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Konwenty Powiatów 
 

W okresie od 13 czerwca do 14 lipca 2015 r. odbyło się 9 posiedzeń Konwentów 

Powiatów. Podczas nich starostowie przyjęli 12 stanowisk, które zostały zestawione 

w poniżej zamieszczonej tabeli. 

 

L.P. 
Dzień 

podjęcia 

Podjęte przez Konwent 

Powiatów Województwa 
Stanowisko w sprawie 

1 2  czerwca Podkarpackiego 

finansowania standaryzacji szpitali 

powiatowych ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Wojewó-

dztwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 

2 
11-12 

czerwca 
Lubuskiego 

zmian wprowadzonych zapisem art. 32 

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku  

o zmianie niektórych ustaw w związku  

z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U.  

z 2014 r., poz. 1877) 

3 
11-12 

czerwca 
Lubuskiego 

wyrażenia poparcia dot. utworzenia 

kierunku lekarskiego na Uniwersytecie 

Zielonogórskim oraz powstania Akademii 

Gorzowskiej 

4 16 czerwca Małopolskiego  
zmian ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych 

5 17 czerwca 

Małopolskiego, 

Śląskiego, 

Mazowieckiego, 

Dolnośląskiego 

podjęcia inicjatywy ustawodawczej  

w zakresie realizacji roszczeń 

reprywatyzacyjnych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

6 19 czerwca Świętokrzyskiego 
nowego systemu organizacji publicznego 

transportu zbiorowego 

7 26 czerwca Podkarpackiego 
sytuacji w ochronie zdrowia na Podkar-

paciu 

8 26 czerwca Podkarpackiego 
wprowadzenia etatów rezydenckich dla 

zawodu pielęgniarek i położnych 

9 26 czerwca Podkarpackiego 

rozwiązania problemu finansowania 

przez NFZ świadczeń medycznych 

wykonywanych przez pielęgniarki 

i położne 

10 26 czerwca Podkarpackiego 

zmiany przepisów Rozporządzenia Mini-

stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia 

rodzajów zadań powiatu, które mogą 

być finansowane ze środków Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., 

poz.1190 z późn. zm.) 
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11 1 lipca Łódzkiego 

realizacji przez Powiaty od dnia 1 sty-

cznia 2017 roku zadania organizowania 

i finansowania publicznego transportu 

12  2 lipca Opolskiego 

opinii projektu rozporządzenia MRiRW 

w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej na operacje typu 

"Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych" w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z two-

rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktu-

ry, w tym inwestycji w energię odna-

wialną i w oszczędzanie energii” obję-

tego PROW na lata 2014-2020 

 

W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Konwentów Powiatów skierowali 

do Biura ZPP 11 pism w sprawach ujętych w poniżej zamieszczonym zestawieniu 

tabelarycznym. 

 

L.P. Z dnia 
Od Konwentu 

Powiatów Województwa 
Pismo w sprawie 

1 12 czerwca Podlaskiego 
zaproszenie Prezesa na posiedzenie 

Konwentu (na 29.06.br.) 

2 19 czerwca Kujawsko-Pomorskiego 

informacja o zmianie godziny 

rozpoczęcia posiedzenia Konwentu 

zaplanowanego na 25 czerwca 

3 19 czerwca Lubuskiego 
protokół posiedzenia Konwentu  

(z 11-12 czerwca) 

4 22 czerwca Kujawsko-Pomorskiego 
protokół posiedzenia Konwentu  

(z 25 maja) 

5 23 czerwca Pomorskiego 
informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (27 czerwca) i program  

6 24 czerwca Łódzkiego 
informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (1 lipca) i program 

7 25 czerwca Małopolskiego 
protokół posiedzenia Konwentu  

(z 16-17 czerwca) 

8 25 czerwca Podkarpackiego 
protokół posiedzenia Konwentu  

(z  2 czerwca) 

9 30 czerwca Opolskiego 
zaproszenie Prezesa na posiedzenie 

Konwentu (na 2-3.07.br.) 

10 3 lipca Lubuskiego 
zaproszenie na posiedzenie Konwentu 

(na 24-25.08.br.) 

11 7 lipca Zachodniopomorskiego 
informacja o powołaniu Zespołu 

ds. szpitali powiatowych 
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W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich kontynuował działania 

mające na celu realizację konferencji regionalnych związanych z tematyką ochrony 

środowiska, a współfinansowanych ze środków pochodzących z projektu „Dobry 

klimat dla powiatów” realizowanego przez ZPP w ramach środków finansowych 

LIFE+. Wydarzeniom tym towarzyszyły posiedzenia Konwentów Powiatów 

poszczególnych województw.  

Konferencje te odbyły się w poniżej wymienionych miejscowościach: 

 Zawoja (dla czterech Konwentów Powiatów: Małopolskiego, Dolnośląskiego, 

Śląskiego i Mazowieckiego); 

 Chomiąża Szlachecka (dla Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-

Pomorskiego); 

 Gnojewo (dla Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego); 

 Koryciny (dla Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego); 

 Prudnik, Dębowe Wzgórze (dla Konwentu Powiatów Województwa 

Opolskiego); 

 Imielno (dla Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona | 6  

 

Prace Zarządu ZPP 
 

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie stacjonarne Zarządu 

ZPP. Miało to miejsce 15 czerwca 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Administracji 

i Cyfryzacji w Warszawie (nr 8/15). Realizowane było także jedno internetowe 

posiedzenie Zarządu (nr 9@/15). 

Poniżej informacja o tematyce obrad poszczególnych posiedzeń Zarządu ZPP. 

 

Posiedzenie Zarządu nr 8/15 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 
 

 Przyjęcie porządku obrad. 
 

Część I z udziałem: 

Andrzeja Halickiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Marka Wójcika, 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 

 Budowa sieci szerokopasmowych i realizacja projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

 Regionalny system ostrzegania – skuteczne narzędzie do powiadamiania 

obywateli o zagrożeniach.  

 Nowe rozwiązania legislacyjne wzmacniające funkcjonowanie samorządu 

powiatowego. 

 Współpraca Resortu Administracji i Cyfryzacji ze Związkiem Powiatów Polskich 

w tworzeniu Instytutu samorządowego. 
 

Część II z udziałem: 

Zygmunta Berdychowskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Forum 

Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju 

 Omówienie tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów oraz 

współpracy w kontynuowaniu przedsięwzięcia. 

 Zaproszenie na Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój. 
 

Część III wewnętrzna 

 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi 

posiedzeniami Zarządu. 

 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 6/15 i Nr 7@/15 oraz materiałów 

przyjętych podczas tych posiedzeń. 

 Stanowisko ZPP w sprawie poparcia Uchwały Rady Powiatu Giżyckiego 

w sprawie stanowiska dotyczącego „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. w Giżycku.  

 Sprawy różne. 

 

 



 

Strona | 7  

 

Posiedzenie Zarządu nr 9@/15 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku Powiatów 

Polskich Powiatu Wołomińskiego. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 

12 czerwca 2015 r. w Warszawie. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego w sprawie zmian 

wprowadzonych zapisem art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie 

niektórych ustaw w zawiązku z realizacją ustawy budżetowej. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego w sprawie 

wyrażenia poparcia dotyczącego utworzenia kierunku lekarskiego 

na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz powstania Akademii Gorzowskiej. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej 

i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, które odbyło się 17 czerwca 2015 r. w Warszawie. 

 Stanowisko Wspólne Starosty Powiatu Piotrkowskiego i Starosty Powiatu 

Wieluńskiego w sprawie opracowania planu transportowego oraz organizacji 

i wyboru operatora transportu publicznego określonego w ustawie z dnia 

16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. 

 Stanowisko Zarządu Powiatu Niżańskiego w sprawie protestu pielęgniarek 

i położnych. 

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

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 17 czerwca 

2015 r. w Warszawie. 

 Stanowisko Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w sprawie projektu ustawy 

Prawo działalności gospodarczej i projektu ustawy – przepisy wprowadzające 

ustawę prawo działalności gospodarczej. 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego perspektywy 

przyznawania kolejnym miastom praw powiatu. 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy 

o powiecie metropolitalnym. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w sprawie nałożenia na Powiaty zadań polegających na organizowaniu 

publicznego transportu zbiorowego bez zabezpieczenia środków na jego 

realizację. 

 Stanowisko Konwentów Województwa Dolnośląskiego, Małopolskiego, 

Mazowieckiego, Śląskiego z dnia 17 czerwca br. w sprawie podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej, w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych przez 

jednostki samorządu terytorialnego. 

 Stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z dnia 10 czerwca 

2015 r. w sprawie: 

 oddelegowania funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) 

do pełnienia zadań ochronnych w budynkach sądów; 

 zastrzeżeń w funkcjonowaniu Samorządowych Kolegiów Odwoławczych; 
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 zastrzeżeń do projektu ustawy Prawo wodne. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie zmian 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie 

finansowania standaryzacji szpitali powiatowych ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu Ustrojowego Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 22 czerwca 2015 r. 

w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów 

Metropolitalnych i Miejskich Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, które odbyło się 23 czerwca 2015 r. w Warszawie. 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji 

finansowej domów pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia 

inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych 

przez JST. 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego możliwości 

realizacji przez starostę zadań z zakresu zarządzania ruchem przy pomocy 

powiatowego zarządu dróg. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego z 19 czerwca 

2015 r. w sprawie nowego systemu organizacji publicznego transportu 

zbiorowego. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego z 1 lipca 2015 r. 

w sprawie realizacji przez powiaty od 1 stycznia 2017 r. zadania 

organizowania i finansowania publicznego transportu zbiorowego. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego z dnia 

26 czerwca 2015 r. w sprawie: 

 sytuacji w ochronie zdrowia na Podkarpaciu, 

 wprowadzania etatów rezydenckich dla zawodu pielęgniarek 

i położnych, 

 rozwiązania problemu finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

świadczeń medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego z dnia 

26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany przepisów Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia 

rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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W okresie sprawozdawczym Zarząd Związku Powiatów Polskich przyjął 

5 stanowisk, tj.: 

 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie projektu ustawy o powiecie 

metropolitalnym, 

 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie perspektywy przyznawania kolejnym 

miastom praw powiatu, 

 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie sytuacji finansowej domów pomocy 

społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, 

 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie 

realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, 

 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie możliwości realizacji przez starostę zadań 

z zakresu zarządzania ruchem przy pomocy powiatowego zarządu dróg. 
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Uwagi ZPP w procesie legislacyjnym 
 

Związek Powiatów Polskich czynnie uczestniczył w procesie legislacyjnym. W okresie 

od 13 czerwca do 14 lipca 2015 roku przeanalizowano 34 projekty aktów 

prawnych (opiniowanych poza Komisją Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego), w tym do 18 z nich przygotowano szczegółową opinię. 

Wykaz projektów, w odniesieniu do których Związek zajął stanowisko przedstawia 

poniżej zamieszczone zestawienie tabelaryczne (kolejność chronologiczna). 

L.P. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

1 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk 3489) 

2 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek 

samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont 

dróg powiatowych i gminnych 

3 Senat RP 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy 

– Prawo ochrony środowiska 

4 Sejm RP 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 2970) oraz rządowym projekcie ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 3192) 

5 Sejm RP ustawy o powiecie metropolitalnym (druk sejmowy nr 2107) 

6 Sejm RP 

ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

(sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do projektu z druku 

3338) 

7 Sejm RP 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (druk 3109) 

8 Sejm RP 

ustawy o systemie oświaty oraz zmianie ustawy o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (RS-020-1349/15) 

9 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie 

niektórych innych ustaw (RS-020-1347/15) 

10 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy (RS-020-1348/15, druk 3465) 

11 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

ustawy Kodeks budowlany 

12 Sejm RP 
ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 

13 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych 

innych ustaw (RS-020-1361/15) 

14 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych 
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L.P. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

15 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym (RS-020-

1356/15) 

16 Sejm RP 
ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii 

społecznej (RS-020-1359/15, druk sejmowy 3521) 

17 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

rozporządzenia w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie 

na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dyspo-

nowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji 

o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy 

i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

18 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (RS-020-

1325/15, obecnie druk sejmowy nr 3539) 

 

W okresie sprawozdawczym w ramach strony internetowej Związku Powiatów 

Polskich (www.zpp.pl) w dziale dotyczącym prac Zarządu uruchomiona została 

specjalna zakładka zatytułowana „Działania ZPP w procesie legislacyjnym” 

(link bezpośredni to: www.zpp.pl/strona/dzialania-zpp-w-procesie-legislacyjnym), 

w ramach której na bieżąco publikowane są pisma zawierające opinie ZPP 

przygotowywane i wysyłane w odniesieniu do aktów prawnych trafiających 

do Biura Związku. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda zainteresowana osoba będzie 

mogła dowiedzieć się jakie stanowisko zajął Związek w odniesieniu do konkretnego 

projektu aktu prawnego. 
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Działalność przedstawicieli ZPP w innych gremiach 
 

Przedstawiciele Związku pracują w komisjach, komitetach oraz zespołach funkcjonu-

jących przy różnego typu organach i instytucjach centralnych. Zaangażowanie 

w pracach tych gremiów zostało przedstawione w dalszej części sprawozdania. 

 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 

Terytorialnego (KWRiST) działa 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. z dnia 23 maja 

2005 r.) 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 Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) 

to przede wszystkim wypracowywanie 

wspólnych stanowisk pomiędzy 

przedstawicielami rządu, a 

przedstawicielami gmin, miast, 

powiatów i województw, dotyczących 

zagadnień ustrojowych. KWRiST 

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 13 czerwca do 14 lipca 2015 r. odbyło się jedno posiedzenie 

plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Każdy z przedstawionych przez rząd projektów, jest analizowany 

i opiniowany przez ekspertów Biura Związku Powiatów Polskich. 

Do zaopiniowania, w ramach prac KWRiST, w skali okresu sprawozdawczego, 

trafiło 29 projektów ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów. 
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Projekty te przedstawione zostały w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 

L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

Czerwiec 2015 (stacjonarnie) 

1. 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

Projekt Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości 

gospodarczej na lata 2015-2020 oraz projekt uchwały Rady 

Ministrów w sprawie „Programu przeciwdziałania i zwalczania 

przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020” 

2. 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warun-

ków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

3. 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych 

4. 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych 

5. 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie szczegółowych warunków określenia obszarów 

funkcjonalnych i ich granic 

6. 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej 

w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-

2020 

7. 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego 

wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-

2019 

8. 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 

energetyczną w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

9. 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie udzielania pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców na usługi doradcze oraz 

udział w targach w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

10. 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi 

priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 

11. 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji 

i oznaczania pojazdów 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

12. 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji 

tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów 

znaku legalizacyjnego 

13. 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat 

za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego 

i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów 

14. 
Ministerstwo 

Gospodarki 
Projekt ustawy – Prawo działalności gospodarczej 

15. 
Ministerstwo 

Gospodarki 

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

działalności gospodarczej 

16. 
Ministerstwo 

Gospodarki 

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi 

17. 
Ministerstwo 

Gospodarki 

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 

uwidaczniania cen towarów i usług 

18. 
Ministerstwo 

Gospodarki 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty 

w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz 

niektórych innych ustaw 

19. 

Urząd Marszał-

kowski Wojewó-

dztwa Kujawsko 

- Pomorskiego 

Projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-

Pomorskiego do roku 2020 

20. 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych 

laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych 

21. 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań 

i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych 

i weterynaryjnych 

22. 
Ministerstwo 

Finansów 
Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej 

23. 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu 

i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego 

trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyj-

nego oraz postępowania uzupełniającego 

24. 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów 

eksternistycznych 

25. 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów 

rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw oraz 

ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

Wiejskich na lata 2014-2020 

26. 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-

runków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

27. 

Ministerstwo 

Administracji 

i Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia 

granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom 

statusu miasta, utworzenia gminy, ustalenia granic oraz 

zmiany nazwy i siedzib władz niektórych gmin 

28. 

Ministerstwo 

Administracji 

i Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany 

siedziby władz powiatu stargardzkiego 

29. 

