy-

szeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”. 

Podczas Kongresu Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta wręczył 

w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyże Zasługi dla rodzin szczególnie 

oddanych działalności na rzecz dzieci i wspierania idei rodzicielstwa zastępczego. 

Rzecznik Praw Dziecka wyróżnił Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw 

Dziecka, zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia 

w dziedzinie ochrony praw dziecka dwoje rodziców zastępczych Edytę i Jarka 

Wojtasińskich oraz Joannę Luberadzką-Gruca, która od wielu lat działa na rzecz 

praw dzieci, a także Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Złotowie. 

Odznaka łączy ze sobą wizerunek Janusza Korczaka i napis w języku łacińskim: 

INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI). 

 

XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA JST 

W dniach 22-23 czerwca 2016 roku odbyła się XII Ogólnopolska konferencja 

dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Bezpieczne finansowanie rozwoju”. 

Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy. Partnerem konferencji był Bank Światowy oraz Narodowy Instytut 

Samorządu Terytorialnego, a tradycyjnie współorganizowały ją ogólnopolskie 

korporacje samorządowe, w tym Związek Powiatów Polskich. 

Dziennik Warto Wiedzieć sprawował zaś patronat medialny.  

W spotkaniu wzięło udział blisko 500 uczestników – przedstawicieli władz 

samorządowych, pracowników odpowiedzialnych za finanse w jednostkach 

samorządu terytorialnego, a także instytucji krajowych i zagranicznych oferujących 

wsparcie w realizacji inwestycji.  
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Celem tegorocznej edycji była wymiana doświadczeń między innymi na temat 

wpływu nowych rozwiązań finansowych, w tym finansowania zadań publicznych 

z udziałem środków prywatnych, na wzrost dochodów JST. Pierwszy dzień 

wydarzenia poświęcony był wyzwaniom polityki finansowej samorządów oraz jej 

efektom, w tym racjonalizacji wydatków. Drugiego dnia konferencji odbyły się 

równoległe seminaria poświęcone mieszkalnictwu, finansowaniu infrastruktury w 

formie kapitałowo-dłużnej oraz obszarom wiejskim. Partnerem seminarium 

poświęconego obszarom wiejskim było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

SYPOZJUM PRO PUBLICO BONO 

24 czerwca 2016 roku w poznańskim Ratuszu odbyło się Sympozjum Pro 

Publico Bono „Troska o dobro wspólne ‘Sollicitudo boni communis’ ”. 

Sympozjum jest zgromadzeniem osób reprezentujących przedsięwzięcia społeczne 

i organizacji współdziałających w ramach Karty Solidarności, których celem jest 

krzewienie kultury solidarności, samorządności obywatelskiej i przedsiębiorczości 

społecznej. Fundamentem wszystkich działań podejmowanych w ramach Karty 

Solidarności jest dziedzictwo świętego Jana Pawła II. 

Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Wielkopolskie Forum Kultury Pamięci 

wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich i Instytutem Przestrzeni Obywatelskiej Pro 

Publico Bono - reprezentującymi Komitet Obywatelski na rzecz Karty Solidarności. 

 

XV-LECIE POWIATÓW 

Od 30 czerwca do 3 lipca 2016 roku w powiecie łobeskim odbywały się Dni 

Łobza, połączone z uroczystościami XV-lecia powiatów: brzezińskiego, gołdap-

skiego, leskiego, łobeskiego, sztumskiego, węgorzewskiego oraz wschowskiego. 

Uroczysta Sesja Rady Powiatu, Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów, turniej 

piłki nożnej Orlików o puchar burmistrza Łobza – to tylko część atrakcji, które 

czekały na uczestników tych wydarzeń. 

Siedem powiatów obchodziły rocznicę powstania. Rozmawiano o przeszłości i zasta-

nawiano się nad przyszłością. 

Powołanie samorządów terytorialnych było doniosłym aktem o charakterze 

politycznym, społecznym i ekonomicznym. Znaczenie samorządu terytorialnego 

znajduje wyraźne odbicie w wielu aktach prawnych. Uznano go za formę organizacji 

życia publicznego, który wykonuje zadania wynikające z ustaw oraz zadania 

publiczne zlecone przez administrację rządową. Pogłębieniem idei samorządności 

było powołanie w styczniu 1999 roku 16 województw, 65 powiatów grodzkich oraz 
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308 powiatów ziemskich. Z dniem 1 stycznia 2002 roku utworzono dodatkowo 7 ww. 

powiatów. Decyzję tą podjął rząd premiera Jerzego Buzka 31 maja 2001 roku. 

 
Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Łobzie (fot. T. Mechliński) 

Premier Jerzy Buzek za pośrednictwem przekazu video przekazał pozdrowienia 

i życzenia mieszkańcom 7 powiatów oraz Samorządowej Polsce. Na prośbę premiera 

przekaz ten poprzedziło wystąpienie Marka Mirosa, który w skrótowy sposób 

przedstawił historię samorządności począwszy od 1980 roku, a skończywszy na 

31 maja 2001 roku. 

Tej bardzo ważnej dla całej społeczności wszystkich powiatów chwili towarzyszyły 

liczne występy i koncerty. Były nawet zawody wędkarskie i parada starych motocykli. 

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE – TRENDY I NARZĘDZIA WSPARCIA 

5 października 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Rato-

wnictwo Medyczne - trendy i narzędzia wsparcia” organizowana przez firmę 

SuccessPoint. 

Nieustanny rozwój technologii, oraz postęp nauki wyznacza nowe standardy w rato-

wnictwie medycznym. Specyfika zawodu ratownika polega przede wszystkim na 

dobrej organizacji personelu, niezawodnej łączności, dobrej komunikacji oraz 

umiejętności korzystania z najnowocześniejszego sprzętu medycznego – o tym 

wszystkim była mowa podczas tego wydarzenia. 

W konferencji wzięli udział: dyrektorzy publicznych i prywatnych zakładów opieki 

zdrowotnej, ordynatorzy (kierownicy) Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz 
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lekarze medycyny ratunkowej, koordynatorzy Zespołów Ratownictwa Medycznego 

oraz ratownicy medyczni, dyspozytorzy medyczni, pielęgniarki zespołów ratunkowych 

oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, ratownicy KPP, specjaliści do zarządzania 

kryzysowego, przedstawiciele zajmujący się bezpieczeństwem teleinformatycznym 

i bezpieczeństwem danych wrażliwych oraz  zarządzaniem i ochroną infrastruktury 

krytycznej, przedstawiciele Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) oraz 

przedstawiciele służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, 

Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej. 

Za udział w konferencji ratownikom medycznym przysługiwało 8 punktów 

edukacyjnych. 

 

III KONGRES MIESZKANIOWY 2016 

6 października 2016 roku we Wrocławiu miał miejsce III Kongres Mieszka-

niowy 2016. 

Kongres Mieszkaniowy to jedyne wydarzenie w Polsce poświęcone rynkowi 

nieruchomości na tak szeroką skalę. Dzięki debatom, w których brały udział czołowe 

postacie rynku mieszkaniowego, finansowego, wybitni znawcy działalności budo-

wlanej, ekonomiści i analitycy, możliwe było kreowanie świeżego spojrzenia na nowe 

inwestycje. 

Zwracając uwagę na zmiany społeczne, demograficzne, a także wizualne 

w kontekście tworzenia projektów nieruchomości, III Kongres Mieszkaniowy stanowi 

niezwykle istotną pomoc w realizowaniu wizji rynku budowlanego w Polsce. 

Dzięki Kongresowi wybitni znawcy tematyki poświęconej nieruchomościom mogli 

wspólnie określić kierunki zmian, możliwości rozwoju, niebezpieczeństwa, ryzyka 

oraz wyzwania, przed jakimi stoją decydenci i inwestorzy. 

Organizatorem wydarzenia był Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Szkoła 

Gówna Handlowa. Był on objęty patronatem trzech resortów: infrastruktury i budo-

wnictwa, energii oraz rozwoju. Patronem merytorycznym był m.in. Związek Powiatów 

Polskich. 

 

KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO 

24 i 25 października 2016 roku w Warszawie miał miejsce kolejny Kongres 

Transportu Publicznego. 

Kongres ten jest jednym z największych w Polsce wydarzeń konferencyjnych 

poświęconych szeroko pojmowanemu transportowi zbiorowemu. Co roku gości ono 

w innej aglomeracji. 
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Konferencja ta jest okazją do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy przedsta-

wicielami organizatorów transportu publicznego w ośrodkach miejskich i regionach 

oraz przewoźników, a także organizacji zrzeszających te podmioty. 

Co roku podczas tego wydarzenia dyskutowane są problemy i szanse stojące przed 

podmiotami zaangażowanymi w procesy tworzenia usług spełniających wymogi 

nawet najbardziej wymagających pasażerów. 

Głównym organizatorem Kongresu jest Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. 

z o.o. oraz portal transport-publiczny.pl. 

Patronat sprawował Związek Powiatów Polskich i Dziennik Warto Wiedzieć. 

 

IT W ADMINISTRACJI GIGACON 

22 listopad 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana 

„IT w Administracji GigaCon”. 

Celem wydarzenia było kompleksowe przedstawienie najnowszych tendencji związa-

nych z informatyzacją polskich urzędów i instytucji administracji publicznej. 

Przedstawiona podczas konferencji tematyka dotyczyła: wykorzystania dokumentu 

elektronicznego w administracji państwowej, systemów zarządzania obiegiem 

informacji i dokumentów, systemów PKI dla administracji, archiwizacji i składowania 

danych, oprogramowania biurowego dla urzędów, integracji usług elektronicznych 

(fax, e-mail), zarządzania zasobami gminy (systemy klasy EAS), portali 

internetowych dla urzędów, eLearningu w administracji, systemu obsługi 

interesantów (CRM oraz CallCenter i Teleservice), systemów informacji przestrzennej 

(GIS), Biuletynu Informacji Publicznej, ochrony informacji – bezpieczeństwa syste-

mów informatycznych, niezawodności infrastruktury informatycznej w urzędzie 

(serwerów, sieci teleinformatycznych, wydajnych łączy), budowy publicznych 

punktów dostępu do Internetu, systemów poczty i pracy grupowej. 

Konferencja skierowana była do szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących 

technologie informatyczne w polskich urzędach i instytucjach publicznych: 

przedstawicieli władz gmin, powiatów i województw (prezydentów miast, 

burmistrzów, naczelników, wójtów), kierowników i dyrektorów działów w jednostkach 

samorządowych i urzędach centralnych, specjalistów – pracowników administracji 

państwowej, a także do osób odpowiedzialnych za selekcję oraz zakup nowych 

produktów i technologii; projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych 

w urzędach i instytucjach publicznych: szefów departamentów informatyki, kiero-

wników projektów, członków grup projektowych, administratorów systemów. 
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OUTSOURCING USŁUG W SEKTORZE PUBLICZNYM 

24 listopada 2016 roku w Bydgoszczy, przy współudziale ZPP, odbyła się 

konferencja poświęcona outsourcingowi usług w sektorze publicznym. 

W wydarzeniu uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele sektora publicznego 

– skarbnicy i inni decyzyjni reprezentanci zarządów odpowiedzialni za kwestie 

finansowe. Obecni byli także przedstawiciele dużych firmy oraz innych podmiotów, 

m.in. uniwersytetów, szkół, szpitali oraz instytucji pozostających w domenie 

publicznej. 

