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Podsumowanie aktywności i kluczowych efektów 

pracy ZPP 
 

Związek Powiatów Polskich, jako jedna z najbardziej powszechnych 

ogólnopolskich organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, 

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

sobie za cel wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie 

i obronę wspólnych interesów powiatów i miast na prawach powiatu, 

a także kształtowanie wspólnej polityki. Związek nie zapomina także 

o konieczności stałego wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji 

powiatów, wspierania wymiany doświadczeń czy upowszechniania 

modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. 

 

Siła Związku Powiatów Polskich drzemie głównie w mocnym mandacie 

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

Dzięki temu wsparciu Związek ma możliwość 

odważnego reprezentowania powiatowego środowiska samorządowego. 

 

Realizację swoich założeń Związek Powiatów Polskich prowadzi przy wykorzystaniu 

statutowych organów oraz Biura. 

 

Aktywność i kluczowe efekty prac, w okresie od 24 września do 1 grudnia 

2016 roku przedstawiono poniżej. 

 

W okresie sprawozdawczym, w skali kraju, sumarycznie odbyło się 16 posiedzeń 

Konwentów Powiatów poszczególnych województw, podczas których poruszono 

kilkadziesiąt spraw oraz przyjęto 18 stanowisk. Natomiast przewodniczący Konwen-

tów z poszczególnych województw skierowali do Biura Związku 21 pism.  

Głównym organem analizującym i podejmującym decyzję w Związku jest jego 

Zarząd. W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie stacjonarne oraz 

jedno internetowe. Członkowie Zarządu rozpatrzyli blisko 40 zagadnień, przyjęli 

jedno stanowisko i podjęli pięć 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 członkowie Komisji brali aktywny udział w posiedzeniach Zarządu 

ZPP. 

Również przewodniczący Konwentów Powiatów z poszczególnych województw 

czynnie uczestniczyli w spotkaniach Zarządu Związku. 



 

Strona | 4  

 

Reasumując, w okresie sprawozdawczym wszystkie organy Związku Powiatów 

Polskich przyjęły sumarycznie 19 stanowisk w sprawach kluczowych dla powiatów 

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

odpowiednim organom centralnym, a ich przekaz niejednokrotnie był dodatkowo 

artykułowany przez przedstawicieli ZPP w ramach różnych spotkań. 

 

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 należy 

wskazać, że w okresie sprawozdawczym prawnicy ZPP przeanalizowali łącznie 

183 aktów prawnych, z czego do 29 przygotowali szczegółową opinię prawną. 

Niejednokrotnie przygotowanie tych opinii poprzedzało przeprowadzenie prac 

badawczych (w okresie sprawozdawczym w ten sposób postąpiono w dwunastu 

przypadkach). 

Główna aktywność ZPP odbywa się na płaszczyźnie współpracy pomiędzy organami 

państwa, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. Walka 

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

właściwe reprezentowanie głosu środowiska samorządu powiatowego. Realizacją tego 

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

wskazani przez organy Związku. 

Główny sposób działań odbywa się poprzez artykułowanie stanowisk środowiska 

samorządowego na płaszczyźnie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

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

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

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

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

na których poruszano problematykę funkcjonowania samorządów powiatowych. 

Działalność reprezentantów Związku wykracza także poza granice naszego kraju. 

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

Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych 

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

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

prawodawstwo unijne uwzględniało głos środowiska samorządowego, w tym ten 

dotyczący działalności szczebla samorządu powiatowego. 

 

Zaangażowanie organów i Biura Związku przekłada się na konkretne 

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

na poniższe. 

 W wyniku intensywnego wielomiesięcznego zaangażowania ZPP wdrożenie 

CEPIK 2.0 zostało ostatecznie przesunięte w czasie na 4 czerwca 2018 roku; 
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 MEN uwzględniło postulaty ZPP, żeby 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 – 22.11 br., podczas posiedzenia Zespołu ds. 

Edukacji KWRiST, przedstawicielom 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, MEN 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 prowadzania przez powiaty centrów zdrowia 

psychicznego; 

 Dzięki zaangażowaniu ZPP, jednostki samorządu terytorialnego uzyskały 

możliwość zwrotu środków finansowych przeznaczanych na usuwanie 

pomników, obelisków, kopców, tablic, napisów itp. upamiętniających m.in. 

czasy komunizmu (początkowo nie było to w ogóle przewidywane). Zwrot 

środków będzie 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 

 etc. 

 

Działalność Związku w okresie sprawozdawczym wykraczała poza płaszczyznę 

legislacyjną. Związek Powiatów Polskich czynnie angażował się także w organizację 

i współorganizację różnego rodzaju konferencji. 

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

bezpłatnych warsztatów i szkoleń dedykowanych pracownikom samorządowym 

(np. z zakresu dotyczącego Ośrodków Szkolenia Kierowców, praw jazdy, rejestracji 

pojazdów, CEPiK 2.0 oraz obowiązków powiatów w zakresie pojazdów usuwanych 

z dróg). W okresie sprawozdawczym sumarycznie zrealizowano dziewięć dni 

szkoleniowych. 

Eksperci przygotowywali także jedną publikację książkową poświęconą problematyce 

samorządowych programów zdrowotnych oraz przygotowywali artykuły prasowe 

– głównie o charakterze konsultacyjno-doradczym, publikowane w prowadzonym 

przez Związek portalu internetowym Dziennik Warto Wiedzieć (zlokalizowanym pod 

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

sprawozdawczego przygotowali oni ponad 720 artykułów prasowych. 



 

Strona | 6  

 

Dzięki swojej 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 kilka 

różnego rodzaju podmiotów, a ZPP objął patronatem 4 przedsięwzięcia.  

Kolejnym elementem działalności ZPP były także przygotowywane projekty, na które 

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

zacji 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 profe-

sjonalnie świadczą usługi publiczne. 

Szczegółowe zobrazowanie działalności Związku Powiatów Polskich w okresie 

sprawozdawczym zostało przedstawione w kolejnych rozdziałach niniejszego 

sprawozdania. 
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Działalność organów statutowych 
 

Szczegółowe informacje o pracach wszystkich organów Związku ujęto w kolejnych 

podrozdziałach. 

 

Konwenty Powiatów regionalnymi mandatariuszami ZPP 
  

Do realizacji celów statutowych Związek Powiatów Polskich powołał 16 Konwentów 

Powiatów (w każdym województwie). Zadaniem Konwentu jest reprezentowanie 

interesów członków Związku w danym regionie. Konwent pełni rolę 

doradczą względem organów ZPP i może w szczególności przyjmować 

własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu ZPP pisma 

o podjęcie interwencji – w sprawach związanych z celami statutowymi 

Związku. Ponadto Konwent Powiatów może współpracować z organami 

administracji rządowej i samorządowej w danym województwie. 

 

 

W okresie od 24 września do 1 grudnia br., w skali kraju, 

sumarycznie odbyło się 16 posiedzeń Konwentów Powiatów. 

Podczas nich poruszono  blisko 40 spraw 

oraz przyjęto 18 stanowisk. 

Jednocześnie przewodniczący Konwentów 

skierowali do Biura ZPP 21 pism. 

 

 

 

Zestawienia dotyczące prac poszczególnych Konwentów przedstawiono na poniżej 

zamieszczonej tabeli (uwaga: zestawienia na podstawie danych przekazanych przez 

poszczególne Konwenty do Biura ZPP). 

 

L.P. Dzień podjęcia 

Podjęte przez 

Konwent Powiatów 

Województwa 

Stanowisko w sprawie 

1 6 października Lubuskiego 

rozszerzenia katalogu wyłączeń stoso-

wanych w relacji o której mowa w art. 