Główny Urząd 

Geodezji 

i Kartografii 

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 

zmieniający rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków 

Wszystkie akty prawne przesyłane do zaopiniowania w ramach poszcze-

gólnych Zespołów tematycznych zamieszczane są na bieżąco: 

1) w Dzienniku Warto Wiedzieć w zakładce: Legislacja, kategorii: O Komisji 

Wspólnej, dziale: Proces legislacyjny – akty prawne do zaopiniowania 

 

2) na stronie Związku Powiatów Polskich (www.zpp.pl) w dziale Legislacja  

zakładce: Legislacja, dziale: Akty prawne do zaopiniowania 
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Z kolei szczegółowe sprawozdania z posiedzeń Zespołów tematycznych oraz 

posiedzeń plenarnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

zamieszczane są w Dzienniku Warto Wiedzieć w dodatku Legislacja, w dziale 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 

 

Komisje sejmowe i senackie 

Udział Związku Powiatów Polskich w procesie legislacyjnym, to także 

uczestnictwo w komisjach sejmowych i senackich. Warto podkreślić, 

że przedstawiciele ZPP – jako jedyni – aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach 

komisji sejmowych i senackich, których przedmiot obrad dotyczył spraw 

samorządowych. W okresie sprawozdawczym wzięli oni udział 

w kilkudziesięciu posiedzeniach komisji wymienionych w poniżej zamieszczonym 

zestawieniu tabelarycznym. 

 

L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

Czerwiec 2015 

1. 17 

Komisje: 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

oraz do Spraw Unii Europejskiej 

Sejmu RP – Podkomisja 

nadzwyczajna do rozpatrzenia 

poselskiego projektu ustawy 

o kształtowaniu ustroju rolnego 

Rozpatrzenie projektu ustawy 

o kształtowaniu ustroju rolnego 

(druk 3109) 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

2. 17 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Senatu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy o Państwowej Straży 

Pożarnej (druk senacki nr 924, 

druki sejmowe nr 3362 i 3404) 

oraz ustawy o zmianie ustawy 

o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz ustawy 

o muzeach (druk senacki 

nr 921, druki sejmowe nr 3112, 

3371 i 3371-A) 

3. 22 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji nadzwyczajnej o rzą-

dowym projekcie ustawy o zmia-

nie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 3335) 

4 22 

Komisje: 

Sprawiedliwości i Spraw 

Człowieka oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji nadzwyczajnej o rzą-

dowym projekcie ustawy 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnej informacji prawnej 

oraz edukacji prawnej społe-

czeństwa (druk nr 3338) 

5 23 

Komisje: 

Infrastruktury 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

– Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

niektórych ustaw dotyczących 

przekształceń własnościowych 

nieruchomości 

Wypracowanie optymalnego 

rozwiązania dla zakończenia 

procesu reprywatyzacji praco-

wniczych mieszkań zakładowych 

6 23 

Komisje: 

Polityki Społecznej i Rodziny 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

Omówienie projektu ustawy 

o pomocy społecznej (druk 

nr 3473) 

7 23 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji stałej do spraw współ-

pracy z organizacjami pozarzą-

dowymi o komisyjnym projekcie 

ustawy o zmianie ustawy 

o działalności pożytku publi-

cznego i o wolontariacie oraz 

niektórych innych ustaw (druk 

3386), a także rozpatrzenie 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

wniosku podkomisji stałej 

do spraw współpracy z organi-

zacjami pozarządowymi o podję-

cie inicjatywy ustawodawczej 

w sprawie nowelizacji ustawy 

o spółdzielniach socjalnych 

8 23 

Komisje: 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

oraz do Spraw Unii Europejskiej 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji nadzwyczajnej o posel-

skim projekcie ustawy o kształ-

towaniu ustroju rolnego 

9 23 

Komisja nadzwyczajna do spraw 

energetyki i surowców 

energetycznych Sejmu RP 

Pierwsze czytanie projektu 

ustawy o szczególnych zasa-

dach przygotowania i realizacji 

strategicznych inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowych 

(druk nr 3475) 

10 23 

Komisje: 

Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa; 

Finansów Publicznych; 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP 

w sprawie ustawy o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym 

11 23 

Komisja Samorządu Tery-

torialnego i Polityki Regionalnej 

Sejmu RP – Podkomisja 

nadzwyczajna do rozpatrzenia 

przedstawionego przez 

Prezydenta RP projektu ustawy 

o współdziałaniu w samorządzie 

lokalnym na rzecz rozwoju 

lokalnego i regionalnego 

oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw 

Rozpatrzenie przedstawionego 

przez Prezydenta RP projektu 

ustawy o współdziałaniu w sa-

morządzie lokalnym na rzecz 

rozwoju lokalnego i regionalnego 

oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (druk nr 1699) 

12 23 

Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP – 

Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia rządowego 

projektu ustawy 

o zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych 

oraz niektórych innych ustaw 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz 

niektórych innych ustaw (druk 

nr 3428) 

13 23 i 24 

Komisje: 

Administracji i Cyfryzacji 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie poselskiego pro-

jektu ustawy o powiecie me-

tropolitalnym (druk nr 2107) 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

– Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia poselskiego 

projektu ustawy o powiecie 

metropolitalnym 

14 23 i 24 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Senatu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy o gospodarce nierucho-

mościami (druk senacki nr 939, 

druki sejmowe nr 3296 i 3442), 

rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy o usługach turysty-

cznych (druk senacki nr 936, 

druki sejmowe nr 3384, 3446 

i 3446-A) oraz rozpatrzenie 

ustawy o zmianie ustawy 

o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochro-

nie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko 

oraz ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i reali-

zacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (druk senacki 

nr 940, druki sejmowe nr 3388 

i 3455) 

15 24 

Komisje: 

Infrastruktury oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP – 

Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia  poselskich 

projektów ustaw o zmianie 

ustawy  o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw 

Rozpatrzenie poselskich pro-

jektów ustaw o zmianie ustawy 

o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 2972 i 3204) 

16 24 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o Rzeczniku Praw 

Dziecka (druk nr 3526), 

a także pierwsze czytanie 

poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (druk nr 3465) 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

17 24 

Komisja nadzwyczajna do spraw 

energetyki i surowców 

energetycznych Sejmu RP – 

Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia poselskiego 

projektu ustawy 

o szczegółowych zasadach 

przygotowania 

i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych Sejmu RP 

Rozpatrzenie poselskiego pro-

jektu ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i reali-

zacji strategicznych inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowych 

(druk nr 3475) 

18 24 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Sejmu RP – Podkomisja 

nadzwyczajna do rozpatrzenia: 

1) poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, 

2) poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, 

3) przedstawionego przez 

Prezydenta projektu ustawy 

o zmianie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych 

Rozpatrzenie projektów ustaw: 

poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (druk 

nr 2968), poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy 

o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (druk nr 3139), 

przedstawionego przez Prezy-

denta RP projektu ustawy 

o zmianie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (druk 

nr 3157) 

19 24 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (druk 

nr 3465) 

Lipiec 2015 

20 2 
Komisja Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji nadzwyczajnej o rządo-

wym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych (druk 

nr 3193) 

21 2 
Komisja Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji nadzwyczajnej o posel-

skim projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (druk 

nr 2968), poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy 

o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (druk nr 3139) oraz 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

przedstawionego przez Prezy-

denta RP projektu ustawy 

o zmianie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (druk 

nr 3157) 

22 3 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Sejmu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy o gospodarce nierucho-

mościami oraz ustawy – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy (druk 

senacki nr 953, druki sejmowe 

nr 3195 i 3483); rozpatrzenie 

ustawy o ratyfikacji Drugiego 

Protokołu między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Ga-

binetem Ministrów Ukrainy zmie-

niającego Umowę między Rzą-

dem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Gabinetem Ministrów Ukrainy 

o zasadach małego ruchu 

granicznego (druk senacki 

nr 961, druki sejmowe nr 3435 

i 3497); a także rozpatrzenie 

„Sprawozdania z funkcjonowania 

ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

za lata 2012 i 2013” (druk 

senacki nr 928) 

23 7 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o Karcie Dużej Rodziny 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 3585) 

24 7 

Komisje: 

Administracji i Cyfryzacji 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

– Podkomisja nadzwyczajna do 

rozpatrzenia poselskiego 

projektu ustawy o powiecie 

metropolitalnym 

 

Rozpatrzenie poselskiego pro-

jektu ustawy o powiecie me-

tropolitalnym (druk nr 2107) 

25 7 

Komisja Nadzwyczajna 

ds. energetyki i surowców 

energetycznych (Sejmu RP) 

Uzupełnienie składu Podkomisji 

oraz rozpatrzenie sprawozdania 

Podkomisji nadzwyczajnej 

o poselskim projekcie ustawy 

o szczególnych zasadach 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

przygotowania i realizacji strate-

gicznych inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowych (druk 

nr 3475) 

