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Szanowni Państwo
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W imieniu Zarządu Związku Powiatów Polskich mam zaszczyt
przedstawić Państwu sprawozdanie z działalności Związku za 2017
rok.
Miniony rok był dla samorządów wyjątkowo trudny. Niepokojące
zmiany i tryb legislacyjny, zapowiedzi ważnych reform, o których
dowiadywaliśmy się z doniesień medialnych oraz powszechna
niewiedza o przyszłości jednostek samorządu terytorialnego
powodowały niepewność. Stan ten skłaniał samorządy do
organizowania różnych spotkań, w tym z aktywnym udziałem
naszego Związku. Właśnie z tych powodów ZPP zorganizował
Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne, gdzie wyartykułowane zostały
problemy powiatów.
Nasz kraj nawiedziły także kataklizmy. Ucierpiały powiaty. Jednak
solidarnie sobie pomagaliśmy. Udowadniając, że potrafimy reagować
na trudne sytuacje.
Oprócz tego nasz Związek nie zwalniał codziennego tempa i sumiennie wykonywał swoje statutowe
zadania, dochowując starań, aby nie ucierpiało dobro Jego Członków.
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!
Jak zawsze podkreślam, działalność naszego Związku, opiera się przede wszystkim na trzech filarach:
zdecydowaniu, wytrwałości i skuteczności. To sekret sukcesu całej naszej organizacji.
Jednak bez Was wszystkich nie udałoby się go osiągnąć. Nieocenione są spotkania Zarządu, Komisji
Rewizyjnej, prace Konwentów Powiatów, czy zgłaszanie do biura ZPP waszych indywidualnych
problemów. Serdecznie Wam wszystkim za to dziękuję! Dziękuję za zaufanie, za to, że nie wahacie się
mówić nam o tym, co Was boli i czego potrzebujecie. Jesteśmy po to, by pomagać.
Prace organów naszego Związku zapewniają realizację zadań oczekiwanych przez samorządy powiatowe.
Zarząd Związku Powiatów Polskich w roku sprawozdawczym rozpatrzył blisko 200 zagadnień i podjął
przeszło 20 uchwał dotyczących naszej codziennej działalności. Z kolei udział ekspertów Związku
w procesie legislacyjnym to dokonana analiza prawie ośmiuset(!) projektów aktów prawnych oraz ponad
osiemdziesiąt przygotowanych szczegółowych opinii prawnych.
Dzięki tym interwencjom, m.in. ZPP wpłynął na to, że 12 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
– na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji – odmówił podpisania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw i przekazał ją Sejmowi do
ponownego rozpatrzenia.
W wyniku zaangażowania się ZPP ponownie w 2017 roku w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej
część środków trafiła do powiatów prowadzących domy pomocy społecznej.

www.zpp.pl

3

Na skutek działań ZPP udało się wprowadzić zmiany do Kryteriów podziału 0,4 proc. rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017.
Dzięki zaangażowaniu ZPP wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym wypłacanie części dotacji dla
szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zostanie uzależnione od
uzyskania przez ucznia tej szkoły świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe.
W wyniku działań ZPP zmieniono wysokość wynagrodzenia osoby fizycznej zatrudnionej w przedszkolu,
innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej szkołę,
przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję
dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania
przedszkolnego, które to wynagrodzenie finansowane jest z dotacji przekazywanej przez JST.
To tylko niektóre z sukcesów ZPP.
W okresie sprawozdawczym Związek podejmował także inne działania. Eksperci Związku, jeżdżąc po
całym kraju, przeprowadzili szereg bezpłatnych warsztatów i szkoleń dedykowanym pracownikom
samorządowym, m.in. dotyczących: ustawy o finansowaniu oświaty, nowelizacji kodeksu postępowania
administracyjnego (te szkolenia cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem – w ramach całego cyklu
eksperci ZPP byli w 24 miejscach w Polsce, a sumarycznie przeszkolili blisko 1400 osób) czy petycji
i dostępu do informacji publicznej.
W 2017 roku, przez lub przy współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, przeszkolonych zostało łącznie
ponad 4000 pracowników samorządowych(!)
Pracownicy biura ZPP napisali kilka wartościowych bezpłatnych publikacji książkowych, a także
opublikowali ponad cztery tysiące artykułów prasowych – głównie o charakterze informacyjno-doradczym.
Wydawany przez ZPP internetowy Dziennik Warto Wiedzieć cieszy się coraz większą popularnością.
Czytają go nie tylko samorządowcy, ale i politycy, prawnicy oraz dziennikarze, przedstawiciele organizacji
pozarządowych.
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!
Zachęcając do lektury sprawozdania za rok 2017 chcę Wam wszystkim jeszcze raz uprzejmie
podziękować. To właśnie Wasza codzienna praca daje nam siłę do podejmowania nieprzerwanych starań
i jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz poprawiania jakości funkcjonowania wspólnot powiatowych.
Jesteście naszym motorem napędowym.

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Ludwik Węgrzyn
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Podsumowanie aktywności i kluczowych efektów prac ZPP

Podsumowanie aktywności i kluczowych efektów
prac 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 2017 roku przedstawiono poniżej.
W roku sprawozdawczym odbyły się dwa Zgromadzenia Ogólne ZPP. Pierwsze z nich miało charakter
nadzwyczajny, a odbyło się 6 marca 2017 r. w Klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze, z kolei drugie
miało miejsce 11 i 12 maja 2017 r. w hotelu Aquarius&Spa w Kołobrzegu.
Podczas tych Zgromadzeń delegaci przyjęli 13 kluczowych stanowisk, w sprawach najbardziej
dotykających polski samorząd szczebla powiatowego.
Aktywność Związku, poza płaszczyzną rocznych zjazdów, przejawia się także w jego regionalnych
strukturach, tj. funkcjonujących w każdym województwie – Konwentach Powiatów. To te ciała,
niejednokrotnie stanowią spiritus movens decyzji podejmowanych przez Zarząd, a w konsekwencji działań
wykonywanych przez Biuro Związku.
Warto w tym miejscu podkreślić, że w okresie sprawozdawczym, w skali kraju, odbyło się blisko
70 posiedzeń Konwentów Powiatów poszczególnych województw, podczas których poruszono
łącznie ponad 250 spraw oraz przyjęto ponad 50 stanowisk. Natomiast przewodniczący Konwentów
z poszczególnych województw skierowali do biura ZPP ponad 80 pism.
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Głównym organem analizującym i podejmującym decyzje w Związku jest jego Zarząd. W okresie
sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń Zarządu (sześć w trybie stacjonarnym oraz sześć
internetowych). Członkowie Zarządu rozpatrzyli blisko 200 zagadnień, przyjęli cztery stanowiska
i podjęli 22 uchwały.
Organem z jednej strony – zgodnie ze Statutem – kontrolnym, ale z drugiej wspierającym, z głosem
doradczym dla Zarządu ZPP jest Komisja Rewizyjna. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa
stacjonarne spotkania Komisji Rewizyjnej. Ponadto członkowie Komisji brali aktywny udział
w posiedzeniach Zarządu Związku Powiatów Polskich.
Również przewodniczący Konwentów Powiatów
uczestniczyli w spotkaniach Zarządu Związku.

z

poszczególnych

województw

czynnie

Reasumując, w okresie sprawozdawczym wszystkie organy Związku Powiatów Polskich przyjęły
ponad 70 stanowisk w sprawach kluczowych dla powiatów i miast na prawach powiatu. Stanowiska
te były analizowane i przedkładane odpowiednim organom centralnym, a ich przekaz niejednokrotnie był
dodatkowo artykułowany przez przedstawicieli ZPP w ramach różnych spotkań.
Działalność Związku Powiatów Polskich opiera się głównie na aktywności Biura ZPP. To pracownicy
i eksperci zatrudnieni w Związku, w ramach swoich codziennych działań, realizują zadania wskazane przez
organy ZPP wynikające z celów i zadań stawianych przed Związkiem. Praca ta polega głównie na
prowadzeniu analiz aktów prawnych poddawanych konsultacjom publicznym i uzgodnieniom
z samorządami. W tym miejscu warto wskazać, że w okresie sprawozdawczym prawnicy ZPP
przeanalizowali łącznie ponad 790 aktów prawnych, z czego do 82 przygotowali szczegółową opinię
prawną. Niejednokrotnie przygotowanie tych opinii poprzedzało przeprowadzenie prac analitycznych
(w 2017 r. w ten sposób postąpiono w 54 przypadkach).
Główna aktywność ZPP odbywa się na płaszczyźnie współpracy pomiędzy organami państwa
a jednostkami samorządu terytorialnego poziomu powiatowego. Walka o interes powiatów i miast na
prawach powiatu realizowana jest głównie poprzez właściwe reprezentowanie racji środowiska samorządu
powiatowego. Realizacją tego zadania zajmują się zarówno eksperci Biura Związku, jak i przedstawiciele
ZPP wskazani przez organy Związku.
Główną formą działania jest artykułowanie stanowisk środowiska samorządowego na forum Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (oraz jej zespołów tematycznych), komisji sejmowych
i senackich, czy też innych ciał (komitetów monitorujących, sterujących, etc.).
W tym miejscu warto wskazać, że w okresie sprawozdawczym, przedstawiciele i eksperci Biura Związku
wzięli udział w kilkuset różnego rodzaju spotkaniach, na których poruszano problematykę
funkcjonowania samorządów powiatowych.
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Działalność reprezentantów Związku wykracza także poza granice naszego kraju. Nasi delegaci
pracują w ramach struktur unijnych, w tym głównie odbywa się to w: Europejskim Komitecie Regionów,
Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, Radzie Gmin i Regionów Europy, a także Europejskiej
Konfederacji Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego. Delegaci ZPP do ww. organów dbają o to, aby
prawodawstwo unijne uwzględniało głos środowiska samorządowego, w tym ten dotyczący
działalności poziomu samorządu powiatowego.
Zaangażowanie organów i Biura Związku przekłada się na wymierne efekty.
Wśród wybranych, z 2017 roku, warto wskazać, na poniższe:
 Dzięki interwencji, m.in. ZPP 12 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej –
na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji – odmówił podpisania ustawy z dnia
8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
oraz niektórych innych ustaw i przekazał ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.
 W wyniku zaangażowania się ZPP ponownie w 2017 roku w ramach podziału
rezerwy subwencji ogólnej część środków trafiła do powiatów prowadzących
domy pomocy społecznej.
 Dzięki ZPP udało się wprowadzić zmiany do kryteriów podziału 0,4 proc. rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017:


po uwagach ZPP resort edukacji dopuścił możliwość przesyłania
wniosków o dofinansowanie także w dotychczasowej formie, z uwagi
na problemy jakie pojawiały się przy przesyłaniu wniosku przez
platformę ePUAP (w pierwotnej wersji ministerstwo dopuściło przesyłania
wniosków tylko przez platformę ePUAP);



uwzględniono uwagę ZPP dotyczącą terminów w II kryterium (pomoc
w usuwaniu skutków zdarzeń losowych) – w związku z czym dokonano
zmiany zgodnie z którą wnioski dotyczące zdarzeń które wystąpiły
w miesiącach X-XII 2016 r. oraz w I i II 2017 r. były przyjmowane do
14 kwietnia 2017 r. (w pierwotnej wersji do 14 kwietnia miały być
przyjmowane wnioski za cały I kwartał 2017 r.) a w przypadku pozostałych
zdarzeń losowych w ciągu 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia.

 Dzięki zaangażowaniu ZPP wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym wypłacanie
części dotacji dla szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki, zostanie uzależnione od uzyskania przez ucznia tej szkoły
świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
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 W wyniku działań ZPP zmieniono wysokość wynagrodzenia osoby fizycznej
zatrudnionej w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole
lub placów-ce oraz osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną
formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję
dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie
wychowania przed-szkolnego, które to wynagrodzenie finansowane jest z dotacji
przekazywanej przez JST.
 W efekcie wniosków składanych przez ZPP wprowadzono gwarancje
przeznaczania środków na kształcenie specjalne dla szkół i przedszkoli
prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
 Na skutek interwencji ZPP wprowadzono rozwiązanie umożliwiające wgląd do
dokumentacji kadrowej w toku przeprowadzanej kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji przez przedszkola, inne formy wychowania
przedszkolnego, szkoły i placówki w związku z kontrolą wykorzystania dotacji
na wynagrodzenia pracowników.
 Ministerstwo Edukacji Narodowej, po zgłoszonej przez ZPP uwadze, dotyczącej
niejasności przepisów, opublikowało na swoich stronach internetowych stanowisko
zgodnie z którym dopuszczalne jest włączanie uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi do oddziałów specjalnych obejmujących innych uczniów
– o ile tylko wszyscy uczniowie realizują taką samą podstawę programową
kształcenia ogólnego.
 W wyniku zgłaszanych przez Związek Powiatów Polskich postulatów w uchwalonej
27 października 2017 r., przez Sejm RP ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dokonano zmian w ustawie – Karta Nauczyciela:
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uchylono przepisy dotyczące następujących uprawnień socjalnych:
prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do osobistego użytkowania działki
gruntu szkolnego, prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych
i użytkowanych przez szkołę;



nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole będą mogli
korzystać z urlopu wypoczynkowego w ciągu całego roku w czasie
ustalonym w planie urlopów, a nie wyłącznie w czasie ferii szkolnych;



o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
będzie orzekał lekarz medycyny pracy.

Podsumowanie aktywności i kluczowych efektów prac ZPP

 Na skutek interwencji ZPP, wiceminister edukacji Teresa Wargocka podczas
posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego zadeklarowała, że planowane przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej zmiany w zakresie diagnozowania uczniów nie będą
prowadziły do zmiany organu prowadzącego poradnie psychologicznopedagogiczne.
 Na skutek uwag ZPP w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału
części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018, wprowadzono następujące
zmiany:


wprowadzono wagę na uczniów nauczanych indywidualnie (w tym
również uczniów realizujących indywidualne roczne przygotowanie
przedszkolne) nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego.
(Wartość wagi została zaproponowana w wysokości 1. Według wyliczeń
wagą tą zostanie objętych 12 314 uczniów. Wagą została naliczona kwota
68 mln zł.).



zwiększono wartość wag na kształcenie zawodowe.
(W związku ze zmianami w zakresie finansowania szkół dla dorosłych
zdecydowano, że środki zaoszczędzone na tych zmianach zostaną zagospodarowane na kształcenie zawodowe, tj. w technikach i szkołach branżowych. Zaproponowano zróżnicowanie środków z subwencji ze względu na
koszt kształcenia w zawodach. Finansowanie szkół zawodowych [z wyłączeniem szkół policealnych] będzie następowało wg 4 wag. Na najtańsze
zawody naliczona zostanie waga o wartości 0,23, na zawody o średnim
koszcie kształcenia waga 0,29, na droższe zawody waga 0,35, a na
najdroższe 0,4. Poziom finansowania nie został obniżony w stosunku do
poziomu dotychczasowego i najniższa waga jest na poziomie funkcjonującej
wcześniej wagi na kształcenie zawodowe. Ww. zmiany wag spowodują
zwiększenie środków naliczanych na szkoły zawodowe o ok. 120 mln zł.).



przywrócono sposób liczenia wychowanków internatów i burs do wag
P43 i P45 do zasad obowiązujących w latach poprzednich.
(Wartość wag zostanie przywrócona do poziomu z roku 2017. Oznacza to,
że do ww. wag zostaną naliczeni uczniowie wg stanu na dzień 30 września
2017 r. oraz wartość wag zostanie ustalona na następującym poziomie:
waga P43 będzie miała wartość 1,5, a waga P45 wartość 3,64).

 W wyniku zaangażowania m.in. ZPP dokonane zostały zmiany w ustawie
okołobudżetowej gwarantujące na 2018 r. środki z Funduszu Pracy na
wynagrodzenia pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

www.zpp.pl
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 Dzięki interwencji m.in. ZPP w tym roku rolnicy mieli więcej czasu (o dwa tygodnie)
na przygotowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie z funduszy unijnych.
 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pozytywnie odniosło się do zaproponowanych przez Związek zmian nie przekształcania z mocy prawa gruntów
zabudowanych garażami lub nieruchomościami, na których urządzono miejsca
postojowe ze względu, że nie służą one celom związanym z mieszkalnictwem.
Dodatkowo zrezygnowano z obejmowania projektem zmian dotyczących
odpłatności ponoszonych przez przedsiębiorców. Resort pozytywnie odniósł się
również do potrzeby całościowej reformy.
 Dzięki zaangażowaniu ZPP w prace nad ustawą o rejestracji jachtów i innych
jednostek pływających o długości do 24 m projektodawcy uwzględnili
propozycję Związku, aby 10 zł, które w pierwszej wersji projektu przeznaczone były
na funkcjonowanie systemu elektronicznego, przeznaczyć dla starostw powiatowych na sfinansowanie zadań wykonywanych przez pracowników wykonujących zadania z zakresu powtórnej rejestracji.
 Aktywność przedstawicieli ZPP doprowadziła do dokonania zmian w projekcie
ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych
innych ustaw. Projekt ten znosi górny limit przychodu, powyżej którego nie
płaci się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pierwotnie projekt miał
wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku, a konsekwencją byłaby utrata dochodów
samorządów na kwotę 500 mln złotych. Na chwilę obecną udało się przesunąć
wejście w życie tej ustawy o rok.
 etc.