Podczas briefingu można było dowiedzieć się jak sektor publiczny usiłuje optymali-

zować procesy i jak wprowadzić efektywność poprzez budowę centrum usług 

wspólnych (CUW). Była także możliwość posłuchania polskiego (powiat kętrzyński) 

jak i międzynarodowego (Capita) studium przypadku odnośnie CUW i optymalizacji 

procesów, jak i odwiedzić Centrum Operacyjne Grupy Banku Pocztowego. 

 

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W JST 

29 listopada 2016 roku w Serocku, przy współudziale ZPP, odbyła się II kon-

ferencja z cyklu „Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w jednostkach 

samorządu terytorialnego”. 

Podczas tego wydarzenia poruszone zostały kwestie optymalnych rozwiązań 

w oświetleniu ulic i dróg. Konferencji towarzyszyła debata zatytułowana „Zmiany 

w prawie energetycznym”. 

Zainteresowane osoby, które nie mogły być obecne na miejscu miały możliwość 

śledzenia tego wydarzenia w transmisji Internetowej na stronie www.ipes.pl 

 

KONCEPCJA KLASTRÓW ENERGII W POIiŚ 2014-2020 

16 grudnia 2016 r. w „Sali pod Kopułą” w siedzibie Ministerstwa Energii w Warsza-

wie odbyła się konferencja pt. „Koncepcja Klastrów Energii w Programie 

Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. 

Wprowadzenie koncepcji klastrów energii do znowelizowanej ustawy z 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii mobilizuje do długofalowego planowania 

w energetyce odnawialnej. W przyszłości klastry energii mogą stanowić dodatkową 

formułę prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych, szczególnie na terenach słabo 

zurbanizowanych. Współdziałanie w ramach inicjatyw klastrowych przyspieszy tempo 

rozwoju terenów dotychczas zaniedbanych energetycznie i inwestycyjnie oraz 

przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze lokalnym. 
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Jednym z istotnych narzędzi wspomagających realizację tych działań jest Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - sektor energetyka. 

Konferencja była doskonałą okazją do prezentacji wyników prac eksperckich, 

prezentacji przykładów funkcjonujących klastrów energii, czy wymiany doświadczeń 

oraz dobrych praktyk w czasie panelu dyskusyjnego.  

Udział w konferencji był bezpłatny. 

 

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 2016 roku Związek Powiatów Polskich przeszkolił 

ponad 1,5 tysiąca pracowników samorządowych. 

Sumarycznie było to 37 dni szkoleniowych. 

 



 

Strona | 224  

 

Szkolenia prowadzone przez ZPP dedykowane były pracownikom samorzą-

dowym zajmującym się zarządzaniem oświatą, ponadto kontynuowane były 

szkolenia dla pracowników Wydziałów Komunikacji z zakresu nadzoru nad 

Ośrodkami Szkolenia Kierowców, wydawania dokumentów uprawniających 

do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów, CEPIKu 2.0 oraz usuwania 

pojazdów z dróg. Realizowane były także szkolenia z pieczy zastępczej, 

a także dotyczące nowelizacji Prawa zamówień publicznych. 

 

W dalszej części tematycznie przedstawiono szczegółowy opis miejsc prowadzenia 

przez ZPP warsztatów szkoleniowych. 

 

REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPARCIA RODZINY 

I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

375 osób wzięło udział w bezpłatnych warsztatach tematycznych poświę-

conych pieczy zastępczej, które od grudnia 2015 do marca 2016 roku 

realizował Związek Powiatów Polskich w kooperacji z Powiatami-

Gospodarzami. 

 

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.  
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Celem warsztatów było 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. 

Warsztaty prowadzili: Bernadeta Skóbel (kierownik Działu Monitoringu Legislacyj-

nego i Ekspertyz), Katarzyna Liszka-Michałka, Monika Małowiecka oraz Marcin 

Maksymiuk (eksperci ZPP). 

W 2016 roku szkolenia te odbyły się: 19 stycznia w Starogardzie Gdańskim 

(woj. pomorskie), 20 stycznia w Białogardzie (woj. zachodniopomorskie), 

21 stycznia w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), 12 lutego w Skierniewicach (woj. 

łódzkie), 25 lutego w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie) oraz 18 marca w Szczytnie 

(woj. warmińsko-mazurskie). 

Szkolenia te były kontynuacją prowadzonych już grudniu roku poprzedzającego. 

W 2015 roku szkolenia odbyły się: 8 grudnia w Legnicy (woj. dolnośląskie), 

9 grudnia w Prudniku (woj. opolskie), 10 grudnia w Chrzanowie (woj. małopol-

skie). 

Na mapie zobrazowano wszystkie miejsca szkoleniowe. 
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NOWELIZACJA USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2016 W PRAKTYCE 

541 osób skorzystało z bezpłatnych warsztatów szkoleniowych poświęco-

nych nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenia te 

zorganizował dla swoich Członków Związek Powiatów Polskich w kooperacji 

z Powiatami-Gospodarzami. Odbywały się one na przełomie kwietnia i maja 

2016 roku w różnych częściach Polski. 

 

Do 18 kwietnia 2016 roku powinna była wejść w życie zmiana ustawy Prawo zamów-

wień 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 wprowadziła kilkadziesiąt ważnych zmian w obowiązującej ustawie. 

Ustawodawca wprowadzi także inne zmiany, nie dotyczące implementacji dyrektyw. 

Zmiana powoduje, m.in. wprowadzenie możliwości ograniczenia stosowania kryter-

ium najniższej ceny; promowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i promo-

wanie 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. Dlatego też 

ZPP wychodząc naprzeciw oczekiwań zrealizował przedmiotowe warsztaty 

szkoleniowe. 
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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.) oraz 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). 

W roku sprawozdawczym szkolenia te odbyły się: 28 kwietnia w Radzyniu Podlas-

kim (woj. lubelskie), 4 maja w Sieradzu (woj. łódzkie), 5 maja w Jeleniej Górze 

(woj. dolnośląskie) i Kościanie (woj. wielkopolskie), 6 maja w Raciborzu (woj. 

śląskie), 9 maja w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie) i Rypinie (woj. 

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

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

w Augustowie (woj. podlaskie). 

Na mapie zobrazowano wszystkie miejsca szkoleniowe. 
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ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 

7 i 8 lipca 2016 roku w Bochni (woj. małopolskie), 19 i 20 września 2016 roku 

w Nowej Soli (woj. lubuskie) oraz 3 i 4 listopada 2016 roku w Gorlicach 

(woj. małopolskie) odbyły się spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń z zakresu 

oświaty. 

Ww. seria spotkań związana jest z realizacją projektu pn. „Wsparcie kadry jednostek 

samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół 

i kompetencji kluczowych uczniów”, w którym biorą udział przedstawiciele powiatu 

bocheńskiego, gorlickiego, jędrzejowskiego, kieleckiego, nowosolskiego, lubaczow-

skiego i bialskiego. Sumarycznie są to 22 osoby. 

 
 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania oświatą 

ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych 

do poruszania się na rynku pracy. 

Cel ten ma zostać osiągnięty w dwóch krokach, przez opracowanie jednolitych 

programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla przedstawicieli 

JST (2016-2018) oraz wdrożenie tych programów w 500 samorządach różnego typu 

jak również budowa trwałego systemu wsparcia dla przedstawicieli JST w realizacji 

zadań oświatowych (2018-2020). 

Efektem realizacji projektu ma być  opracowanie i przetestowanie do marca 2018 

roku programów szkoleniowo-doradczych dla przedstawicieli JST odpowiedzialnych 

za zarządzanie edukacją na poziomie lokalnym. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-

Rozwój. 
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KOMUNIKACJA I TRANSPORT 

727 osób wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach dedykowanych pracowni-

kom Wydziałów Komunikacji, które w listopadzie i grudniu 2016 roku 

zorganizował Związek Powiatów Polskich w kooperacji z Powiatami-

Gospodarzami. 

Eksperci Związku Powiatów Polskich odwiedzili 14 miejsc w kraju. Podczas tych 

spotkań omówili kwestie regulacji prawnych związanych z nadzorem nad ośrodkami 

szkolenia kierowców oraz wydawania dokumentów uprawniających do kierowania 

pojazdami. Omawiali także zagadnienia związane z rejestracją pojazdów oraz 

podpowiadali jak radzić sobie z usuwaniem pojazdów  z dróg. 

Szkolenia dla tej grupy odbiorców zostały podzielone na dwie części dotyczące: 

 nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców, wydawania dokumentów 

uprawniających do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów oraz 

CEPIKu 2.0, a zrealizowane zostały: 7 listopada w Siedlcach (woj. mazowie-

ckie), 8 listopada w Busku Zdroju (woj. świętokrzyskie), 14 listopada 

w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie), 15 listopada w Sulechowie k. Zielonej 

Góry (woj. lubuskie), 16 listopada w Malborku (woj. pomorskie), 6 grudnia 

w Rzeszowie (woj. podkarpackie), 7 grudnia w Krakowie (woj. małopolskie) 

oraz 14 grudnia w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie). 

 

Szkolenia prowadzili eksperci ZPP: Monika Małowiecka, Bernadeta Skóbel 

oraz Marcin Maksymiuk. 
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 obowiązków powiatów w zakresie pojazdów usuwanych z dróg (art. 130a 

Prawo o ruchu drogowym), które zrealizowane zostały: 23 listopada w Pszczelej 

Woli k. Lublina (woj. lubelskie), 24 listopada w Łomży (woj. podlaskie), 

8 grudnia w Wieruszowie (woj. łódzkie), 9 grudnia 2016 roku w Pile (woj. 

wielkopolskie), 16 grudnia w Wołominie (woj. mazowieckie), 20 grudnia 

w Wolsztynie (woj. wielkopolskie). 

Szkolenia prowadził zastępca dyrektora Biura ZPP Grzegorz P. Kubalski. 

 

Na mapie zobrazowano wszystkie miejsca szkoleniowe. 

 

 Miejsca szkoleń z zakresu nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców, wydawania dokumentów 

uprawniających do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów oraz CEPIKu 2.0 

  

 Miejsca szkoleń z zakresu obowiązków powiatów w zakresie pojazdów usuwanych z dróg 

(art. 130a Prawo o ruchu drogowym) 
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Publikacje i wydawnictwa 

Kolejnym z elementów wspierania samorządów członkowskich przez ZPP jest 

przygotowywanie różnego rodzaju opracowań i wydawnictw. 

W roku sprawozdawczym, przez lub przy współpracy z ZPP, zostało 

wydanych siedem publikacji poświęconych problematyce samorządowej. 

Związek objął także jedną publikację współpatronatem. 

Publikacje te, przedstawione zostały poniżej (wg kolejności chronologicznej). 

 

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NARZĘDZIEM 

WSPARCIA POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 

Przed jakimi wyzwaniami stoją samorządy 

i dlaczego muszą współdziałać, instrumenty 

wsparcia obszarów funkcjonalnych oraz 

partnerstw w regionalnych programach opera-

cyjnych – to tylko niektóre z zagadnień omó-

wionych w nowej publikacji wydanej przez 

Związek Miast Polskich we współpracy i pod 

patronatem Związku Powiatów Polskich. 

Wydawnictwo zatytułowane „Współpraca jed-

nostek samorządu terytorialnego narzę-

dziem wsparcia polskiej polityki rozwoju”, 

stanowi podsumowanie prawie pięciu lat wytę-

żonej pracy na rzecz rozwoju miejskich obsza-

rów funkcjonalnych i wsparcia w tym zakresie 

współdziałania międzysamorządowego i mię-

dzysektorowego. 