26 7 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o pomocy osobom upra-

wnionym do alimentów, ustawy 

o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społe-

cznych oraz ustawy o świadcze-

niach rodzinnych (druk 

nr 3584); rozpatrzenie sprawo-

zdania podkomisji nadzwy-

czajnej o rządowym projekcie 

ustawy o zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz 

niektórych innych ustaw (druk 

nr 3428); rozpatrzenie posel-

skiego projektu ustawy 

o przedsiębiorstwie społecznym 

i wspieraniu podmiotów 

ekonomii społecznej (druk 

nr 3521) 

27 7 

Komisje: 

Samorządu Terytorialnego 

o Polityki Regionalnej 

oraz Infrastruktury Sejmu RP 

– Podkomisja nadzwyczajna do 

rozpatrzenia komisyjnego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym i ustawy – Prawo 

budowlane 

Rozpatrzenie komisyjnego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym i ustawy 

– Prawo budowlane (druk 

nr 2964) 

28 8 

Komisje: 

Polityki Społecznej i Rodziny 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie poprawek zgło-

szonych w czasie drugiego 

czytania do projektu ustawy 

o zmianie ustawy o pomocy 

społecznej (druki nr 3473 

i 3550) 

29 8 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie poprawek zgło-

szonych w czasie drugiego 

czytania do projektów ustaw: 

1) o zmianie ustawy o działal-

ności pożytku publicznego 



 

Strona | 23  

 

L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

i o wolontariacie oraz niektó-

rych innych ustaw (druki 

nr 3386 i 3537); 2) o zmianie 

ustawy o Rzeczniku Praw 

Dziecka (druki 3526 i 3552) 

30 8 

Komisje: 

Infrastruktury 

oraz Finansów Publicznych 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o niektórych formach 

popierania budownictwa mie-

szkaniowego oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 3586) 

31 8 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Zaopiniowanie dla Komisji Spraw 

Wewnętrznych rządowego 

projektu ustawy – Prawo o zgro-

madzeniach (druk nr 3518), 

a także zaopiniowanie dla 

Komisji Administracji i Cyfryzacji 

oraz Komisji Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych 

poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o mniej-

szościach narodowych i etni-

cznych oraz o języku 

regionalnym oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 3545) 

32 8 

Komisje: 

Edukacji, Nauki i Młodzieży 

oraz Innowacyjności 

i Nowoczesnych Technologii 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie informacji Ministra 

Edukacji Narodowej na temat 

działań na rzecz cyfryzacji 

edukacji w latach 2014-2020 

33 8 

Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP – 

Podkomisja stała do spraw 

rynku pracy 

Rozpatrzenie poselskiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy (druk 

nr 3465) 

34 8 
Komisja Edukacji Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Przyjęcie „Informacji w sprawie 

sytuacji Młodzieżowych Ośrod-

ków Wychowawczych” 

35 8 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

– Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia 

przedstawionego przez 

Prezydenta RP projektu ustawy 

o współdziałaniu w samorządzie 

Rozpatrzenie przedstawionego 

przez Prezydenta RP projektu 

ustawy o współdziałaniu 

w samorządzie terytorialnym 

na rzecz rozwoju lokalnego 

i regionalnego oraz zmianie 

niektórych innych ustaw (druk 

nr 1699) 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

lokalnym na rzecz rozwoju 

lokalnego i regionalnego 

36 9 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji stałej do spraw rynku 

pracy o poselskim projekcie 

ustawy o zmianie ustawy 

o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy (druk 3465) 

37 9 

Komisje: 

Infrastruktury 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej – 

Podkomisja stała ds. rozwoju 

i rewitalizacji miast 

Rozpatrzenie rządowego proje-

ktu ustawy o rewitalizacji (druk 

nr 3594) 

38 9 

Komisja  Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania 

podkomisji nadzwyczajnej 

o przedstawionym przez 

Prezydenta RP projekcie ustawy 

o współdziałaniu w samorządzie 

terytorialnym na rzecz rozwoju 

lokalnego i regionalnego oraz 

o zmianie niektórych innych 

ustaw (druk nr 1699) 

39 9 

Komisje: 

Infrastruktury 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i reali-

zacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 3575) 

40 9 

Komisja Edukacji, Nauk 

 i Młodzieży – Podkomisja stała 

ds. kształcenia zawodowego 

Sejmu RP 

Zapoznanie się z informacją 

Ministra Edukacji Narodowej na 

temat: Doradztwa zawodowego 

realizowanego przez Krajowy 

Ośrodek Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej na 

rzecz nauczycieli oraz realizowa-

nego na rzecz uczniów 

41 9 

Komisje: 

Administracji i Cyfryzacji oraz 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

– Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia poselskiego 

projektu ustawy o powiecie 

metropolitalnym 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o powiecie metro-

politalnym (druk nr 2107) 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

42 10 

Komisje: 

Administracji i Cyfryzacji oraz 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej – 

Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia poselskiego 

projektu ustawy o powiecie 

metropolitalnym 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o powiecie metro-

politalnym (druk nr 2107) 

– kontynuacja 

 

Szczegółowe sprawozdania z posiedzeń komisji sejmowych i senackich 

na bieżąco zamieszczane są w Dzienniku Warto Wiedzieć w dodatku 

Legislacja, dziale: Sejm, Senat i Prezydent. 
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Komitety Monitorujące i Sterujące 

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich aktywnie uczestniczą w pracach 

Komitetów Monitorujących i Sterujących różnego typu Programami Operacyjnymi 

(poprzedniej i obecnej unijnej perspektywy finansowej). Prace te odbywają się 

zarówno na poziomie Komitetów funkcjonujących przy instytucjach centralnych, 

jak i w poszczególnych województwach (np. dotyczą Regionalnych Programów 

Operacyjnych). 

Informacje z prac Komitetów zamieszczane są na bieżąco w Dzienniku 

Warto Wiedzieć w Serwisie Głównym, dziale: Eurofundusze 2014-2020. 

 

 

 

 

Komisje merytoryczne ZPP 

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku Powiatów Polskich cyklicznie, w każdym 

tygodniu (w czwartek), wysyłało komunikat do Członków Komisji merytorycznych 

funkcjonujących przy ZPP z prośbą o opinie otrzymywanych projektów aktów 

prawnych. Napływające dokumenty są analizowane przez ekspertów Biura, a na ich 

podstawie powstają stanowiska i opinie, które kierowane są do odpowiednich 

instytucji centralnych. 
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Zaangażowanie ZPP w wybrane inicjatywy i wydarzenia 
 

Związek Powiatów Polskich podejmuje szereg działań oraz współuczestniczy 

w różnego rodzaju wydarzeniach, których celem jest umacnianie roli samorządu 

terytorialnego w Polsce.  

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego, ważniejsze z nich zestawiono poniżej. 

 15 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się pierwsze spotkanie 

przedstawicieli organizacji samorządowych reprezentowanych 

w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z ministrem 

finansów Mateuszem Szczurkiem. Podczas spotkania omówiono kierunki 

zmian w systemie korekcyjno-wyrównawczym jednostek samorządu 

terytorialnego, które obejmą gminy, powiaty i województwa. W spotkaniu, 

uczestniczyli także przedstawiciele Banku Światowego i eksperci z dziedziny 

finansów samorządowych. Z ramienia Związku Powiatów Polskich udział wzięli 

Ludwik Węgrzyn i Rafał Rudka. 

Proponowane rozwiązania przewidują m.in. dywersyfikację źródeł dochodów 

jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskają one udział w podatku VAT, 

co zapewnić ma większą stabilizację dochodów oraz zmniejszy wpływ cykli 

koniunkturalnych na dochody JST. Ponadto zostaną przyjęte jednolite kryteria 

identyfikacji samorządów najbogatszych i najbiedniejszych z uwzględnieniem 

potencjału dochodowego i zróżnicowanych potrzeb wydatkowych. Zakłada się 

przyjęcie do wyrównywania dochodów potencjału dochodowego ustalanego 

na mieszkańca przeliczeniowego. Faktyczna liczba mieszkańców będzie 

korygowana ze względu na wartość wag odnoszących się do potrzeb 

wydatkowych. System wag będzie odzwierciedlać potrzeby wydatkowe 

samorządów. 

Zakłada się również, ustalenie jednostek zobowiązanych do dokonywania 

wpłat z uwzględnieniem dochodów podatkowych na tzw. jednego mieszkańca 

przeliczeniowego oraz wprowadzenie progu ograniczającego wysokość wpłat, 

co zabezpieczy jednostki wpłacające przed nadmiernym ubytkiem dochodów. 