243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych 

2 
20-21 

października 

Kujawsko-

Pomorskiego 
 Publicznego Transportu Zbiorowego  

3 
20-21 

października 

Kujawsko-

Pomorskiego 

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 szpitalnej 

w ramach Działania 6.1 Inwestycje 

w infrastrukturę zdrowotną i społe-

czną, 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 

4 
20-21 

października 

Kujawsko-

Pomorskiego 

zmiany poziomu dofinansowania 

zapisanego w kryteriach wyboru proje-

któw Działania 6.1 Inwestycje w infra-

strukturę zdrowotną i społeczną, Pod-

działania 6.1.1 Inwestycje w infrastru-

kturę zdrowotną Schemat: Inwestycje 

w zakresie opieki szpitalnej – szpitale 

powiatowe w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 

5 
20-21 

października 

Kujawsko-

Pomorskiego 

dokonania zmian w zakresie odpowie-

dzialności JST z tytułu rezygnacji 

z prawa odliczania VAT naliczonego 

oraz wyłączenia JST z obowiązku ge-

nerowania jednolitego pliku kontrol-

nego 

6 21 października Świętokrzyskiego 

propozycji rozwiązań prawnych wpro-

wadzających system podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 

opieki zdrowotnej 

7 3 listopada 
Warmińsko-

Mazurskiego 

przywrócenia Małego Ruchu Grani-

cznego z Obwodem Kaliningradzkim 

Federacji Rosyjskiej 

8 4 listopada Mazowieckiego 

propozycji rozwiązań prawnych wpro-

wadzających system podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 

opieki zdrowotnej 

9 8 listopada Podlaskiego 

rozstrzygnięć konkursów na projekty 

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlas-

kiego   

10 8 listopada Podlaskiego 

możliwości realizacji projektów infra-

strukturalnych w zakresie pomocy 

społecznej (finansowanych z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego) w połączeniu z realizacją działań 
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finansowanych z Europejskiego Fundu-

szu Społecznego dla podmiotów zloka-

lizowanych poza Białostockim Obsza-

rem Funkcjonalnym 

11 8 listopada Podlaskiego 

ustalenia średnich miesięcznych wy-

datków przeznaczonych na utrzymanie 

dziecka w placówce opiekuńczo-wy-

chowawczej 

12 8 listopada Podlaskiego 

zapewnienia stabilnego finansowania 

Środowiskowych Domów Samopomocy 

przez administrację wojewody 

13 8 listopada Podlaskiego 

współpracy administracji wojewody 

w obszarze pomocy społecznej z sa-

morządowymi jednostkami organiza-

cyjnymi 

14 8 listopada Podlaskiego 
zmiany właściwości organów w zakre-

sie pobierania opłaty skarbowej 

15 8 listopada Podlaskiego 

finansowania kosztów sporządzenia 

uproszczonych planów urządzenia lasu 

i inwentaryzacji lasu dla lasów niesta-

nowiących własności Skarbu Państwa 

należących do osób fizycznych i wspól-

not gruntowych 

16 8 listopada Opolskiego 

realizacji zadania wynikającego z art.9 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o Kra-

jowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 

121, poz. 770 z późn.zm) 

17 28 listopada Dolnośląskiego 

tworzenia sieci szpitali oraz ich kate-

goryzowania, a także potencjalnych 

następstw dla szpitali powiatowych  

18 28 listopada Dolnośląskiego 

finansowania szpitali powiatowych 

w świetle przedstawionych propozycji 

Narodowego Funduszu Zdrowia na 

I półrocze 2017 r. 
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W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Konwentów Powiatów skierowali 

do Biura ZPP 21 pism w sprawach ujętych w poniżej zamieszczonym zestawieniu 

tabelarycznym. 

 

L.P. Z dnia 

Od Konwentu 

Powiatów 

Województwa 

Pismo w sprawie 

1 23 września Łódzkiego 
protokół posiedzenia Konwentu 

(12 września 2016 r.) 

2 28 września Mazowieckiego 
agenda i informacja z posiedzenia 

Konwentu (22-23 września 2016 r.) 

3 30 września Pomorskiego 

zaproszenie na posiedzenie Konwentu 

(20 października 2016 r.) i porządek 

obrad 

5 6 października Świętokrzyskiego 

zaproszenie na posiedzenie Konwentu 

(21 października 2016 r.) i porządek 

obrad 

6 7 października 
Małopolskiego 

i Śląskiego 

protokół wspólnego posiedzenia 

Konwentów (16-17 września 2016 r.) 

7 12 października Lubuskiego 
protokół posiedzenia Konwentu 

(6-7 października 2016 r.) 

8 13 października Łódzkiego 

Informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (24 października 2016 r.) 

i program posiedzenia 

9 25 października Opolskiego 
Informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (8-9 listopada 2016 r.) 

10 26 października 
Warmińsko-

Mazurskiego 

Informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (3 listopada 2016 r.) 

i program posiedzenia 

11 26 października Pomorskiego 
protokół posiedzenia Konwentu 

(20 października 2016 r.) 

12 28 października  Opolskiego 
Program posiedzenia Konwentu 

(8-9 listopada 2016 r.) 

13 4 listopada  Łódzkiego 
protokół posiedzenia Konwentu 

(24 października 2016 r.) 

14 7 listopada Wielkopolskiego 

zaproszenie na posiedzenie Konwentu 

(21-22 listopada 2016 r.) i porządek 

obrad 

15 8 listopada Podlaskiego 

Informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (8 listopada 2016 r.) 

i program posiedzenia 

16 9 listopada Małopolskiego 
zaproszenie na posiedzenie Konwentu 

(15 listopada 2016 r.) i porządek obrad 

17 16 listopada Łódzkiego 

Informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (22 listopada 2016 r.) 

i program posiedzenia 
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L.P. Z dnia 

Od Konwentu 

Powiatów 

Województwa 

Pismo w sprawie 

18 24 listopada 
Warmińsko-

Mazurskiego 

Informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (7 grudnia 2016 r.) i program 

posiedzenia 

19 24 listopada Lubuskiego 

Informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (2 grudnia 2016 r.) i program 

posiedzenia 

20 25 listopada 
Kujawsko-

Pomorskiego 

protokół posiedzenia Konwentu 

(20-21 października 2016 r.) 

21 25 listopada 
Kujawsko-

Pomorskiego 

Informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (7 grudnia 2016 r.) i porządek 

obrad 

 

 

 

 
Źródło: powiat.pila.pl 

 

 
Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki 

 
Źródło: powiat-sokolowski.pl 

 
Zdjęcie: powiat.nysa.pl 
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Zarząd ZPP przedstawicielem środowiska powiatowego 
 

Organem wykonawczym Związku Powiatów Polskich jest Zarząd. 

 

 

W okresie od 24 września do 1 grudnia br. 

odbyły się 2 posiedzenia Zarządu ZPP, 

z czego jedno posiedzenie miało charakter stacjonarny, 

natomiast jedno internetowy. 

 

 

 

Posiedzenie stacjonarne odbyło się 26-27 września 2016 roku w Chmielnie (powiat 

kartuski). 

 

 

 

W trakcie ww. posiedzeń Zarząd 

rozpatrzył ponad 40 zagadnień, przyjął 1 stanowisko oraz podjął 5 uchwał. 

 

 

Stanowisko przyjęte przez Zarząd ZPP: 

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

Geologicznej 

 

Szczegółową tematykę obrad poszczególnych posiedzeń Zarządu ZPP 

przedstawiono poniżej. 