Aktywność Związku Powiatów Polskich nie w każdym wymiarze przynosiła oczekiwane przez nas efekty.
Części z proponowanych złych zmian legislacyjnych, pomimo usilnych i wielopłaszczyznowych prób
podejmowanych przez Związek, w tym przekazywanych krytycznych opinii, nie zostało przyjętych. Zatem
dalsza poprawa skuteczności ZPP jest dla nas wyzwaniem na przyszłość i jednocześnie jednym
z najważniejszych zadań stojących przed Związkiem.
Działalność ZPP w okresie sprawozdawczym wykraczała poza płaszczyznę legislacyjną.
Związek Powiatów Polskich czynnie angażował się w organizację i współorganizację różnego
rodzaju konferencji. Ponadto eksperci i przedstawiciele ZPP, jeżdżąc po całym kraju, prowadzili
szereg bezpłatnych warsztatów i szkoleń dla pracowników samorządowych. Tematyka prowadzonych
szkoleń dotyczyła: szkół prowadzonych przez powiat w nowym systemie oświaty; ustawy o finansowaniu
oświaty i zmian w ustawie Karta Nauczyciela; zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego; petycji
i dostępu do informacji publicznej; praktycznych aspektów pracy rzecznika praw pacjenta; zarządzania
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kryzysowego; realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
zarządzania oświatą; partnerstwa publiczno-prywatnego; drogownictwa i transportu; komunikacji miejskiej
i pozamiejskiego transportu zbiorowego; zarządzania drogami; geodezji i kartografii oraz utrzymywania
i udostępniania zasobu geodezyjnego.
Sumarycznie zrealizowanych zostało 121 dni szkoleniowych. Efektem jest przeszkolenie ponad
4 tysięcy pracowników samorządowych.
Eksperci przygotowali także osiem publikacji książkowych dedykowanych pracownikom
samorządowym oraz przygotowywali artykuły prasowe (głównie o charakterze konsultacyjnodoradczym) do prowadzonego przez Związek portalu internetowego Dziennik Warto Wiedzieć
(zlokalizowanego pod adresem: www.wartowiedziec.pl). Warto podkreślić, że w ciągu całego 2017 roku
przygotowali oni ponad 4,1 tysiąca artykułów prasowych.
Dzięki wielopłaszczyznowej działalności Związek umacnia swoją markę. Na publikacje i stanowiska
ZPP powołują się inne dzienniki, czasopisma oraz serwisy informacyjne. W okresie sprawozdawczym
o patronat Związku zwróciło się kilkadziesiąt różnego rodzaju podmiotów, a ZPP objął patronatem blisko
pięćdziesiąt przedsięwzięć, z kolei Dziennik Warto Wiedzieć objął patronat medialny nad
dwudziestoma wydarzeniami.
Istotnym elementem działalności ZPP było również wdrażania projektów, na które Związek pozyskał
środki z innych źródeł niż składki członkowskie. Dzięki ich realizacji ZPP może w większym wymiarze
wspierać samorządy, szczególnie powiatowe, w doskonaleniu profesjonalnego świadczenia usług
publicznych. Dzięki temu, stale zwiększa się liczba powiatów i miast na prawach powiatu, które skutecznie
i profesjonalnie świadczą usługi publiczne.

Reasumując, należy podkreślić, że aktywność i efekty prac Związku są wynikiem
wytężonej pracy jego organów i Biura ZPP.
Wzajemna dobra współpraca daje gwarancję rzetelnej pracy na rzecz samorządów
członkowskich – wpływając na jej wymierne efekty.

Szczegółowa informacja o działalności Związku Powiatów Polskich w 2017 roku została opisana
w kolejnych rozdziałach niniejszego sprawozdania.

www.zpp.pl

13

O Związku Powiatów Polskich

O Związku Powiatów Polskich
Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na
prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona
wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz
rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań
w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.
Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez
swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie
kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz
ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
Osiąganie ww. celów realizowane jest poprzez:
 reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
 inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
 propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych powiatów i zadań
z zakresu administracji rządowej,
 inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności
powiatowych,
 inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi
powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,
 prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne
rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu
terytorialnego,
 prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki
Związku i jego członków,
 współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi organizacjami
społecznymi oraz środowiskami naukowymi,
 delegowanie swoich przedstawicieli do innych organizacji i instytucji,
 inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku do Związku Powiatów Polskich należało
307 samorządów powiatowych (powiatów i miast na prawach powiatu).
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Rozmieszczenie samorządów członkowskich ilustruje poniżej zamieszczona mapa (stan na 31 grudnia
2017 r.). Ciemnym kolorem zostały oznaczone samorządy będące Członkami ZPP.

Analizując powyższą ilustrację zaobserwować możemy, że Związek Powiatów Polskich jest silną
i powszechną organizacją. Z pozostałych części sprawozdania będzie można wysnuć także dodatkowy
wniosek, że oddziaływanie Związku widoczne jest na wielu płaszczyznach.
Podkreślić należy, że to właśnie dzięki swej powszechności ZPP posiada odpowiednio mocny mandat
do odważnego reprezentowania środowiska powiatowego zarówno na szczeblu regionalnym,
krajowym, jak i międzynarodowym.

www.zpp.pl
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Działalność organów statutowych
Osiąganie założonych celów poprzez realizację zadań Związku Powiatów Polskich nie byłoby możliwe bez
udziału silnych organów Związku. To Zgromadzenie Ogólne, jako kluczowy i najważniejszy organ ZPP
przesądza o wiodących kierunkach podejmowanych przez Związek działań. Z kolei Zarząd, jako organ
wykonawczy, podejmuje konkretne kroki zmierzające do realizacji wcześniej przyjętego planu, a także
aktywnie reaguje na nowe czynniki pojawiające się w codziennej działalności samorządowej. Nie do
przecenienia jest także rola Komisji Rewizyjnej. Istotnymi organami wspierającymi, inspirującymi
i uzupełniającymi prace Związku są Konwenty Powiatów poszczególnych województw.
Szczegółowe informacje o pracach wszystkich organów Związku ujęto w kolejnych podrozdziałach.

Zgromadzenie Ogólne ZPP
Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku.
Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
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kształtowanie programu działalności Związku,
uchwalanie Statutu Związku, regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego, ordynacji wyborczej,
wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie budżetu Związku,
uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
przyjmowanie sprawozdań prezesa Zarządu z działalności Zarządu i wykonania budżetu,
zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną,
ustalanie wysokości diet za udział w posiedzeniach i zwrotu kosztów podróży dla członków
Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
nabywanie i zbywanie nieruchomości, emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu,
ustalanie maksymalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez Zarząd Związku,
powoływanie Konwentów Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,
rozpatrywanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku,
uchwalenie rozwiązania Związku, wybór likwidatora Związku oraz podjęcie uchwały
o przeznaczeniu majątku Związku po przeprowadzonej likwidacji,
uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
powoływanie Komisji Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,
przyjmowanie członków Związku przystępujących w okresie od odbycia Zebrania Założycielskiego
Związku do dnia odbycia I Zgromadzenia Ogólnego Związku,
ustalanie składu liczbowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

www.zpp.pl
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W 2017 roku odbyły się dwa Zgromadzenia Ogólne ZPP, podczas których
delegaci przyjęli 13 stanowisk w sprawach najbardziej istotnych dla samorządu
powiatowego.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne ZPP
6 marca 2017 r. w Klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze w sali O. Augustyna Kordeckiego odbyło się
Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
Niepokojące zmiany i tryb legislacyjny, zapowiedzi ważnych reform, o których samorządowcy dowiadują się
z doniesień medialnych oraz powszechna niewiedza o przyszłości powiatów skłoniły Zarząd Związku
Powiatów Polskich do zwołania tego Zgromadzenia.

www.zpp.pl
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Udział w tym wydarzeniu wzięli zarówno delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZPP, jak i przewodniczący rad
powiatów oraz rad miast na prawach powiatu – członków ZPP.
Zaproszono wielu gości, w tym przedstawicieli rządu oraz partii politycznych. Nie wszyscy przybyli. Obecni
byli: Anna Zalewska, minister edukacji narodowej; Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Piotr Gryza, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia; Jacek Protas, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej, były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego; poseł Piotr Zgorzelski,
wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej a wcześniej
Starosta Płocki; poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, były minister pracy i polityki społecznej; poseł
Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej a wcześniej wiceminister spraw wewnętrznych
i administracji; posłanka Halina Rozpondek, była prezydent Częstochowy; Barbara Imiołczyk, dyrektor
Centrum Projektów Społecznych w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; Wojciech Saługa, członek
zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa śląskiego oraz Andrzej Pyziak, członek
zarządu Związku Gmin Wiejskich RP.
Posiedzenie poprzedziła msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Odprawił ją metropolita
częstochowski abp Wacław Depo, który w swojej homilii przywoływał zasady moralności, których nie może
zabraknąć w żadnej dziedzinie życia.
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Do moralności odwołał się także w inaugurującym obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
wystąpieniu Ludwik Węgrzyn, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński,
wyjaśniając, czym powinniśmy kierować się w życiu. Podkreślał, że liczą się nie tylko władza i pieniądze,
ale i moralność.
W dalszej części Prezes Ludwik Węgrzyn podał zgromadzonym powód dla którego zwołane zostało
posiedzenie. Jak tłumaczył, jest nim nadzwyczajna sytuacja, tj. powszechna niewiedza na temat tego, co
dalej stanie się z samorządem, nie tylko na szczeblu powiatowym. Prezes Związku Powiatów Polskich
komentował ponadto bieżące działania legislacyjne, które w praktyce zmierzają w kierunku likwidacji
zespolenia administracji rządowej z administracją samorządową.
Ludwik Węgrzyn wskazywał ponadto na konieczność zmian w systemie dochodów jednostek samorządu
terytorialnego. Jak mówił, bez samodzielności finansowej, nie ma samorządności. Jeśli powiaty nie będą
miały środków, nie będzie też możliwości wykonywania zadań.

O problemach z finansami samorządów mówił także poseł Andrzej Maciejewski, który podkreślał, że JST
są od lat w tym zakresie zaniedbywane. W jego ocenie dla lepszego funkcjonowania samorządu
terytorialnego niezbędna jest gruntowna zmiana prawa, dokonana ponad podziałami politycznymi.

www.zpp.pl
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Tymczasem obecne prawo nie tylko jest niedoskonałe, ale i powstaje w sposób budzący zastrzeżenia.
Nawiązywał do tego Władysław Kosiniak-Kamysz. W swoim wystąpieniu odnosił się do filozofii
pomocniczości, będącej symbolem Polski suwerennej. Analizując aktualną sytuację prawno-polityczną,
mówił również o potrzebie uderzenia w dzwon samorządowy w obronie wszystkich, nie tylko
samorządowców, ale mieszkańców, gdyż bez tego nie będzie suwerenności.

Jedną z ważniejszych zmian, które czekają samorządy powiatowe jest tzw. sieć szpitali. O reformie zdrowia
mówił minister Piotr Gryza. Na wstępie przypomniał o tym, jak wiele zmieniło się w dostępie do ochrony
zdrowia, o tym, jak wyglądały i wyglądają szpitale a także o konieczności dokonania dalszych korekt. Taką
jest właśnie tworzenie sieci szpitali. Jak tłumaczył, na zmianach w dostępie do świadczeń zdrowia, w sieci
szpitali najbardziej skorzystają szpitale powiatowe. Minister zapewniał, że jest to system, do którego
wchodzą wszystkie szpitale powiatowe.
Podczas posiedzenia zgromadzeni poruszyli także kwestię reformy oświaty. Powiaty obawiają się, że w jej
wyniku poniosą finansowe konsekwencje kumulacji dwóch roczników, która po zmianach nastąpi
w szkołach ponadpodstawowych. Minister Anna Zalewska próbowała samorządowców uspokoić,
tłumacząc, że planowane zmiany są dla powiatów korzystne, dodając, że z wyliczeń resortu edukacji
wynika, że podwójny rocznik nie będzie problemem finansowym.
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W swoim wystąpieniu minister zapowiedziała też, że nowy system informacji oświatowej ma ruszyć od
15 sierpnia br. Podkreślała konieczność rozwoju doradztwa zawodowego. Przypominała ponadto,
że w urzędach marszałkowskich znajdują się 3 mld zł na szkolnictwo zawodowe.

W trakcie posiedzenia Zgromadzenie podjęło siedem stanowisk w sprawie:
- roli samorządu terytorialnego w państwie,
- dochodów JST,
- funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia,
- publicznego transportu zbiorowego,
- roli powiatów w realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
- systemu ochrony zdrowia,
- XX-lecia Konstytucji RP.

www.zpp.pl
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XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
11 i 12 maja 2017 r. w hotelu Aquarius&Spa w Kołobrzegu odbyło się XXII Zgromadzenie Ogólne Związku
Powiatów Polskich.
Sześć stanowisk, ustalone priorytety działań na 2017 r., wystąpienia ważnych gości, puchary dla laureatów
rankingu ZPP oraz deinstytucjonalizacja w ochronie zdrowia psychicznego – to najważniejsze elementy
posiedzenia.

Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński otworzył obrady
i przywitał zgromadzonych. Po ustaleniu porządku i regulaminu obrad oraz podjęciu uchwał, wystąpili
zaproszeni goście.
Pierwszym był prof. Cezary Kochalski, doradca Prezydenta RP, który odczytał list Andrzeja Dudy.
- Doroczne spotkanie starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu jest zawsze ważnym wydarzeniem, przynoszącym ciekawe diagnozy i pozwalającym na wymianę doświadczeń. Zważywszy na to, że
reprezentują Państwo ponad 80 procent wszystkich wspólnot powiatowych w Polsce i że tradycje jednostki
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terytorialnej, jaką jest powiat, zakorzenione są w naszej historii od wielu stuleci – głos Państwa środowiska
ma wielkie znaczenie – napisał w liście do organizatorów i uczestników spotkania Prezydent RP.

Środki dla powiatów
Poseł PO Stanisław Gawłowski, podkreślał, że reforma samorządowa była najlepszą z przeprowadzonych reform. Zwrócił uwagę na to, że w ostatnich czasach mają miejsce zmiany, które nie są
korzystne dla samorządów. Zapowiedział też w imieniu Grzegorza Schetyny trzeci etap reformy
samorządowej oraz likwidację administracji rządowej w terenie. W swoim wystąpieniu poseł odniósł się
także do kwestii finansowych JST, zaznaczając, że samorząd powiatowy musi być dysponentem własnych
środków.
Jedna wielka narodowa konsultacja
Długimi brawami nagrodzone zostało wystąpienie Józefa Zycha, byłego marszałka Sejmu RP.
Przypomniał on o czasach, kiedy tworzono Konstytucję RP, gdy chciano ponad podziałami partyjnymi
przywrócić demokrację.
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Prace trwały ponad 8 lat, zgłaszano różne projekty, w tym obywatelskie. Żaden z nich nie został odrzucony.
– To była jedna, wielka narodowa konsultacja – mówił. Podejście do Konstytucji było poważne. – Wszystkie
problemy najistotniejsze na ten czas uwzględniliśmy – zapewniał marszałek. W pracach nad nią brali udział
wybitni przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych, kościoła katolickiego a zatwierdził ją naród.
Za Konstytucją głosowało ponad 52 proc. osób biorących udział w referendum.
– Mam prawo stwierdzić, że to naród uchwalił Konstytucję, która stworzyła m.in. podstawy do samorządności. Po okresie scentralizowanych rządów chcieliśmy, aby o problemach lokalnych, decydowali sami
obywatele. Braliśmy pod uwagę to, co może być najlepsze (…). Poszukiwaliśmy, jednego, słusznego
rozwiązania – przypominał Józef Zych. Zauważył też, że zgodnie z Konstytucją poseł jest
przedstawicielem narodu polskiego, a to zobowiązuje.

Jako honorowy prezes PSL, Józef Zych zapewnił zgromadzonych, że ugrupowanie to zawsze było
i będzie za samorządem.
Rola i przyszłość powiatów
O tym, że samorząd powiatowy wymaga wsparcia kompetencyjnego i finansowego mówił Jacek Protas,
zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego.
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Kazimierz Kotowski, poseł na Sejm RP, były prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, zauważał, że
samorząd powiatowy jest trwałym ogniwem i elementem funkcjonowania administracji publicznej.

Dlatego w jego ocenie ten rodzaj administracji dobrze byłoby wpisać do Konstytucji a nie poddawać pod
wątpliwość to, czy powinien istnieć. Samorządy nie powinny być niepewne i nie powinny zastanawiać się
nad tym, co z nimi będzie.
O ogromnej roli samorządów mówił Krzysztof Olkowicz, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzięki
nim dobrze funkcjonują domy pomocy społecznej. Wskazywał, że to m.in. od zaangażowania powiatów
zależy czy zostaną utworzone działające lokalnie centra zdrowia psychicznego. W dużej mierze to od
samorządów zależy, jak zostanie zrealizowany Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Jarosław Staniszewski, dyrektor z delegatury NIK w Szczecinie odczytał list prezesa Najwyższej Izby
Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. – Bardzo mocno identyfikuję się z wami i waszymi działaniami – pisał
prezes. – Powiaty są ważne i powinny istnieć i rozwijać się dla dobra swoich mieszkańców – dodawał.
Z kontroli NIK w większości wynika, że powiaty ze swoich zadań wywiązują się dobrze.
W imieniu ministra rolnictwa wystąpił Tadeusz Nalewajk, członek Rady Fundacji Programów Pomocowych
dla Rolnictwa FAPA, były prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich. Poinformował, że resort pracuje nad
tym, aby przedłużyć datę przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników.
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Nagrody dla laureatów rankingu
Podczas Zgromadzenia nagrodzono także laureatów ogólnopolskich rankingów prowadzonych przez ZPP.
Ważne uchwały
Zgromadzenie przyjęło sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2016
i z wykonania budżetu. Przyjęto również założenia do programu działania ZPP na bieżący rok, które jak
podkreślał Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku, Starosta Bocheński, służyć mają ochronie
wspólnych interesów powiatów.

Odbyły się także wybory uzupełniające do Zarządu ZPP. Nowym członkiem została Ewa Janczar, radna
miasta st. Warszawy.
Możliwości finansowe
W trakcie posiedzenie wystąpili także przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowej Izby
Rozliczeniowej.
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O tym jak wyglądać może finansowanie podmiotów prowadzących działalność leczniczą uczestnikom
Zgromadzenia opowiadała Aleksandra Ciszek z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Reprezentujący Krajową Izbę Rozliczeniową, Przemysław Soboń, przedstawił informacje na temat
programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w urzędach.
Zdrowie psychiczne
W trakcie drugiego dnia posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego wiele miejsca poświęcono ochro-nie zdrowia
psychicznego. Dr hab. n. med. Justyna Pełka-Wysiecka, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii
dla województwa zachodniopomorskiego mówiła o kosztach zaburzeń psychicznych. Podkreślała, że
zgodnie z wynikami badań WHO, szanse na zachorowanie na depresję wzrastają.
- Funkcjonujemy w dużym tempie, mamy krótki czas snu, dużo obowiązków. To wszystko prowadzi do
depresji. Dziś depresja dotyka osoby czynne zawodowo, osiągające sukcesy na tym polu – tłumaczyła.