Uwzględniona też będzie bieżąca sytuacja finansowa jednostek samorządu 

terytorialnego dokonujących wpłat w okresie dekoniunktury przez możliwość 

obniżenia wpłat, w trakcie roku budżetowego. 

W kierunkach zmian przewiduje się również wprowadzenie jednego 

zintegrowanego systemu wyrównawczego, który będzie tworzony ze środków 

budżetu państwa i wpłat najbogatszych jednostek oraz przyznanie subwencji 

wyrównawczej tylko jednostkom o najniższych dochodach. Tym samym 

zostanie wyeliminowana sytuacja, w której ta sama jednostka jest najpierw 

płatnikiem, a potem beneficjentem systemu korekcyjno-wyrównawczego jak 

też przypadek, kiedy jednostka wpłacająca po dokonaniu wpłat ma mniejszy 

dochód na mieszkańca niż jednostka samorządu terytorialnego będąca 

beneficjentem. 

Takie rozwiązania zagwarantują wypełnienie zaleceń Trybunału 

Konstytucyjnego. 
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Podczas dyskusji samorządowcy pozytywnie zaopiniowali kierunki zmian 

w systemie korekcyjno-wyrównawczym JST. Zwrócili uwagę na pozytywne 

rozwiązania zawarte w przedstawionej koncepcji, jednocześnie wskazując 

na konieczność prowadzenia dalszych analiz dotyczących kryteriów 

różnicujących potrzeby wydatkowe jednostek samorządu terytorialnego oraz 

poziomu określających je wag. 

Wspólnie ustalono, że dalsze prace będą prowadzone w ramach powołanego 

zespołu roboczego. Decyzją Zarządu ZPP, w skład zespołu z ramienia Związku 

desygnowani zostali: starosta kluczborski, Piotr Pośpiech; zastępca Dyrektora 

Biura ZPP, Grzegorz Kubalski oraz starosta ostrołęcki, Stanisław Kubeł 

(w charakterze zastępcy). 

Ww. Zespół roboczy spotkał się 25 czerwca oraz 10 lipca 2015 r. 

 17 czerwca 2015 r. Związek Powiatów Polskich zwrócił się z wnioskiem 

do Ministra Zdrowia o rozważenie zasadności podjęcia działań 

legislacyjnych mających na celu wzmocnienie funkcji nadzorczych 

podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

poprzez przyjęcie zasady, iż plan finansowy SP ZOZ będzie zatwierdzany przez 

podmiot tworzący (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego powinien 

to być organ wykonawczy). 

 18 czerwca 2015 r., podczas tegorocznej edycji Kongresu Regionów, który 

miał miejsce we Wrocławiu, odbyło się uroczyste uhonorowanie laureatów 

i liderów dwóch rankingów prowadzonych przez Związek Powiatów 

Polskich, tj. Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów oraz Rankingu 

Energii Odnawialnej. Honorowy Patronat nad Rankingami sprawują Newsweek 

Polska, Dziennik Warto Wiedzieć oraz Magazyn Gospodarczy FAKTY. 

 24 czerwca 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja, na której 

zaprezentowane zostało Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich 

i Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji 

o prawach osób niepełnosprawnych. Udział w tym wydarzeniu wziął 

Dyrektor Biura ZPP, Rudolf Borusiewicz. 

 2 lipca 2015 r. Związek Powiatów Polskich zwrócił się do Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z wnioskiem o przyśpieszenie procedury zawierania 

umów i przekazania dotacji jednostkom samorządu terytorialnego 

na realizację zadań w ramach Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. 

 2 lipca 2015 r. Związek Powiatów Polskich zwrócił się do Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP Krzysztofa Jurgiela z prośbą 

o podjęcie przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych. Związek zaapelował o podjęcie prac legislacyjnych w kierunku 

jednoznacznego doprecyzowania, że marszałek województwa jest 

wierzycielem i organem egzekucyjnym w stosunku do należności o których 

mowa w art. 22b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
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 4 lipca 2015 r. w Koninie odbyła się konferencja zatytułowana „Wiejska 

Polska”. Organizatorem było Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Udział w tym 

wydarzeniu wziął zastępca dyrektora Biura ZPP, Grzegorz Kubalski. 

 8 lipca 2015 r. otrzymaliśmy oficjalne pismo od Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza potwierdzające efekty uzgodnień 

pomiędzy resortem, a ZPP. Sukcesem Związku było nakłonienie MPiPS 

do wygospodarowania i przekazania samorządom powiatowym 

dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, które będzie można wykorzystać na wsparcie 

działalności warsztatów terapii zajęciowej. Kwota wsparcia przewiduje 

możliwość przekazania dodatkowych 100 zł miesięcznie na uczestnictwo 

w warsztacie każdej osoby niepełnosprawnej z danego powiatu. 

 9 lipca 2015 r. w Centrum Konferencyjnym na terenie Stadionu Narodowego 

w Warszawie odbyła się Sesja Dialogu „Miasta Przyszłości” – spotkanie 

samorządu, administracji centralnej, biznesu i NGOs. Podczas tego wydarzenia 

jedną z sesji tematycznych, kierowaną do skarbników, poprowadził zastępca 

dyrektora Biura ZPP, Grzegorz Kubalski. 

 9 lipca 2015 r. w warszawskim Ośrodku Debaty Międzynarodowej (Minister-

stwa Spraw Zagranicznych) odbyło się spotkanie urzędów marszał-

kowskich i korporacji samorządowych z resortem spraw zagrani-

cznych. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i poglądów na temat 

dyplomacji na szczeblu samorządowym. Uczestnicy chwalili się swoimi 

osiągnięciami, udanymi projektami, uwagami, pomysłami i planami. Podczas 

spotkania przedstawiciele ministerstwa spraw zagranicznych zaapelowali 

o każdorazowe informowanie resortu, gdy organizowana jest delegacja 

zagraniczna. Ministerstwo zamierza w najbliższym czasie podać adres e-mail, 

na który można będzie wysyłać stosowne komunikaty. Z ramienia ZPP udział 

w spotkaniu wzięła Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska. 

 9 lipca 2015 r. w siedzibie Biura ds. Transportu Międzynarodowego Głównego 

Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) odbyło się pierwsze spotkanie 

konsultacyjne dotyczące Krajowego Rejestru Elektronicznego 

Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Przedmiotem 

konsultacji było przeanalizowanie założeń platformy KREPTD w zakresie jej 

użyteczności dla starostw. Przedstawiciele GITD zaprezentowali ideę systemu, 

zwrócili uwagę na procedowane już główne zmiany legislacyjne, poinformowali 

o korzyściach płynących dla starostw z wdrożenia systemu. 

W toku dyskusji, przedstawiciele ZPP wskazali na konieczność zaangażowania 

starostw - przyszłych użytkowników KREPTD, w prace nad funkcjonalnościami 

i usługami dostępnymi na platformie. Im wcześniej rozpocznie się współpraca, 

tym większe szanse na wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania. 

Przedstawiciele ZPP zwrócili uwagę, że przede wszystkim, system winien być 

zgodny z przepisami prawa (co oczywiste, ale warte jasnego zaznaczenia), 

odpowiadać na potrzeby użytkowników, oraz uwzględniać realia pracy 

starostw. Dodatkowo, należy zadbać, by KREPTD był przyjazny i intuicyjny. 

Celem projektu jest bowiem stworzenie instrumentu użytecznego, 
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usprawniającego m.in. procesy dot. rejestru przedsiębiorców transportu 

drogowego. 

Przedstawiciele GITD zadeklarowali gotowość do konsultowania i uzgadniania 

projektowanych rozwiązań ze starostwami na każdym etapie prac. Zobowiązali 

się również do przekazania ZPP materiałów informacyjnych dotyczących 

systemu. 

Z ramienia ZPP udział w spotkaniu wzięli: Wiesław Pajor, dyrektor Wydziału 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni oraz Monika 

Małowiecka, ekspert Biura ZPP. 

 Zgodnie z tradycją trwającą już od kilku lat ZPP włączył się we współudział 

i promocję Ogólnopolskiego Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom 

organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 

 Przekazana została, do samorządów powiatowych, informacja o: 

 naborze na warsztaty tematyczne “EUROFUNDUSZE 2014-2020 

źródło dodatkowego wsparcia finansowego samorządów”, które 

prowadzi Związek Powiatów Polskich; 

 naborze na warsztaty szkoleniowe “PUBLICZNY TRANSPORT 

ZBIOROWY - prawne aspekty prawidłowej realizacji zadań 

ustawowych”, które prowadzi Związek Powiatów Polskich; 

 konkursie grantowym Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego 

„Na dobry początek!”; 

 posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej i Profilaktyki, które zaplanowane zostało na 8 lipca br. 

w Warszawie. 
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Współpraca krajowa i działania wspierające powiaty 
 

 

Współpraca z samorządami 

 

Aktualizacja baz danych JST 

W okresie sprawozdawczym Biuro ZPP kontynuowało prace nad aktualizacją 

posiadanych baz kontaktowych. 