 

Posiedzenie Zarządu nr 5/2016 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 

 Przyjęcie porządku obrad. 

 
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. 
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 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. 

 

 
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. 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 zapewnienia stabilnego finansowania Środowiskowych Domów 

Samopomocy przez administrację wojewody; 

 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na 

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej; 

 zmiany właściwości organów w zakresie pobierania opłaty skarbowej; 

 rozstrzygnięć konkursów na projekty w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego; 
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 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. 

 

 

Komisja Rewizyjna ZPP 
 

Organem kontrolnym Związku Powiatów Polskich jest Komisja Rewizyjna. 

 

W okresie sprawozdawczym członkowie Komisji Rewizyjnej brali aktywny 

udział w posiedzeniach Zarządu ZPP. 
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Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym 
 

Zaangażowanie przedstawicieli Związku Powiatów Polskich w proces 

legislacyjny przejawia się w wielu aspektach. 

Część aktywności skupiona jest wokół dyskutowanych i formułowanych 

stanowisk, które następnie kierowane są do adresatów – najczęściej instytucji 

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

mentarzystów. W poszczególnych regionach stanowiska o charakterze wojewódzkim 

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

przewodniczący Konwentów Powiatów poszczególnych województw). 

Kolejny obszar aktywności to analiza projektów aktów prawnych dotyczących 

jednostek samorządu terytorialnego trafiających do konsultacji społecznych. Projekty 

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

przygotowują opinie prawne kierowane do instytucji centralnych. 

Kluczowym miejscem opiniowania aktów prawnych jest Komisja Wspólna 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 Konwenty Powiatów poszczególnych województw oraz 

Zarząd ZPP dyskutowali i w konsekwencji podejmowali szereg stanowisk w sprawach 

najbardziej istotnych dla funkcjonowania samorządu terytorialnego (tematycznie 

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

 

W okresie od 24 września do 1 grudnia br. wszystkie organy ZPP 

przyjęły ogółem 19 stanowisk, 

w tym 18 – Konwenty Powiatów poszczególnych województw 

oraz jedno Zarząd Związku Powiatów Polskich. 
 

Z treścią stanowisk poszczególnych organów Związku można zapoznać się 

po wejściu na stronę Związku Powiatów Polskich. 

 Stanowiska Konwentów Powiatów poszczególnych województw 

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

(wybór interesującego nas województwa) 

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

 Stanowiska Zarządu ZPP 

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

 bezpośredni link: http://zpp.pl/strona/stanowiska-zpp 
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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 okresie od 24 września do 1 grudnia br. pracownicy Biura ZPP 

przeanalizowali 67 projektów aktów prawnych 

(opiniowanych poza Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego), 

a do 29 przygotowana została szczegółowa opinia 

(uwzględniając opinie w ramach KWRiST). 

 

 

Wykaz projektów, w odniesieniu do których Związek zajął stanowisko, 

przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie tabelaryczne (kolejność chrono-

logiczna). 

L.P. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

1 Sejm RP ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę 

2 
Ministerstwo 

Środowiska 
ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej 

3 

Grupa Robocza 

ds. Polityki 

Rządu ds. PPP 

Polityki Rządu w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

4 Sejm RP 
ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie 

miasta stołecznego Warszawy MK-020-310/16 

5 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania 

Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 

6 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe 

7 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

ustawy – Prawo oświatowe 

8 Senat RP 

ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustro-

ju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej 

9 KWRiST Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 

10 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy 

11 
Ministerstwo 

Zdrowia 
założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej 
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L.P. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

12 
Ministerstwo 

Rozwoju 
Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 

13 
Ministerstwo 

Zdrowia 

ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego 

14 
Ministerstwo 

Rozwoju 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

dochodzenia wierzytelności 

15 
Ministerstwo 

Zdrowia 

ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

oraz niektórych innych ustaw 

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

o cudzoziemcach 

17 
Ministerstwo 

Finansów 

podatku od towarów i usług, a ustawa o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej 

18 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za lata 2014 i 2015 

19 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

ustawy Kodeks urbanistyczno-budowalny 

20 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw 

21 
Ministerstwo 

Zdrowia 

ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

22 Sejm RP ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” 

23 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (MK-

020-357/16) 

24 
Ministerstwo 

Zdrowia 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

25 
Ministerstwo 

Zdrowia 

ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw 

26 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-

łecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Fundu-

szu Szkoleniowego 

27 
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 
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L.P. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

28 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

w roku 2017 

29 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

rozporządzenia w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifi-

kacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 

2016 r. 

 

Z treścią wszystkich ww. opinii Związku Powiatów Polskich można zapoznać 

się po wejściu na stronę internetową ZPP: 

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

 link bezpośredni to: www.zpp.pl/strona/dzialania-zpp-w-procesie-legislacyjnym 
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Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) funkcjonuje na 

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

i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej 

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

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

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

wszystkim jednak, praca Komisji odbywa się w zespołach tematycznych. 

Działalność KWRiST to głównie wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy 

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

dotyczących zagadnień ustrojowych. Komisja ta rozpatruje problemy związane 

z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego obszaru 

znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, 

do których należy Rzeczypospolita Polska. 

 

 

 

W okresie od 24 września do 1 grudnia br. odbyły się 3 posiedzenia 

plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Część projektów opiniowana była również w trybie obiegowym. 

Do zaopiniowania przez ZPP tylko w ramach prac Komisji 

trafiło 116 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 okresie od 24 września do 1 grudnia br., 

przedłożono do zaopiniowania w ramach KWRiST przedstawione zostały 

w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 

L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

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 Społe-

cznej w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności 

w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania 

zawodu pracownika socjalnego. 
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3 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społe-

cznej w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. 

4 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społe-

cznej 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 

Projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie pozio-

mów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

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. 

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 Społe-

cznej w sprawie określenia wzoru sprawozdania przedstawionego 

przez Centrum Integracji Społecznej. 

44 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społe-

cznej 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. 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

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”. 

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. 
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Projekty aktów prawnych, przesyłanych do zaopiniowania w ramach 

KWRiST, zamieszczane są na bieżąco: 

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

KWRiST,  zakładce: Projekty aktów prawnych do zaopiniowania 

 

 w Dzienniku Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.org) w zakładce: 

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

– akty prawne do zaopiniowania 

 



 

Strona | 32  

 

Z kolei szczegółowe sprawozdania z prac KWRiST zamieszczane są 

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

w dziale Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
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Komisje sejmowe i senackie 

Aktywność w procesie legislacyjnym przejawia się również czynnym uczestni-

ctwem przedstawicieli i ekspertów ZPP w posiedzeniach komisji sejmowych 

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

przypadków – aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach komisji, których przedmiot 

obrad dotyczył spraw samorządowych. 

 

W okresie od 24 września do 1 grudnia br. przedstawiciele i eksperci ZPP 

wzięli aktywny udział 

w 26 posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. 

 

Poniżej przedstawiona została tematyka wraz z terminami tylko tych posiedzeń 

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

czynny udział przedstawiciele ZPP. 

 

L.P. 
Data 

posiedzenia 
Nazwa Cel posiedzenia 

Październik 2016 

1 4 

Komisje: Samorządu Terytorial-

nego i Administracji Państwo-

wej, Ustawodawczej oraz 

Kultury i Środków Przekazu 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie projektu usta-

wy o zmianie ustawy o zakazie 

propagowania komunizmu lub 

innego ustroju totalitarnego 

przez nazwy budowli, obiektów 

i urządzeń użyteczności publi-

cznej (druk senacki nr 26). 