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. 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 Czaj-

kowski, Marcin Bogusz. Recenzent: dr hab. Jacek Nowak, prof. UE w Poznaniu . 
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JAK ZOSTAĆ EFEKTYWNYM ORGANIZATOREM PUBLICZNEGO TRANSPORTU 

ZBIOROWEGO W ZAKRESIE KOMUNIKACJI POZAMIEJSKIEJ PO 1 STYCZNIA 

2017 ROKU? 

Wkrótce ma w pełni zafunkcjonować nowy 

system publicznego transportu zbiorowego. 

System ten oparty jest na pełnieniu funkcji 

organizatora tego transportu przez poszcze-

gólne 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 miej-

scem, 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 orga-

nizacyjne, 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 czasu podejmuje 

wielopłaszczyznowe działania mające na celu poszerzenie wiedzy osób odpowiedzial-

nych za wdrażanie ustawy w poszczególnych powiatach. Z dużym uznaniem odnosi 

się również do analogicznych 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. 
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TABLICE REJESTRACYJNE ŚWIATA 

Publikacja zatytułowana „Tablice rejestra-

cyjne świata” 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 komu-

nikacji stykających się z różnymi zagrani-

cznymi tablicami rejestracyjnymi – przede 

wszystkim eksportowymi, ale nie tylko. 

Z tego właśnie powodu w pierwszej kolejności 

omówione zostały kraje europejskie. Wobec 

dużego zainteresowania cykl był kontynuowany 

poprzez wszystkie kontynenty 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. 

Nie jest to jednak prosta kompilacja. Przede wszystkim dokonane zostało 

uzupełnienie 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 odpowiadający 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). 
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ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI W 2016 

ROKU W PYTANIA I ODPOWIEDZIACH 

11 lipca 2016 r. Prezydent RP podpisał nowe-

lizację ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Nowelizacja poszerza zakres stosowania tzw. 

klauzul społecznych. Ich zadaniem jest pomóc 

tak kształtować zamówienia publiczne, żeby 

– poza realizacją podstawowego celu zamówie-

nia – osiągane były również inne korzystne 

cele, tj. m.in. promowanie zatrudnienia osób 

defaworyzowanych (np. niepełno-sprawnych). 

Nowelizacja ogranicza także stosowanie kryter-

ium najniższej ceny oraz wprowadza tzw. jed-

nolity europejski dokument zamówienia załą-

czany przez wszystkich wykonawców do oferty. 

Według ustawodawcy część zmian pomoże 

małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie 

do zamówień, uproszczając i uelastyczniając 

procedury, m.in. poprzez ograniczenie obowiązku składania dokumentów wraz 

z ofertą, czy też promowanie zasady dzielenia zamówienia na części. 

Zdając sobie sprawę z faktu, że nowelizacja będzie daleka od doskonałości, a także 

dostrzegając potrzebę udzielenia powiatom wsparcia w zakresie wyjaśnienia wszyst-

kich przepisów regulujących to zadanie, Związek Powiatów Polskich w drugim 

kwartale 2016 roku zorganizował cykl bezpłatnych szkoleń informujących o projekto-

wanych zmianach. Szkolenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, a podczas nich 

padały głosy, że zasadnym byłoby dodatkowe wsparcie w postaci poradnika odpowia-

dającego na konkretne problematyczne pytania. 

W związku z czym w sierpniu została opracowana stosowna publikacja. Jej celem jest 

pomoc w efektywnym stosowaniu nowych regulacji w zakresie zamówień publi-

cznych. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia społeczeństwa, czy przedsię-

biorców, ale również i powiatów występujących w roli udzielającego zamówienia. 

Publikacja zatytułowana została „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 

po nowelizacji w 2016 roku w pytaniach i odpowiedziach”. 

Autorami podręcznika są: dr Agnieszka Łukasik-Bućko i mec. Dominik 

Bońkowski. 

Redakcja i skład: Bernadeta Skóbel i Rafał Rudka. Korekta: Tomasz Smaś. 
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OSWAJANIE KOMPUTERA – PIERWSZE KROKI W CYFROWEJ RZECZYWI-

STOŚCI 

Dzisiaj człowiek aktywny właściwie nie ma już 

wyjścia i musi przynajmniej w stopniu podsta-

wowym umieć posługiwać się komputerem. Za 

pomocą komputera i internetu dokonujemy 

operacji finansowych, robimy zakupy, wybie-

ramy i rezerwujemy hotel, oglądamy filmy, 

rozmawiamy ze znajomymi i rodziną. Słowem 

– właściwie na każdym kroku korzystamy 

z dobrodziejstw tej elektronicznej maszyny. 

Komputer wkroczył też szeroką falą do 

administracji publicznej i widok urzędnika 

z długopisem i kalkulatorem w rękach wła-

ściwe już zaniknął. Dość często pojawiają się 

także głosy, że urzędnicy mają podwójną 

robotę, bowiem zbyt wiele rzeczy trzeba wpro-

wadzić do komputera, a jednocześnie załatwić 

w dawny sposób, czyli na papierze, który wciąż 

jeszcze króluje w administracji. 

Często jest tak nie dlatego, że prawo tego wymaga, tylko przez to, że nasza 

świadomość pozostała jeszcze nie w dwudziestym, ale w dziewiętnastym wieku, 

a więc w czasie papierów, teczek, regałów i różnych przepastnych archiwów 

mierzonych w kilometrach. 

Przygotowana publikacja zatytułowana „Oswajanie komputera – pierwsze kroki 

w cyfrowej rzeczywistości” jest małym przewodnikiem, w którym zawarto 

praktyczne i przydatne na co dzień wskazówki, ułatwiające życie z komputerem. 

Autorem podręcznika jest Tadeusz Narkun. 

Korekta i skład: Tomasz Smaś. 
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PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ BEZ TAJEMNIC 

Samorządy terytorialne rokrocznie opracowują 

i wdrażają kilkaset programów polityki zdrowo-

tnej. Swym zasięgiem obejmując znaczącą 

część mieszkańców Polski. 

Programy realizowane przez samorządy tery-

torialne charakteryzują się dużą efektywnością, 

co w konsekwencji wpływa na poziom zdrowo-

tności społeczeństwa. 

Wdrażanie dobrych programów polityki zdro-

wotnej jest efektem stopniowego powiększania 

się grupy osób pracujących w samorządach, 

którzy doskonale czując tą specyfikę wyrastają 

na lokalnych liderów prozdrowotnych działań. 

Niemniej jednak w dalszym ciągu wiedza 

o tym w jaki sposób opracować poprawny 

i dobry program polityki zdrowotnej nie jest powszechna. Wciąż duża liczba 

projektów programów przekazywanych do zaopiniowania Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji nie uzyskuje opinii pozytywnej. 

Przygotowując realizację programu polityki zdrowotnej, samorządowcy często nie 

wiedzą od czego zacząć, na co zwrócić szczególną uwagę i o czym nie zapomnieć, 

by spełniał on wymogi prawne, czy też medyczne. 

Dostrzegając potrzebę udzielenia samorządom terytorialnym wsparcia w zakresie 

wyjaśnienia wszystkich przepisów regulujących to zadanie eksperci Związku 

Powiatów Polskich przygotowali prezentowany poradnik. Kierowany jest on przede 

wszystkim do pracowników samorządów gminnych i powiatowych. Ma on stanowić 

praktyczne narzędzie wspierające osoby zajmujące się w samorządach terytorialnych 

przygotowaniem programów polityki zdrowotnej. 

Publikacja zatytułowana została „Programy polityki zdrowotnej bez tajemnic”. 

Autorami podręcznika są eksperci ZPP: Bernadeta Skóbel i Rafał Rudka. 

Redakcja i skład: Bernadeta Skóbel i Rafał Rudka. 

Korekta: Tomasz Smaś. 
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REALIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTOR-

IALNEGO - OGRANICZENIA, MOŻLIWOŚCI, REKOMENDACJE 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej we 

współpracy z korporacjami samorządowymi - 

Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów 

Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, na 

zlecenie Ministerstwa Rozwoju opracowała 

raport na temat realizacji usług publicznych 

przez samorząd lokalny. 

Wśród autorów analiz poszczególnych sektorów 

usług lokalnych znaleźli się znani eksperci, 

pracownicy naukowi współpracujący ze środo-

wiskiem samorządowym, a także przedsta-

wiciele korporacji samorządowych na co dzień 

reprezentujący interesy środowiska wobec 

strony rządowej i parlamentarzystów. 

Raport otwierają analizy stanu i perspektyw 

finansów lokalnych. W opracowaniu przeczy-

tamy również o wykorzystaniu technik informa-

tycznych w zarządzaniu, o edukacji, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, 

a także o ochronie zdrowia i kulturze. Przedstawione autorskie analizy zawierają 

zarówno merytoryczną diagnozę, jak i krytyczne spojrzenie na aspekt jakościowy 

świadczonych mieszkańcom usług. 

Opracowanie prezentuje również wybrane przez autorów dobre praktyki oraz 

rekomendacje działań dla podniesienia jakości i efektywności zarządzania usługami 

w poszczególnych sektorach. Oprócz autorskich analiz raport zawiera również 

podsumowanie kilku debat eksperckich. 

Jak deklaruje Ministerstwo Rozwoju, rekomendacje z raportu będą wykorzystane 

podczas dalszych prac nad projektami strategicznymi wskazanymi w Strategii na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Ww. publikacja jest pracą zbiorową. Redakcja merytoryczna: Cezary Trutkowski. 

W skład zespołu autorskiego weszli: Michał Bitner,  Rafał Budzisz, Jan Maciej 

Czajkowski, Marek Goleń, Zbigniew Grzymała, Irena Herbst, Jan Herczyński, 

Grzegorz P. Kubalski, Sławomir Mandes, Bartosz Mazur, Aleksander 

Noworól, Olimpia Piłat-Pawlak, Marcin Poprawski, Andrzej Porawski, 

Tomasz Potkański, Izabela Rybka, Marek Rymsza, Jacek Sierak, Urszula 

Sztanderska, Cezary Trutkowski, Tomasz Warężak oraz Marek Wójcik. 
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ADMINISTRATEGIA, CZYLI JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES OSOBISTY ZARZĄDZAJĄC 

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

Jednym z głównych czynników determinują-

cych sprawność i skuteczność działania 

administracji są ludzie - zarówno zajmujący 

stanowiska urzędnicze, jak i kierownicze. 

Ci ostatni, poszukując najlepszych narzędzi 

zarządzania, napotykają na problem ubóstwa 

polskiej literatury dedykowanej menadżerom 

publicznym. 

Publikacja „Administrategia, czyli jak 

osiągnąć sukces osobisty zarządzając 

w administracji publicznej”, stara się wy-

pełnić tę lukę. Proponuje ona ciekawe ujęcie 

tematu, zwłaszcza w zakresie powiązania oso-

bistego sukcesu menadżera z sukcesem admi-

nistracji i państwa jako całości. Dlatego też 

wydawnictwo to zostało objęte patronatem 

Związku Powiatów Polskich. 

Przedmiotowa publikacja skierowana jest do 

osób zarządzających w sektorze publicznym 

- w szkole, szpitalu, instytucji kultury, administracji samorządowej lub rządowej. 

Książka ta, będąca wynikiem badań dziesiątków urzędów w Polsce i w Europie 

Środkowo-Wschodniej, a także wykorzystująca najnowsze idee i dobre praktyki z ca-

łego świata, podpowiada, krok po kroku, jak zarządzać instytucjami publicznymi, 

dbając zarazem o własny rozwój zawodowy. 