Ten stan będzie się sukcesywnie pogarszał, jeśli chorzy nie podejmą działań naprawczych. Początki to
kłopoty ze snem, z jedzeniem i koncentracją. Depresja nie musi się wiązać ze zmianą sposobu myślenia.
Justyna Pełka-Wysiecka wspomniała o tym, że z początkiem marca 2017 r. weszło w życie
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rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nowego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2017-2022. Program ma zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną
i powszechnie dostępną opiekę zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy, które są niezbędne do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym. Jednym z celów jest upowszechnienie środowiskowego modelu
psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Najpierw zostaną utworzone warunki do rozwoju Centrów Zdrowia
Psychicznego. Następnie model „azylowy”, który opiera się na izolowaniu osób z zaburzeniami zdrowia
psychicznego w dużych szpitalach, będzie zastępowany modelem środowiskowym – zgodne z kierunkami
reform psychiatrii w państwach rozwiniętych. Deinstytucjonalizacją zajmą się powiaty.
Pokazane zostały także dobre przykłady leczenia środowiskowego. Mówiła o nich Ewa Giza
reprezentująca FENIKS Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin
i Przyjaciół; Oddział Psychiatryczny, Szpital Regionalny w Kołobrzegu oraz Mariusz Panek z Fundacji
Leonardo z Krakowa.
Na problemy samobójstw, także wśród małych dzieci zwracał uwagę Mateusz Biernat, pedagog specjalny,
konsultant ds. studentów w kryzysie psychicznym w Biurze ds. Osób Niepełno-prawnych Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członek Mental Health Europe.

W trakcie posiedzenia Zgromadzenie podjęło sześć stanowisk w sprawie:
- finansowania ze środków Funduszu Pracy,
- opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej,
- roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli,
- możliwości realizacji zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności,
- roli samorządów powiatowych w systemie oświaty,
- przyjęcia Karty Samorządności.
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Konwenty Powiatów regionalnymi mandatariuszami ZPP
Do realizacji celów statutowych Związek Powiatów Polskich powołał 16 Konwentów Powiatów (w każdym
województwie). Zadaniem Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku w danym
regionie. Konwent pełni rolę doradczą względem organów ZPP i może w szczególności przyjmować
własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu ZPP pisma o podjęcie interwencji
– w sprawach związanych z celami statutowymi Związku. Ponadto Konwent Powiatów może
współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej w danym województwie.
Konwent Powiatów tworzą starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu będący Członkami
Związku lub upoważnione przez nich osoby w danym województwie. W posiedzeniach Konwentu
Powiatów mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, przedstawiciele powiatów i miast na prawach
powiatu nie będący członkami Związku, członkowie Zarządu ZPP, pracownicy Biura ZPP oraz inne osoby
upoważnione przez prezesa Zarządu ZPP lub zaproszone przez przewodniczącego Konwentu.
Konwent Powiatów wybiera ze swojego grona przewodniczącego Konwentu.

PRZEWODNICZĄCY KONWENTÓW POWIATÓW
POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW
(kadencja 2015-2019)

Roman Potocki
Starosta Wrocławski
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa Dolnośląskiego

Franciszek Koszowski
Starosta Świecki
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Paweł Pikula
Starosta Lubelski
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa
Lubelskiego

Mirosław Glaz
Starosta Krośnieński
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa
Lubuskiego
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Stanisław Cubała
Starosta Piotrkowski
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa
Łódzkiego

Józef Krzyworzeka
Starosta Krakowski
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa Małopolskiego
(do 19 października 2017 r.)

Krzysztof Fedorczyk
Starosta Węgrowski
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa Mazowieckiego

Józef Swaczyna
Starosta Strzelecki
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa
Opolskiego

Józef Jodłowski
Starosta Rzeszowski
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa Podkarpackiego

Jan Zalewski
Starosta Siemiatycki
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa
Podlaskiego

Mirosław Czapla
Starosta Malborski
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa
Pomorskiego

Andrzej Płonka
Starosta Bielski
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa
Śląskiego

Edmund Kaczmarek
Starosta Jędrzejowski
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa Świętokrzyskiego

Wacław Strażewicz
Starosta Giżycki
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Lech Janicki
Starosta Ostrzeszowski
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa Wielkopolskiego

Krzysztof Lis
Starosta Szczecinecki
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego
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Poniżej zamieszczono zobrazowanie
poszczególnych województw.

prezentujące

przewodniczących

Konwentów

Powiatów

Mirosław CZAPLA
Przewodniczący Konwentu Powiatów

Wacław STRAŻEWICZ

Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Konwentu Powiatów
Starosta Malborski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Starosta Giżycki
Krzysztof LIS
Franciszek KOSZOWSKI
Jan ZALEWSKI
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Województwa Podlaskiego
Starosta Szczecinecki
Starosta Świecki
Starosta Siemiatycki
Lech JANICKI
Krzysztof FEDORCZYK
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Wielkopolskiego
Województwa Mazowieckiego
Starosta Ostrzeszowski
Mirosław GLAZ
Starosta Węgrowski
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubuskiego

Stanisław CUBAŁA

Starosta Krośnieński

Przewodniczący Konwentu Powiatów

Paweł PIKULA

Roman POTOCKI

Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Konwentu Powiatów

Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
Starosta Wrocławski

Starosta Piotrkowski

Województwa Lubelskiego

Józef SWACZYNA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Opolskiego
Starosta Strzelecki

Edmund KACZMAREK

Starosta Lubelski

Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Świętokrzyskiego
Starosta Jędrzejowski
Józef KRZYWORZEKA

Andrzej PŁONKA

Przewodniczący Konwentu Powiatów

Przewodniczący Konwentu Powiatów

Województwa Małopolskiego

Województwa Śląskiego

Starosta Krakowski

Starosta Bielski

(do 19 października 2017 r.)

Józef JODŁOWSKI
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podkarpackiego
Starosta Rzeszowski

W 2017 roku, w skali kraju, sumarycznie odbyło się blisko 70 posiedzeń
Konwentów Powiatów.
Podczas nich poruszono łącznie ponad 250 spraw oraz przyjęto ponad
50 stanowisk.
Jednocześnie przewodniczący Konwentów skierowali do Biura ZPP ponad
80 pism.

Zestawienia dotyczące prac poszczególnych Konwentów przedstawiono na poniższych ilustracjach
(uwaga: zestawienia powstały na podstawie danych pozyskanych od osób prowadzących Konwenty
w poszczególnych województwach).
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Roman POTOCKI
Ryszard RASZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
Starosta Złotoryjski

Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
Starosta Wrocławski

W 2017 roku Konwent ten odbył 5 posiedzeń: 5 stycznia we Wrocławiu, 20 marca w Kliczkowie,
22 czerwca w Szczawnie Zdroju, 27 września i 5 grudnia we Wrocławiu.
Konwent przyjął 2 stanowiska w sprawach:
 ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
 wprowadzenia mechanizmów aktualizujących wycenę świadczeń opieki zdrowotnej.
Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (fot. Edyta Ostrowska)
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WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Franciszek KOSZOWSKI
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Krzysztof MAĆKIEWICZ

Starosta Świecki

Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Starosta Wąbrzeski
Mirosław GRACZYK
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Starosta Toruński

W 2017 roku Konwent ten odbył 7 posiedzeń: 16-18 stycznia (internetowe), 16 lutego w Kobylnikach,
24 kwietnia w Mogilnie, 29 czerwca w Sępólnie Krajeńskim, 6 września w Nakle n. Notecią,
18-19 października w Toruniu, 5 grudnia w Świeciu.
Konwent przyjął 10 stanowisk w sprawach:
 projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska,
 podjęcia działań legislacyjnych w sprawie dyżurów aptek,
 organizacji staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego w ramach RPO WKP na lata
2014-2020,
 wydłużenia terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ-068/16
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
 w celu podjęcia działań legislacyjnych w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 urządzeń melioracji wodnych,
 zapewnienia zasilania awaryjnego stacji benzynowych i stacji przekaźnikowych opera-torów
telekomunikacyjnych,
 zwiększenia środków finansowych na Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019,
 projektowanych zmian w organizacji dotychczasowej administracji budowlanej oraz nadzoru
budowlanego,
 środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
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Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
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WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Andrzej ROMAŃCZUK
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubelskiego
Starosta Włodawski
Paweł PIKULA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubelskiego
Starosta Lubelski
Zenon RODZIK
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubelskiego
Starosta Opolski

Henryk MATEJ
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubelskiego
Starosta Zamojski

W 2017 roku Konwent ten odbył 4 posiedzenia, 14 marca w Lublinie, 20 czerwca w Radzyniu
Podlaskim, 4 października w Lublinie, 23-24 listopada w Piotrawinie.
Konwent przyjął stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska.
Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego.

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Lublinie
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WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Małgorzata DOMAGAŁA
Wiceprzewodnicząca Konwentu Powiatów
Województwa Lubuskiego
Starosta Gorzowski

Zbigniew SZUMSKI
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubuskiego
Starosta Świebodziński

Mirosław GLAZ
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubuskiego
Starosta Krośnieński

W 2017 roku Konwent ten odbył 4 posiedzenia: 9 stycznia w Gorzowie Wielkopolskim, 28-29 czerwca
w Chrapowie, 1-4 września (internetowe), 9-10 października w Karpaczu.
Konwent przyjął 3 stanowiska w sprawach:
 braku realizacji uchwał dot. rozkładu godzin pracy aptek przez podmioty prowadzące apteki,
 braku działań w zakresie zmiany uregulowań prawnych dotyczących obowiązków starostów
w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn,
 wyrażenia opinii w zakresie podjętej przez Zarząd Województwa Lubuskiego decyzji o proponowanych zmianach w RPO Lubuskie 2020 polegających m.in. na zmniejszeniu wartości środków
Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację projektów pozakonkursowych współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020.
Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego.

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim
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WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Krzysztof HABURA
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Łódzkiego
Starosta Pabianicki
Stanisław CUBAŁA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Łódzkiego
Starosta Piotrkowski
Andrzej PLUTECKI
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Łódzkiego
Starosta Radomszczański

W 2017 roku Konwent ten odbył 4 posiedzenia: 10 lutego w Łodzi, 1 marca w Piotrkowie Trybunalskim,
22 czerwca w Opocznie, 25 października w Łęczycy.
Konwent przyjął 5 stanowisk w sprawach:
 sposobu ustalania kwoty ryczałtu dla szpitali, systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej,
 finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych,
 art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne,
 zmiany postanowień ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U.
2016.1629 ze zm.),
 zmiany przepisów prawnych w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew pod liniami energetycznymi.
Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego.

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Łęczycy
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Józef KRZYWORZEKA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Małopolskiego
Starosta Krakowski
(do 19 października 2017 r.)
Józef TOMAL
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Małopolskiego
Starosta Myślenicki
Jan PUCHAŁA
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Małopolskiego
Starosta Limanowski

W 2017 roku Konwent ten odbył 6 posiedzeń: 17 lutego w Krakowie, 10 kwietnia w Myślenicach,
15 maja w Krakowie, 21-22 czerwca w Porębie Wielkiej, 16 października w Myślenicach oraz 12 grudnia
w Krakowie.
Konwent przyjął 4 stanowiska w sprawach:
 interpretacji przepisów ustawy Prawo budowlane, zawartych w piśmie Dyrektora Wydziału
Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 17 lutego 2017 r.,
 obowiązujących procedur i dokumentów wykonawczych Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
 projektowanych zmian w organizacji zarządzania systemem Państwowego Ratownictwa
Medycznego w Małopolsce,
 projektu Ustawy o jawności życia publicznego.
Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Myślenicach
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Magdalena BIERNACKA
Wiceprzewodnicząca Konwentu Powiatów
Województwa Mazowieckiego
Starosta Nowodworski
Krzysztof FEDORCZYK
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Mazowieckiego
Starosta Węgrowski

W 2017 roku Konwent ten odbył 6 posiedzeń: 9-11 lutego w Janowie Podlaskim, 30 marca
w Warszawie, 27-28 kwietnia w Sobieniach Królewskich, 7-8 września w Wydmusach, 28 września
w Suwałkach i 14-15 grudnia w Sterdyniu.
Konwent przyjął 6 stanowisk w sprawach:
 reformy specjalizacji lekarskich,
 wydawania zezwoleń na założenie lub przekształcenie szkół publicznych prowadzonych przez
osoby fizyczne,
 poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta Stołecznego Warszawy,
 realizacji zadań z zakresu budownictwa wykonywanych przez samorząd powiatowy,
 trudności związanych z realizacją przez samorządy powiatowe ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego.

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie
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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Józef SWACZYNA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Czesław BIŁOBRAN

Województwa Opolskiego

Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów

Starosta Strzelecki

Województwa Opolskiego
Starosta Nyski

W 2017 roku Konwent ten odbył 5 posiedzeń: 5 stycznia w Strzelcach Opolskich, 31stycznia–1 lutego
w Sulisławiu, 3-4 kwietnia w Kravare oraz 9 czerwca i 10 sierpnia w Strzelcach Opolskich.
Konwent przyjął 2 stanowiska w sprawach:
 dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019,
 sposobu ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom, którzy wykonują
zawody medyczne zatrudnionym w podmiotach leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 8.06.2017
roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2017 poz. 1473).
Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego.

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Tadeusz CHRZAN
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podkarpackiego
Józef JODŁOWSKI

Starosta Jarosławski

Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podkarpackiego
Starosta Rzeszowski

Andrzej REGUŁA
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podkarpackiego
Starosta Dębicki

W 2017 roku Konwent ten odbył 2 posiedzenia: 14 lutego w Leżajsku i 2 października w Czarnej
k. Ustrzyk Dolnych.
Konwent przyjął 4 stanowiska w sprawach:
 rewitalizacji linii kolejowej nr 108 Stróże-Krościenko na odcinku Zagórz-Krościenko,
 konieczności powstania przejścia granicznego w Michniowcu,
 utworzenia Funduszu Dróg Samorządowych,
 zabezpieczenia środków na dofinansowania szpitali powiatowych.
Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego.

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Leżajsku
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WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Sławomir SNARSKI
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podlaskiego
Starosta Bielski
Bogdan ZIELIŃSKI
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podlaskiego
Starosta Wysokomazowiecki
Jan ZALEWSKI
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podlaskiego
Starosta Siemiatycki

W 2017 roku Konwent ten odbył 5 posiedzeń: 9-11 lutego w Janowie Podlaskim,
i 18 września w Białymstoku, 28-30 września w Suwałkach i 14-15 grudnia w Sterdyniu.

26 kwietnia

Konwent przyjął 2 stanowiska w sprawach:
 modyfikacji "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020",
 zwiększenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej.
Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego.

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach
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WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Janina KWIECIEŃ
Wiceprzewodnicząca Konwentu Powiatów
Województwa Pomorskiego
Starosta Kartuski
Mirosław CZAPLA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Pomorskiego
Starosta Malborski
Jerzy GODZIK
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Pomorskiego
Starosta Kwidzyński

W 2017 roku Konwent ten odbył 3 posiedzenia: 31 stycznia w Kartuzach, 6-7 czerwca w Ustce
i 27 października w Starogardzie Gdańskim.
Konwent przyjął 4 stanowiska w sprawach:
 Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych 2016-2019,
 wydawania kart zgonu,
 zwiększenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej,
 poziomu wynagrodzeń personelu medycznego zatrudnionego w domach pomocy społecznej.
Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego.

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
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WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Henryk KIEPURA
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Śląskiego
Starosta Kłobucki

Bernard BEDNORZ
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Śląskiego
Starosta Bieruńsko-Lędziński
Andrzej PŁONKA
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Śląskiego
Starosta Bielski

W 2017 roku Konwent ten odbył 3 posiedzenia: 9 marca w Koszęcinie, 24 marca w Pławniowicach oraz
23 sierpnia w Bielsku-Białej.
Konwent przyjął jedno stanowisko w sprawie finansowania dróg powiatowych.
Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego.

Zdjęcie: Archiwum Starostwa Powiatowego w Lublińcu
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WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Edmund KACZMAREK
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Świętokrzyskiego

Jerzy KOLARZ
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Świętokrzyskiego

Starosta Jędrzejowski

Starosta Buski
Jan NOWAK

Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Świętokrzyskiego
Starosta Kazimierski

W 2017 roku Konwent ten odbył 4 posiedzenia: 27 stycznia w Skarżysku Kamiennej, 29 marca
i 19 września w Kielcach oraz 21 listopada w Starachowicach.
Konwent przyjął 5 stanowisk w sprawach:
 wprowadzenia zmian w systemie dziedzinowym „PUMA” wdrożonym w ramach projektu
 "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w celu przywrócenia jego
zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych,
 proponowanego projektu ustawy o rzeczniku konsumentów,
 wyrażające sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce,
 organizacji publicznego transportu zbiorowego,
 wyrażenia sprzeciwu wobec projektowanych zmian legislacyjnych zmierzających do likwidacji
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.
Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego.

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Starachowicach
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WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Leszek DZIĄG
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wacław STRAŻEWICZ

Starosta Braniewski

Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Starosta Giżycki
Małgorzata CHYZIAK
Wiceprzewodnicząca Konwentu Powiatów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Starosta Olsztyński

W 2017 roku Konwent ten odbył 4 posiedzenia, w tym większość w Olsztynie, tj.: 12 kwietnia, 8 sierpnia
i 22 listopada. Natomiast pierwsze posiedzenia odbyło się 16-18 marca w Lidzbarku Warmińskim.
Konwent przyjął 2 stanowiska w sprawach:
 zmniejszającej się części oświatowej subwencji ogólnej, należnej powiatom z tytułu realizacji zadań
oświatowych,
 uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim
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WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Julian MAZUREK
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Wielkopolskiego
Starosta Międzychodzki
Jan GRABKOWSKI
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Wielkopolskiego
Starosta Poznański

Mariusz ROGA
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Wielkopolskiego

Jarosław WAWRZYNIAK

Starosta Słupecki

Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Wielkopolskiego
Starosta Leszczyński

Lech JANICKI
Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Wielkopolskiego
Starosta Ostrzeszowski

W 2017 roku Konwent ten odbył 5 posiedzeń: 10 lutego w Puszczykowie, 6-7 kwietnia w Szamotułach,
3 lipca w Biedrusku, 12-13 września w Chobienicach k. Wolsztyna i 6 grudnia w Puszczykowie.
Konwent przyjął 2 stanowiska w sprawach:
 poziomu wynagrodzeń personelu medycznego zatrudnionego w domach pomocy społeczne,
 projektu zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego.