2 4 

Komisja Nadzwyczajna 

do spraw deregulacji 

Sejmu RP 

Informacja Ministerstwa Infra-

struktury i Budownictwa na te-

mat prowadzonych prac legisla-

cyjnych nad nowelizacją ustawy 

– Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (wraz 

z aktami wykonawczymi) doty-

czących zmian w systemie 

badań technicznych. 

3 5 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie projektu inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie zmia-

ny ustawy – Prawo energetyczne 

4 5 

Komisje: Edukacji, Nauki 

i Młodzieży, oraz Łączności 

z Polakami za Granicą 

Sejmu RP 

projekt ustawy o uprawnieniach 

do ulgowych przejazdów środ-

kami publicznego transportu 

zbiorowego oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 492) 

5 18 

Komisja Kultury i Środków 

Przekazu, Komisja 

Ustawodawcza oraz Komisja 

Projekt ustawy o zmianie ustawy 

o zakazie propagowania komu-
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L.P. 
Data 

posiedzenia 
Nazwa Cel posiedzenia 

Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

Sejmu RP 

nizmu lub innego ustroju tota-

litarnego przez nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyte-

czności publicznej (druk senacki 

nr 261). 

6 19 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja MSWiA o konse-

kwencjach prawnych i finanso-

wych wynikających ze zmian 

granic gmin: Dąbrowa, Dobrzeń 

Wielki, Komprachowice, Pró-

szków i Opole, będących nastę-

pstwem Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. 

w sprawie ustalenia granic 

niektórych gmin i miast, nadania 

niektórym miejscowościom sta-

tusu miasta oraz zmiany nazwy 

gminy. 

Informacja przedstawicieli gmin: 

Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Kom-

prachowice, Prószków i Opole na 

temat skutków finansowych, 

wynikających ze zmiany granic 

tychże gmin. 

7 19 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja Prezydent m.st. War-

szawy, Hanny Gronkiewicz-

Waltz, na temat decyzji repry-

watyzacyjnych oraz działań 

podjętych w celu wyjaśnienia 

sprawy afery reprywaty-

zacyjnej. 

Informacja Ministra Sprawie-

dliwości, Prokuratora General-

nego nt. działań prokuratury 

mających na celu wyjaśnienie 

tzw. „afery reprywatyzacyjnej 

w Warszawie”. 

8 20 

Komisje: Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej oraz Infrastruktury 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla 

Komisji Finansów Publicznych 

rządowego projektu ustawy 

budżetowej na rok 2017 (druk 

nr 881) 

9 20 

Komisja Samorządu Tery-

torialnego i Polityki Regionalnej 

Podkomisja stała ds. polityki 

regionalnej Sejmu RP 

Rozwój społeczny i Regionalny 

według Planu na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju. 



 

Strona | 35  

 

L.P. 
Data 

posiedzenia 
Nazwa Cel posiedzenia 

10 20 

Komisja: Edukacji, Nauki 

i Młodzieży oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o systemie oświaty (druk 

nr 910). 

11 21 

Podkomisja nadzwyczajna 

Sejmu RP do rozpatrzenia 

poselskiego projektu ustawy o 

zmianie ustawy o pracownikach 

samorządowych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o pracownikach samorządowych 

oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw. 

Listopad 2016 

12 2 
Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie po-

selskiego wniosku o wyrażenie 

wotum nieufności wobec Mini-

ster Edukacji Narodowej Anny 

Zalewskiej (druk nr 934). 

13 3 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu 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 Funduszu Ubezpieczeń Społe-

cznych oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 62). 

14 3 

Komisja Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej Sejmu RP 

 

Rozpatrzenie informacji na 

temat interpretacji podatkowych 

w sprawie naliczania podatku od 

nieruchomości od obiektów 

infrastruktury portowej, aktu-

alnej sytuacji prawnej w tym 

zakresie, oraz wysokości obcią-

żeń zarządów portów morskich 

z tego tytułu. 

15 4 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Najwyż-

szej Izby Kontroli o wynikach 

kontroli współdziałania wojewó-

dzkich konserwatorów zabytków 

oraz jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Rozpatrzenie projektu dezyde-

ratu Komisji do Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie cofnięcia 
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L.P. 
Data 

posiedzenia 
Nazwa Cel posiedzenia 

zmiany granic miasta na pra-

wach powiatu Opole. 

16 15 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji na temat możliwości 

stworzenia Krajowej Polityki 

Osiedleńczej, jako sposobu na 

rozwiązanie problemów demo-

graficznych i gospodarczych 

obszarów metropolitalnych. 

17 15 

Komisja do Spraw Unii 

Europejskiej Sejmu RP  - 

Podkomisja stała do spraw 

wykorzystania środków 

pochodzących z UE 

Informacja na temat roli fun-

duszy Unii Europejskiej w reali-

zacji „Planu na rzecz odpowie-

dzialnego rozwoju” (ze szczegól-

nym uwzględnieniem woje-

wództw Polski Wschodniej). 

18 15 

Komisja Cyfryzacji, 

Innowacyjności i Nowoczesnych 

Technologii Sejmu RP 

Rozpatrzenie informacji Najwyż-

szej Izby Kontroli o wynikach 

kontroli realizacji i wdrożenia 

Projektu Emp@tia - platformy 

komunikacyjnej obszaru zabez-

pieczenia społecznego. 

19 15 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Fundu-

szu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 972). 

20 16 

Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży z Komisją Łączności 

z Polakami za Granicą Sejmu RP 

Pierwsze czytanie przedsta-

wionego przez Prezydenta RP 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbioro-

wego oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 492). 

21 28 
Komisja Nadzwyczajna Sejmu 

RP do spraw deregulacji 

projekt ustawy o zmianie niektó-

rych ustaw w celu poprawy 

otoczenia prawnego przedsię-

biorców (druk nr 994). 
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L.P. 
Data 

posiedzenia 
Nazwa Cel posiedzenia 

22 29 

Komisje: Infrastruktury oraz 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o drogach publicznych 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1013). 

23 29 

Komisja Administracji i Spraw 

Wewnętrznych oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

 

Pierwsze czytanie senackiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego przez nazwy bu-

dowli, obiektów i urządzeń uży-

teczności publicznej (druk nr 

985). 

24 30 

Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

- Podkomisja stała do spraw 

polityki społecznej 

Społeczna Agencja Najmu jako 

instrument polityki mieszkanio-

wej w Polsce. 

25 30 

Komisja Finansów Publicznych 

Sejmu RP 

 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o finansach publicznych 

(druk nr 1014). 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o finansach publicznych 

(druk nr 231). 

Pierwsze czytanie senackiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o finansach publicznych 

(druk nr 368). 

26 30 

Komisja Nadzwyczajna Sejmu 

RP do spraw deregulacji 

 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania 

do projektu ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w celu popra-

wy otoczenia prawnego przed-

siębiorców (druki nr 994 i 1064) 

 

Szczegółowe sprawozdania z posiedzeń komisji sejmowych i senackich na 

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

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

Kolejnym miejscem analizy aktów prawnych trafiających do Biura ZPP 

w ramach konsultacji są funkcjonujące przy Związku Komisje merytoryczne. 