Celem tego działania jest stworzenie wewnętrznej sieci pozwalającej na przekazy-

wanie bieżących informacji wprost do grup odbiorców, których dane zagadnienie 

dotyka. Przekazywane informacje pozwolą na sprawniejszą współpracę – wymianę 

informacji pomiędzy Związkiem i Państwa urzędem/wydziałami/jednostkami 

podległymi. 

 

Działania analityczne 

W okresie sprawozdawczym Biuro ZPP przy współudziale samorządów powiatowych 

prowadziło badania analityczne otrzymywanych projektów aktów prawnych. 

Realizacja tego zadania pozwalała na przygotowywanie wystąpień Związku opartych 

o „twarde” dane pozyskane z samorządów oraz uwzględniające doświadczenia 

ze stosowania przez JST rozwiązań, które już funkcjonują w praktyce. 

W okresie sprawozdawczym zbierano opinie o: 

 projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych 

oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw, 

 projekcie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym, 

 projekcie Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych 

podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych 

w transporcie zbiorowym. 
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Działalność doradcza, informacyjna i promocyjna 
 

Związek Powiatów Polskich w okresie sprawozdawczym prowadził stałą działalność 

doradczą i konsultacyjną związaną ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi 

samorządu, szczególnie powiatowego. 

Pracownicy Biura ZPP niemal codziennie udzielali porad i wyjaśnień w zakresie prawa 

samorządowego oraz praktyki działania organów i urzędów samorządowych. 

Część zagadnień zgłoszonych przez pracowników samorządowych była poruszana 

w Dzienniku Warto Wiedzieć. 

Przedstawiciele Biura Związku Powiatów Polskich uczestniczyli także w spotkaniach 

na terenie powiatów, aby służyć pomocą i informacją dotyczącą aktualnych 

zagadnień funkcjonowania powiatów. 

 

Dziennik Warto Wiedzieć 

Związek Powiatów Polskich, jako wydawca Dziennika Warto Wiedzieć, w okresie 

sprawozdawczym prowadził internetową gazetę. 

W okresie od 13 czerwca do 14 lipca br. pracownicy ZPP (zarazem redaktorzy 

Dziennika) opublikowali ponad 390 artykułów prasowych, które zamieszczone 

zostały w serwisie www.wartowiedziec.org 

Dzięki temu, zainteresowani samorządowcy mogą sięgać do źródła gwarantującego 

zawsze aktualne informacje o działalności ZPP i samorządu powiatowego. 

Dziennikarze zamieszczają także informacje o innych wydarzeniach, mających wpływ 

na warunki funkcjonowania samorządu terytorialnego. 

 



 

Strona | 33  

 

Warsztaty i szkolenia regionalne 

W okresie sprawozdawczym Związek 

Powiatów Polskich zrealizował kolejne 

bezpłatne warsztaty tematyczne 

zatytułowane „EUROFUNDUSZE 2014-

2020, źródło dodatkowego wsparcia 

finansowego samorządów”. 

Szkolenia te odbyły się 24 czerwca br. 

w Starostwie Powiatowym w Słupcy 

(woj. wielkopolskie), 25 czerwca br. 

w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu 

(woj. dolnośląskie) oraz 26 czerwca br. 

w Starostwie Powiatowym w Namysłowie (woj. opolskie). 

Warsztaty prowadzone przez ZPP od połowy maja br. odbyły się już 

w 9 województwach (zaznaczonych na poniżej przedstawionej mapie). 

 

Podczas warsztatów omawiana jest polska polityka rozwoju, unijna polityka 

spójności. Eksperci informują o źródłach wsparcia finansowego, o które będą mogły 

ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Spotkania są także okazją 

do pozyskania wiedzy o rozwiązaniach, które mogą dodatkowo wzmacniać pisane 

przez samorządy wnioski. 

Do udziału w seminarium ZPP zapraszał władze samorządowe gmin i powiatów oraz 

pracowników administracji publicznej. 

Szkolenia te były kontynuacją cyklu, który planowany jest do realizacji w kolejnych 

województwach, a potrwa do końca września br. 
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Ponadto w okresie sprawozdawczym 

Związek Powiatów Polskich zrealizował 

bezpłatne warsztaty tematyczne 

zatytułowane “PUBLICZNY 

TRANSPORT ZBIOROWY - prawne 

aspekty prawidłowej realizacji 

zadań ustawowych”. 

Szkolenia te odbyły się 23 czerwca br. 

w Starostwie Powiatowym w Wąbrze-

źnie (woj. kujawsko-pomorskie), 

24 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim 

(woj. mazowieckie), 25 czerwca br. w „Domu Nauczyciela” w Bielsku Podlaskim 

(woj. podlaskie) oraz 26 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie 

(woj. lubelskie). 

Województwa w których odbyły się warsztaty zostały oznaczone na poniżej 

zamieszczonej mapie. 

 

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z zapisami ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym, wyjaśnienie pojęć i definicji oraz dostarczenie wskazówek 

ułatwiających właściwe zrozumienie wymienionych przepisów oraz poprawne ich 

stosowanie w codziennej praktyce. Szkolenia prowadzone były przez prawników 

specjalizujących się w tej dziedzinie. Ich tematyka pozwalała na nabycie przez 

uczestników umiejętności z zakresu zarządzania, organizacji i usprawnienia 

publicznego transportu zbiorowego. 

Warsztaty były adresowane do pracowników jednostek samorządowych miast i gmin 

odpowiedzialnych za sektor usług transportowych. 
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Patronaty, konkursy, rankingi 

Związek Powiatów Polskich jest poszukiwanym przez wiele podmiotów partnerem 

do realizacji różnych przedsięwzięć. Przejawia się to w występowaniu przez 

różnego typu organizacje o objęcie patronatem wydarzeń: konferencji, sesji 

naukowych, konkursów i targów. 

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich objął patronaty nad 

pięcioma przedsięwzięciami. 

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniżej zamieszczona tabela. 

 

L.P. 
Instytucja 

wnioskująca 

Rodzaj 

wydarzenia 
Temat Termin i miejsce 

1 

Warszawska 

Izba 

Przedsiębiorców 

Gala 

XVIII Ogólnopolski 

Konkurs Wiktoria 

– Znak Jakości 

Przedsiębiorców 

24 październik br. 

Warszawa 

2 

Zespół Doradców 

Gospodarczych 

TOR 

Kongres 
Kongres Transportu 

Publicznego 2015 

19 i 20 

październik br. 

Warszawa 

3 
REECO Poland 

sp. z o.o. 
Targi 

Międzynarodowe Targi 

Energii Odnawialnej 

i Efektywności 

Energetycznej 

RENEXPO Poland 2015 

22-24 wrzesień br. 

Warszawa 

4 

Stowarzyszenie 

Geodetów Polskich 

Oddział w Legnicy 

Konferencja 

X Ogólnopolska 

Konferencja Techniczna 

– koordynacja 

usytuowania 

projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu 

15-16 

października br. 

Legnica 

5 

On Board PR  

sp. z o.o. 

(w imieniu 

Fundacji PZU) 

Konkurs 
„Aktywne przejścia dla 

pieszych” 

22 lipca 

do 30 września br. 
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Z kolei Dziennik Warto Wiedzieć, w okresie sprawozdawczym, objął patronat 

nad dwoma wydarzeniami. 

L.P. 
Instytucja 

wnioskująca 

Rodzaj 

wydarzenia 
Temat Termin i miejsce 

1 
Wolters Kluwer 

S. A. 
Kongres 

II Kongresu Edukacja 

i Rozwój 

22 i 23 

październik br. 

Warszawa 

2 

Zespół Doradców 

Gospodarczych 

TOR 

Kongres 
Kongres Transportu 

Publicznego 2015 

19 i 20 

październik br. 

Warszawa 

 

 

Mniej zobowiązującą formą jest pomoc Związku w rozsyłaniu „siecią email JST”  

informacji, które różne organizacje chcą przekazać do samorządów terytorialnych 

z terenu całego kraju. Dzięki takim działaniom marka Związek Powiatów Polskich 

cieszy się dużym prestiżem. 
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Działania międzynarodowe 
 
Reprezentanci Związku Powiatów Polskich pracują także w ramach organizacji 

międzynarodowych, gdzie dbają o interesy samorządów terytorialnych szczebla 

pośredniego. 