Administrategia to także zaproszenie do zastanowienia się nad zaśniedziałymi 

poglądami na temat naszej administracji. 

Autorami publikacji są: prof. Maciej Kisilowski i dr Izabela Kisilowska. 

Publikacja ta była przez Związek Powiatów Polskich objęta współpatronatem. 
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Dziennik Warto Wiedzieć 

 

Związek Powiatów Polskich jest wydawcą 

bezpłatnego internetowego portalu informacyjnego 

Dziennik Warto Wiedzieć, 

który zlokalizowany jest pod adresem 

www.wartowiedziec.pl 

Portal poświęcony jest problematyce funkcjonowania samorządu 

terytorialnego, w tym opisuje aktywność Związku, jego organów, a także 

poszczególnych samorządów terytorialnych. 

Materiały umieszczane w Dzienniku Warto Wiedzieć, kierowane są zarówno 

do pracowników samorządowych, radnych jak i do innych osób zaintere-

sowanych bliższym poznaniem zagadnień istotnych dla działania 

samorządów terytorialnych. 

Na stronach Dziennika Warto Wiedzieć można znaleźć, m.in.: 

 aktualności dotyczące funkcjonowania samorządów terytorialnych (aktualne 

raporty, analizy, opinie), 

 informacje o szkoleniach, konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach, 

 informacje prawne i finansowe dotyczące działalności podmiotów samorzą-

dowych, 

 aktualności związane z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne, o które 

może ubiegać się samorząd, 

 dobre praktyki działania gmin, powiatów i województw. 

Dziennik Warto Wiedzieć można bezpłatnie zaprenumerować, dzięki czemu 

każdy zainteresowany Czytelnik codziennie otrzymuje na swoją skrzynkę 

e-mail newsletter zawierający skrót wiadomości zamieszczanych na portalu. 

Poza serwisem głównym, Dziennik Warto Wiedzieć pozwala na bezpłatną subskrypcję 

serwisów tematycznych z zakresu: zdrowia, transportu, architektury i budownictwa, 

edukacji, polityki społecznej, rozwoju i funduszy, czy legislacji. W każdy piątek 

rozsyłany jest także newsletter podsumowujący tydzień – „Przegląd tygodnia”, 

zawierający materiały najchętniej czytane w danym tygodniu. 
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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, Dawid Kulpa oraz Tomasz Smaś. 

 administrator www: Artur Duda 

 

W okresie sprawozdawczym pracownicy Biura ZPP 

(zarazem redaktorzy Dziennika) 

opublikowali ponad 4300 artykułów prasowych, 

które zamieszczone zostały w serwisie www.wartowiedziec.pl 

 

Dzięki temu, zainteresowani Czytelnicy mogą sięgać do źródła gwarantującego 

zawsze aktualne informacje dotyczące środowiska samorządowego. 
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Współpraca i działalność promocyjna 

W 2016 roku Związek Powiatów Polskich angażował się w szereg działań 

wzmacniających i pogłębiających współpracę zarówno na płaszczyźnie 

międzynarodowej, jak i krajowej. Podejmował także działania na rzecz 

promocji samorządów terytorialnych. 

Istotniejsze działania podejmowane przez ZPP zestawiono w poniższych 

podrozdziałach. 

 

Współpraca ze Związkiem Powiatów Niemieckich 

8-9 września 2016 roku w Berlinie odbyły się obchody 100.lecia Związku 

Powiatów Niemieckich. Uczestniczył w nich Ludwik Węgrzyn, prezes Związku 

Powiatów Polskich, starosta bocheński. Prezes wręczył niemieckim kolegom statuetkę 

oraz grawerton. Obecny był także Joachim Schmyła, starosta lubliniecki. 

 
 

Źródło: FB Stefana Löwl 

Podczas spotkania, w którym wzięła udział także Kanclerz Niemiec Angela Merkel 

poruszono problem kryzysu uchodźców, rozwoju obszarów wiejskich oraz finansów 

powiatów. 
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Źródło: landkreistag.de 

Przypominając, Związek Powiatów Polskich aktywnie współpracuje ze Związkiem 

Powiatów Niemieckich na podstawie Traktatu z 2000 r. 

 

Współpraca z Ambasadą Japonii 

We wrześniu 2016 roku, Związek Powiatów Polskich zachęcał przedstawicieli 

samorządów powiatowych do skorzystania z możliwości odbycia rocznego 

stypendium, oferowane przez rząd Japonii, dla młodych pracowników administracji 

publicznej, tzw. Young Leaders’ Program (YLP), w ramach którego równolegle 

prowadzone są School Of Government oraz School Of Local Government.  

Inicjatywa ta wdrożona przez japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki 

i Technologii (MEXT) kierowana była do młodych (poniżej 40 roku życia) obie-

cujących pracowników administracji samorządowej (z minimum trzyletnim doświad-

czeniem w administracji samorządowej). 

Głównym celem programu było wsparcie przyszłych liderów desygnowanych 

do programu z 20 krajów z całego świata, utworzenie międzynarodowej sieci kontak-

tów pomiędzy przyszłymi liderami, ustanowienie przyjacielskich kontaktów pomiędzy 
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zaangażowanymi krajami, w tym Japonią, a także poprawa jakości stanowienia 

polityki w tych krajach. 

Podczas rocznego pobytu stypendyści otrzymują możliwość zdobycia wiedzy zarówno 

teoretycznej, jak i praktycznej, m.in. z dziedziny politologii, stosunków międzyna-

rodowych, gospodarki czy administracji. Program dla pracowników samorządowych 

obejmuje także warsztaty i wizyty studyjne w japońskich instytucjach. 

 

Współpraca z Kancelarią Prezydenta RP 

31 maja 2016 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta RP 

Andrzeja Dudy z samorządowcami z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 

Dzień ten ustanowiony został przez Sejm RP dla upamiętnienia pierwszych wyborów 

samorządowych w 1990 roku i w rocznicę 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu 

terytorialnego. 

Podczas spotkania Prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe za wybitne 

zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia 

w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności 

społecznej. Związek Powiatów Polskich aktywnie angażował się w proces zgłaszania 

kandydatów do odznaczenia. 

Odznaczeni zostali: 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

 Marek OLSZEWSKI - Wójt Gminy Lubicz 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

 Danuta KAMIŃSKA - Skarbnik Miasta Katowice 

 Aleksandra KIERSTEIN - Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego 

 Janusz KOTOWSKI - Prezydent Miasta Ostrołęki 

 Tadeusz KRZAKOWSKI - Prezydent Miasta Legnicy 

 Wojciech KUDELSKI - Prezydent Miasta Siedlce 

 Stanisław LIPIŃSKI - Skarbnik Miasta Szczecina 

 Barbara MROZOWSKA-NIERADKO -  Sekretarz Miasta Łodzi 

 Barbara SAJNAJ  - Skarbnik Miasta Poznania 

 Sławomir SNARSKI - Starosta Powiatu Bielskiego (woj. podlaskie), wicepre-

zes Zarządu Związku Powiatów Polskich 
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Źródło: prezydent.pl (fot. Krzysztof Sitkowski) 

 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

 Jacek BARTCZAK -  Burmistrz Miasta i Gminy Raszków 

 Mieczysław BĄK - Radny Powiatu Skarżyskiego 

 Leon CUPRYCH - Członek Zarządu Powiatu Żagańskiego 

 Andrzej ĆWIEK - Burmistrz Miasta i Gminy Nałęczów 

 Krzysztof FRANKENSTEIN - Burmistrz Miasta Sławno 

 Anna GRYGIEREK - Burmistrz Miasta i Gminy Strumień 

 Stanisław GWIZDAK - Burmistrz Miasta Łańcut 

 Wacław KĘSKA - Burmistrz Miasta Pyskowice 

 Tadeusz KOBIELA - Wójt Gminy Sierakowice 

 Sylwester LEWICKI - Burmistrz Miasta i Gminy Olesno 

 Henryk MATYSIK - Wójt Gminy Kolsko 

 Marian NIEMIRSKI - Starosta Powiatu Przysuskiego 

 Piotr OSIECKI - Burmistrz Miasta Sochaczew 

 Klemens PODLEJSKI - Burmistrz Miasta i Gminy Żarki 

 Marek PŁAWIAK - Starosta Powiatu Nowosądeckiego, członek Zarządu Zwią-

zku Powiatów Polskich 

 Jan SERKIES - Burmistrz Miasta Chojnów 

 Marcin STOPA - Sekretarz Miasta Rzeszowa 

 Piotr TOMASZEWSKI- Skarbnik Miasta Bydgoszczy 
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SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

 Piotr BARCZAK - Radny Miasta Zielona Góra 

 Dariusz CZECHOWSKI - Radny Powiatu Włoszczowskiego 

 Bartłomiej DORYWALSKI - Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 Lidia DZIURA - Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego 

 Krzysztof FABER - Starosta Powiatu Nowotarskiego 

 Kordian KOLBIARZ - Burmistrz Miasta i Gminy Nysa 

 Tomasz KOZIŃSKI - Radny Miasta Stołecznego Warszawy 

 Andrzej POLLAK - Wójt Gminy Nowa Karczma 

 Stefan PROKOP - Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice 

 Stanisław STEFANIUK - Wójt Gminy Huszlew. 

 

Współpraca z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta 

W 2016 roku zostały podjęte uzgodnienia z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w kon-

sekwencji których uzgodniono wspólną kooperację w zakresie przeprowadzenia, 

w 2017 roku, 16 warsztatów szkoleniowych (w każdym z regionów Polski) poświęco-

nych praktycznym aspektom pracy Rzecznika Praw Pacjenta w kontekście zgłoszeń 

pacjentów, a także wnioskom płynącym z tych zgłoszeń i postępowań prowadzonych 

przez Rzecznika Praw Pacjenta w placówkach medycznych. 

Szkolenia mają być doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat roli pełno-

mocnika ds. praw pacjenta w szpitalu oraz dyskusji na temat zidentyfikowanych 

problemów oraz współpracy dyrekcji placówek medycznych i pełnomocników 

z Rzecznikiem Praw Pacjenta. 

Do udziału zapraszani są dyrektorzy szpitali oraz pełnomocnicy ds. praw pacjenta. 

Jeśli w szpitalu nie ustanowiono pełnomocnika, organizatorzy proponują udział 

innego, wyznaczonego przez kierownictwo pracownika placówki. 

Szkolenia prowadzą eksperci zatrudnieni w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. 

 

Współpraca z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich 

W 2016 roku zostały podjęte uzgodnienia z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich 

oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii w konsekwencji których zdecydowano 

o wspólnej organizacji konferencji dot. prezentacji dobrych praktyk lokalnych 

w zdrowieniu osób po kryzysach psychicznych oraz I Kongresu Zdrowia 

Psychicznego.  
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Terminy i miejsca: 

 14 marca 2017 r. w Biurze RPP – konferencja zatytułowana „Dobre praktyki 

lokalne wsparcia w zdrowieniu osób po kryzysach psychicznych”, 

 8 maja 2017 r. w Pałacu Kultury i Sztuki w Warszawie – Kongres Zdrowia 

Psychicznego. Wg planów wydarzenie to ma odbyć się pod honorowym 

patronatem Prezydenta RP. 