Komisje podzielone są na obszary problemowe odzwierciedlające Zespoły 

tematyczne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Ze składem osobowym poszczególnych Komisji merytorycznych ZPP można 

zapoznać się po wejściu na stronę internetową ZPP: 

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

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

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku Powiatów Polskich cyklicznie, w każdym 

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

o opinie do otrzymywanych projektów aktów prawnych. Napływające dokumenty 

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

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

Osoby zainteresowane udziałem w pracach którejkolwiek z Komisji mogą zgłaszać 

taką wolę, pisząc na adres e-mail: biuro@powiatypolskie.pl 

 

 

Komitety monitorujące i sterujące 

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich aktywnie biorą udział 

w pracach komitetów monitorujących i sterujących Programy Operacyjne.  

Podczas tych posiedzeń występują oni w interesie jednostek samorządu 

terytorialnego, a także organizacji skupiających samorządy. 

 

W okresie od 24 września do 1 grudnia br. odbyło się kilkadziesiąt 

posiedzeń różnego rodzaju komitetów monitorujących i sterujących. 

Dzięki determinacji Członków w poszczególnych komitetach udaje się 

zmieniać zapisy niekorzystne dla samorządów. 

 

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

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

Eurofundusze 2014-2020. 
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Delegaci ZPP w poszczególnych gremiach 

W okresie sprawozdawczym delegowano przedstawicieli Związku Powiatów 

Polskich do prac w ramach kolejnych gremiów, których zakres działania 

dotyka także jednostki samorządu terytorialnego. 

Szczegółowe zestawienie, obrazujące osoby reprezentujące ZPP w poszcze-

gólnych organach, przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie tabela-

ryczne (kolejność chronologiczna wg daty delegowania). 

L.P. Organ Przedstawiciel 

1 

Zespół do spraw opracowania projektu 

zmian ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym 

(przy Ministerstwie 

Infrastruktury i Budownictwa) 

Grzegorz P. Kubalski – zastępca 

dyrektora Biura ZPP 

2 

Zespół do spraw opracowania projektu 

Rządowego Programu wsparcia dla 

rodzin „Za życiem” 

(zespół międzyresortowy) 

Janina Kwiecień – wiceprezes 

Zarządu ZPP, starosta kartuski 

Monika Małowiecka – ekspert ZPP 

(zastępca) 

3 

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 

4 
Linia Współpracy 2016 

(przy Ministerstwie Cyfryzacji) 

Grzegorz P. Kubalski – zastępca 

dyrektora Biura ZPP 

Monika Małowiecka – ekspert ZPP 

5 
Rada Muzeum przy Muzeum 

Niepodległości w Warszawie 

Rudolf Borusiewicz – dyrektor 

Biura ZPP 

6 

Główna Komisja 

Urbanistyczno-Architektoniczna 

(przy Ministerstwie 

Infrastruktury i Budownictwa) 

Grzegorz P. Kubalski – zastępca 

dyrektora Biura ZPP 

Delegaci Związku Powiatów Polskich działając w poszczególnych gremiach, bronią 

interesów samorządów powiatowych. 
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Reprezentanci ZPP na arenie międzynarodowej 

Reprezentanci Związku Powiatów Polskich pracują także w ramach 

organizacji międzynarodowych, gdzie dbają o interesy samorządów terytorial-

nych szczebla pośredniego. 

Wśród nich można wymienić: 

 

Komitet Regionów UE 

Utworzony w 1994 r. Komitet Regionów (KR) jest 

zgromadzeniem przedstawicieli samorządów 

regionalnych i lokalnych UE. 

W jego skład wchodzi 350 członków – przewodniczą-

cych regionów, burmistrzów i demokratycznie wybranych 

przedstawicieli regionów i miast z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Komitet Regionów UE dąży do zbliżenia obywateli do Unii Europejskiej. 

Powszechnie wiadomo, że: 

 70% unijnego prawodawstwa ma wpływ na regiony i gminy, 

 obywatele Europy muszą być zaangażowani w tworzenie UE, 

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

lokalnym i regionalnym potrafią lepiej prezentować ich interesy na poziomie 

unijnym, 

 przedstawiciele władz wyłonionych w wyborach lokalnych i regionalnych, 

bezpośrednio znający swych obywateli, powinni móc wyrażać swe stanowisko 

w trakcie prac nad ustawodawstwem UE. 

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

Dzięki Komitetowi Regionów UE władze lokalne i regionalne 

krajów członkowskich mogą zabrać głos 

na temat opracowywanego prawa unijnego, 

które może oddziaływać na miasta i regiony. 

Obszary odpowiedzialności 

Komitet Regionów UE może zajmować stanowisko we wszystkich dziedzinach 

istotnych dla regionów i społeczności lokalnych. 

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

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

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

Członkowie muszą być wyłonieni w wyborach demokratycznych lub sprawować 

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

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

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

informują ich o procesach zachodzących w UE. 

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

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

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

Zastępcami przedstawicieli ZPP są: Marzena Kempińska – radna Powiatu 

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

Zarządu ZPP, Starosta Strzyżowski. 

 

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. 



 

Strona | 42  

 

Kongres zachęca także do decentralizacji i regionalizacji oraz współpracy 

transgranicznej między regionami i miastami państw członkowskich. Kongres 

zapewnia udział władz lokalnych i regionalnych w pracach Rady Europy. 

Najważniejszym zadaniem Kongresu jest ocena sytuacji demokracji lokalnej 

w państwach członkowskich. Przeprowadza w tym celu regularne wizyty 

monitorujące stan realizacji założeń Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. 

Prowadzi też konstruktywny dialog z rządami członkowskimi i zachęca je do 

szerszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces decyzyjny. 

Kongres ocenia również przestrzeganie zasady subsydiarności. 

Kongres pełni rolę obserwatora podczas wyborów lokalnych i regionalnych 

w państwach członkowskich UE. 

Kongres wspiera tworzenie narodowych stowarzyszeń, których zadaniem jest 

działanie na rzecz interesów władz lokalnych w polityce państwa. 

Prowadzi działalność na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej, dialogu 

międzykulturowego i zrównoważonego rozwoju lokalnego. 
 

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

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

Ewa Masny-Askanas – wiceprzewodnicząca Rady 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 
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pracodawca, współpraca Północ-Południe, usługi publiczne/zamówienia publiczne, 

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

transport, polityka ds. miast i wsi. 

Komitety i grupy robocze tej organizacji starają się wpływać na projekty 

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

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

procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej. 

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

Askanas – wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy (złożyła rezygnację); Hanna 

Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi oraz Roman Potocki – Starosta Wrocławski. 

 

Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla 

Pośredniego (CEPLI asbl) 

CEPLI to pierwsza europejska konfederacja 

grupująca krajowe stowarzyszenia reprezentujące 

władze lokalne pośredniego szczebla (powiaty) z ośmiu 

krajów europejskich (Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, 

Węgier, Włoch, Polski i Rumunii) oraz dwie europejskie 

sieci pośrednich władz lokalnych: Arco Latino i Partenalia. 

 

Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI) 

reprezentuje stowarzyszenia krajowe i europejskie sieci władz lokalnych, 

które współpracują ze sobą w celu: 

 zwiększenia udziału władz lokalnych pośrednich w europejskim procesie 

decyzyjnym; 

 reprezentowania ich interesów na poziomie europejskim, zwłaszcza 

w odniesieniu do europejskiego prawodawstwa; 

 stworzenia bezpośredniego dialogu na poziomie europejskim, z instytucjami 

odpowiedzialnymi za programy i główne polityki terytorialne, jak również 

z innymi europejskimi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi 

skupiającymi władze lokalne i regionalne; 

 wzmocnienia spójność i przejrzystość swoich działań na terytorium europejskim; 

 ułatwienia współpracy między lokalnymi władzami pośrednimi i realizacji 

wspólnych projektów europejskich; 

 ustanowienia stałej wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy lokalnymi 

społecznościami. 