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Złotowie
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WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Tomasz HYNDA
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego
Starosta Białogardzki

Krzysztof LIS

Tomasz KULINICZ

Przewodniczący Konwentu Powiatów

Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów

Województwa Zachodniopomorskiego

Województwa Zachodniopomorskiego

Starosta Szczecinecki

Starosta Goleniowski

W 2017 roku Konwent ten odbył 2 posiedzenia: 28 kwietnia w Kołobrzegu i 4 października
w Szczecinku.
Konwent przyjął jedno stanowisko w sprawie projektu realizowanego w ramach RPO Województwa
Zachodniopomorskiego pn. „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego” oraz konieczności zakupu modułów wspomagających do programów EWID 2007
lub GEOINFO służących do prowadzenia rejestru ewidencji gruntów, budynków oraz rejestru mienia
Skarbu Państwa.
Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Szczecinku
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Zarząd ZPP przedstawicielem środowiska powiatowego
Organem wykonawczym Związku Powiatów Polskich jest Zarząd.
Do jego głównych kompetencji należy:
 prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Związku zgodnie z celami statutowymi
i przepisami prawa,
 wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego ZPP,
 przygotowanie projektów dokumentów programowych, w tym projektu planu działalności Związku,
 przygotowanie projektu budżetu Związku,
 ustalanie terminu, miejsca i projektu obrad Zgromadzenia Ogólnego,
 opracowywanie projektu regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego i projektu ordynacji wyborczej,
 delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji oraz podpisywanie umów
i porozumień o współpracy,
 powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura,
 podejmowanie uchwał dotyczących działalności gospodarczej Związku, w tym o tworzeniu
podmiotów gospodarczych i przystępowaniu do nich,
 realizacja rocznego budżetu Związku,
 gospodarowanie majątkiem Związku w ramach uchwalonego rocznego budżetu oraz ogólnych
zasad gospodarowania majątkiem Związku, w tym do:
 zaciągania zobowiązań do wysokości określonej przez Zgromadzenie Ogólne,
 przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
 nabywanie i zbywanie nieruchomości,
 wyborów wiceprezesów Zarządu spośród członków Zarządu,
 uchwalanie regulaminu organizacyjnego Biura Związku,
 składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Ogólnym,
 powoływanie doraźnych zespołów i grup oraz określanie ich zadań,
 występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał.

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Kielcach
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SKŁAD ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
(kadencja 2015-2019)
PREZES ZARZĄDU

Ludwik Węgrzyn
Starosta Bocheński
(woj. małopolskie)

WICEPREZESI ZARZĄDU

50

Robert Godek
Starosta Strzyżowski (woj.
podkarpackie)

Janina Kwiecień
Starosta Kartuski
(woj. pomorskie)

Krzysztof Nosal
Starosta Kaliski
(woj. wielkopolskie)

Andrzej Płonka
Starosta Bielski
(woj. śląskie)

Zenon Rodzik
Starosta Opolski
(woj. lubelskie)

Sławomir Snarski
Starosta Bielski
(woj. podlaskie)

Zbigniew Szumski
Starosta Świebodziński
(woj. lubuskie)

Marek Tramś
Starosta Polkowicki
(woj. dolnośląskie)

www.zpp.pl
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CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Sebastian Burdzy
Starosta Średzki
(woj. dolnośląskie)

Zbigniew Deptuła
Starosta Makowski
(woj. mazowieckie)

Ewa Janczar
Radna Rady m.st. Warszawy
(woj. mazowieckie)

Edmund Kaczmarek
Starosta Jędrzejowski (woj.
świętokrzyskie)

Franciszek Koszowski
Starosta Świecki

Edmund Kotecki
Starosta Brzeziński
(woj. łódzkie)

Józef Kozina
Starosta Głubczycki
(woj. opolskie)

Adam Krzysztoń
Starosta Łańcucki
(woj. podkarpackie)

Krzysztof Lis
Starosta Szczecinecki

Andrzej Nowicki
Starosta Piski

(woj. zachodniopomorskie)

(woj. warmińsko-mazurskie)

Marek Pławiak
Starosta Nowosądecki
(woj. małopolskie)

(woj. kujawsko-pomorskie)

Tadeusz Kwiatkowski
Starosta Dąbrowski
(woj. małopolskie)
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Na mapie przedstawione zostało terytorialne rozmieszczenie powiatów i miast na prawach powiatu
zarządzanych przez Członków Zarządu ZPP.

Janina KWIECIEŃ
Wiceprezes Zarządu ZPP

Andrzej NOWICKI
Członek Zarządu ZPP
Starosta Piski

Starosta Kartuski
Krzysztof LIS
Członek Zarządu ZPP
Starosta Szczecinecki

Zbigniew DEPTUŁA
Członek Zarządu ZPP
Starosta Makowski
Franciszek KOSZOWSKI
Członek Zarządu ZPP
Starosta Świecki

Zbigniew SZUMSKI
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Świebodziński

Krzysztof NOSAL
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Kaliski

Marek TRAMŚ
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Polkowicki

Ewa JANCZAR
Członek Zarządu ZPP
Radna Rady m.st. Warszawy
[od 11.05.2017 roku]
Edmund KOTECKI
Członek Zarządu ZPP
Starosta Brzeziński

Sebastian BURDZY
Członek Zarządu ZPP
Starosta Średzki
Józef KOZINA
Członek Zarządu ZPP
Starosta Głubczycki

Sławomir SNARSKI
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Bielski

Edmund KACZMAREK
Członek Zarządu ZPP
Starosta Jędrzejowski
Ludwik WĘGRZYN
Prezes Zarządu ZPP
Starosta Bocheński

Andrzej PŁONKA
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Bielski

Zenon RODZIK
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Opolski

Tadeusz KWIATKOWSKI
Członek Zarządu ZPP
Starosta Dąbrowski
Adam KRZYSZTOŃ
Członek Zarządu ZPP
Starosta Łańcucki
Robert GODEK
Wiceprezes Zarządu ZPP
Starosta Strzyżowski

Marek PŁAWIAK
Członek Zarządu ZPP
Starosta Nowosądecki

PRACE ZARZĄDU

W 2017 roku odbyło się 12 posiedzeń Zarządu ZPP, z czego połowa posiedzeń
miała charakter stacjonarny, a połowa internetowy.

Stacjonarne posiedzenia Zarządu ZPP odbyły się: 6 i 7 lutego 2017 r. w Jasionce k. Rzeszowa;
31 marca 2017 r. w Warszawie; 10 maja 2017 r. w Kołobrzegu; 25 września 2017 r. w Warszawie;
6 i 7 listopada 2017 r. w Mąchocicach Kapitulnych k. Masłowa (powiat kielecki) oraz 15 grudnia 2017 r.
w Warszawie.
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W trakcie posiedzeń Zarząd ZPP rozpatrzył blisko 200 zagadnień, przyjął
4 stanowiska, a także podjął 22 uchwały.

Stanowiska przyjęte przez Zarząd ZPP:
 z 3 października 2017 r. w sprawie systemu zarządzania kryzysowego;
 z 3 października 2017 r. w sprawie organów nadzoru budowlanego;
 z 3 października 2017 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;
 z 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Szczegółową tematykę obrad posiedzeń Zarządu ZPP przedstawiono poniżej.

Posiedzenie Zarządu nr 1/2017 – 6 i 7 lutego 2017 r., Jasionka k. Rzeszowa
Zrealizowano następujący porządek obrad:
Część I
 Przyjęcie porządku obrad.
 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami
Zarządu.
 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 7/16 i Nr 8@/16 oraz materiałów przyjętych podczas
tych posiedzeń.
 Projekt budżetu na rok 2017 – prezentacja kosztów w układzie zadaniowym.
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2017 (nowelizacja projektu budżetu).
 Projekt uchwały w sprawie utraty członkostwa w Związku Powiatów Polskich (powiat chełmski).
 Prawo oświatowe – konsekwencje dla powiatów.
 Dyskusja nad pozycją samorządu terytorialnego w świetle dokonanych i proponowanych zmian
legislacyjnych
 Sprawy różne:
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyborze delegatów Związku Powiatów
Polskich do Komitetu Politycznego CEMR.
 Założenia projektu ustawy o Rzeczniku Praw Konsumenta.
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Część II
 Parlamentarna walka z „gabinetami politycznymi” w jednostkach samorządu terytorialnego.
 Reforma powiatowych urzędów pracy zagrożeniem dla zadań z zakresu przeciwdziałania
bezrobociu.
 Perspektywy zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym – informacja z prac grupy
roboczej powołanej przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
 Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Zarządu nr 2@/2017
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia miejsca obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego wraz
z projektem zaproszenia, programu oraz formularzy zgłoszenia.
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 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 23 stycznia 2017 r. w Warszawie.
 Stanowisko Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie zagrożeń dla samorządności terytorialnej w Polsce.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 14 lutego 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz
Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 13 lutego 2017
r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 17 stycznia 2017 r. w Warszawie.
 Projekty stanowisk Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego ZPP w sprawie:
 roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli;
 dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
 roli samorządów powiatowych w systemie oświaty;
 systemu ochrony zdrowia;
 funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia;
 publicznego transportu zbiorowego;
 roli powiatów w realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju;
 roli samorządu terytorialnego w państwie.
 Propozycja zaproszeń dla gości na Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne ZPP.
 Projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego ZPP oraz projekt Regulaminu
Obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego ZPP.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 lutego 2017 r. w Warszawie.
 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie:
 podjęcia działań legislacyjnych w sprawie dyżurów aptek;
 organizacji staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego w ramach RPO WKP
na lata 2014-2020;
 wydłużenia terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ-068/16
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.
 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie poselskiego
projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
 Projekt Karty Samorządności.
 Korespondencja Edmunda Kaczmarka, Starosty Jędrzejowskiego, Przedstawiciela Związku
Powiatów Polskich w KWRiST otrzymana od Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska.
 Stanowisko Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie zagrożeń dla samorządności terytorialnej w Polsce.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie wynagrodzeń personelu
medycznego zatrudnionego w domach pomocy społecznej.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu zmiany ustawy
Prawo geologiczne i górnicze.
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 Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na stanowisko ZPP w sprawie docelowej
struktury Inspekcji Nadzoru Budowlanego.
 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie:
 modyfikacji „Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 20162020”;
 zwiększenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie obowiązujących procedur
i dokumentów wykonawczych Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019.
 Stanowisko Zarządu Związku Województw RP w sprawie
algorytmu wyliczania części
wyrównawczej subwencji ogólnej.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie reformy specjalizacji
lekarskich, które jest wynikiem ostatniego szkolenia.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 13 marca 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 16 marca 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 marca 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 21 marca 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz
Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 marca 2017
r. w Warszawie.

Posiedzenie Zarządu nr 3/2017 – 31 marca 2017 r., Warszawa
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Przyjęcie porządku obrad.
Część I
z udziałem Piotra Gryzy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 Omówienie skutków wejścia w życie zmian związanych z ustawą o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kontekście szpitali powiatowych.
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Część II
Wewnętrzna
 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami
Zarządu.
 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 1/17 i Nr 2@/17 oraz materiałów przyjętych podczas
tych posiedzeń.
 Zatwierdzenie projektu porządku obrad i programu XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku
Powiatów Polskich.
 Zatwierdzenie projektu Regulaminu obrad XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów
Polskich wraz z ordynacją wyborczą.
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów
Polskich w roku 2016 wraz z projektem uchwały XXII Zgromadzenia Ogólnego.
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Powiatów
Polskich za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016, sporządzonym na
podstawie ustawy o rachunkowości wraz z projektem uchwały XXII Zgromadzenia Ogólnego.
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2017
(nowelizacja projektu budżetu) wraz z projektem uchwały XXII Zgromadzenia Ogólnego.
 Zatwierdzenie projektu uchwały XXII Zgromadzenia Ogólnego w sprawie założeń do programu
działania Związku Powiatów Polskich na rok 2017.
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 Dyskusja nad zakresem projektów stanowisk na XXII Zgromadzenie Ogólne ZPP.
 Sprawy różne.
Część III
Informacje o zmianach w publicznym transporcie zbiorowym
 Informacja Zastępcy Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich Grzegorza Kubalskiego na temat
zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym i zadań samorządu.

Posiedzenie Zarządu nr 4@/2017
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego z 29 marca 2017 roku wyrażające
sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
 Informacja wraz z prezentacjami z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 27 marca 2017 r. w Warszawie.
 Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie zapowiadanych przez przedstawicieli Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian w zakresie włączenia w struktury administracji rządowej
powiatowych urzędów pracy.
 Projekt uchwały w sprawie utraty członkostwa Gminy Miasta Krosno w Związku Powiatów Polskich
wraz z uchwałą Rady Miasta Krosna.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku Powiatów Polskich Powiatu
Kołobrzeskiego wraz z uchwałą Rady Powiatu Kołobrzeskiego.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 11 kwietnia 2017 r. w Warszawie.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów rankingu Związku Powiatów Polskich.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 18 kwietnia 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się
19 kwietnia
2017 r. w Warszawie wraz
z prezentacją.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wydatku o wartości powyżej 20.000 zł.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 24 kwietnia 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 24 kwietnia 2017 r. w Warszawie.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu podjęcia działań
legislacyjnych w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 Projekt stanowiska XXII Zgromadzenia Ogólnego ZPP w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach
pomocy społecznej.
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 Projekt stanowiska XXII Zgromadzenia Ogólnego ZPP w sprawie finansowania ze środków
Funduszu Pracy.

Posiedzenie Zarządu nr 5/2017 – 10 maja 2017 r., Kołobrzeg
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Przyjęcie porządku obrad.
 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami
Zarządu.
 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 3/17 i Nr 4@/17 oraz materiałów przyjętych podczas
tych posiedzeń.
 Uzgodnienia dotyczące organizacji XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
 Sprawy różne.

Posiedzenie Zarządu nr 6@/2017
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie:
 wydawania zezwoleń na założenie lub przekształcenie szkół publicznych prowadzonych
przez osoby fizyczne,
 poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta Stołecznego Warszawy,
 realizacji zadań z zakresu budownictwa wykonywanych przez samorząd powiatowy.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz
Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 8 maja 2017 r.
w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 15 maja 2017 r. w Warszawie.
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 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 19 maja 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 22 maja 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 23 maja 2017 r. w Warszawie.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmniejszającej
się części oświatowej subwencji ogólnej, należnej powiatom z tytułu realizacji zadań oświatowych.
 Pismo ZPP wraz z odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przesunięcia
terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników.
 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego w sprawie:
 wydawania kart zgonu,
 zwiększenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej,
 poziomu wynagradzania personelu medycznego zatrudnionego w domach pomocy
społecznej.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 14 czerwca 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia połączonych zespołów KWRiST: ds. Ustrojowych oraz ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich oraz prezentacja dotyczącą obszaru Trójmiasta.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz
Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 19 czerwca
2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 czerwca 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 czerwca 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 czerwca 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 26 czerwca 2017 r. w Warszawie.
 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego w sprawie:
 art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne,
 w przedmiocie sposobu ustalania kwoty ryczałtu dla szpitali, systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
 finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie projektowanych zmian
w organizacji zarządzania systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego w Małopolsce.
 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego w sprawie:
 braku realizacji uchwał dotyczących rozkładu godzin pracy aptek przez podmioty
prowadzące apteki,
 braku działań w zakresie zmiany uregulowań prawnych dotyczących obowiązków starostów
w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn.
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 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz
Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 14 lipca 2017 r.
w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 13 lipca 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego wraz z załącznikami, które
odbyło się 18 lipca 2017 r. w Warszawie.
 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
 Projekt pisma w sprawie pomocy powiatom poszkodowanym w wyniku nawałnic.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz
Środowiska, które odbyło się 21 sierpnia 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się 23 sierpnia 2017
r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego, które odbyło się 24 sierpnia
2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, które
odbyło się 25 sierpnia 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbyło się
21 sierpnia 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych, które odbyło się 29 sierpnia
2017 r. w Warszawie.
 Informacja o wykonaniu budżetu Związku Powiatów Polskich w pierwszej połowie 2017 roku.
 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie:
 zapewnienia zasilania awaryjnego stacji benzynowych i stacji przekaźnikowych operatorów
telekomunikacyjnych;
 urządzeń melioracji wodnych;
 zwiększenia środków finansowych na Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019;
 projektowanych zmian w organizacji dotychczasowej administracji budowlanej oraz nadzoru
budowlanego.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie środków
z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Międzynarodowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 14 września 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz
Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 19 września
2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 września 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 21 września 2017 r. w Warszawie.
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 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 19 września 2017 r. w Warszawie.

Posiedzenie Zarządu nr 7/2017 – 25 września 2017 r., Warszawa
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Przyjęcie porządku obrad.
 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami
Zarządu.
 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 5/17 i Nr 6@/17 oraz materiałów przyjętych podczas
tych posiedzeń.

 Współpraca powiatów i PFRON w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych (punkt z udziałem
Doroty Habich, p.o. Prezesa Zarządu PFRON, Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Programowych
i Tomasza Maruszewskiego, Zastępcy Prezesa ds. Finansowych), nt.:
a. Potrzeby niepełnosprawnych a kryteria podziału środków PFRON.
b. Problem zmniejszania środków przysługujących poszczególnym powiatom w trakcie roku
budżetowego.
c. Przyszłość systemu orzekania o niepełnosprawności.
 Realizacja zadań z zakresu geodezji przez powiaty (punkt z udziałem Grażyny Kierznowskiej,
Głównego Geodety Kraju), nt.:
a. Prezentacja problemów związanych z tworzeniem Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach.
b. Perspektywy zmian struktury organizacyjnej służby geodezyjnej i kartograficznej i jej finansowania oraz organizacji, struktury i trybu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
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 Instytucjonalizacja współpracy ZPP z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
 Informacja na temat programu wczesnej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca w placówkach
medycznych samorządów lokalnych (punkt z udziałem przedstawicieli Instytutu Badań
Fizykomedycznych).
 Prezentacja normy ISO 37001 i systemu antykorupcyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego
(punkt z udziałem przedstawicieli Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.).
 Sprawy różne.