 

Współpraca z Narodowym Instytutem 

Samorządu Terytorialnego 

21 marca 2016 roku w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego 

(NIST) w Łodzi odbyło się spotkanie, dr Iwony Wieczorek, dyrektor NIST 

z przedstawicielami: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku 

Województw RP, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, 

Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, Krajowego Stowa-

rzyszenia Sołtysów, Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Krajowej 

Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz Unii Miasteczek 

Polskich. 

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. 

 
Źródło: Archiwum NIST 
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Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Andrzej Szymanek, członek Rady 

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

i jego zastępca Grzegorz Kubalski. 

 

Współpraca z samorządami 

W 2016 roku w sposób ciągły odbywały się rozmowy z przedstawicielami powiatów 

i miast na prawach powiatu nie będących jeszcze Członkami ZPP zachęcające do 

członkostwa. Wysyłana była również stosowna korespondencja. 

W wyniku czego, w okresie sprawozdawczym, do Związku Powiatów Polskich 

przystąpił Powiat Koszaliński (woj. zachodniopomorskie).  

 

Wg stanu na 31 grudnia 2016 roku do ZPP przynależy 308 samorządów 

powiatowych. 

 

Współpraca patronacka 

Związek Powiatów Polskich jest poszukiwanym przez wiele podmiotów 

partnerem do współrealizacji lub/i do promocji różnych przedsięwzięć. 

Jednym z elementów tego działania jest występowanie przez różnego typu organi-

zacje o objęcie patronatem podejmowane przez nie działania. 

 

W okresie sprawozdawczym 

Związek Powiatów Polskich objął patronaty nad ponad sześćdziesięcioma 

przedsięwzięciami, natomiast Dziennik Warto Wiedzieć 

nad blisko piętnastoma wydarzeniami. 
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Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Związek Powiatów 

Polskich, przedstawia poniżej zamieszczona tabela. 

 

L.P. 
Instytucja 

wnioskująca 

Rodzaj 

wydarzenia 
Temat Termin i miejsce 

1 

Polski Instytut 

Rozwoju Biznesu 

Sp. z o.o. 

Konferencja 

„Kooperacja służb 

ratunkowych 

w zarządzaniu 

kryzysowym”  

26 stycznia 2016 r. 

Warszawa 

2 
SuccessPoint  

sp. z o.o. 
Konferencja 

„Zarządzanie 

kryzysowe – 

komunikacja 

i kooperacja służb” 

25 lutego 2016 r. 

Warszawa 

3 

Polski Instytut 

Rozwoju Biznesu 

Sp. z o.o. 

Konferencja 

„Zarządzanie 

kryzysowe w 

systemie kierowania 

bezpieczeństwem 

narodowym” 

29 lutego 2016 r. 

Wrocław 

4 

Poradnia Zdrowego 

Żywienia 

INTEGRAmed 

Projekt Drużyna Grubasów 

od marca 2016 r. 

do lutego 2017 r. 

Polska 

5 
THINKTANK 

sp. z o.o. 
Konferencja 

Sesja Dialogu Miasta 

Przyszłości 2016 

16 marca 2016 r. 

Warszawa 

6 Targi Kielce SA Targi 

Energetyka 

i Elektronika ENEX, 

Odnawialne Źródła 

Energii ENEX-Nowa 

Energia  

30-31 marca 2016 r. 

Kielce 

7 

Polskie 

Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze 

Ogólnopols

ki Konkurs 

Gmina Przyjazna 

Rowerzystom 

kwiecień-wrzesień 

2016 r. 

cała Polska 

8 
Rada Federacji SNT 

NOT „ZM” 
Turniej 

II Ogólnopolski 

Turniej Diagnostów 

Samochodowych  

1 kwietnia 2016 r.  

Poznań 

9 
Inteligentne-

Miasta.eu 
Kongres 

Kongres Smart – 

Inteligentne Miasta 

4 kwietnia 2016 r. 

Płock 

10 

Fundacja Centrum 

Rozwiązywania 

Sporów i Konflik-

tów przy WPiA UW 

Konferencja 

„Gotowi do dialogu 

obywatelskiego? 

Zarządzanie kon-

fliktami w party-

cypacji lokalnej” 

12 kwietnia 2016 r. 

Warszawa 
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11 Fundacja Rozwoju Konferencje 

„Forum Rozwoju 

Inwestycji 

Samorządowych” 

od maja do 

października 2016 r. 

Polska 

12 

Starostwo 

Powiatowe 

w Legionowie 

Mistrzostwa 

Otwarte Mistrzostwa 

Mazowsza 

Samorządów 

w Piłce Nożnej 

MazoviaCup 

12-13 maja 2016 r. 

Legionowo, 

Jabłonna, 

Wieliszew, Nieporęt 

13 

Wyższa Szkoła 

Biznesu 

i Zarządzania 

w Ciechanowie 

Konferencja 

naukowa 

„Ekonomiczno-

społeczne 

determinanty 

rozwoju jednostek 

samorządu 

terytorialnego” 

17 maja 2016 r. 

Ciechanów 

 

14 

Miesięcznik 

„Samorząd 

Terytorialny” 

Konkurs 
XIII edycja konkursu 

im. Michała Kuleszy 

25 maja 2016 r. 

Warszawa 

15 
Ministerstwo 

Rozwoju 
Konkurs 

„Europejskie Nagrody 

Przedsiębiorczości 

2016” 

Cała Polska 

16 

Szczeciński Park 

Naukowo-Techno-

logiczny, Oddział 

Regionalny 

w Bydgoszczy 

Konwenty 

„Konwenty 

Informatyków 

i Administracji” 

od czerwca do 

listopada 2016 r. 

Polska 

17 

Ogólnopolska 

Federacja 

Stowarzyszeń 

Uniwersytetu III 

Wieku 

Konferencje Polityka senioralna 

od czerwca do 

grudnia 2016 r. 

Polska 

18 
Rada Federacji SNT 

NOT „ZM” 
Konkurs 

Dolnośląski Konkurs 

Diagnostów 

Samochodowych 

6 czerwca 2016 r. 

Lubin 

19 

Fundacja 

Zapobieganie 

Wypadkom 

Drogowym 

Kongres 

Kongres Instruktorów 

i Wykładowców Nauki 

Jazdy „Misja, jakość, 

bezpieczeństwo” 

10 czerwca 2016 r. 

Warszawa 

20 
Urząd Miejski 

w Koninie 
Mistrzostwa 

XII Mistrzostwa 

Polski 

Samorządowców 

w Tenisie Ziemnym 

10-12 czerwca 2016 r. 

Konin 

21 Edytor Konferencja „Innowacyjna Gmina” 
15 czerwca 2016 r. 

Warszawa 

22 Fundacja CHABER 

Akcja 

społeczna 

i konkurs 

„Kapliczki Polskie 

- w różańcu róża 

ukryta rozkwita” 

od 15 czerwca 

do 15 października 

2016 r. 

cały kraj 

23 

Miasteczko 

Multimedialne  

sp. z o.o. 

Konferencja „Brainville Security” 
16 czerwca 2016 r. 

Nowy Sącz 
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24 

Koalicja na rzecz 

Rodzinnej Opieki 

Zastępczej 

Kongres 

Kongres 

Rodzicielstwa 

Zastępczego 

22 czerwca 2016 r. 

Warszawa 

25 

Ogólnopolska 

Federacja 

Przedsiębiorców  

i Pracodawców 

Program 

Ogólnopolski 

Program Promocji 

Regionów 

Samorządowa Marka 

Roku 

25 czerwca 2016 r. 

i 26 listopada 2016 r. 

Warszawa 

26 
Towarzystwo 

Miłośników Wiśnicza 
Turniej 

XII Turniej Brydża 

Sportowego Par 

25-26 czerwca 2016 r. 

Nowy Wiśnicz 

27 
Urząd Miasta 

Tarnowa 
Forum 

Forum Gospodarcze 

Polonii Świata 

22-23 lipca 2016 r. 

Tarnów 

28 

Stowarzyszenie 

Ochrony Narodo-

wego Dziedzictwa 

Materialnego 

Konkurs 
„Modernizacja Roku 

2015” 

24 sierpnia 2016 r. 

Warszawa 

29 
Izabela i Maciej 

Kisilowscy 

Publikacja 

i promocja 

książki 

„Administrategia, 

czyli jak osiągnąć 

sukces osobisty, 

zarządzając 

w administracji 

publicznej” 

wrzesień/październik 

2016 r. 

Warszawa 

30 

Miesięcznik 

„Strażak” 

- pismo 

Związku OSP RP 

Konkurs 

Ogólnopolski Konkurs 

na Najlepsze Inicja-

tywy dla Społeczno-

ści Lokalnych 

z udziałem OSP 

i Samorządów 

„Floriany” 

od września 2016 r. 

do maja 2017 r. 

31 
Success Point  

Sp. z o.o. 
Konferencja 

„Zarządzanie 

kryzysowe –

komunikacja 

i kooperacja służb” 

12 września 2016 r. 

Warszawa 

32 

Ogólnopolskie Sto-

warzyszenie Powia-

towych i Miejskich 

Ośrodków Pomocy 

Rodzinie „Centrum” 

Forum 

XI Ogólnopolskie 

Forum PCPR i MOPR 

„Zawsze z Rodziną” 

18-20 września 

2016 r. 

Zawiercie 

33 
Centrum Wsparcia 

Biznesu w Toruniu 
Konferencja 

„Forum 

Inteligentnych Miast 

i Nowoczesnych 

Technologii Miasto 

Plus” 

20-21 września 

2016 r. 

Toruń 

34 
City Agencja 

Marketingowa 
Konferencja 

„Jak osiągnąć sukces 

w PPP. Skuteczna 

implementacja 

modelu PPP” 

28 września 2016 r. 

Warszawa 

35 
SuccessPoint 

Sp. z o.o. 
Konferencja 

„Ratownictwo 

Medyczne – trendy 

i narzędzia wsparcia” 

5 października 2016 r. 

Warszawa 
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36 
Polski Związek Firm 

Deweloperskich 
Kongres 

III Kongres 

Mieszkaniowy 

„Perspektywy 

rozwoju 

mieszkalnictwa” 

6 października 2016 r. 

Wrocław 

37 

Stowarzyszenie 

Geodetów Polskich 

Oddział 

w Legnicy 

Konferencja 

Koordynacja 

usytuowania 

projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu 

20-21 października 

2016 r. 

Legnica 

38 
Warszawska Izba 

Przedsiębiorców 
Konkurs 

XIX edycja 

Ogólnopolskiego 

Konkursu Wiktoria – 

Znak Jakości 

Przedsiębiorców 

22 październik 2016 r. 

Warszawa 

39 

Zarząd Doradców 

Gospodarczych TOR 

Sp. z o.o. 

Kongres 

V Kongres 

Transportu 

Publicznego 

24-25 października 

2016 r. 

Warszawa 

40 
Egitim i UE we 

Wrocławiu 
Konferencja 

„Nowe ramy finanso-

wania sportu i dzia-

łalności pożytku 

publicznego przez 

jst” 

24-25 października 

2016 r. 

Poznań 

41 

Polski Instytut 

Rozwoju Biznesu 

Sp. z o.o. 

Konferencja 

„Zarządzanie kryzy-

sowe w systemie 

kierowania bezpie-

czeństwem 

narodowym” 

25 października 

2016 r. 

Warszawa 

42 

Wydawnictwo C.H. 

Beck  

Sp. z o.o. 

Konferencja 

„Centralizacja 

rozliczeń VAT 

w samorządzie. 

Procedury, księ-

gowania, rozliczenia 

podatkowe” 

26-27 października 

2016 r. 