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

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

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

i wydarzenia 

 

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

szczególny podkreślić kilka 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 

We wrześniu br. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprezentowało 

założenia nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który kilka dni 

później trafił do konsultacji. Kodeks ma zastąpić w całości: ustawę o planowaniu 

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. 
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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 środowisk. 

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. 

Do przedmiotowego projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego ZPP 

wniosło uwagi. 

 

W październiku br., 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. 

Zmiany obejmą też same stacje i diagnostów. 

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 



 

Strona | 46  

 

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. 

Stworzony zostanie fundusz celowy – Funduszu Zapewnienia Prawidłowej Jakości 

Badań Technicznych Pojazdów. Jak czytamy w uzasadnieniu stworzenie ww. fundu-

szu 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 nasuwa się podstawowa wątpliwość, Związek Powiatów 

Polskich od wielu lat zabierał głos w sprawie stacji kontroli pojazdów. Postulował 

wiele zmian zaproponowanych w przedmiotowym projekcie, jednak nikt nie widział 

potrzeby zmiany stanu rzeczy. Dopiero teraz wprowadza się część z proponowanych 

zmian. 

Obecnie w ramach prowadzonych konsultacji ZPP zgłasza swoje uwagi. 

 

3 listopada br., na posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego resort cyfryzacji poinformował 

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 br. 

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

sterstwem Infrastruktury i Budownictwa zaproponował wprowadzenie do nowej 

ustawy 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 br., 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. 

Z powyższego wprost wynika, że dzięki zaangażowaniu ZPP udało się doprowa-

dzić do zmiany terminu wprowadzenia tego systemu. 
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Edukacja, kultura i sport 

18 listopada br. 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 w pierwszej kolejności przyjęli regulamin prac Zespołu, po czym pracownicy 

Ministerstwa przedstawili zagadnienia, które będą przedmiotem spotkań. 

W ramach Zespołu powołano także grupy robocze: 

 ds. finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli 

 ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz czasu i warunków pracy nauczycieli. 

Tematyka spotkań będzie obejmowała zarówno powyższe zagadnienia ale także 

dotknie 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. 

Zespół będzie spotykał się co miesiąc a podsumowanie jego prac zaplanowano na 

kwiecień przyszłego roku. 
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Kolejne posiedzenie zaplanowano już na początku grudnia br. 

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

Związku Powiatów Polskich, Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP oraz 

Katarzyna Liszka-Michałka, ekspert ZPP. 

 

W listopadzie br. 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%, 

jednak środki te zostaną przeznaczone w głównej mierze na: 

 uwzględnienie dzieci sześcioletnich w wychowaniu przedszkolnym w subwencji 

oświatowej, 

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

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

dodatkowego rocznika do szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) w przed-

miotowym projekcie nic nie napisano. Wszystkie z wag dedykowane szkołom 

ponadgimnazjalnym, liceom ogólnokształcącym czy zasadniczym szkołom zawodo-

wym 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 zwią-

zku z wprowadzeniem wskaźnika zwiększającego o 5,04% 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%, nastąpi skutek 

finansowy w postaci 750 mln zł. Powyższe zmiany będą miały wpływ na samorządy 

powiatowe, które prowadzą przedszkola i szkoły podstawowe specjalne a także 

gimnazja (na podstawie porozumienia).  
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Jak wynika ze szczegółowych wyliczeń, podział kwoty subwencji po pomniejszeniu 

o 0,4% rezerwy – czyli blisko 41 mld 910 mln zł na poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego w roku 2017 ukształtuje się następująco: 

 gminy – ok. 26 mld 813 mln zł (64%) – 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%) – w tym miasta na prawach powiatu 

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

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

Wzrośnie także finansowy standard A o ok 1% 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 będzie podejmowało dalsze starania 

w tym obszarze. 

 

Na listopadowym posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST 

wiodącym tematem była kwestia algorytmu podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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). 

Pan Grzegorz Pochopień z Ministerstwa Edukacji Narodowej odniósł się do zgłoszo-

nych przez ZPP uwag. Jak wyjaśnił, zmiana wskaźnika 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 ubiegło-

roczna zmiana, która doprowadziła do wydzielenia osobnej wagi dla młodocianych 

pracowników realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców była neutralna 

w skali kraju. Pan Dyrektor 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 Wycho-

wawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, a także podwyższenia nowej wagi 

P46 dla nieletnich skierowanych lecz niedoprowadzonych do Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego. 

W odpowiedzi Katarzyna Liszka Michałka, ekspert ZPP odnosząc się do wypo-

wiedzi Pana Pochopnia po pierwsze 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. Po drugie wyraziła 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, Ministerstwo Edukacji powinno 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 

wyniosła minimum 5.000, a jeżeli będzie taka możliwość to zgodnie z postulatami 

samorządów nawet więcej. 
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Przedstawicielka ZPP poruszyła jeszcze jedną – fundamentalną kwestię. Subwencja 

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

edukacji zaplanował podwyżki dla nauczycieli o 1,3% 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 strony samorządowej. 

Pozostali przedstawiciele strony samorządowej także zgłaszali swoje uwagi: waga dla 

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

5000 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; 

 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. 
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Na zakończenie w sprawach różnych poruszono kwestię rozporządzeń wykonawczych 

do ustawy Prawo oświatowe. Strona samorządowa zwróciła się z pytaniem, kiedy 

rozporządzenia 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 likwidacji szkół. Wówczas to Związek Powiatów Polskich 

poprosił resort edukacji o uszczegółowienie 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. 

 

29 listopada br. Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Zwią-

zek 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 wnoszą 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”. Dotychczas istnieje 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 br. Posłowie stosunkiem głosów 26 – za wysłu-

chaniem 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). 
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Ochrona zdrowia i polityka społeczna 

W październiku br. 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. 

- Budowanie pionowej administracji niezespolonej nie sprzyja ani koordynacji działań 

w układzie międzyresortowym  ani nie sprzyja racjonalnemu wydatkowaniu środków 

publicznych w przypadku „zachodzenia” na siebie kompetencji organów inspekcji 

z kompetencjami innych organów. Abstrahujemy od tego, że przedstawiony projekt 

kompletnie kłóci się z zapowiadanym przez Ministra Rozwoju odchodzeniem od tzw. 

„polski resorowej” w kierunku koordynacji polityki międzyresortowej – twierdzi ZPP. 

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 realizo-

wanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Stanowiska w tej sprawie na 

przestrzeni ostatnich sześciu lat przedstawiały zarówno reprezentatywne organizacje 

związkowe, organizacje pracodawców, jak i sami pracownicy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. Uchwały w tej sprawie były przyjmowane przez Radę Sanitarno – 

Epidemiologiczną – podaje Marek Posobkiewicz. 

- W przypadku konieczności prowadzenia działań kontrolno – interwencyjnych 

„pionowe” struktury 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 – dodaje. 

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. 
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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. 

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 

zespolonej czy niezespolonej. Jako przykład podaje powiatowe programy przeciw-

działania narkomanii, które określają zadania w zakresie współpracy z powiatowymi 

stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. 

O szerokiej współpracy międzyresortowej świadczą także liczne porozumienia 

o współpracy zawierane na szczeblu centralnym przez Głównego Inspektora Sanitar-

nego oraz na szczeblu wojewódzkim i powiatowym przez wojewódzkich i powia-

towych 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. 