Posiedzenie Zarządu nr 8@/2017
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego publicznego transportu zbiorowego.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia środków finansowych na
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego organów nadzoru budowlanego.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania wynagrodzeń
pracowników powiatowych urzędów pracy.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego systemu zarządzania kryzysowego.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 22 września 2017 r. w Warszawie.
 Materiał dotyczący ofert organizacji Zgromadzenia Ogólnego ZPP w przyszłym roku.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie trudności związanych
z realizacją przez samorządy powiatowe ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 17 października 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu terytorialnego, które odbyło się 18 października 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 19 października 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz
Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 23 października
2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 12 października 2017 r. w Warszawie.
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Posiedzenie Zarządu nr 9/2017 – 6 i 7 listopada 2017 r., Mąchocice Kapitulne
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Przyjęcie porządku obrad.
 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami
Zarządu.
 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 7/17 i Nr 8@/17 oraz materiałów przyjętych podczas
tych posiedzeń.
 Współpraca Kancelarii Prezydenta z korporacjami samorządowymi – informacja z prac zespołu
ds. przeglądu prawa samorządowego.
 Medycyna szkolna – informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
KWRiST.
 Prezentacja dotycząca organizacji i finansów oświaty samorządowej w kontekście reformy.
 Omówienie projektu ustawy o jawności życia publicznego.
 Założenia strategiczne 2018+, założenia do projektu budżetu na rok 2018.
 Uzgodnienia dotyczące organizacji Zgromadzenia Ogólnego.
 Sprawy różne.
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Posiedzenie Zarządu nr 10@/2017
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.
 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego w sprawie:
 zmiany postanowień ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
(Dz.U.2016.1629 ze zm.);
 zmiany przepisów prawnych w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew pod liniami
energetycznymi.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 14 listopada 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz
Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 listopada
2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 listopada 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z 21 listopada 2017 r. w Warszawie wraz ze
stanowiskiem ZGW RP w sprawie zarządzania kryzysowego.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wydatku o wartości powyżej 20.000 zł.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 22 listopada 2017 r. w Warszawie.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia sprzeciwu
wobec projektowanych zmian legislacyjnych zmierzających do likwidacji Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Kielcach.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 27 listopada 2017 r. w Warszawie wraz z prezentacją
dotyczącą wdrożenia programu CEPiK 2.0.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 28 listopada 2017 r. w Warszawie.
 Informacja dotycząca obywatelskiego wysłuchania publicznego na temat poselskiego projektu
ustawy z druku sejmowego 2001, które miało odbyć się 9 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie
Warszawskim.
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Powiatów Polskich na rok 2017.
 Informacja z posiedzenia Zespołu Ustrojowego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 5 grudnia 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 listopada 2017 r. w Warszawie.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia
mechanizmów aktualizujących wycenę świadczeń opieki zdrowotnej.
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 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 22 listopada 2017 r.
w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz
Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 11 grudnia
2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 6 grudnia 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 11 grudnia 2017 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 11 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Posiedzenie Zarządu nr 11/2017 – 15 grudnia 2017 r., Warszawa
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Przyjęcie porządku obrad.
Część I
Wewnętrzna
 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami
Zarządu.
 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 9/17 i Nr 10@/17 oraz materiałów przyjętych podczas
tych posiedzeń.
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2018.
Część II
z udziałem Anny Streżyńskiej - Ministra Cyfryzacji, Karola Okońskiego – Podsekretarza Stanu, Marcina
Walentynowicza – Dyrektora Departamentu Utrzymania Systemów, Doroty Cabańskiej – Zastępcy
Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów, Dariusza Gawrysia – Dyrektora Pionu ds. Rozwoju
Oprogramowania i Utrzymania Systemów w Centralnym Ośrodku Informatyki, a także przedstawiciela
Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
 Uruchomienie systemu CEPIK 2.0 oraz plany Ministerstwa Cyfryzacji, których wdrażanie będzie
związane z działalnością jednostek samorządu terytorialnego
 Omówienie Wspólnej Metody Oceny CAF – udział przedstawiciela Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego.
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Część III
wewnętrzna – kontynuacja
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dróg powiatowych.
 Sprawy różne.

Posiedzenie Zarządu nr 12@/2017
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie projektu Ustawy
o jawności życia publicznego.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2018.
 Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do uwag ZPP dotyczących projektu
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
wraz z uwagami ZPP.
 Projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Powiatów Polskich na rok 2017.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dróg powiatowych.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie terminów rekrutacji do
szkół ponadpodstawowych.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego w sprawie zagrożenia wystąpienia
Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wydatku o wartości powyżej 20.000 zł.
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Informacje z posiedzeń Zarządu dostępne są na stronie Związku Powiatów Polskich – www.zpp.pl
w dziale Organy ZPP > Zarząd ZPP > Informacje z posiedzeń Zarządu. Link bezpośredni:
http://zpp.pl/kategoria//informacje-z-posiedzen-zarzadu
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Komisja Rewizyjna ZPP
Organem kontrolnym Związku Powiatów Polskich jest Komisja Rewizyjna.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej ZPP należy:
 kontrola zgodności działań organów Związku ze Statutem Związku i uchwałami Zgromadzenia
Ogólnego,
 kontrola wykonania budżetu przez Zarząd.

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
(kadencja 2015-2019)
PRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Józef Swaczyna
Starosta Strzelecki
(woj. opolskie)

Andrzej Szymanek
Starosta Wieruszowski
(woj. łódzkie)

CZŁONKOWIE

Marek Chciałowski
Starosta Garwoliński
(woj. mazowieckie)

Andrzej Ciołek
Starosta Gołdapski
(woj. warmińsko-mazurskie)

Janusz Guzdek
Starosta Dzierżoniowski
(woj. dolnośląskie)

Józef Jodłowski
Starosta Rzeszowski
(woj. podkarpackie)
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Krzysztof Maćkiewicz
Starosta Wąbrzeski
(woj. kujawsko-pomorskie)

Szczepan Ołdakowski
Starosta Suwalski
(woj. podlaskie)

Andrzej Opala
Starosta Łódzki Wschodni
(woj. łódzkie)

Na mapie przedstawione zostało terytorialne rozmieszczenie powiatów i miast na prawach powiatu
zarządzanych przez Członków Komisji Rewizyjnej ZPP

Andrzej CIOŁEK
Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Gołdapski

Szczepan OŁDAKOWSKI
Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Suwalski

Krzysztof MAĆKIEWICZ
Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Wąbrzeski

Andrzej OPALA
Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Łódzki Wschodni

Marek CHCIAŁOWSKI
Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Garwoliński

Andrzej SZYMANEK
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Wieruszowski

Janusz GUZDEK
Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Dzierżoniowski
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Józef JODŁOWSKI
Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Rzeszowski
Józef SWACZYNA
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP
Starosta Strzelecki
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PRACE KOMISJI REWIZYJNEJ ZPP

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna spotkała się 2 razy.
Należy jednak podkreślić, że członkowie Komisji Rewizyjnej brali aktywny
udział w posiedzeniach Zarządu ZPP.

Miejsca i terminy posiedzeń to:
 31 marca br. w siedzibie ZPP w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

 10 maja br. w Hotelu Aquarius&Spa w Kołobrzegu

www.zpp.pl

71

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym
Zaangażowanie przedstawicieli Związku Powiatów Polskich w proces legislacyjny realizowane jest
wielopłaszczyznowo.
Pierwszą ze wspomnianych płaszczyzn jest proces dyskutowania i formułowania stanowisk, które
następnie kierowane są do adresatów – najczęściej instytucji państwowych, ale także do konkretnych
klubów parlamentarnych, czy parlamentarzystów. W poszczególnych regionach, stanowiska o charakterze
wojewódzkim kierowane są także do instytucji i władz regionalnych (co czynią bezpośrednio
przewodniczący Konwentów Powiatów poszczególnych województw).
Kolejna płaszczyzna 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 przedstawicieli i ekspertów ZPP
w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, gdzie wymieniane są poglądy i wprowadzane zmiany
w projektach aktów prawnych.
Warto także wspomnieć o analizach aktów prawnych, prowadzonych w ramach komisji
tematycznych, funkcjonujących przy Związku Powiatów Polskich, 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 wszystkie organy Związku Powiatów Polskich
przyjęły sumarycznie ponad 70 stanowisk, z czego 13 Zgromadzenie Ogólne
ZPP, 54 Konwenty Powiatów poszczególnych województw oraz 4 Zarząd Związku
Powiatów Polskich.

Z treścią stanowisk poszczególnych organów Związku można zapoznać się na stronie internetowej
Związku Powiatów Polskich.
 Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP
 www.zpp.pl => Organy ZPP => Zgromadzenie Ogólne => Stanowiska ZO ZPP
(bezpośredni link: http://zpp.pl/biblioteka/zgromadzenia-ogolne)
 Stanowiska Zarządu ZPP
 www.zpp.pl => Organy ZPP => Zarząd ZPP => Stanowiska Zarządu ZPP (bezpośredni link:
http://zpp.pl/biblioteka/zarzad)
 Stanowiska Konwentów Powiatów poszczególnych województw
 www.zpp.pl => Organy ZPP => Konwenty Powiatów => wybór interesującego nas
województwa (bezpośredni link: http://zpp.pl/konwenty-powiatow)
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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 2017 roku pracownicy Biura ZPP przeanalizowali 791 projekty aktów
prawnych (w tym 517 w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego), a do 82 przygotowana została szczegółowa opinia
(uwzględniając opinie w ramach KWRiST).

Wykaz projektów, w odniesieniu do których Związek zajął stanowisko, przedstawiono poniżej
(kolejność chronologiczna).
Lp.

Odbiorca

1

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

2

Ministerstwo Zdrowia

3
4

5

6
7
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Minister Edukacji
Narodowej
Minister Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
i Finansów

Uwagi ZPP zgłoszone do projektu
ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe (UA28) wraz z uzasadnieniem
i oceną skutków regulacji
rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. standardów organizacyjnych opieki
zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii
rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej
szkoły
ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

8

Sejm RP

ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

9

Sejm RP

ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

10

Sejm RP

ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 1334)

11

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

12

Sejm RP

13

Sejm RP

ustawy o dostępie do informacji publicznej

14

Sejm RP

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie
udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na
przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

15

Sejm RP

ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

www.zpp.pl

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019
ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej
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Lp.

Odbiorca

16

Sejm RP

ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

17

Sejm RP

ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

18

Sejm RP

19

Sejm RP

20

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

21

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

22

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

23

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

24

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

25

Sejm RP

rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych
szkół
ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej
rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
Kryteriów podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na
rok 2017
rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,
szkół i placówek
rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i przedszkoli
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum oraz branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy Prawo o ruchu
drogowym
ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

26

Sejm RP

27

Minister Pracy i Polityki
Społecznej

28

Ministerstwo Finansów

29

Sejm RP

ustawy o spółdzielniach rolników

30

Ministerstwo Finansów

ustawy o finansach publicznych

31

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach

32

Sejm RP

33

Ministerstwo Zdrowia

34

Ministerstwo Zdrowia

35

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

36

Sejm RP

37

Sejm RP

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Sejm RP

ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

38
39
40
41

Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
KWRiST

ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych
ustaw
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru
podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na
podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
rozporządzenia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na
pierwszy okres rozliczeniowy
rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji
świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za
życiem” (odniesienie do uwag MRPiPS)
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy o języku
polskim

podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim
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Odbiorca

42

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

43

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

44

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

45

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

46

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

47

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

48

Sejm RP

49

Senat RP

50

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

51

Ministerstwo Cyfryzacji

ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

52

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego

53

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

ustawy – Prawo o ruchu drogowym, polegającej na dodaniu zapisów regulujących kwestię postępowania organu rejestrującego pojazdy z wykorzystanymi tablicami rejestracyjnymi

54

Ministerstwo Gospodarki
Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do
24m

55

Senat RP

ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy
II Rzeszy oraz ZSRR oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych

56

Ministerstwo Rozwoju

57
58
59
60
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Lp.

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
Ministerstwo Edukacji
Narodowej

61

Ministerstwo Zdrowia

62

Sejm RP

63

Sejm RP

rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2017-2019 (MEN) – „Aktywna tablica"
uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna tablica”
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form
i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych
rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wydawania orzeczeń
i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

ustawy Prawo Przedsiębiorców
rozporządzenia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej
rozporządzenia w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
rozporządzania w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego
Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych
ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej oraz niektórych innych ustaw
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

64

Ministerstwo Rozwoju

„Systemu zarządzania rozwojem Polski”

65

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

ustawy o zmianie ustawy o scaleniu i wymianie gruntów oraz niektórych
innych ustaw

www.zpp.pl

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Odbiorca

66

Ministerstwo Rozwoju

67

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

68

Sejm RP

69

Ministerstwo Rozwoju

70

KWRiST

71

Ministerstwo Finansów

72

Sejm RP

73

Ministerstwo Finansów

74

Sejm RP

75
76

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Uwagi ZPP zgłoszone do projektu
zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na lata 2014-2020
ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie
pracy kierowców
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
konsultacji zewnętrznych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
skrzyżowania linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości
budżetowej
ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości
budżetowej
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu
inwestycyjno-budowlanego
rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

77

Sejm RP

78

Ministerstwo Zdrowia

założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

79

Ministerstwo Rozwoju

zmian Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

80

KWRiST

81

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

82

Ministerstwo Finansów

ustawy o jawności życia publicznego
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości
budżetowej

Z treścią wszystkich ww. opinii Związku Powiatów Polskich można zapoznać się po wejściu na stronę
internetową ZPP:
 www.zpp.pl => ZPP w procesie legislacyjnym => Opinie i uwagi ZPP (link bezpośredni to:
http://zpp.pl/biblioteka/opinie)
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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.
Na podstawie Uchwały nr 7/15 Zarządu V Kadencji ZPP z dnia 4 marca 2015 r. do pracy w Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego delegowani zostali:
 Zbigniew Deptuła – Starosta Makowski,
 Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski.
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www.zpp.pl

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Ww. przedstawiciele aktywnie uczestniczą w posiedzeniach plenarnych KWRiST broniąc interesów
samorządów powiatowych.
Z kolei do Zespołów tematycznych KWRiST (na podstawie Uchwały nr 15/15 Zarządu V Kadencji ZPP
z dnia 12 marca 2015 r. oraz Uchwały nr 17/15 Zarządu V Kadencji ZPP z dnia 12 marca 2015 r.)
zgłoszeni zostali następujący przedstawiciele:
 ZESPÓŁ DS. EDUKACJI, KULTURY I SPORTU KWRiST





Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki
Kazimierz Sać – Starosta Gryficki
Leszek Burczyk – Starosta Starogardzki
Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz ZPP

 ZESPÓŁ DS. OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ KWRiST







Andrzej Płonka – Starosta Bielski
Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki
Andrzej Nowicki – Starosta Piski
Jacek Żmuda-Trzebiatowski – Starosta Bytowski
Edmund Kotecki – Starosta Brzeziński
Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz ZPP

 ZESPÓŁ DS. INFRASTRUKTURY, ROZWOJU LOKALNEGO, POLITYKI REGIONALNEJ ORAZ
ŚRODOWISKA KWRiST







Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski
Tomasz Stanisławski – Wicestarosta Goleniowski
Edmund Głombiewski – Starosta Lęborski
Witold Kozłowski – Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego
Mariusz Wiórek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tczew
Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP

 ZESPÓŁ DS. SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH KWRiST








Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński
Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki
Ireneusz Kozecki – Starosta Nowotomyski
Walery Czarnecki – Starosta Lubański
Zbigniew Mazur – Skarbnik Powiatu Goleniowskiego
Renata Ciurlik – Skarbnik Powiatu Poznańskiego
Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz ZPP

www.zpp.pl

79

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

 ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI KWRiST





Marek Wysocki – Wicestarosta Piski
Jan Grabkowski – Starosta Poznański
Piotr Bożko – Wicestarosta Bielski
Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP

 ZESPÓŁ DS. OBSZARÓW WIEJSKICH, WSI I ROLNICTWA KWRiST









Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki
Kazimierz Lipiński – Starosta Pyrzycki
Józef Kozina – Starosta Głubczycki
Marek Ścisłowski – Starosta Grójecki
Jan Nowak – Starosta Kazimierski
Wojciech Cymerys – Starosta Sztumski
Jarosław Komża – Ekspert Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz ZPP

 ZESPÓŁ DS. SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO KWRiST







Grzegorz Pióro – Starosta Proszowicki
Andrzej Plutecki – Starosta Radomszczański
Bogdan Pągowski – Starosta Wyszkowski
Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski
Andrzej Maj – Starosta Kraśnicki
Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP

 ZESPÓŁ DS. USTROJOWYCH KWRiST








Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski
Marian Gamrat – Starosta Miechowski
Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
Małgorzata Tudaj – Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski
Tadeusz Łazowski – Starosta Bialski
Edward Tyranowicz – Starosta Strzelecko-Drezdenecki
Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP

 ZESPÓŁ DS. STATYSTYKI PUBLICZNEJ KWRiST
 Jerzy Godzik – Starosta Kwidzyński
 Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura ZPP
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 ZESPÓŁ DS. MIĘDZYNARODOWYCH KWRiST





Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki
Jolanta Gonta – Starosta Sochaczewski
Andrzej Stolpa – Starosta Płoński
Jarosław Komża – Ekspert Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz ZPP

 ZESPÓŁ DS. FUNKCJONALNYCH OBSZARÓW METROPOLITALNYCH I MIEJSKICH KWRiST






Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski
Michał Godowski – Starosta Kielecki
Franciszek Koszowski – Starosta Świecki
Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki
Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura ZPP

W 2017 roku odbyło się 12 posiedzeń plenarnych Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego.
Do zaopiniowania przez ZPP tylko w ramach prac Komisji trafiło 517 projektów
ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów. Część projektów opiniowana była
również w trybie obiegowym.
Każdy z przedstawionych przez rząd projektów, był analizowany i opiniowany
przez ekspertów Biura Związku Powiatów Polskich.

Wszystkie projekty, które w roku sprawozdawczym przedłożono do zaopiniowania w ramach
KWRiST przedstawione zostały w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Lp.

Instytucja przedkładająca

Tytuł projektu aktu prawnego
Styczeń 2017 (stacjonarnie)

1

Ministerstwo Cyfryzacji

2

Ministerstwo Cyfryzacji

3
4

Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie Rady Infrastruktury
Informacji Przestrzennej
Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia

www.zpp.pl
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Lp.