Warszawa  

43 
Polska Agencja 

Przedsiębiorczości 
Kongres 

„Trójpodział polskiej 

gospodarki: biznes-

nauka-samorząd 

27-28 

października 2016 r. 

Lublin 

44 Wolters Kluwer Kongres 
III Kongres Edukacja 

i Rozwój 

27-28 października 

2016 r. Warszawa 

45 Liga Krajowa Konkurs 
XIX edycja Nagrody 

im. Grzegorza Palki 

30 października 

2016 r. 

Warszawa 

46 
BAMT Sp. z o.o. Sp. 

K. 
Konferencja 

IT w Administracji 

GigaCon 

22 listopada 2016 r. 

Warszawa 

47 
Międzynarodowe 

Targi Łódzkie 
Targi 

Logistyka 

Magazynowa 

INTRALOMAG 

23-24 listopada 

2016 r. 

Łódź 

48 
CEE Business Media 

sp. z o.o. 

Briefing 

biznesowy 

„Centra usług 

wspólnych w sekto-

rze publicznym 

w Polsce” 

24 listopada 2016 r. 

Bydgoszcz 



 

Strona | 252  

 

49 

Grupa Polskie 

Towarzystwo 

Wspierania 

Przedsiębiorczości 

SA 

Konferencja 

„Zdrowie publiczne – 

edukacja i profila-

ktyka, czyli zapobie-

ganie chorobom ma 

przyszłość” 

28 listopada 2016 r. 

Katowice 

50 Twigger S.A. Konferencja 

„Optymalizacja 

kosztów energii 

elektrycznej 

w jst” 

29 listopada 2016 r. 

Serock 

51 

Wyższa Szkoła 

Bankowa  

w Bydgoszczy 

Raport 

„Social media 

w administracji 

samorządowej. 

Komunikacja  

z mieszkańcami 2.0” 

od grudnia 

2016 r. do marca 

2017 r. 

Bydgoszcz 

52 

Polski Instytut 

Rozwoju Biznesu 

Sp. z o.o. 

Forum 

Forum Transportu 

Publicznego – nowe 

technologie 

i bezpieczeństwo 

31 stycznia 2017 r. 

Warszawa 

53 
SuccessPoint  

Sp. z o.o. 
Konferencja 

„Zarządzanie 

kryzysowe – 

komunikacja 

i kooperacja służb” 

28 lutego 2017 r. 

Warszawa 

54 Targi Kielce S.A. Targi 

XX Międzynarodowe 

Targi Energetyki 

ENEX, XV Targi 

Odnawialnych Źródeł 

Energii ENEX-NOWA 

ENERGIA 

1-2 marca 2017 r. 

Kielce 

55 

Międzykomunalna 

Spółka Akcyjna 

MUNICIPIUM 

Konferencja 

IV Ogólnopolska 

Konferencja 

Samorządu i Oświaty 

EDUKACJA 

PRZYSZŁOŚCI 

15-16 marca 2017 r. 

Toruń 

56 
Targi Pomorskie 

Spółka z o.o. 
Targi 

Targi Terenów 

Inwestycyjnych 

INVESTATE POLAND 

2017 

21-23 kwietnia 

2017 r. Warszawa-

Nadarzyn 

57 

Stowarzyszenie 

Inteligentne 

Systemy 

Transportowe 

ITS POLSKA 

Kongres 

„Polski Kongres 

Inteligentnych 

Systemów 

Transportowych” 

16-17 maja 2017 r. 

Warszawa 

58 
INFOR Biznes  

Sp. z o.o. 
Kongres 

Ogólnopolski Kongres 

Perły Samorządu 

2017 

25-26 maja 2017 r. 

Gdynia 

59 

Fundacja Edukacja 

i Technika 

Ratownictwa 

Wystawa 

XII edycja Między-

narodowej Wystawy 

Ratownictwo, Zabez-

pieczenia i Technika 

Przeciwpożarowa 

EDURA 

25-28 maja 2017 r. 

Warszawa-

Nadarzyn 

60 
Ringier Axel 

Springer Polska 
Kongres 

VIII Kongres 

Regionów 

19-20 czerwca 

2017 r.  Wrocław 
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61 

Stowarzyszenie 

Ochrony Narodo-

wego Dziedzictwa 

Materialnego 

Konkurs 
„Modernizacja Roku 

2016” 

sierpień 2017 r. 

Warszawa 

 

 

Także Dziennik Warto Wiedzieć cieszy się powodzeniem wśród organiza-

torów różnego rodzaju działań, którzy występują o patronat. 

Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Dziennik, przedsta-

wia 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 2016 r. 

cała Polska 

2 

Fundacja Instytut 

Studiów 

Wschodnich 

Konferencja 
II Europejski Kongres 

Samorządów 

5-6 kwietnia 2016 r. 

Kraków 

3 
Wolters Kluwer 

S.A. 
Konferencja 

„Sport w szkole. 

Kształtowanie charakteru 

ucznia” 

3 czerwca 2016 r. 

Warszawa 

4 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

Konferencja 
XII. konferencja 

BGK dla samorządów 

22-23 czerwca 

2016 r. 

Warszawa 

5 
Fundacja 

“Rodzice w Szkole” 
Konferencja 

16 Regionalnych 

Konferencji Rad Rodziców 

od września 2016 r. 

do marca 2017 r. 

cała Polska 

6 

Zespół Doradców 

Gospodarczych 

TOR Sp. z o.o. 

Kongres 
Kongres Transportu 

Publicznego 2016 

24-25 października 

2016 r. 

Warszawa 

7 
Wolters Kluwer 

S.A. 
Kongres 

III Kongresem Edukacja 

i Rozwój 

27-28 października 

2016 r. 

Warszawa 

8 Twigger S.A. Konferencja 

„Optymalizacja kosztów 

energii elektrycznej 

w jednostkach samorządu 

terytorialnego” 

29 listopada 2016 r. 

Serock 
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9 

Wyższa Szkoła 

Bankowa 

w Bydgoszczy 

Raport 

Social media 

w administracji 

samorządowej. 

Komunikacja 

z mieszkańcami 2.0 

od grudnia 

2016 r. do marca 

2017 r. 

Bydgoszcz 

10 

Zespół Doradców 

Gospodarczych 

TOR sp. z o.o. 

Konferencja Safe City Forum 
6 kwietnia 2017 r. 

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 tym wszystkim działaniom marka ZPP zyskuje 

na prestiżu. 
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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. 

 

Nagroda im. Grzegorza Palki za 2016 rok 

- Oskar Samorządowy 

30 października 2016 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbi-

gniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród 

im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową. 

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2016 ROKU ZOSTALI 

w dziedzinie ogólnopaństwowej: 

 ś.p. Andrzej DRĘTKIEWICZ – Prezydent Płocka, Wojewoda Płocki, pracownik 

samorządowy - za osobiste świadectwo szlachetnej samorządowej i pań-

stwowej służby publicznej oraz idealizm i bezkompromisowość w walce 

o dobro, 

 Olgierd Tomasz GEBLEWICZ – Prezes Zarządu Związku Województw RP, 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – za działanie na rzecz 

umocnienia współpracy subregionalnej państw Morza Bałtyckiego oraz rozwoju 

regionalnego, 

 Prof. dr hab. Hubert Ireneusz IZDEBSKI – Profesor nauk prawnych, Redaktor 

Naczelny miesięcznika „Samorząd Terytorialny” – za wybitny wkład naukowy 

w rozwój idei samorządu terytorialnego i działania na rzecz doskonalenia 

aktów prawnych z zakresu administracji publicznej. 

w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym: 

 Lesław FIJAŁ – Skarbnik Miasta Krakowa – za wdrażanie nowoczesnych 

rozwiązań z zakresu finansów do praktyki samorządowej, 

 Konrad RYTEL – Prezes Zarządu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, 

Zastępca Burmistrza Piastowa – za działania na rzecz ratowania miejsc 

pamięci narodowej i upamiętniania postaci bohaterów narodowych, 

 dr inż. Sławomir Jerzy SNARSKI – wiceprezes Zarządu Związku Powiatów 

Polskich, Starosta Bielski (woj. podlaskie) - za działania na rzecz bezpie-

czeństwa zdrowotnego mieszkańców z wykorzystaniem środków z programów 

współpracy transgranicznej. 



 

Strona | 256  

 

 
 

Źródło: Liga Krajowa (fot. Marcin Szpadrowski) 

w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym: 

 Marian Adam BURAS – Wójt Gminy Morawica – za działania na rzecz rozwoju 

gospodarczego i społecznego gminy, 

 Janusz GROMEK – Prezydent Miasta Kołobrzeg - za działania na rzecz rozwoju 

gospodarczego miasta i lokalnej społeczności, 

 Dariusz WRÓBEL – wiceprezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, Burmistrz 

Opola Lubelskiego – za inicjowanie współpracy lokalnych środowisk na rzecz 

rozwoju z istotnym udziałem środków europejskich 

 

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 6 wyróżnień.  

Wyróżnienia otrzymali: 

 Jacek Jerzy CZARNECKI – Wójt Gminy Chełmża – za działania na rzecz 

rozwoju społecznego i infrastrukturalnego gminy, 

 Józef Adam MATYSIAK – Starosta Rawski – za działania na rzecz rozwoju 

infrastruktury drogowej i społecznej Ziemi Rawskiej, 

 Waldemar MIŚKO – Burmistrz Karlina – za integrowanie gmin dorzecza 

Parsęty dla ochrony środowiska i tworzenia przedsięwzięć gospodarczych 

przyjaznych środowisku naturalnemu oraz agroturystyki, 

 Ewa PRZYBYŁO – Burmistrz Rabki-Zdroju – za działania na rzecz wzmocnienia 

pozycji Rabki-Zdroju, jako miejscowości o szczególnym potencjale 

turystycznym i uzdrowiskowym, 

 Mieczysław WÓJCIK – Wójt Gminy Stoczek – za budowanie wizerunku gminy, 

jako aktywnego, przyjaznego mieszkańcom i innowacyjnego samorządu, 

 Andrzej WYGANOWSKI – Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica – za budowanie 

współpracy między administracją publiczną i mieszkańcami. 
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Źródło: Liga Krajowa (fot. Marcin Szpadrowski) 

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi 

dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, 

opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, 

promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform. 

Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego 

z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie 

zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę. 

 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP 

Związek Powiatów Polskich po raz kolejny został jedną z instytucji, która mogła 

zgłaszać kandydatów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Nabór wniosków 

odbywał się we wrześniu 2016 roku. 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest powszechnie uznawana za najcenniejsze 

wyróżnienie dla przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych oraz wynalazców 

w Polsce. O jej nieporównywalnym prestiżu świadczy sposób wyboru najlepszych, 

którego raz w roku dokonuje Prezydent Polski. 

Uhonorowane zostały najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają 

się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz 

stanowią wzór dla innych firm. W 2016 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

wręczy Nagrody w 4 kategoriach głównych i 2 specjalnych: 
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 Lider MŚP - nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, również 

działających na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku od co 

najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie. 

Nagrodę w tej kategorii otrzymała firma: ML System – rodzinne 

przedsiębiorstwo powstałe w 2007 roku w Zaczerniu, woj. podkarpackie. 

Wykonuje kompleksowe systemy zabezpieczeń obiektów (m.in. systemy 

nagłaśniające, sieci strukturalne, sterowanie oświetleniem, systemy 

zapobiegania powstawania pożarów i BMS) oraz systemy pozyskiwania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych i ich integrację z budynkami. Firma 

otworzyła pierwszą na świecie fabrykę produkującą ogniwa fotowoltaiczne 

według własnej technologii. 