 

27 października br. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych odpowiedział 

na stanowisko przyjęte 1 czerwca br. 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 algorytm rozdzielania środków na zadania realizowane przez powiaty oparty jest 

o mało wiarygodne dane.  

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych poinformował, że pomimo faktu, że Ele-

ktroniczny 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 
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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 br. podczas posiedzenia roboczego 

Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Wówczas także z przedstawionych informacji można było wywnioskować, że 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nie jest zainteresowane rozwią-

zaniem sygnalizowanego problemu poprzez integracje systemów informatycznych. 

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

jakiekolwiek zmiany w tym zakresie. 

Podobnie jak i w czerwcu, także teraz strona rządowa niestety utrzymuje, że liczba 

osób niepełnosprawnych uwzględniana w algorytmie przekazywania powiatom 

środków na realizację określonych zadań a pochodząca z danych Głównego Urzędu 

Statystycznego jest aktualna i wiarygodna. 

 

 

Administracja publiczna i bezpieczeństwo obywateli 

W listopadzie br. do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o broni i amunicji mający 

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

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

że projektowane zmiany wpłyną pozytywnie na rozwój regionów, poprzez zwię-

kszenie liczby miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw. Obywatele zaktywizują się spo-

łecznie, czemu będą sprzyjały kluby i stowarzyszenia strzeleckie oraz kolekcjo-

nerskie. 

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 

W okresie sprawozdawczym Poseł Jakub Kulesza skierował interpelację do 

ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie planowanej 

likwidacji powiatów. Do przedstawionych przez Pana Posła tez o likwidacji  po-

wiatów odniósł się Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu w MSWiA. 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. 

 

Fundusze zewnętrzne 

Jak poinformował resort zdrowia, powiaty będące beneficjentami programu 

PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, finansowanego 

przez Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 oraz budżet państwa, 

mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze, rozszerzając zakresy swoich 

projektów. 
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Na dodatkowe finansowanie przedsięwzięć powiatów przeznaczono 2,6 mln zł. 

Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 800 tys. Ale należy wziąć pod 
uwagę, że dofinansowanie będzie doliczone do wartości projektu, realizowanego 

przez beneficjenta. W związku z tym dodatkowe pieniądze nie mogą wpłynąć na 
przekroczenie limitów wskazanych w umowie. 

Wartość dofinansowania projektu wraz z dodatkową alokacją nie może przekroczyć 
maksymalnego pułapu wskazanego w ogłoszeniu o naborze, czyli 4,2 mln zł. 

Wnioski będzie można składać od 6 grudnia. 
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Dodatkowe działania wspierające powiaty 
 
Działalność Związku Powiatów Polskich to także szeroko zakrojone prace badawcze 

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

niezbędnych do konceptualizacji, a także wspierania prac legislacyjnych. 

Ponadto pracownicy Związku niemal codziennie udzielają szeregu różnego rodzaju 

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

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

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

w tym zakresie Związek Powiatów Polskich nie pozostaje w tyle. 

Szczegółowe informacje dotyczące tych wszystkich, dodatkowych działań czynionych 

przez Związek Powiatów Polskich zamieszczono w kolejnych podrozdziałach. 

 

Prace badawcze ZPP 

W związku z wolą przygotowywania przez Biuro Związku Powiatów Polskich jak 

najbardziej precyzyjnych i oczekiwanych przez powiaty członkowskie wystąpień, 

stanowisk, czy też opinii prawnych, podejmowane są działania konsultacyjno-

badawcze otrzymywanych projektów aktów prawnych. Odbywa się to poprzez 

rozsyłanie siecią mail JST otrzymanych projektów aktów prawnych do powiatów 

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

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

agregacji otrzymywanych uwag, a następnie podlegają one szczegółowej analizie 

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

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

instytucji centralnej celem uwzględnienia uwag, które zawiera. Ponadto analizy 

te służą pracownikom Biura do odpowiedniego argumentowania – niejednokrotnie 

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

debat, czy innych spotkań. 

W okresie od 24 września do 1 grudnia 2016 r. Związek Powiatów Polskich 

przeprowadził 12 różnego rodzaju prac badawczych. 

W okresie sprawozdawczym zbierano uwagi do następujących projektów:  

 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 

leczniczych, 
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 rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu tery-

torialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

 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. 

 

Dodatkowo, w związku z tym, że problematyka podatku VAT w jednostkach 

samorządu terytorialnego budzi liczne wątpliwości – zwłaszcza w kontekście 

dokonującej się centralizacji rozliczeń, ale nie tylko, to korporacje samorządowe 

reprezentowane w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w tym 

Związek Powiatów Polskich, zaproponowały przeprowadzenie dyskusji eksperckiej 

poświęconej wyjaśnieniu najczęściej zgłaszanych przez gminy i powiaty problemów. 

W nawiązaniu do powyższego, we wrześniu br., ZPP zwrócił się do samorządów 

powiatowych z prośbą o przesyłanie pytań oraz dostrzeżonych w praktyce problemów 

związanych z podatkiem VAT. 

 

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. 
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Działalność doradcza i informacyjna 

W ramach tytułowych działań Związek Powiatów Polskich w okresie 

sprawozdawczym 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 różnorakiej formie 

angażował się w realizację różnego rodzaju konferencji. 

Najważniejsze z nich wymieniono poniżej. 

 

5 października 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Ratowni-

ctwo 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 

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 
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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. 

 

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. 

 

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. 

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. 
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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. 

 

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. 

 

29 listopada 2016 roku w Serocku, przy współudziale ZPP, odbyła się II kon-

ferencja z cyklu „Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w jednostkach 

samorządu terytorialnego”. 
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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 

 

Warsztaty i szkolenia regionalne 

Kolejnym obszarem aktywności Związku Powiatów Polskich jest świadczenie 

na rzecz członkowskich samorządów usług doradczych i szkoleniowych. 

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

W okresie od 24 września do 1 grudnia br. Związek Powiatów Polskich 

przeprowadził szkolenia dla samorządowców zajmujących się tematyką 

zarządzania oświatą, jak i 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. 

Sumarycznie było to 9 dni szkoleniowych. 

W dalszej części tematycznie przedstawiono warsztaty szkoleniowe zrealizowane 

przez ZPP w okresie sprawozdawczym. 

 

 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 

3 i 4 listopada br. w Gorlicach (woj. małopolskie) odbyło się spotkanie Grupy 

Wymiany Doświadczeń z zakresu oświaty. 

Było to trzecie z serii spotkań dotyczące realizacji 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, lubaczowskiego i bialskiego. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania oświatą 

ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych 

do poruszania się na rynku pracy. 
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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 

Już ponad 400 osób wzięło udział w bezpłatnych warsztatach tematycznych 

kierowanych dla pracowników Wydziałów Komunikacji, które od listopada br. 

realizuje Związek Powiatów Polskich. 

Szkolenia dla tej grupy odbiorców zostały podzielone na dwie części: 

1) z zakresu dotyczącego nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców, 

wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, 

rejestracji pojazdów, CEPIKu 2.0, które zrealizowane zostały w: 

 7 listopada w Starostwie Powiatowym w Siedlcach (woj. mazowieckie), 

 8 listopada w Starostwie Powiatowym w Busku Zdroju (woj. święto-

krzyskie), 

 14 listopada w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie (woj. wielko-

polskie), 

 15 listopada w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sule-

chowie koło Zielonej Góry (woj. lubuskie) 

 16 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku 

(woj. pomorskie) 

 



 

Strona | 67  

 

W grudniu br. warsztaty te będą kontynuowane w kolejnych województwach na 

terenie kraju. 