82

Instytucja przedkładająca

5

Ministerstwo Finansów

6

Ministerstwo Finansów

7

Ministerstwo Finansów

8

Ministerstwo Finansów

9

Ministerstwo Finansów

10

Ministerstwo Finansów

11

Ministerstwo Finansów
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Główny Urząd Statystyczny
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Ministerstwo Finansów
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Ministerstwo Środowiska

15

Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska

23

Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska

25

Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska

27

Ministerstwo Środowiska
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Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane
i przekazywane
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz
wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru
wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczania
opłaty za wniosek
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru
wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu
uiszczania opłaty za wniosek wspólny
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia
wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych
czynności związanych ze złożonymi wnioskami
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru
oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą
być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz
zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu
skarbowego.
Publikacja „Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
2015”.
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru
wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za
wniosek
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Dolina Wolicy
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Beskid Żywiecki
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk, Ostoja Przedborska
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Dolina Czarnej
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Dolina Kakaju
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Torfowiska źródliskowe koło Łabędnika
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Biedrusko
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Dolina Noteci
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Kiszewo
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Struga Białośliwka
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska

30

Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Środowiska

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Dolina Iny koło Recza
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Trzebiatkowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Warnie Bagno
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Diabelskie Pustacie
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Dziczy Las
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Komaszyce
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Dolina Krzny
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Polichna
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Dolina Górnej Siniochy
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Kornelówka
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Ostoja Parczewska
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Bytnica
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Lasy Dobrosułowskie
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Sulechów
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Bytomca
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Ostoja Nowodworska
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Kołacznia
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Białe Błoto
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Lemańskie Jodły
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Aleje Pojezierza Iławskiego
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Ostoja Iławska

www.zpp.pl

83

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Instytucja przedkładająca

57

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
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Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
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Państwowa Agencja
Atomistyki
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Ministerstwo Rozwoju
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Ministerstwo Rozwoju
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Ministerstwo Zdrowia
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Ministerstwo Zdrowia
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Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
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Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Edukacji
Narodowej

67

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

68

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

69

Ministerstwo Rozwoju

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu
nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na cele budownictwa
mieszkaniowego
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Atomowe
Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek
w ramach PROW 2014-2020
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek
i położnych dokonujących przetaczania krwi lub jej składników
Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych
w podmiotach leczniczych
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu
powoływania zespołu oceniającego
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego
dla szkoły policealnej
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań
dla kotłów na paliwo stałe
Luty 2017 (obiegowo)

1

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości
wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów
niepełnosprawnych

2

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji
celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

Ministerstwo Energii

Projekt rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

1

Ministerstwo Środowiska

Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania wiążącej opinii w sprawie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw

2

Państwowa Agencja
Atomistyki

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Atomowe

3

Luty 2017 (stacjonarnie)
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Ministerstwo Rozwoju

4

Ministerstwo Rozwoju

5

Ministerstwo Rozwoju
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Ministerstwo Rozwoju
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Ministerstwo Rozwoju

8

Ministerstwo Rozwoju

9

Ministerstwo Rozwoju

10

Ministerstwo Rozwoju

11

Ministerstwo Rozwoju

12

Ministerstwo Rozwoju

13

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

14

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

15

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

16

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

17

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę nr 85 Rady Ministrów z 10 czerwca
2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę nr 95 Rady Ministrów z 10 czerwca
2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę nr 84 Rady Ministrów z 10 czerwca
2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę nr 89 Rady Ministrów z 10 czerwca
2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę nr 86 Rady Ministrów z 10 czerwca
2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę nr 93 Rady Ministrów z 10 czerwca
2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę nr 87 Rady Ministrów z 10 czerwca
2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę nr 83 Rady Ministrów z 10 czerwca
2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę nr 25 Rady Ministrów z 27 lutego
2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę nr 94 Rady Ministrów z 10 czerwca
2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20072013
Projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
warunków i trybu wydawania prawa jazdy osobom posiadającym prawo
jazdy wydane przez Tajwan
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania
dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych
planów nauczania dla publicznych szkół

18

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum oraz branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum na lata
szkolne 2017/2018 – 2019/2020 oraz postępowania uzupełniającego do tych
szkół

19

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek

www.zpp.pl

85

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Instytucja przedkładająca

20

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

21

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

22

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

23

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

24
25

86

Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym
od pracy
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie
odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r.
przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego dotychczasowego
trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego
technikum
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania
gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych
Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację
usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list
oczekujących na udzielnie świadczenia opieki zdrowotnej
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami medycznymi
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych

26

Ministerstwo Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej

27

Ministerstwo Zdrowia

28

Ministerstwo Zdrowia

29

Ministerstwo Zdrowia

30

Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek
oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie
wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii

31

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

32

Urząd Marszałkowski
Województwa KujawskoPomorskiego

Projekt „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020

33

Główny Urząd Statystyczny

34

Ministerstwo Cyfryzacji

35

Ministerstwo Cyfryzacji

36

Ministerstwo Cyfryzacji

37

Ministerstwo Cyfryzacji

38

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

www.zpp.pl

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NTS)
Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych
infrastrukturą informacji przestrzennej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
Koncepcja e-Dowodu – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych
projektów
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym
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Instytucja przedkładająca

39

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

40

Ministerstwo
Rozwoju i Finansów

41

Ministerstwo Zdrowia

42

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

43

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych,
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia przez organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego
Wniosek Ministra Zdrowia z prośbą o upoważnienie zespołu ds. ochrony
zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej do projektu ustawy
o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych
innych ustaw
Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczycące upoważnienia
Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania wiążącej opinii w sprawie projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności gruntów
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się
pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg
krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku
pojedynczej osi do 8 t
Marzec 2017 (stacjonarnie)

1

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

2

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

3

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

4

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

5

Ministerstwo Rozwoju

6

Ministerstwo Rozwoju

7

Ministerstwo
Sprawiedliwości

8
9

Ministerstwo
Sprawiedliwości
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

10

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

11

Ministerstwo Finansów

12

Ministerstwo Zdrowia

Projekt programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021
wraz z projektem uchwały Rady Ministrów
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona przechowywanego i przewożonego zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
Projekt zmian Umowy Partnerstwa
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu
przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
Projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego
w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii
Europejskiej i umów międzynarodowych oraz o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie licytacji
elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub
wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół,
studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz
uczestników studiów doktoranckich
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Instytucja przedkładająca

13

Ministerstwo Zdrowia

14

Ministerstwo Zdrowia

15

Ministerstwo Zdrowia

16

Ministerstwo Środowiska

17

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

18
19
20
21

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

22

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

23

Ministerstwo Środowiska

24

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

25

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz
niektórych innych ustaw
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Poleskiego Parku
Narodowego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych,
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
kontroli Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
udostępniania infrastruktury kolejowej
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
kontroli ośrodków szkolenia kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie
udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia
Opłaty
Kwiecień 2017 (obiegowo)

1

Ministerstwo Rozwoju
i Finansów

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów
otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy

2

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu podziału rezerwy
celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”

3

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi
pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu
mieszkalnego
Kwiecień 2017 (stacjonarnie)
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1

Ministerstwo Cyfryzacji

2

Ministerstwo Cyfryzacji

3

Ministerstwo Cyfryzacji
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Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych
wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji
elektronicznej i informatycznych nośników danych
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
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4

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

5

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

6
7
8

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

9

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

10

Ministerstwo Zdrowia

11

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

12

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

13

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

14

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

15

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

16

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

17

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

18

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

19

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

20

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu
wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku
meldunkowego
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz
sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych,
ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie agencji zatrudnienia
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika
Solskiego w Krakowie
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści
dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie
prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji
kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych
placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych,
ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej
nauki zawodu
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego
oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje
egzaminacyjne izb rzemieślniczych
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych
statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placów-ki
kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania
i doskonalenia zawodowego
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
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Lp.

Instytucja przedkładająca

21

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

22

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

23
24
25

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Rozwoju
i Finansów
Ministerstwo Rozwoju
i Finansów

26

Ministerstwo Rozwoju
i Finansów

27

Ministerstwo Rozwoju
i Finansów

28
29
30

Ministerstwo Rozwoju
i Finansów
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
Starostwo Powiatowe
w Krośnie

31

Ministerstwo Środowiska

32

Ministerstwo Środowiska

33

Ministerstwo Środowiska

34

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

35

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków,
w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć
osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba,
która ukończyła szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez
uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru
zastawów skarbowych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów
otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń
otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej
Komisji Fulbrighta
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów
Program Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego 2020
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie
w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie
w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000
Projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych
obszarów ochrony siedlisk: Debry, Dolina Środkowego Wieprza, Gościeradów, Zarośle, Dolina Łętowni, Przełom Wisły w Małopolsce, Dolina
Wieprz, Terespol, Horodysko, Las Orłowski, Rogów, Sawin, Borowa Góra,
Guzówka, Kumów Majoracki, Posadów, Putnowice, Żmudź, Łabunie,
Szczecyn
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje
typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona
zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Podział rezerwy subwencji ogólnej w 2017 r. powołanej na mocy art. 26
ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego
Maj 2017 (stacjonarnie)

1
2
3

90

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej
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Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami
wsparcia rodzin
Projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw
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Lp.

Instytucja przedkładająca

4

Ministerstwo Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych
w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób
Niepełnosprawnych

5

Główny Inspektorat
Sanitarny

Projekt ustawy o produktach kosmetycznych

6

Ministerstwo Zdrowia

7

Ministerstwo Zdrowia

8

Ministerstwo Zdrowia

9

Ministerstwo Zdrowia

10

Ministerstwo Zdrowia

11

Ministerstwo Zdrowia

12

13

14

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

15

Ministerstwo Finansów

16

Minister Rozwoju
i Finansów

17
18

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

19

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

20

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

21

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

22

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Tytuł projektu aktu prawnego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych
innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez
ratownika medycznego
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu
zabezpieczeń
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu
ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu
świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu
finansowania
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków
mediatora w postępowaniu administracyjnym
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków
mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
Dokument pt. Koncepcja ogólna Systemu monitorowania usług publicznych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych
powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej
Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego działalności innowacyjnej
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia
osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami
polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach
oświaty innych państw
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole
podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej
placówce
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Instytucja przedkładająca

23

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

24
25
26

27

28
29
30
31

92

Ministerstwo Sportu
i Turystyki
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

Ministerstwo Energii

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

32

Ministerstwo Środowiska

33

Ministerstwo Środowiska

34

Ministerstwo Środowiska

35

Ministerstwo Środowiska

36

Ministerstwo Środowiska

37

Ministerstwo Środowiska

38

Ministerstwo Środowiska

39

Ministerstwo Środowiska

40

Ministerstwo Środowiska

41

Ministerstwo Środowiska

42

Ministerstwo Środowiska

43

Ministerstwo Środowiska

44

Ministerstwo Środowiska

45

Ministerstwo Środowiska

46

Ministerstwo Środowiska

47

Ministerstwo Środowiska

48

Ministerstwo Środowiska

www.zpp.pl

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej
szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych
Projekt Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+
Projekt programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności
i Zdrowia”
Projekty rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielenia pomocy
publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci
ciepłowniczej lub chłodniczej niebędącej częścią efektywnego energetycznego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
Projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych
innych ustaw
Projekt piątej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Jelino
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Strzeleckich
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Lasy Dołhobyczowskie
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Maśluchy
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Jata
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Nietoperek
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Otyń
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Bory Babimojskie
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Niebiskie Źródła
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Dolina Środkowej Pilicy
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Dolina Rawki
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Na Policy
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Dolina Białki
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Giebułtów
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Komorów
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Chodów-Falniów
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49

Ministerstwo Środowiska

50

Ministerstwo Środowiska

51

Ministerstwo Środowiska

52

Ministerstwo Środowiska

53

Ministerstwo Środowiska

54

Ministerstwo Rozwoju

55

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

56

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

57

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

58

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

59

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

60
61
62

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Górny Dunajec
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Łososina
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Biała Tarnowska
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Jezioro Dobropolskie
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego
zakresu kontroli użytkowników
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 oraz niektórych innych ustaw
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia
wzoru formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu związku
metropolitalnego, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku
metropolitalnego
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych
radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka
organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych
radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika
powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej
i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych
radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu marszałka województwa
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu
„Za życiem”
Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nt. planowanych zmian struktur publicznych służb zatrudnienia

Ministerstwo Zdrowia

Informacja Ministerstwa Zdrowia nt. wydawania kart zgonów

63

Ministerstwo Rozwoju

64

Ministerstwo
Sprawiedliwości

65

Ministerstwo
Sprawiedliwości

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeznaczenia pomocy
publicznej udzielanej w formie ulg w wykonywaniu administracyjnej kary
pieniężnej na restrukturyzację przedsiębiorców oraz szczegółowych
warunków udzielania tych ulg
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na
cele społeczne oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania
pracy
Czerwiec 2017 (stacjonarnie)

1

Główny Urząd Statystyczny

Projekt Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018
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94

Instytucja przedkładająca

2

Ministerstwo Cyfryzacji

3

Ministerstwo Cyfryzacji

4

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

5

Ministerstwo Finansów

6

Ministerstwo Finansów

7

Ministerstwo Finansów

8

Ministerstwo Finansów

9

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

10

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

11

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

12

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

13

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

14

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

15

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

16

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

17

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

www.zpp.pl

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych
ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń
czasowych i nalepek kontrolnych
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
Rzeczy-pospolitej Polskiej
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu
dokumentów
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu
Projekt stanowiska Rządu do dokumentu KE pn. Wniosek Dyrektywa Rady
zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
w odniesieniu do niektórych przepisów w dziedzinie opodatkowania
pojazdów COM(2017)276
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych
warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania
technologii informacyjnokomunikacyjnych
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 20172019 – „Aktywna tablica”
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2017-2019
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji
oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy
danych systemu informacji oświatowej do bazy danych systemu informacji
oświatowej
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych
w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty
prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych
między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień
zbiorczych
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury
przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji
oświatowej
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Lp.

Instytucja przedkładająca

18

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

19
20
21
22
23

Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Edukacji
Narodowej

24

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

25

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

26

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

27

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

28

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

29

Ministerstwo Zdrowia

30

Ministerstwo Zdrowia

31

Ministerstwo Zdrowia

32
33

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły
publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu
Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy
uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”
Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz
organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie
szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach
artystycznych
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających
się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających
się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością
gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych
do stosowania w zakładach górniczych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
niektórych innych ustaw

34

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

35

Wyższy Urząd Górniczy

36

Ministerstwo Rozwoju

37

Ministerstwo Energii

Projekt ustawy o runku mocy

38

Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej
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Lp.

Instytucja przedkładająca

39

Ministerstwo Zdrowia

40
41

Związek Harcerstwa
Polskiego
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

42

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

43

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

44

Ministerstwo
Sprawiedliwości

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
(dot. sieci szpitali)
Informacja w sprawie organizacji Zlotu ZHP Gdańsk 2018 oraz Jamboree
2023
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic
niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta,
zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę Rady Ministrów
nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019”
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla
jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty
dróg powiatowych i gminnych
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty
bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie
zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.
Lipiec 2017 (obiegowo)

1

Ministerstwo Obrony
Narodowej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami
państwa oraz niektórych innych ustaw
Lipiec 2017 (stacjonarnie)
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1

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

2

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

3

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

4

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

5

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

6

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

7

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

8

Ministerstwo Zdrowia

9

Ministerstwo Zdrowia

10

Ministerstwo Finansów

www.zpp.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie
wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których
zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na
szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są
zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące
zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku
o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz
złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach
realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które
mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi,
oraz trybu ich przyznawania
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Instytucja przedkładająca

11

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

12

Ministerstwo Zdrowia

13

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

14

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

15
16

Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Edukacji
Narodowej

17

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

18

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

19

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

20

Ministerstwo Środowiska

21
22

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

23

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

24

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

25

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

26

Ministerstwo Finansów

27

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

28

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu
postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz
wykreśleń z tego rejestru
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru
pedagogicznego
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne
zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji
roku szkolnego
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wydawania
orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych
oraz ich układu i sposobu prezentacji
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę Rady Ministrów
nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019”
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla
jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty
dróg powiatowych i gminnych
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic
niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta,
zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia
wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu
lub umorzenia należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych
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Lp.

Instytucja przedkładająca

29

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

30

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

31

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

32

Ministerstwo Cyfryzacji

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki
środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi funduszu
Informacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na temat działań
podejmowanych przez powiaty w związku z budową Zintegrowanego
Systemu Informacji o Nieruchomościach
Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Sierpień 2017 (obiegowo)

1

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

2

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

3

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

4

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

5

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

6

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

7

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

8

Ministerstwo Środowiska

9

Ministerstwo Środowiska

10

Ministerstwo Środowiska

11

Ministerstwo Środowiska

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku
o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub
umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki
środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu
Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich
czasowo przebywających za granicą
Projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za
granicą
Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania
nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi,
szkołami i zespołami szkół, a także wykonywania w odniesieniu do nich
zadań organu prowadzącego
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie
w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie
w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów
hodowlanych
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania
tusz
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
Sierpień 2017 (stacjonarnie)
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1

Ministerstwo Cyfryzacji

2

Ministerstwo Cyfryzacji

3

Ministerstwo Cyfryzacji
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Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach
szczególnych zagrożeń
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie
w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych
oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Instytucja przedkładająca

4

Ministerstwo Cyfryzacji

5

Ministerstwo Cyfryzacji

6

Ministerstwo Cyfryzacji

7

Ministerstwo Cyfryzacji

8

Ministerstwo Cyfryzacji

9

Ministerstwo Cyfryzacji

10

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

11

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

12

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

13

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

14

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

15

Urząd Marszałkowski
Województwa WarmińskoMazurskiego

16

Ministerstwo Finansów

17

Ministerstwo Finansów

18

Ministerstwo Finansów

19

Ministerstwo Finansów

20

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

21

Ministerstwo Finansów

22

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

23

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku
o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji
kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie
w sprawie centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych
gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych
udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do
centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych
danych wprowadzanych do tej ewidencji
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu
danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu
zasiłków dla opiekunów
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu
świadczeń rodzinnych
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu
świadczenia wychowawczego
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2018 r.
Projekt Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy
Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie licytacji
elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów)
z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania
poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu
realizacji w szkołach towarzyszących środków edukacyjnych, które służą
zapewnieniu prawidłowej realizacji programu dla szkół „Szkoła z witaminą”
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru
podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę
dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań
z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków
z Funduszu Promocji Kultury
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24

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

25

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

26

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

27
28

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,
technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania
środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji
przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania
budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących
lokali powstałych przy udziale tego finansowania
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

29

Ministerstwo Środowiska

30

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

31

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

32

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

33

Ministerstwo Rozwoju

Projekt ustawy Prawo Przedsiębiorców

34

Ministerstwo Rozwoju

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców
oraz niektóre inne ustawy pakietu „Konstytucji Biznesu”

35

Ministerstwo Rozwoju

Projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

36

Ministerstwo Rozwoju

37

Ministerstwo Rozwoju

38

Ministerstwo Obrony
Narodowej

39

40

100

Ministerstwo Sportu
i Turystyki
Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej

Tytuł projektu aktu prawnego

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji/Centralne Biuro
Antykorupcyjne

41

Ministerstwo Zdrowia

42

Ministerstwo Środowiska

43

Ministerstwo Zdrowia
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Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową
świadczenia pieniężnego oraz trybu postepowania w tych sprawach
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Projekt „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 20182020” wraz z projektem uchwały Rady Ministrów
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji
oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ograniczania poziomu masy tych
odpadów
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu
ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Instytucja przedkładająca

44

Ministerstwo Zdrowia

45

Ministerstwo Zdrowia

45

Ministerstwo Cyfryzacji

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
Wrzesień 2017 (obiegowo)

1

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji/Centralne
Biuro Antykorupcyjne

Projekt Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020
wraz z projektem uchwały Rady Ministrów
Wrzesień 2017 (stacjonarnie)

1

Ministerstwo Finansów

2

Ministerstwo Finansów

3

Ministerstwo Finansów

4

Ministerstwo Zdrowia

5

Ministerstwo Zdrowia

6

Ministerstwo Zdrowia

7

Ministerstwo Zdrowia

8

Ministerstwo Cyfryzacji

9

Ministerstwo Cyfryzacji

10

Ministerstwo Cyfryzacji

11

Ministerstwo Cyfryzacji

12

13
14

15

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Główny Urząd Statystyczny

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od
niektórych podatników
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie w sprawie
wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
niektórych innych ustaw
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów
leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego
lub epidemii
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie
w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie
w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów
a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna
Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych
udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2018 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i o wolontariacie
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet
statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych
w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

www.zpp.pl

101
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Lp.