 Narodowy Sukces - nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co 

najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem 

funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. 

Nagrodę w tej kategorii otrzymała firma: Wielton - największy polski 

producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Spółka należy do 

grona 3 największych producentów w swojej branży w Europie. Dotychczas na 

drogi Europy wyjechało ponad 65 tysięcy naczep i przyczep. Grupa Wielton 

posiada zakłady produkcyjne w Polsce i Francji, a także montownie we 

Włoszech i Rosji. W 2015 roku Wielton otrzymał status Centrum Badawczo-

Rozwojowego. 

 Międzynarodowy Sukces - nagroda dla przedsiębiorstw funkcjonujących od 

co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych. 

Nagrodę w tej kategorii otrzymała firma: Wawrzaszek Inżynieria 

Samochodów Specjalnych (WISS) - lider rynku samochodów specjalisty-

cznych na świecie. Firma dostarcza produkty na rynek europejski, azjatycki 

oraz afrykański - samochody z logiem WISS jeżdżą po drogach w ponad 

40 krajach. Firma jako jedyna w branży posiada własny nowoczesny zakład 

produkcyjny zabudów kompozytowych. Firma zapewnia szeroką gamę 

produktów takich jak: samochody ratowniczo-gaśnicze, lotniskowe, 

ratownictwa technicznego, specjalistyczne samochody dowodzenia i łączności, 

policyjne miotacze wody. 

 Odpowiedzialny Biznes - nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się 

aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. 

Nagrodę w tej kategorii otrzymała firma: Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych - firma produkuje i prowadzi sprzedaż wyrobów higieni-

cznych, medycznych i kosmetycznych. Zatrudnia ponad 7 tys. pracowników. 

W ramach swojej działalności firma corocznie organizuje konferencje 

dotyczące opieki długoterminowej, jest sponsorem międzynarodowej ligi piłki 

nożnej osób niepełnosprawnych. Firma również prowadzi Fundację „Razem 

Zmieniamy Świat", w ramach której m.in. wydawane są bezpłatne poradniki 

dla osób zajmujących się opieką osób niesamodzielnych, organizowane są 

bezpłatne warsztaty dla rodzin 

 STARTUP_PL (kategoria specjalna) - nagroda specjalna dla przedsiębiorstw, 

które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację 

produktową lub technologiczną. 
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Nagrodę w tej kategorii otrzymała firma: Zortrax - producent drukarek 3D, 

który pomimo krótkiej działalności gospodarczej, zdążył już z powodzeniem 

wprowadzić na rynek autorską drukarkę Zortrax M200, unikalne 

oprogramowanie (Z-Suite) i materiały do druku (Z_Filament Series).  

Tworzone w Polsce produkty Zortrax S.A. sprzedawane są w ponad 50 krajach 

świata, na 6 kontynentach. 

 Badania + Rozwój (kategoria specjalna)- nagroda specjalna dla zespołów 

jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację 

produktową lub technologiczną. 

Nagrodę w tej kategorii otrzymała firma: OncoArendi Therapeutics - firma 

założona w 2012 roku specjalizuje się w poszukiwaniu i komercjalizacji 

nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych oraz nowotworowych. 

Celem firmy jest opracowanie skutecznej terapii nieuleczalnych chorób, takich 

jak nowotwory mózgu, płuc i jelita grubego. W realizacji prac B+R firma 

współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi w UE, USA oraz Australii. 

OAT zatrudnia wielu badaczy powracających do Polski ze staży podoktorskich 

na czołowych uniwersytetach w USA. 

Nagrodę indywidualną Prezydent RP przekazał Januszowi Filipiakowi z firmy 

Comarch. 

Janusz Filipiak - profesor, doktor habilitowany w zakresie nauk technicznych. Od 

ponad trzydziestu lat zajmuje się nowoczesnymi technologiami. W 1993 r. założył 

Comarch - pierwszą firmę w Polsce opartą na wiedzy. Ukończył szkolenie menedżer-

skie w Japonii. Był konsultantem naukowym France Telecom oraz pełnił funkcję 

dyrektora pełnomocnego Teletraffic Research Centre na Uniwersytecie w Adelajdzie 

(Australia). 

Więcej informacji o Nagrodzie można znaleźć na stronie:  

http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/ 

 

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2016 

Od 2003 roku Związek Powiatów Polskich prowadzi Ogólnopolski Ranking Gmin 

i Powiatów. Ranking ten oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego 

uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Jest on 

jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez 

ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok. 

Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej 

do końca danego roku, zgodnie z regulaminem, pozwala na uzyskanie tytułu 

„Dobrego Polskiego Samorządu". Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu 

na koniec danego roku. 
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Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według 

wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: 

działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi 

mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój 

społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie 

systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, 

kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwią-

zań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; 

oraz działania promocyjne. 

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz 

zrealizowanych projektów. 

Co istotne to fakt, że także mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie 

swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne 

instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale 

także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Dzięki temu to nie tylko jednostki 

samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty lokalne są rzeczywistymi uczestnikami 

tego rankingu. 

Lista laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2016 rok, 

w podziale na poszczególne szczeble jednostek samorządu terytorialnego, 

przedstawia się następująco: 

POWIATY DO 60 TYS. MIESZKAŃCÓW 
 

1. Powiat Augustowski - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2016 

2. Powiat Przasnyski 

3. Powiat Gołdapski 

4. Powiat Świdwiński 

5. Powiat Bielski (podlaskie) 

6. Powiat Ostrzeszowski 

7. Powiat Lubański 

8. Powiat Suwalski 

9. Powiat Elbląski i Powiat Hajnowski (ex aequo) 

10. Powiat Drawski 

POWIATY DO 120 TYS. MIESZKAŃCÓW 
 

1. Powiat Jędrzejowski - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2016 

2. Powiat Tomaszowski (lubelskie) 

3. Powiat Słupski 

4. Powiat Piotrkowski 

5. Powiat Ostródzki 

6. Powiat Lubartowski 

7. Powiat Kwidzyński 
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8. Powiat Świecki 

9. Powiat Chojnicki 

10. Powiat Krasnostawski 

11. Powiat Zielonogórski 

12. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 

13. Powiat Toruński 

14. Powiat Tomaszowski (łódzkie) 

15. Powiat Szczecinecki 

 

POWIATY POWYŻEJ 120 TYS. MIESZKAŃCÓW 
 

1. Powiat Kielecki - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2016 

2. Powiat Cieszyński 

3. Powiat Kartuski 

4. Powiat Myślenicki 

5. Powiat Poznański 

6. Powiat Wodzisławski 

7. Powiat Bielski (śląskie) 

8. Powiat Starogardzki 

9. Powiat Krakowski 

10. Powiat Zawierciański 

 

MIASTA NA PRAWACH POWIATU 
 

1. Rzeszów - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2016 

2. Nowy Sącz 

3. Legnica 

4. Krosno 

5. Dąbrowa Górnicza 

6. Zabrze 

7. Chełm 

8. Piotrków Trybunalski 

9. Słupsk 

10. Tarnów 

 

GMINY MIEJSKIE I MIEJSKO-WIEJSKIE 
 

1. Biłgoraj - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2016 

2. Płońsk 

3. Bolesławiec 

4. Barcin 

5. Czechowice-Dziedzice 

6. Stronie Śląskie 

7. Polanica-Zdrój 

8. Sochaczew 

9. Siewierz 

10. Dąbrowa Tarnowska 
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GMINY WIEJSKIE 
 

1. Chełmiec - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2016 

2. Kobylnica 

3. Wielka Wieś 

4. Postomino 

5. Ruda-Huta 

6. Gołcza 

7. Ustka 

8. Korzenna 

9. Limanowa 

10. Zabierzów 

 

Ranking energii odnawialnej za 2016 rok 

Od 2008 roku Związek Powiatów Polskich prowadzi Ogólnopolski Ranking Energii 

Odnawialnej. Ranking ten oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego 

uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Jest on 

jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez 

ekspertów w trybie on-line. 

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP w zakresie 

promocji rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych. Klasyfikowane są proje-

kty związane z wykorzystywaniem energii słonecznej, geotermalnej, wodnej, wiatru, 

otoczenia i biomasy. 

Lista laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Energii Odnawialnej za rok 2016 

przedstawia się następująco: 

POWIATY 
 

1. Powiat Bielski (podlaskie) 

2. Powiat Lubartowski 

3. Powiat Tomaszowski (lubelskie) 

4. Powiat Suski 

5. Powiat Świecki 

6. Powiat Kwidzyński 

7. Powiat Ostrzeszowski 

8. Powiat Słupski 

9. Powiat Suwalski 

10. Powiat Cieszyński 
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MIASTA NA PRAWACH POWIATU 
 

1. Rzeszów 

2. Nowy Sącz 

3. Legnica 

4. Tarnów 

5. Gdańsk 

GMINY MIEJSKIE I MIEJSKO-WIEJSKIE 
 

1. Biłgoraj 

2. Płońsk 

3. Dąbrowa Tarnowska 

4. Polanica-Zdrój 

5. Brodnica 

GMINY WIEJSKIE 
 

1. Kobylnica 

2. Postomino 

3. Chełmiec 

4. Ruda-Huta 

5. Gołcza 

 

 

Super Powiat i Super Gmina 2016 

Konsekwencją udziału w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 

2016, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, jest także możliwość 

sięgnięcia po miejsce będące uhonorowaniem „lidera wśród liderów”. 

Wyróżnienie „Super Powiat”, czy „Super Gmina” jest przyznawane tej jednostce 

samorządu terytorialnego, która uzyskała największy procentowy udział realizacji 

kategorii zawartych w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin. 

Dzięki temu systemowi, w sposób szczególny, zostają uhonorowane te samorządy, 

których działania skupiają się na zrównoważonym rozwoju (obejmują większość 

kategorii ujętych w rankingu). 

Lista zdobywców tytułu „Super Powiat” i „Super Gmina” za rok 2016, 

w podziale na poszczególne szczeble jednostek samorządu terytorialnego, przedsta-

wia się następująco: 

POWIATY (ex aequo) 
 

 Powiat Kielecki – starosta Michał Godowski 

 Powiat Piotrkowski – starosta Stanisław Cubała 

 Powiat Przasnyski – starosta Zenon Szczepankowski 
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MIASTA NA PRAWACH POWIATU 
 

 Legnica – prezydent Tadeusz Krzakowski 

GMINY MIEJSKIE I MIEJSKO-WIEJSKIE 
 

 Płońsk – burmistrz Andrzej Pietrasik 

GMINY WIEJSKIE 
 

 Wielka Wieś - wójt Tadeusz Wójtowicz 

 

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. 

W 2016 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) 
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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 terytorial-

nego”, 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) 

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 

22 czerwca 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, podczas IV Kongresu 

Rodzicielstwa Zastępczego zatytułowanego „Dziecko jest najważniejsze”, odbyło się 

uroczyste uhonorowanie zwycięzców Konkursu dla powiatów oraz organizatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej. 
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Ostatecznego wyboru wyróżnionych dokonała Kapituła w składzie: Edyta Wojtasiń-

ska – Przewodnicząca Koalicji; Ludwik Węgrzyn – Prezes Zarządu Związku Powia-

tów Polskich, Starosta Bocheński; Andrzej Smulczyński – Przewodniczący Ogólno-

polskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie 

„CENTRUM”, Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju; Przedstawiciele nagrodzeni 

wyróżnieniem w roku 2015; Joanna Luberadzka-Gruca – ekspert Koalicji. 