Wśród nich można wymienić: 

 

Komitet Regionów UE 

Przedstawicielami ZPP są: Ludwik Węgrzyn – prezes Zarządu ZPP, starosta 

bocheński; Marek Tramś – wiceprezes Zarządu ZPP, starosta polkowicki; dr Lech 

Jaworski – radny Rady m.st. Warszawy. Zastępcy przedstawicieli ZPP: 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 

Przedstawicielami ZPP są: Walery Czarnecki – starosta lubański oraz 

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

 

Komitet Polityczny CEMR 

Decyzją Zarządu (wyrażoną Uchwałą nr 21/15 Zarządu V kadencji ZPP z dnia 

12 maja 2015 r.) obecny skład osobowy przedstawicieli ZPP to: 

Ewa Masny-Askanas – wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy; Hanna 

Zdanowska – prezydent Miasta Łodzi; Roman Potocki – starosta wrocławski. 

 

Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla 

Pośredniego (CEPLI asbl) 

Przedstawicielem ZPP jest: Ludwik Węgrzyn – prezes Zarządu ZPP, starosta 

bocheński. Obsługę Związku w pracach związanych z CEPLI prowadzą: 

dr Jan Maciej Czajkowski oraz Monika Czerniakowska. 

 

W okresie sprawozdawczym ww. przedstawiciele czynnie uczestniczyli 

w pracach ww. organów. 
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Projekty dla samorządów 
 

Związek Powiatów Polskich w okresie sprawozdawczym nadal wspierał samorządy, 

szczególnie powiatowe, w doskonaleniu profesjonalnego świadczenia usług 

publicznych. Wsparcie instytucjonalne w tak dużym zakresie możliwe było dzięki 

sięganiu po środki i dofinansowanie z funduszy unijnych. Dzięki temu stale zwiększa 

się liczba starostw powiatowych, które posiadają skuteczny i profesjonalny sposób 

świadczenia usług publicznych.  

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 i do gmin. Realizowane projekty mieszczą się także 

w formule budowy społeczeństwa obywatelskiego, a więc jednego z głównych celów 

Związku. 

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

było poszerzanie potencjału i możliwości działania wspierającego pracę powiatów. 

 

Wśród realizowanych w okresie sprawozdawczym projektów były: 

 

„Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu 

w gospodarce opartej na wiedzy” 

Liderem tego projektu jest Związek Powiatów Polskich, a projekt realizowany jest 

w partnerstwie z Akademią Finansów i Biznesu Vistula z Warszawy. Cel główny 

projektu to poprawa jakości usług świadczonych przez samorządy w nim 

uczestniczące. Realizowane jest to poprzez modernizację procesów zarządzania, 

wdrożenie metody Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) oraz podniesienie 

kwalifikacji pracowników JST. 

Uczestnicy projektu to 12 samorządów z terenu Polski: Powiat Gliwicki, Powiat 

Jarociński; Powiat Krapkowicki; Powiat Oleski; Powiat Opolski; Powiat Sulęciński; 

Powiat Średzki (dolnośląskie); Powiat Wolsztyński; Powiat Zgorzelecki; Powiat 

Zielonogórski; Miasto na prawach powiatu Świętochłowice oraz Urząd Gminy 

Brudzew. 

W okresie sprawozdawczym samorządy otrzymały: 

 pięć narzędzi i instrumentów do zarządzania infrastrukturą drogową, 

zawierających określenie czynności zarządcy drogi i kolejność podejmowanych 

przez niego działań oraz wzory dokumentów, w tym między innymi wniosków, 

uchwał, decyzji w zakresie ustawowych zadań zarządcy dróg; 

 strategie rozwoju zawodowego pracowników; 

 procedury systemu zarządzania projektami; 
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 raporty z analizy Biuletynów Informacji Publicznej wraz z systemem 

do samodzielnego sprawdzania poprawności prowadzenia Biuletynu; 

 raporty z badań satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych 

realizowanych w urzędzie; 

 możliwość udziału w szkoleniu poświęconym tematyce publicznego transportu 

zbiorowego; 

 możliwość udziału w szkoleniu poświęconym tematyce rozwijania kompetencji 

osobistych i zawodowych pracowników samorządowych; 

 odpowiedzi na pytania z tematyki związanej z ochroną środowiska (pytania 

dotyczyły obecnej perspektywy i możliwości finansowania projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których 

beneficjentem będą jednostki samorządu terytorialnego). 

W opisywanym okresie odbywały się także spotkania Grupy Sterującej projektem. 

Realizacja projektu zakończona została 30 czerwca 2015 r. 

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

Dobry Klimat dla Powiatów 

Projekt realizowany jest przez Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy 

jako partnera i Instytut na rzecz Ekorozwoju, a finansowany ze środków LIFE+.  

Celem partnerskiego przedsięwzięcia jest aktywne zaangażowanie polskich 

samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu. Jednocześnie poszukiwane są 

rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz wpłyną 

na obniżenie kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu. 

W projekcie bierze udział 115 powiatów. Tylko w cyklu 90 debat klimatycznych 

na terenie całego kraju wzięło udział 1900 uczestników. 

W okresie sprawozdawczym realizowano cykl konferencji wykorzystujących wyniki 

projektu Dobry Klimat dla Powiatów w zakresie: kreowania gospodarki 

niskoemisyjnej jako elementu zrównoważonego rozwoju powiatu; finansowania 

rozwiązań proekologicznych (w tym związanych z ochroną klimatu i adaptacją 

do jego zmian, w perspektywie unijnej 2014-2020); oraz dotyczących śladu 

węglowego - jako narzędzia badania wpływu powiatu na klimat (metodologia, 

zastosowanie praktyczne). 

W przedmiotowym okresie konferencje te odbyły się w miejscowościach: 

 Zawoja (dla czterech Konwentów Powiatów: Małopolskiego, Dolnośląskiego, 

Śląskiego i Mazowieckiego); 
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 Chomiąża Szlachecka (dla Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-

Pomorskiego); 

 Gnojewo (dla Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego); 

 Koryciny (dla Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego); 

 Prudnik, Dębowe Wzgórze (dla Konwentu Powiatów Województwa 

Opolskiego); 

 Imielno (dla Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego). 

Konferencje dla pozostałych konwentów odbędą się w terminach do końca sierpnia 

br.  

Ponadto 30 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim odbyła 

się konferencja zamykająca prace nad „Pilotażowym programem niskowęglowego 

rozwoju powiatu starogardzkiego”. Program ten jest rodzajem strategii rozwoju 

regionu, w której niezbędne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

(cel ekologiczny) ma być realizowane z zapewnieniem rozwoju lokalnej gospodarki 

i tworzenia przyjaznych środowisku miejsc pracy. Został on wypracowany wspólnie 

z władzami powiatu, jego społecznością i biznesem. 

Obecnie, w okresie letnim, do poszczególnych powiatów zostaną rozesłane pakiety 

informacyjne (w tym treść Pilotażowego Programu Niskowęglowego Rozwoju). 

Realizacja projektu potrwa do końca sierpnia 2015 r. 

 

Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej 

i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regio-

nalnego 

Główny cel projektu, realizowanego przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów 

Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP, to pomoc doradcza we wzmocnieniu 

istniejących lub utworzeniu nowych lokalnych partnerstw i wsparcie ich w pracach 

nad wnioskami o dotację z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na przedsięwzięcia 

służące rozwojowi obszarów funkcjonalnych. 

Projektem objętych jest 49 partnerstw samorządów lokalnych: gmin i powiatów. 

Związek Powiatów Polskich jest odpowiedzialny za promocję projektu (strona 

internetowa projektu i prasa elektroniczna ZPP) oraz doradztwo prawne dla JST 

(doradztwo na indywidualne zapytania oraz ekspertyzy do wniosków; doradztwo 

w zakresie współpracy JST w obszarze planowania przestrzennego, usług 

społecznych, usług technicznych). W okresie sprawozdawczym Związek wywiązywał 

się ze swoich zobowiązań projektowych. 

Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2016 r. 
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Portrety szpitali – mapy możliwości, czyli monitorowania 

jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru 

nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założy-

cielskim jest JST 

Liderem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, zaś jego partnerami 

Związek Powiatów Polskich, Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o. oraz 

Health Policy Institute – partner ponadnarodowy. 