Instytucja przedkładająca

Tytuł projektu aktu prawnego

16

Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

17

Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej

18

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

19

Ministerstwo Zdrowia

20

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

21

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

24

Ministerstwo Środowiska

25

Ministerstwo Środowiska

1

Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym oraz niektórych innych ustaw

2

Ministerstwo Cyfryzacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

3

Ministerstwo Zdrowia

4

Ministerstwo Zdrowia

5

Ministerstwo Zdrowia

6

Ministerstwo Zdrowia

7

Ministerstwo Sportu
i Turystyki

8

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

9

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

10

Urząd Marszałkowski
Województwa WarmińskoMazurskiego

11

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

12

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej
pomocy publicznej
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2018-2023 pod nazwą „Wzmocnienie Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie zdolności reagowania na
zagrożenia życia ludzkiego i środowiska naturalnego na morzu”
Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i ustawy
o transporcie kolejowym
Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Informacja na temat ewentualnych zmian w ustawie z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wprowadzenia
przepisów obligujących właścicieli nieruchomości do odchwaszczania
i wykaszania działek prywatnych
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy
jest wyłączony
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz
niektórych innych ustaw
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów uznawania
tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody
Październik 2017 (stacjonarnie)
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Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wzoru karty zgonu
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie
zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak,
wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie
sportu
Projekt Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od dnia 1 stycznia 2016 r.
do dnia 31 grudnia 2016 r.
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych,
jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub
dziecięcy
Projekt Wojewódzkiego Programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej
oraz publicznej placówce artystycznej
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Instytucja przedkładająca

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły
artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie
uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
oraz trybu pracy komisji konkursowej
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach
systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji
w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego
w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków
dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy
budżetowej na rok 2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy
Prawo o miarach
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia
organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru
Należności Publicznych
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie trybu
udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich

13

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

14

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

15

Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej

16

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

17

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

18

Ministerstwo Finansów

19

Ministerstwo Finansów

20

Ministerstwo Finansów

21

Ministerstwo Finansów

22

Ministerstwo Finansów

23

Ministerstwo Rozwoju

24

Ministerstwo Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania
pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę
sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020

25

26

27

28
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Instytucja przedkładająca

29

Ministerstwo Rozwoju

30

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

31

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

32

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

33

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

34

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

35

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

36

Ministerstwo Środowiska

37

Ministerstwo Środowiska

38

Ministerstwo Środowiska

39

Ministerstwo Środowiska

40

Ministerstwo Środowiska

41

Ministerstwo Środowiska

42

Ministerstwo Zdrowia

43
44
45
46
47

Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Środowiska

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i ustawy o transporcie kolejowym
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic
rejestracyjnych i znaków
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Pomoc w zakresie finasowania kosztów zarządzania
infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 r.”
Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz
niektórych innych ustaw.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odpadów, które
podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów
wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego
programu ochrony wód morskich
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu
zakładów górniczych
Informacja Ministerstwa Środowiska o procedowanych lub planowanych
zmianach przepisów w zakresie dopuszczalnego poziomu spalin, smogu
oraz wymiany kotłów CO w gospodarstwach domowych
Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat realizacji ustawy z 15 września
2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości
i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dofinansowania
wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwestii planowanych
podwyżek dla nauczycieli
Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
Wniosek Ministra Środowiska o rozpatrzenie projektu rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Państwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
Listopad 2017 (obiegowo)

1

Ministerstwo Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu
gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok
2016
Listopad 2017 (stacjonarnie)
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1

Ministerstwo Rozwoju

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

2

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

www.zpp.pl
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Lp.

Instytucja przedkładająca

Tytuł projektu aktu prawnego

3

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

4

Ministerstwo Środowiska

5

Ministerstwo Środowiska

6

Ministerstwo Środowiska

7

Ministerstwo Środowiska

8

Ministerstwo Środowiska

9

Ministerstwo Środowiska
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem
procesu inwestycyjno-budowlanego
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań dobrej
praktyki w zakresie gospodarki leśnej
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie trybu działania
organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek
opłat za usługi wodne
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów mundurów
leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
Projekt Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom
w 2016 roku
Projekt Raportu o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom
w 2016 roku

12

Ministerstwo Energii

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

13

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin

14

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

15

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

16

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

17

Ministerstwo Zdrowia

18

Ministerstwo Zdrowia

19

Ministerstwo Zdrowia

20

Ministerstwo Zdrowia

21

Ministerstwo Zdrowia

22

Ministerstwo Zdrowia

23

Ministerstwo Zdrowia

24

Ministerstwo Zdrowia

25

Ministerstwo Zdrowia

10
11

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów
sportowych
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych dla
wykonywania zawodu pracownika socjalnego
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umieszczania informacji
o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku
życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej
dokumentacji medycznej
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemów
Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu
Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz ich minimalnej
funkcjonalności
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnopolskiego rejestru
ostrych zespołów wieńcowych
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do
obrotu w palcówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji
czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez
pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają
prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru
programu polityki zdrowotnej oraz wzoru raportu końcowego z realizacji
programu polityki zdrowotnej
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Instytucja przedkładająca

26

Ministerstwo Sportu i
Turystyki

27
28

Ministerstwo Sportu i
Turystyki
Ministerstwo Edukacji
Narodowej

29

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

30

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

31

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

32

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

33

Ministerstwo Finansów

34

Ministerstwo Finansów

35

Ministerstwo Finansów

36

37

38

39

40

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

41

Ministerstwo
Sprawiedliwości

42

Ministerstwo Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej

43

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów umowy
o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia
wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2018
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na
egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu
wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania
jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru
Należności Publicznoprawnych
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie
sprawozdania podatkowego organów podatkowych w zakresie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie
danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy
stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na
których udostępniane są miejsca stojące
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych
miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
Projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych
osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków
ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej
Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie
mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
Grudzień 2017 (stacjonarnie)

1

106

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
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Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz
niektórych gmin

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Instytucja przedkładająca

Tytuł projektu aktu prawnego

2

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

3

Ministerstwo
Sprawiedliwości

Projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych
osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości przez władze
komunistyczne od 1944 r.

4

Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

5

Ministerstwo Cyfryzacji

Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

6

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

7

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

8

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

9

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

10

Ministerstwo Finansów

11

Ministerstwo Rozwoju

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi
spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały
przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone
przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego
lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu
się organizmów kwarantannowych
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności
elektronicznych

Ministerstwo Finansów

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz
podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
oraz pomoc na infrastrukturę lokalną

13

Ministerstwo Finansów

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych
przychodów (dochodów) będących wynagrodzeniem za wyręczanie
administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego

14

Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu

Program Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020

15

Ministerstwo Środowiska

16

Ministerstwo Środowiska

17

Ministerstwo Środowiska

18

Ministerstwo Środowiska

19

Ministerstwo Środowiska

20

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń
spalania lub współspalania odpadów
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek
opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji
z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających
udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz
wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie
ze środowiska
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Krajowej Rady
Mieszkaniowej

21

Ministerstwo Rozwoju

Projekt dokumentu System zarządzania rozwojem Polski

12
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Instytucja przedkładająca

22

Ministerstwo
Sprawiedliwości

23

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

24

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Tytuł projektu aktu prawnego
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości
zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od
wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni
publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa
tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego.

Projekty aktów prawnych, przesyłanych do zaopiniowania w ramach KWRiST, zamieszczane są na
bieżąco na stronie Związku Powiatów Polskich (www.zpp.pl) w dziale: ZPP w procesie legislacyjnym >
Projekty aktów prawnych do zaopiniowania (link bezpośredni to: http://zpp.pl/biblioteka/projekty-aktowprawnych)
Z kolei szczegółowe sprawozdania z prac KWRiST zamieszczane są w Dzienniku Warto Wiedzieć
(www.wartowiedziec.pl) w zakładce Legislacja, w dziale Komisja Wspólna Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
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Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Komisje sejmowe i senackie
Aktywność w procesie legislacyjnym to czynne uczestnictwo przedstawicieli i ekspertów ZPP
w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, a także zespołów parlamentarnych. Warto
podkreślić, że przedstawiciele ZPP – w większości przypadków jako jedyni – aktywnie uczestniczyli
w posiedzeniach komisji, których przedmiot obrad dotyczył spraw samorządowych. Potwierdzeniem jest
m.in. najlepsza statystyka uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP, w porównaniu do pozostałych korporacji samorządowych.

W 2017 roku przedstawiciele i eksperci ZPP wzięli aktywny udział
w 102 posiedzeniach komisji sejmowych i senackich.

Poniżej przedstawiona została tematyka wraz z terminami posiedzeń komisji sejmowych i senackich,
w których – w okresie sprawozdawczym – przedstawiciele ZPP wzięli czynny udział.

Lp.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia
Styczeń 2017

1

2

10

Podkomisja nadzwyczajna Sejmu RP
do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr
1042)

12

Podkomisja nadzwyczajna Sejmu RP
do rozpatrzenia poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o pracownikach
samorządowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (druk nr 247)

3

24

4

25

5

25

6

26

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Sejmu RP

Komisja nadzwyczajna Sejmu RP
do spraw deregulacji
Podkomisja nadzwyczajna Sejmu RP
do rozpatrzenia poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o pracownikach
samorządowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej Sejmu RP

1. Pierwsze czytanie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr
1180)
2. Rozpatrzenie rządowego dokumentu
"Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2014 i 2015" (druk nr 1171)
3. Rozpatrzenie projektu planu pracy Ko-misji
na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (druk nr 247)
Informacja na temat przyszłości średnich
morskich szkół zawodowych i szkół żeglugi
śródlądowej
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7

Data
posiedzenia

31

Nazwa

Cel posiedzenia

Komisja Środowiska Senatu RP

1. Informacja Najwyższej Izby Kontroli
o wynikach kontroli ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniami
2. Informacja resortów środowiska, rozwoju
i energii nt. realizowanych oraz planowanych
działań zmierzających do poprawy jakości
powietrza w Polsce
3. Środki finansowe przeznaczone na
poprawę jakości powietrza

Luty 2017

8

8

Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP

9

9

Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Sejmu RP

10

9

Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP

11

9

12

21

13

22

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Sejmu RP

14

22

Podkomisja stała Sejmu RP ds. ustroju
samorządu terytorialnego

15

22

Komisje: Gospodarki i Rozwoju,
Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej oraz Zdrowia Sejmu RP

16

22

Komisja Infrastruktury oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Sejmu RP

17

23

Podkomisja stała Sejmu RP ds. kształcenia
zawodowego
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Podkomisja nadzwyczajna Sejmu RP
do rozpatrzenia poselskiego
projektu ustawy
Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP

Realizacja zadań zleconych przez samo-rządy
i sposób naliczania dotacji na zadania
zlecone, na przykładzie urzędów stanu
cywilnego – prezentacja raportu z ba-dania
grupy 500 samorządów w Polsce
Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na
temat interpretacji przepisów prawnych
dotyczących opodatkowania podatkiem od
nieruchomości elektrowni wiatrowych po
1 stycznia 2017 r.
Informacja Ministra Zdrowia nt. założeń
projektów ustaw: o sieci szpitali oraz o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 247)
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o związku metropolitalnym w województwie
śląskim (druk nr 1211)
1. Rozpatrzenie Informacji Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego o stanie przygotowań
prac nad reformą szkolnictwa wyższego.
2. Informacja Ministra Edukacji Narodowej nt.
rozpowszechniania wśród dyrektorów szkół
i placówek oświatowych pisma pt. „Informacja
w sprawie prób wszczęcia sporu zbiorowego
przez ZNP”
Rozpatrzenie wniosku Rady Miasta Rzeszowa
w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
przyznającej radzie gminy prawo ustalania
liczebności rad jednostek pomocniczych (art.
37 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)
Przedstawienie przez Ministra Zdrowia informacji dotyczącej skutków planowanej reformy
w opiece zdrowotnej, wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie
drogowym (druk nr 1200)
Dyskusja na temat szkolnictwa zawodowego
w świetle informacji Najwyższej Izby Kontroli
o wynikach kontroli systemu szkolnictwa
zawodowego oraz informacji Ministra Edukacji
Narodowej nt. przebiegu i wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

18

23

Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu
RP

19

23

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Sejmu RP

1. Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa nt. stanu budownictwa mieszkaniowego w Polsce oraz proponowanych
kierunków zmian
2. Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej nt. istniejących i projektowanych mechanizmów wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – ocena
sytuacji prawnej najemców
1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (druk nr 434)
2. Pierwsze czytanie poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (druk nr 1038)
3. Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 936)

Marzec 2017
20

8

Komisja Zdrowia Sejmu RP

21

9

Podkomisja stała Sejmu RP ds. finansów
samorządowych

22

9

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności
i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP

23

23

Komisje: Finansów Publicznych oraz
Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

24

23

Komisja Nadzwyczajna do spraw
deregulacji (NDR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Rozpatrzenie projektu inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy – Prawo
energetyczne
1. Informacja Ministra Cyfryzacji o postępach
prac w zakresie poprawy jakości Systemów
Rejestrów Państwowych
2. Informacja Ministra Cyfryzacji o planach
rozwojowych w Systemie Rejestrów Państwowych
1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 1173)
2. Rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk
nr 1232)
Ponowne rozpatrzenie – w trybie art. 46 ust. 2
regulaminu Sejmu – poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo
farmaceutyczne (druk nr 1126)

Kwiecień 2017
25

26

4

Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej (druk
nr 1375)

4

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia
senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych
oraz niektórych innych ustaw

Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 936)
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Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

27

5

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu
RP

28

18

Komisja Infrastruktury Sejmu RP

Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Infrastruktury i Budownictwa nt. zadań
związanych z poprawą infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenach
wiejskich
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o drogach publicznych (druk senacki
nr 401)

Maj 2017

29

10

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia
senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych
oraz niektórych innych ustaw

30

24

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

31

24

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

32

24

Podkomisja stała ds. finansów
samorządowych

33

25

Komisja Infrastruktury oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej

31

Podkomisja nadzwyczajna
do rozpatrzenia rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych oraz niektórych
innych ustaw

34

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia
senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych oraz niektórych innych ustaw
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o spółdzielniach rolników (druk nr 1425)
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji
nadzwyczajnej o senackim projekcie usta-wy
o zmianie ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach repersjonowanych z powodów politycznych oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 936)
Dyskusja nad kierunkiem prac związanych
z propozycjami zmian ustawy z 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne, w zakresie
finansowania przez gminy oświetlenia,
znajdujących się na terenie gminy ulic, placów
i dróg publicznych
Rozpatrzenie Informacji Ministra Infrastruktury
i Budownictwa na temat funkcjonowania
publicznego transportu zbiorowego w drogowych przewozach osób
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 1409)

Czerwiec 2017

35

6

Komisja Finansów Publicznych
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

36

6

Komisja Infrastruktury oraz Finansów
Publicznych

37

7

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

38

7

Komisja Infrastruktury oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej
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Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 1409)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 1561)
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 1494)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr
1560)

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

39

8

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
oraz Polityki Społecznej i Rodziny

40

8

Komisja Infrastruktury

41

8

Komisja Infrastruktury oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej

42

20

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

21

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomościami
oraz niektórych innych ustaw

43

„Informacja Minister Edukacji Narodowej nt.
niekorzystnych zmian w systemie edukacji
dotyczących dzieci i młodzieży ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnymi
rodzajami niepełnosprawności, a także
wykluczenia dzieci mających indywidualne
nauczanie z zajęć szkolnych”
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby
Kontroli o wynikach kontroli systemu gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem
publicznym
1. Pierwsze czytanie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (druk nr 1605)
2. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druk nr 1625)
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 1560)

Lipiec 2017

44

4

Komisja do Spraw Unii Europejskiej oraz
Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej

45

4

Komisja Infrastruktury oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej

46

5

Komisja Infrastruktury oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej

47

5

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności
i Nowoczesnych Technologii

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1636)
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr
1560)
Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat uregulowań procesu inwestycyjno-budowlanego w projekcie ustawy
Kodeks urbanistyczno-budowlany oraz ich
aspektów ekonomiczno-społecznych
1. Informacja GIODO o przetwarzaniu i dostępie do danych geolokalizacyjnych
2. Informacja Prezesa UKE w sprawie zasady
„roam like at home” oraz opłat za usługi
telekomunikacyjne w Polsce po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z 25 listopada 2015
r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu
do otwartego internetu oraz zmieniającego
dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami
łączności elektronicznej praw użytkowników,
a także rozporządzenia (UE) nr 531/2012
w sprawie roamingu w publicznych sieciach
łączności ruchomej wewnątrz Unii
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Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Data
posiedzenia

Nazwa
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw
Komisja Administracji i Spraw
Wewnętrznych oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej

48

5

49

5

50

5

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

51

11

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej

52

18

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

53

18

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

54

20

Komisja Infrastruktury oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej
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Cel posiedzenia
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Ponowne rozpatrzenie poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o pracownikach
samorządowych (druk nr 1324)
1. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych
w czasie drugiego czytania do projektu ustawy
o zmianie ustawy o ochronie roszczeń
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (druki nr 1605 i 1640)
2. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych
w czasie II czytania do projektu ustawy
o zmianie niektórych ustaw związanych
z systemami wsparcia rodzin (druki nr 1625
i 1641)
3. Informacja o bieżącej realizacji zadań przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy
o promocji zatrudniania i instytucjach rynku
pracy
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych
ustaw związanych z systemami wsparcia
rodzin
1. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
(druk nr 1713)
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji
do Spraw Kontroli Państwowej Sprawo-zdania
z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016
r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
1. Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 1738)
2. Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 1735)
3. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
(druk nr 1713)
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji
do Spraw Kontroli Państwowej Sprawo-zdania
z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016
r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o Krajowym Zasobie Nieruchomości (druk nr
1726)