Wyróżnienia za wkład w rozwój rodzinnej opieki zastępczej oraz podejmowanie 

wysiłków, aby dobrze realizować zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej zostały przyznane 13 samorządom powiatowym. 

Były to 3 miasta na prawach powiatu: 

 Gdańsk, 

 Gdynia, 

 Tarnobrzeg 

i powiaty ziemskie: 

 gliwicki, 

 koniński, 

 koszaliński, 

 oleski, 

 polkowicki, 

 słupski, 

 starogardzki, 

 szczecinecki, 

 warszawski zachodni, 

 wieruszowski. 

 
 

 

Modernizacja Roku 2015 

24 sierpnia 2016 roku w Warszawie wręczono tytuł oraz wyróżnienia (w 13 kate-

goriach) w ramach konkursu Modernizacja Roku 2015. W sumie do XX edycji 

ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja roku 2015" zgłoszono 672 realizacje. Z listą 

finalistów i laureatów można zapoznać się na stronie: www.modernizacjaroku.org.pl 

 

Konkurs jest organizowany od 20 lat. Patronują mu takie instytucje jak: Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektor 
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Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Związek Powiatów 

Polskich. 

 

ZPP uhonorowało przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej ul. Parkowa 5 w Kotlinie zrealizowaną przez Powiat Jarociński. 

 
 

Źródło: modernizacjaroku.org.pl 

 

Samorządowy Lider 

Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 

14 września 2016 roku w Sejmie odbyła się VIII Doroczna Debata Flu Forum, 

podczas której spotkali się przedstawiciele instytucji zdrowia publicznego, przedsta-

wiciele świata medycyny, pracownicy ochrony zdrowia, władze samorządowe, 

pracodawcy oraz media. 

 

Podczas wydarzenia eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy nagrodzili 

22 samorządy, które realizują programy zdrowotne z zakresu profilaktyki grypy. 

W tym roku przyznano samorządom tytuły: Eksperta, Super Lidera, Lidera oraz 

Nowego Lidera w profilaktyce grypy. W tej ostatniej kategorii nagrodzone zostały 

również samorządy członkowskie ZPP, tj.: Powiat Olkuski, miasto Świnoujście. 
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Źródło: mp.pl 

Z kolei laureatami akcji „Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania 

Grypy”, w poszczególnych niżej wymienionych kategoriach, są: 

 z tytułem: eksperta w profilaktyce grypy: Grójec, Poznań, Gmina 

Milanówek, Lublin, Gmina Suchedniów, Legionowo, Sochaczew; 

 z tytułem: „Super Lider”: Józefów, Tarnobrzeg, Chorzów; 

 z tytułem: „Lider”: Świnoujście, Gmina Garbatka-Letnisko; 

 z tytułem „Nowego Lidera”: Gmina Czaplinek, Wadowice, Brzeg Dolny, 

Gmina Mielno, Powiat Olkuski, Gmina Police, Gmina Będzino, Kalisz, 

Gmina Żagańsk, Opole Lubelskie. 

 

Puchar Powiatów w Rzutach Karnych 

Razem Wygrywamy z Rakiem Piersi 

Fundacja Piłka jest Piękna, w 2016 roku, zorganizowała 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 odbywał się pod patronatem Związku 

Powiatów Polskich i Dziennika Warto Wiedzieć. 
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Organizatorzy, zawodnicy i kibice Powiatowych Turniejów Rzutów Karnych o Puchar 

Starostów promowali 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 – był rozgrywany w jednej lub kilku kate-

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

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

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

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

jednak pod warunkiem uprzedniego oficjalnego zgłoszenia. 

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. 

Poniżej przedstawiono efekty projektów realizowanych przez ZPP w 2016 roku. 

 

Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej 

i międzysektorowej jako narzędzi 

rozwoju lokalnego i regionalnego 

Głównym celem projektu predefiniowanego, realizowanego, w 2016 roku, przez 

Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP oraz 

Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych, była szeroko rozumiana 

pomoc doradcza partnerstwom samorządowym, które uzyskały granty 

z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna. Równoległym celem jest pomoc Ministerstwu 

Infrastruktury i Rozwoju w identyfikacji oraz usuwaniu barier prawnych 

i praktycznych w rozwoju współpracy międzysamorządowej i między-

sektorowej w Polsce, a także w dokumentowaniu i upowszechnianiu 

dobrych praktyk w tym zakresie. Kluczowym elementem projektu jest także 

promowanie skutecznego i nowoczesnego podejścia do współpracy 

w partnerstwach – jako podstawy zarządzania terytorialnego, zgodnie ze 

wskazaniami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 

Związek Powiatów Polskich był odpowiedzialny za promocję projektu (strona 

internetowa projektu i prasa elektroniczna ZPP) oraz doradztwo prawne dla 

jednostek samorządu terytorialnego (doradztwo na indywidualne zapytania oraz 
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ekspertyzy do wniosków; doradztwo w zakresie współpracy JST w obszarze 

planowania przestrzennego, usług społecznych, usług technicznych). 

Wybrane efekty realizacji przedmiotowego projektu to: 

wydanie kilkudziesięciu opinii prawnych, 

udzielenie kilkudziesięciu porad prawnych, 

kilkaset analiz i publikacji dotyczących prawa, 

przeprowadzone badanie współpracy międzysamorządowej 

i międzysektorowej w Polsce, 

opracowany model współpracy partnerskiej, 

przygotowane i przetestowane narzędzia samooceny partnerstw. 

Materiały opracowane przez Zespół prawników działający przy Związku Powiatów 

Polskich i Związku Miast Polskich były publikowane na stronie internetowej projektu 

oraz w Dzienniku Warto Wiedzieć. 

Zespół doradców strategicznych projektu, w roku sprawozdawczym, opracowywał 

podręcznik współpracy dla partnerstw samorządowych, która wydana została przy 

okazji konferencji zorganizowanej w dniach 12-13 maja 2016 r. w Zielonej Górze 

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Konferencja podsumowała kilka lat 

wsparcia resortu dla inicjowania współpracy pomiędzy samorządami. Z kolei 

publikacja stanowiła podsumowanie aktualnej wiedzy na temat współpracy JST, 

wynikającej z kilkuletnich doświadczeń doradztwa korporacji samorządowych (ZMP, 

ZPP, ZGWRP) dla samorządów, m.in. w ramach projektu doradczego, finansowanego 

z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich pozyskał  gwaran-

cję dofinansowania realizacji trzech nowych, niżej wymienionych projektów. 

 

System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP 

Celem projektu będzie opracowanie wstępnej, a następnie wykonawczej koncepcji 

powszechnego systemu monitorowania świadczenia usług publicznych. 

Zadania planowane do realizacji przez ZPP w projekcie to: 

 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, 
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 konsultacje wstępnej koncepcji systemu monitorowania świadczenia usług 

publicznych, 

 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 jedno-

stek podległych z całej Polski. 

Projekt realizowany jest w następującym partnerstwie: Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Śląski Związek Gmin 

i Powiatów, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. 

Wdrażanie projektu potrwa do 31 grudnia 2018 roku. 

Finansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój. 

 

 

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji 

na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 

Celem projektu będzie wdrożenie modelu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji 

(LOWE) w 15. społecznościach lokalnych z terenu Polski. 

Zadania planowane w projekcie to: 

 opracowanie modelu funkcjonowania w środowisku lokalnym Lokalnego 

Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) prowadzącego działania na rzecz 

aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych, 

 przeprowadzenie procesu naboru organów prowadzących do udziału 

w projekcie i podpisanie umów grantowych, 

 opracowanie diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności 

edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych oraz ocenę 

potencjału szkoły do pełnienia przewidzianych w modelu zadań LOWE, 

 udzielanie wsparcia organom prowadzącym w zakresie przygotowania szkół do 

pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE, 

 monitorowanie oraz ewaluacja bieżąca i końcowa funkcjonowania Lokalnych 

Ośrodków Wiedzy i Edukacji utworzonych w projekcie. 

Odbiorcami projektu są organy prowadzące szkoły. 
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Opracowany w ramach projektu model Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) 

zakłada objęcie działaniem LOWE rodziców dzieci realizujących obowiązek szkolny 

oraz osób dorosłych z następujących grup, z uwzględnieniem uwarunkowań 

lokalnych: osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych; 

osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające 

aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne 

zdobyte w zeszłym wieku); osoby dorosłe związane z rolnictwem; osoby dorosłe 

nieaktywne zawodowo lub bezrobotne; osoby dorosłe podlegające formom pomocy 

społecznej i wsparcia rodziny; osoby dorosłe w wieku 45+. 

Projekt realizowany jest w następującym partnerstwie: Fundacja Małopolska Izba 

Samorządowa, Uniwersytet Jagielloński – Centrum Edukacji Służb Publicznych 

i Administracji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Związek 

Powiatów Polskich. 

Wdrażanie projektu potrwa do 30 czerwca 2018 roku. 

Finansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój. 

 

Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 

Celem projektu będzie upowszechnienie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. 

Działania projektowe skupiać się będą na opracowaniu koncepcji rozwiązań 

dotyczących zdefiniowania standardów procedur i analiz w zakresie rozwoju rynku 

PPP w Polsce oraz na systemowo ujętym wsparciu podnoszenia kwalifikacji kadr 

zatrudnionych w administracji publicznej. 

Adresatami działań projektowych są instytucje administracji rządowej i jednostki 

samorządu terytorialnego. Działania przewidziane w ramach projektu obejmują 

w szczególności: 

 przygotowanie wzorów umów PPP, wytycznych w zakresie przygotowania 

projektów PPP, przygotowania ofert; 

 przygotowanie i upowszechnienie materiałów dotyczących „najlepszych 

praktyk” na podstawie doświadczeń z realizacji projektów PPP, 

 doskonalenie kompetencji kadr administracji publicznej, 

 analizę stanu rozwoju rynku PPP w Polsce. 

Ww. działania mają przyczynić się do podniesienia wiedzy, a także praktycznych 

umiejętności w zakresie realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, a także mają na 

celu, w dalszej perspektywie, wzrost liczby przedsięwzięć realizowanych w tej 

formule w Polsce. 

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy jednostek administracji publicznej na 

szczeblu centralnym i regionalnym, zajmujący się tematyką partnerstwa publiczno-

prywatnego i inwestycji oraz osoby, które mogą lub będą się tą tematyką zajmować. 
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Zadania planowane w projekcie to: 

 cykl szkoleń regionalnych, 

 cykl szkoleń profilowanych, 

 cykl warsztatów specjalistycznych, 

 cykl krajowych wizyt studyjnych, 

 cykl szkoleń zagranicznych 

 opracowanie standardów procedur/wytycznych w obszarze PPP, 

 upowszechnianie przykładów najlepszych praktyk, 

 opracowanie standardów postępowania w zakresie realizacji projektów 

partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie udzielanego wsparcia, 

 upowszechnianie wiedzy na temat PPP, 

 analizy rynku PPP w Polsce. 

Projekt realizowany jest w następującym partnerstwie: Ministerstwo Rozwoju, 

Konfederacja Lewiatan z Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz 

Związek Miast Polskich ze Związkiem Powiatów Polskich. 

Wdrażanie projektu potrwa do 31 maja 2019 roku. 

Finansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój. 



 

 

 

 

 

 