Uczestnikami projektu były jednostki samorządu terytorialnego i szpitale 

z województw dolnośląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, 

warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego. Beneficjentami projektu było blisko 

200 szpitali z całego kraju. 

Ideą projektu było obiektywne badanie efektywności funkcjonowania szpitali, 

z elementami benchmarkingu w zakresie wszystkich aspektów działalności. W wyniku 

realizacji przedsięwzięcia nastąpiła identyfikacja zjawisk zachodzących w kluczowych 

obszarach funkcjonowania podmiotów medycznych. W konsekwencji promowane 

i rekomendowane były dobre praktyki dotyczące efektywności działania, jakości 

zarządzania oraz jakości udzielanych świadczeń w zakresie ich implementacji 

do codziennej praktyki oraz motywacji kadry zarządzającej do większej aktywności 

w powyższym zakresie. 

Z uwagi na fakt zrealizowania założonych zadań oraz zbliżające się zakończenie 

projektu (31 lipca 2015 r.), w okresie sprawozdawczym realizowane były działania 

administracyjne związane z zamknięciem projektu. 

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Fundusz Społecznego. 

 

 

"Miasta w transferze polskiego doświadczenia decentralizacji 

na Ukrainie" 

Liderem projektu jest Związek Miast Polskich, zaś Związek Powiatów Polskich 

występuje tu w roli partnera odpowiadającego głównie za działania informacyjne 

i promocyjne. 

W okresie sprawozdawczym odbyła się wizyta przedstawicieli samorządów 

ukraińskich, którzy przyjmowani byli przez polskie miasta i miasta na prawach 

powiatu. 
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W dniach 16 i 17 listopada br. przewidywana jest konferencja w Warszawie 

z udziałem przedstawicieli samorządów ukraińskich oraz polskich. Podczas której 

dokonane zostanie podsumowanie stanu realizacji reformy decentralizacyjnej, 

określone zostaną obszary w jakich samorządy polskie będą mogły pomóc 

samorządom ukraińskim. 

Realizacja projektu odbywa się w ramach konkursu Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych RP, a dotyczącego realizacji zadania publicznego „Wsparcie 

obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2015”. 
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Streszczenie 
 

Ważniejsze inicjatywy jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym: 

 Odbyło się 9 posiedzeń Konwentów Powiatów, podczas których starostowie 

przyjęli 12 stanowisk. Ponadto przewodniczący poszczególnych Konwentów 

skierowali do biura Związku 11 pism dotykających spraw powiatów. 

 Odbyło się jedno posiedzenie stacjonarne Zarządu ZPP (15 czerwca 2015 r. 

w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie), realizowane 

było także jedno internetowe posiedzenie Zarządu. 

 W trybie obiegowym Zarząd przyjął 5 stanowisk. 

 Związek Powiatów Polskich czynnie uczestniczył w procesie legislacyjnym. 

Zaopiniowano ponad 60 projektów aktów prawnych. 

 Na stronie internetowej Związku uruchomiono zakładkę zatytułowaną 

„Działania ZPP w procesie legislacyjnym” pod którą umieszczane są pisma 

zawierające opinie ZPP do projektów aktów prawnych. 

 Przedstawiciele ZPP brali na bieżąco udział w posiedzeniu plenarnym a także 

w posiedzeniach tematycznych Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

 Eksperci ZPP brali także czynny udział w posiedzeniach komisji sejmowych 

i senackich, których przedmiot obrad dotyczył spraw samorządowych. 

W okresie sprawozdawczym było to kilkadziesiąt posiedzeń. 

 Przedstawiciele Związku aktywnie uczestniczyli w pracach Komitetów Monito-

rujących i Sterujących różnego typu Programami Operacyjnymi (zarówno 

na poziomie Komitetów funkcjonujących przy instytucjach centralnych, 

jak i w poszczególnych województwach). 

 Biuro ZPP cyklicznie wysyłało komunikat do Członków Komisji merytorycznych 

funkcjonujących przy ZPP z prośbą o opinie otrzymywanych projektów aktów 

prawnych. 

 Związek Powiatów Polskich zwrócił się z wnioskiem do Ministra Zdrowia 

o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu wzmocnienie funkcji 

nadzorczych podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej poprzez przyjęcie zasady, iż plan finansowy SP ZOZ będzie 

zatwierdzany przez podmiot tworzący (w przypadku jednostek samorządu 

terytorialnego powinien to być organ wykonawczy). 

 Związek zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem 

o przyśpieszenie procedury zawierania umów i przekazania dotacji JST 

na realizację zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. 

 ZPP zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu 

RP z prośbą o podjęcie przez Komisję inicjatywy ustawodawczej w sprawie 
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ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Związek zaapelował o podjęcie 

prac legislacyjnych w kierunku jednoznacznego doprecyzowania, że marszałek 

województwa jest wierzycielem i organem egzekucyjnym w stosunku 

do należności o których mowa w art. 22b ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych. 

Do ważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym 

(w ujęciu chronologicznym) warto zaliczyć: 

 15 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie przedsta-

wicieli organizacji samorządowych reprezentowanych w KWRiST z ministrem 

finansów Mateuszem Szczurkiem. Podczas spotkania omówiono kierunki zmian 

w systemie korekcyjno-wyrównawczym JST. Wspólnie ustalono, że dalsze 

prace będą prowadzone w ramach powołanego zespołu roboczego. 

Ww. Zespół roboczy spotkał się 25 czerwca oraz 10 lipca 2015 r. 

 18 czerwca 2015 r., podczas tegorocznej edycji Kongresu Regionów we Wro-

cławiu, odbyło się uroczyste uhonorowanie laureatów i liderów rankingów 

prowadzonych przez Związek Powiatów Polskich. 

 W okresie od 24 do 26 czerwca br. Związek Powiatów Polskich zrealizował 

kolejne bezpłatne warsztaty tematyczne zatytułowane „EUROFUNDUSZE 

2014-2020, źródło dodatkowego wsparcia finansowego samorządów”. 

Warsztaty prowadzone przez ZPP od połowy maja br. odbyły się już 

w 9 województwach. 

 W okresie od 23 do 26 czerwca br. Związek Powiatów Polskich zrealizował 

także pierwsze bezpłatne warsztaty tematyczne zatytułowane „PUBLICZNY 

TRANSPORT ZBIOROWY - prawne aspekty prawidłowej realizacji zadań 

ustawowych”.  

 8 lipca 2015 r. otrzymaliśmy oficjalne pismo od Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej potwierdzające efekty uzgodnień pomiędzy resortem, a ZPP. 

Sukcesem Związku było nakłonienie MPiPS do wygospodarowania 

i przekazania samorządom powiatowym dodatkowych środków PFRON, które 

będzie można wykorzystać na wsparcie działalności warsztatów terapii 

zajęciowej. Kwota wsparcia przewiduje możliwość przekazania dodatkowych 

100 zł miesięcznie na uczestnictwo w warsztacie każdej osoby niepełno-

sprawnej z danego powiatu. 

 9 lipca 2015 r. w odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące 

Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego 

(KREPTD). Przedmiotem konsultacji było przeanalizowanie założeń 

ww. platformy w zakresie jej użyteczności dla starostw. Przedstawiciele 

Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zaprezentowali ideę systemu, 

zwrócili uwagę na procedowane już główne zmiany legislacyjne, poinformowali 

o korzyściach płynących dla starostw z wdrożenia systemu. 

 



 

Strona | 45  

 

Inne działania podejmowane przez ZPP w okresie sprawozdawczym: 

 Na bieżąco prowadzone były badania analityczne dotyczące projektów ustaw, 

rozporządzeń i wytycznych. 

 Realizowane były kolejne działania wynikające z harmonogramów wdrażanych 

przez ZPP projektów. 

 Związek Powiatów Polskich objął patronaty nad pięcioma, a Dziennik Warto 

Wiedzieć nad dwoma inicjatywami. 

 Biuro ZPP prowadziło stałą działalność doradczą i konsultacyjną związaną 

ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi samorządu, szczególnie 

powiatowego. Pracownicy Biura niemal codziennie udzielali porad i wyjaśnień 

w zakresie prawa samorządowego oraz praktyki działania organów i urzędów 

samorządowych. Część zagadnień była poruszana w Dzienniku Warto 

Wiedzieć. W okresie sprawozdawczym pracownicy ZPP (zarazem redaktorzy 

Dziennika Warto Wiedzieć) opublikowali ponad 390 artykułów prasowych.  

 



 

 