Szkolenia prowadzą eksperci ZPP: Monika Małowiecka oraz Marcin Maksymiuk. 

 

 

2) dotyczące obowiązków powiatów w zakresie pojazdów usuwanych 

z dróg (art. 130a Prawo o ruchu drogowym), które zrealizowane zostały w: 

 23 listopada w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Prakty-

cznego Pszczela Wola koło Lublina (woj. lubelskie), 

 24 listopada w Starostwie Powiatowym w Łomży (woj. podlaskie). 

 

 

 

W grudniu br. warsztaty te będą kontynuowane w kolejnych województwach na 

terenie kraju. 

Szkolenia prowadzi zastępca dyrektora Biura ZPP Grzegorz P. Kubalski. 
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Publikacje i wydawnictwa 

Kolejnym z elementów wspierania samorządów członkowskich przez Związek 

Powiatów Polskich jest przygotowywanie różnego rodzaju opracowań 

i wydawnictw. 

W okresie od 24 września do 1 grudnia 2016 roku 

przez Związek Powiatów Polskich została wydana jedna publikacja 

poświęcona problematyce samorządowej. 

Publikacja ta przedstawione została poniżej. 

Samorządy terytorialne rokrocznie opraco-

wują i wdrażają kilkaset programów polityki 

zdrowotnej. Swym zasięgiem obejmując 

znaczącą część mieszkańców Polski. 

Programy realizowane przez samorządy 

terytorialne charakteryzują się dużą efekty-

wnością, co w konsekwencji wpływa na 

poziom zdrowotności społeczeństwa. 

Wdrażanie dobrych programów polityki 

zdrowotnej 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 zaopiniowa-

nia 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 
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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. 

 

Dziennik Warto Wiedzieć 

 

Związek Powiatów Polskich jest wydawcą 

bezpłatnego internetowego portalu informacyjnego 

Dziennik Warto Wiedzieć, 

który zlokalizowany jest pod adresem 

www.wartowiedziec.org 

Dziennik Warto Wiedzieć redagowany jest przez pracowników Związku Powiatów 

Polskich. Obecny skład redakcji przedstawia się następująco: 

 redaktor naczelny: Rafał Rudka 

 sekretarz redakcji: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska 

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

Michałka, Jarosław Komża, Monika Małowiecka, Marcin Maksymiuk, 

Tadeusz Narkun oraz Dawid Kulpa 

 administrator www: Artur Duda 

 

W okresie od 24 września do 1 grudnia 2016 roku pracownicy Biura ZPP 

(zarazem redaktorzy Dziennika) 

opublikowali ponad 720 artykułów prasowych. 

 

Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpoczęły się prace nad budową zupełnie 

nowego serwisu internetowego Dziennika Warto Wiedzieć, których zakończenie 

planowane jest w bieżącym roku. 

 



 

Strona | 70  

 

Współpraca i działalność promocyjna 

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich angażował się 

w szereg działań wzmacniających i pogłębiających współpracę zarówno 

na płaszczyźnie instytucji publicznych, jak i samorządowych. Podejmował 

także działania na rzecz promocji samorządów terytorialnych. 

Istotniejsze działania podejmowane przez ZPP zestawiono w poniższych 

podrozdziałach. 

 

Współpraca z samorządami 

W sposób ciągły odbywają się rozmowy z przedstawicielami powiatów i miast na 

prawach powiatu nie będących jeszcze Członkami ZPP zachęcające do członkostwa. 

W wyniku czego, w okresie sprawozdawczym, do Związku Powiatów Polskich 

przystąpił Powiat Koszaliński (woj. zachodniopomorskie).  

 

Obecnie do ZPP przynależy już 308 samorządów powiatowych. 

 

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). 
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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 

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. 

 

Patronaty 

 

Związek Powiatów Polskich jest poszukiwanym przez wiele podmiotów 

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

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

Także Dziennik Warto Wiedzieć cieszy się powodzeniem wśród organiza-

torów różnego rodzaju działań, którzy występują o patronat. 

 

W okresie sprawozdawczym 

Związek Powiatów Polskich objął patronaty nad 4 przedsięwzięciami, 

natomiast Dziennik Warto Wiedzieć 

nad dwoma wydarzeniami. 

 

Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Związek Powiatów 

Polskich przedstawia poniżej zamieszczona tabela (kolejność chronologiczna). 

L.P. 
Instytucja 

wnioskująca 

Rodzaj 

wydarzenia 
Temat Termin i miejsce 

1 

Polski Instytut 

Rozwoju Biznesu 

Sp. z o.o. 

Konferencja 

„Zarządzanie kryzy-

sowe w systemie 

kierowania bezpie-

czeństwem 

narodowym” 

25 października br. 

Warszawa 
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2 
BAMT Sp. z o.o. 

Sp. K. 
Konferencja 

IT w Administracji 

GigaCon 

22 listopada br. 

Warszawa 

3 
CEE Business 

Media sp. z o.o. 

Briefing 

biznesowy 

„Centra usług wspólnych 

w sektorze publicznym w 

Polsce” 

24 listopada br. 

Bydgoszcz 

4 Twigger S.A. Konferencja 

„Optymalizacja kosztów 

energii elektrycznej 

w jednostkach 

samorządu 

terytorialnego” 

29 listopada br. 

Serock 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Dziennik Warto 

Wiedzieć, przedstawia poniżej zamieszczona tabela. 

L.P. 
Instytucja 

wnioskująca 

Rodzaj 

wydarzenia 
Temat Termin i miejsce 

1.  
Fundacja 

“Rodzice w Szkole” 
Konferencja 

16 Regionalnych 

Konferencji Rad Rodziców 

wrzesień 2016 – 

marzec 2017 

cała Polska 

2.  Twigger S.A. Konferencja 

„Optymalizacja kosztów 

energii elektrycznej 

w jednostkach samorządu 

terytorialnego” 

29 listopada br. 

Serock 

 

 

 

 

Mniej zobowiązującą formą pomocy w jaką angażuje się Związek Powiatów Polskich 

jest rozsyłanie komunikatów od różnego rodzaju organizacji przy wykorzystaniu 

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

prestiżem. 
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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 Snarski – wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, 

Starosta Bielski (woj. podlaskie) - za działania na rzecz bezpieczeństwa 

zdrowotnego mieszkańców z wykorzystaniem środków z programów 

współpracy transgranicznej. 
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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-Zdrój – 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. 
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Efekty realizowanych projektów 

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

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

Związek może w większym wymiarze wspierać samorządy, szczególnie powiatowe, 

w doskonaleniu profesjonalnego świadczenia usług publicznych. Dzięki temu stale 

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

skutecznie i profesjonalnie świadczą usługi publiczne. 

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

Związku Powiatów Polskich. Każdy projekt jest skierowany przede wszystkim 

do samorządów terytorialnych – w pierwszej kolejności do powiatów i miast 

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

Projekty dotyczą zagadnień istotnych dla powiatów, wspierając je w rozwiązywaniu 

lokalnych problemów i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a więc głównych 

celów Związku. 

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

było poszerzanie potencjału i możliwości działania wspierającego pracę powiatów. 

Aktualnie zakończyła się realizacja wszystkich projektów z poprzedniego okresu 

programowania. 

Związek Powiatów Polskich  kontynuuje swoją aktywność w pozyskiwaniu środków 

w ramach krajowych programów operacyjnych, a także regionalnych – w obszarach 

akceptowanych przez Zarząd Związku Powiatów Polskich. 

W okresie sprawozdawczym przygotowywana była dokumentacja niezbędna do 

podpisania stosownych umów na realizację nowych projektów. 



 

 