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

55

25

Komisja Infrastruktury oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej

56

25

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej

57

12

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności
i Nowoczesnych Technologii oraz
Infrastruktury

58

12

Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

59

12

Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

60

13

Komisja Infrastruktury oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej

13

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw

62

13

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej

63

13

Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

64

13

Komisja Administracji i Spraw
Wewnętrznych oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Rozpatrzenie ustawy o Krajowym Zasobie
Nieruchomości (druk senacki nr 574, druki
sejmowe nr 1726 i 1774)
Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dot. zmian systemu alimentacyjnego
w Polsce

Wrzesień 2017

61

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1740)
1. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby
Kontroli o wynikach kontroli pt. „Wpływ
operacji finansowych stosowanych przez
wybrane jednostki samorządu terytorialnego
na ich sytuację finansową”
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji
do Spraw Kontroli Państwowej Sprawo-zdania
z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016
r., w zakresie działania Komisji
1. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby
Kontroli o wynikach kontroli pt. „Wpływ
operacji finansowych stosowanych przez
wybrane jednostki samorządu terytorialnego
na ich sytuację finansową”
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji
do Spraw Kontroli Państwowej Sprawo-zdania
z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016
r., w zakresie działania Komisji
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Budownictwa na dezyderat nr 4/1
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej, skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przygotowania zmian w ustawie o publicznym
transporcie zbiorowym i innych przepisach,
w celu umożliwienia budowy innowacyjnych
środków transportu zbiorowego
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543) –
kontynuacja
Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności
regionalnych izb obrachunkowych i wykonania
budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku (druk nr 1705)
Rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nt. utworzenia gminy
Szczawa i gminy Grabówka, w związku
z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 1 czerwca 2017 r., stwierdzającym
niezgodność z konstytucją rozporządzenia
Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r.
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie
drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
(druki nr 1324 i 1683)
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Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

65

20

Komisja Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej

66

27

Komisja: Infrastruktury oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej

67

27

Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

68

27

Komisja Administracji i Spraw
Wewnętrznych

69

28

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk senacki nr
587, druki sejmowe nr 1324, 1683 i 1683-A)
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk
nr 1632)
1. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby
Kontroli o wynikach kontroli realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury
2. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka, w związku z orzeczeniem Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r.,
stwierdzającym niezgodność z konstytucją
rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia
2015 r.
Rozpatrzenie inicjatywy ustawodawczej
w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie
gminnym
Rozpatrzenie Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (druk nr 1796)

Październik 2017

3

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży,
Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej, Podkomisja
nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego
projektu ustawy o finasowaniu zadań
oświatowych

71

10

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży,
Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

72

10

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

73

11

Podkomisja stała do spraw rynku pracy

74

11

Podkomisja stała ds. ustroju samorządu
terytorialnego

75

12

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

76

12

Komisja Zdrowia

77

17

Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

70
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Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych (druk
nr 1837)
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji
nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr
1837)
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1779)
Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele (druk
nr 870)
Rozpatrzenie uwag starosty pruszkowskiego,
dotyczących przepisów regulujących ochronę
stosunku pracy radnego
Informacja Przewodniczącego RIO o wynikach
kontroli dochodów z mienia wynikających
z najmu lokali użytkowych w latach 2014-2015
1. Pierwsze czytanie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1847)
2. Pierwsze czytanie poselskiego projektu
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza
i lekarza dentysty wraz z auto-poprawką (druki
nr 1631 i 1631-A)
Informacja na temat skutków powiększenia
miasta Opola dla sąsiednich gmin

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej oraz Komisja
Sprawiedliwości i Praw Człowieka

78

25

79

25

80

26

81

26

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz
Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej

7

Parlamentarny Zespołu ds. rozwiązywania
problemów mieszkańców „Polski
powiatowo-gminnej”

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz
Podkomisja stała do spraw polityki
społecznej
Komisja Infrastruktury, Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji
nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu
ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 1868)
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1779)
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1905)
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji
Finansów Publicznych rządowego projektu
ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
w zakresie: 1) części budżetowej 82 –
Subwencje ogólne dla jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie czę-ści oświatowej;
2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe,
w zakresie pozycji: 10, 11, 26, 36, 37, 52; 3)
części budżetowej 85 – Budżety wojewodów
ogółem, w zakresie działów: a. 801 – Oświata
i wychowanie b. 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

Listopad 2017
82

83

8

Senacka Komisja Infrastruktury

84

8

Senacka Komisja Infrastruktury

85

21

Sejmowa Komisja Infrastruktury

86

21

Sejmowa Komisja Polityki
Społecznej i Rodziny

87

22

Sejmowa Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej

88

23

89

23

Parlamentarny Zespołu ds. Obrony Polskiej
Samorządności
Sejmowe Komisje: Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz
Polityki Senioralnej

Realizacja ustawy śmieciowej
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków oraz niektórych
innych ustaw
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych
ustaw (druk senacki nr 631, druki sejmowe nr
1543 i 1895)
Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 2013)
1. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1974)
2. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o związkach zawodowych
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na temat
centrum usług wspólnych jako elementu
racjonalizacji działań administracji
samorządowej
Konsultacje dotyczące rządowego projektu
ustawy o jawności życia publicznego
Rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na temat
funkcjonowania gminnych rad seniorów
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Lp.

Data
posiedzenia

Nazwa

Cel posiedzenia

90

27

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna
do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu
prawa wyborczego

91

30

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do
rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu
prawa wyborczego

1. Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych (druk nr 2001)
2. Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy
– o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 2023)
1. Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych (druk nr 2001)
2. Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy
– o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 2023)

Grudzień 2017

92

4

Senacka Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej

93

5

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli
Państwowej

94

6

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny

95

7

Parlamentarny Zespołu ds. Obrony Polskiej
Samorządności

96

7

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna
do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu
prawa wyborczego
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1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy
o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych
innych ustaw (druk senacki nr 662 – po
opublikowaniu, druki sejmowe nr 1779, 1884,
1884-A)
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
niektórych innych ustaw (druk senacki nr 663
– po opublikowaniu, druki sejmowe nr 1974,
2004, 2004-A)
1. Rozpatrzenie Informacji NIK o wynikach
kontroli wspierania przedsiębiorczości przez
regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe / 2. Rozpatrzenie Informacji NIK
o wynikach kontroli dotowania zadań
zleconych JST z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Rozpatrzenie Informacji Rządu RP o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz
realizacji postanowień uchwały Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia
1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
(druk nr 1802)
1. Konsultacje dotyczące poselskich projektów
ustaw o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i konsultowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) oraz
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 2023)
2. Utworzenie Komitetu Monitorowania Uczciwości Wyborów
1. Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych (druk nr 2001) –
kontynuacja
2. Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy
– o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 2023)

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

Lp.

Data
posiedzenia

Nazwa

97

7

Senacka Komisja Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej

98

12

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny

99

13

Sejmowe Komisje Administracji i Spraw
Wewnętrznych oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej

100

14

101

14

102

18

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw
Wewnętrznych oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli
Państwowej

Senacka Komisja Ustawodawcza, Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz
Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej

Cel posiedzenia
1. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów
o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr
580)
2. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
w 2016 r.”
1. Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach
socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 2095)
2. Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych
innych ustaw
3. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu
ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 1888)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy jednostek organizacyjnych,
jednostek pomocniczych gminy, budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy
o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej (druk nr 2115)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych do
projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy,
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie
ustawy o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej (druki nr 2115 i 2828)
1. Rozpatrzenie Informacji NIK o wynikach
kontroli wspierania przedsiębiorczości przez
regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe
2. Rozpatrzenie Informacji NIK o wynikach
kontroli dotowania zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu
administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami
Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów
publicznych (druk senacki nr 696, druki
sejmowe nr 2001 i 2113)
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Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich uczestniczą także w posiedzeniach wybranych
zespołów parlamentarnych.
Szczegółowe sprawozdania z posiedzeń komisji sejmowych i senackich na bieżąco zamieszczane są
w Dzienniku Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl) w zakładce Legislacja, dziale: Sejm, Senat
i Prezydent.
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Komisje merytoryczne ZPP
Kolejnym miejscem analizy aktów prawnych trafiających do Biura ZPP w ramach konsultacji są
funkcjonujące przy Związku Komisje merytoryczne.
Komisje podzielone są na obszary problemowe odzwierciedlające Zespoły tematyczne Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
W roku sprawozdawczym prowadzony był nowy nabór osób zainteresowanych udziałem w pracach
Komisji ZPP.
Aktualna lista Członków Komisji merytorycznych ZPP prezentuje się następująco:
 KOMISJA ZPP DS. SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH














Renata Ciurlik – Skarbnik Powiatu Poznańskiego
Edyta Fedorowicz – Skarbnik Powiatu Żyrardowskiego
Michał Godowski – Starosta Kielecki
Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Maria Lucyna Jasińska – Skarbnik Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki
Dorota Łyszkowska – Skarbnik Powiatu Legionowskiego
Edward Mazurkiewicz – Skarbnik Powiatu Elbląskiego
Michał Mróz – Starosta Tucholski
Bogdan Polak – Skarbnik Powiatu Olkuskiego
Mariusz Rakowski – Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego
Małgorzata Różyło – Skarbnik Powiatu Opolskiego
Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu Świeckiego

 KOMISJA ZPP DS. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI
 Grzegorz Aryż – Sekretarz Powiatu Wolsztyńskiego
 Gabriela Bała – Naczelnik Wydziału Obywatelskiego, Ochrony Informacji Niejawnych
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
 Magdalena Buczkowska – Sekretarz Powiatu Poznańskiego
 Michał Godowski – Starosta Kielecki
 Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 Marcin Jabłoński – Starosta Słubicki
 Stanisław Kossakowski – Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
 Leonard Krawczyk – Sekretarz Powiatu Częstochowskiego
 Ewa Kubat-Miedzińska – Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Częstochowie
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 Stanisław Skaja – Starosta Chojnicki
 Leszek Sarzyński – Sekretarz Powiatu Kaliskiego
 Paweł Trawkowski – Naczelnik Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie
 KOMISJA ZPP DS. INFRASTRUKTURY, ROZWOJU LOKALNEGO, POLITYKI REGIONALNEJ
I ŚRODOWISKA






















Leszek Aleksiejuk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim
Piotr Alszko – Starosta Sejneński
Magdalena Biernacka – Starosta Nowodworski
Ilona Bojczuk – Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Zewnętrznych
Publicznych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Józef Kabała – Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa
w Starogardzie Gdańskim
Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski
Jan Adam Kłysz – Wicestarosta Kaliski
Jerzy Kolarz – Starosta Buski
Rafał Konon – Wicestarosta Słupski
Ewa Kubat-Miedzińska – Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa
w Częstochowie
Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki
Mariusz Kunysz – Sekretarz Powiatu Strzelińskiego
Hubert Macioch – Kierownik Referatu Zarzadzania Środowiskiem Starostwa
w Legionowie
Tomasz Matuszewski – Starosta Gostyniński
Leopold Owsiak – Wicestarosta Słubicki
Alicja Rutkowska – Wicestarosta Grajewski
Robert Sidorski – Wicestarosta Moniecki
Stanisław Skaja – Starosta Chojnicki
Bernadeta Sojka-Jany – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie
Stefan Stachowiak – Wicestarosta Kościański
Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki

i Zamówień
Powiatowego

Powiatowego

Powiatowego

 KOMISJA ZPP DS. OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
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Grzegorz Aryż – Sekretarz Powiatu Wolsztyńskiego
Wojciech Borecki – Wicestarosta Głogowski
Joanna Czakańska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie
Waldemar Gaida – Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego
Julian Hermaszczuk – Starosta Chodzieski
Zbigniew Kiszka – Starosta Przeworski
Iwona Koczy – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu
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Jerzy Kolarz – Starosta Buski
Zygmunt Kruszyński – Starosta Grajewski
Tomasz Matuszewski – Starosta Gostyniński
Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta Ostrołęcki
Zenon Rodzik – Starosta Opolski
Bernadeta Sojka-Jany – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie
Grzegorz Szetyński – Wicestarosta Bielski (woj. śląskie)
Bernard Turski – Starosta Kościański
Krzysztof Wrona – Starosta Zawierciański
Adam Zdaniuk – Dyrektor Naczelny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

 KOMISJA ZPP DS. EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
 Urszula Ciupak – Starosta Zgorzelecki
 Waldemar Gaida – Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego
 Jolanta Jaśkowiak – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Grajewie
 Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski
 Adam Lemiesz – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa
Powiatowego w Żyrardowie
 Danuta Maćkowska – Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
 Jerzy Miler – Wicestarosta Gryfiński
 Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta Ostrołęcki
 Jędrzej Schubert – Wicestarosta Międzychodzki
 Krzysztof Wrona – Starosta Zawierciański
 Waldemar Wysocki – Starosta Trzebnicki
 KOMISJA ZPP DS. OBSZARÓW WIEJSKICH, WSI I ROLNICTWA
Ewelina Ajdyn – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Grajewie
Piotr Alszko – Starosta Sejneński
Zbigniew Kiszka – Starosta Przeworski
Hubert Macioch – Kierownik Referatu Zarządzania Środowiskiem Starostwa Powiatowego
w Legionowie
 Robert Sidorski – Wicestarosta Moniecki
 Franciszek Stawicki – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Żyrardowie
 Grzegorz Szetyński – Wicestarosta Bielski (woj. śląskie)





 KOMISJA ZPP DS. STATYSTYKI PUBLICZNEJ
 Krystyna Jankowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grajewskiego
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 KOMISJA ZPP DS. SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
 Michał Lorek – Sekretarz Powiatu Wodzisławskiego
 Antoni Milewski – Sekretarz Powiatu Grajewskiego
 Adolf Wysocki – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Żyrardowie
 Krzysztof Żebrowski – Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Ostrołęce
 KOMISJA ZPP DS. USTROJOWYCH





Ewa Gralik-Żmudzińska – Sekretarz Powiatu Jeleniogórskiego
Tomasz Kuczyński – Wicestarosta Nowotomyski
Szymon Sekta – Sekretarz Powiatu Pszczyńskiego
Mariusz Wojciechowski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Grajewie

 KOMISJA ZPP DS. MIĘDZYNARODOWYCH
Ewa Gralik-Żmudzińska – Sekretarz Powiatu Jeleniogórskiego
Marcin Jabłoński – Starosta Słubicki
Michał Mróz – Starosta Tucholski
Wioletta Przybylska – Dyrektor Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady Starostwa
Powiatowego w Kaliszu
 Waldemar Wysocki – Starosta Trzebnicki





Z aktualnym składem osobowym poszczególnych Komisji merytorycznych ZPP można na bieżąco
zapoznawać się po wejściu na stronę internetową ZPP: www.zpp.pl > ZPP w procesie legislacyjnym >
Komisje merytoryczne ZPP. Link bezpośredni to: http://zpp.pl/artykul/76-komisje-merytoryczne-zpp

W 2017 roku Biuro Związku Powiatów Polskich cyklicznie, w każdym tygodniu (w czwartek), wysyłało
komunikat do Członków ww. Komisji z prośbą o opinie do otrzymywanych projektów aktów
prawnych. Napływające dokumenty były analizowane przez ekspertów Biura, a na ich podstawie
powstawały stanowiska i opinie prawne, które kierowane były do odpowiednich instytucji centralnych.
Osoby zainteresowane pracą w Komisjach ZPP mogą zgłaszać taką wolę, pisząc na adres e-mail:
biuro@zpp.pl
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Komitety monitorujące i sterujące
Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich aktywnie biorą udział w pracach komitetów
monitorujących i sterujących Programy Operacyjne. Podczas tych posiedzeń występują w interesie
jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji skupiających samorządy.

W 2017 roku odbyło się kilkadziesiąt posiedzeń różnego rodzaju komitetów
monitorujących i sterujących.
Dzięki determinacji prac członków poszczególnych komitetów udaje się zmieniać
zapisy niekorzystne dla samorządów.

Informacje z prac wszystkich komitetów zamieszczane są na bieżąco w Dzienniku Warto Wiedzieć
(www.wartowiedziec.pl), w dodatku Rozwój i Fundusze.
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Delegaci ZPP w poszczególnych gremiach
Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich biorą aktywny udział także w pracach różnych gremiów,
których zakres oddziaływania dotyka jednostki samorządu terytorialnego.
W roku 2017, Związek delegował kolejnych przedstawicieli do prac w poszczególnych organach, do których
Związek był zapraszany.
Aktualne zestawienie obrazujące wszystkie osoby oddelegowane i reprezentujące ZPP w różnych
gremiach zaprezentowano poniżej.
 KANCELARIA PREZYDENTA RP
 Komitet Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej:
 Ludwik Węgrzyn – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński
 Zespół ds. przeglądu prawa samorządowego przy Prezydencie RP:
 Ludwik Węgrzyn – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński;
 Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO ROZWOJU
 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój:
 Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP;
 Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca).
 Grupa Sterująca Ewaluacją Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój:
 Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP.
 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020:
 Michał Godowski – Starosta Kielecki;
 Wojciech Ołdakowski – Starosta Piaseczyński.
 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:
 Adam Andriaszkiewicz – Starosta Choszczeński;
 Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca).
 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:
 Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich;
 Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP
(zastępca).
 Komitet Monitorujący dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014:
 Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich;
 Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP
(zastępca).
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Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013:
 Zenon Rodzik – Starosta Opolski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich;
 Dariusz Kołodziejczyk – Starosta Świdnicki (zastępca).
Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020:
 Zenon Rodzik – Starosta Opolski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich;
 Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki (zastępca).
Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego:
 Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich;
 Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP
(zastępca).
Zespół ds. partnerstwa publiczno-prywatnego:
 Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki;
 Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP
(zastępca).
Komitet Konsultacyjny ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych na lata 20142020:
 Marek Kotschy – Wicestarosta Szczecinecki;
 Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopot (zastępca).
Zespół ds. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030:
 Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP.
Zespół ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą do
2030 r.) z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju:
 Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP;
 Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP
(zastępca)

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
 Zespół doradczy do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii:
 Jan Schnerch – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji,
 Wojciech Zdziarski – Starosta Łęczycki (zastępca).
 Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej:
 Jan Maciej Czajkowski – Ekspert ZPP.
 Zespół – Rada Ekspertów dot. Programu Przebudowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023:
 Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku
Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego;
 Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki.
 Samorządowo-rządowy zespół roboczy ds. wypracowania propozycji zmian w ramach
Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019:
 Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski, Członek Zarządu Związku Powiatów
Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego;
 Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich;
 Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP.
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 Zespół do spraw opracowania projektu zmian ustawy o publicznym transporcie zbiorowym:
 Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.
 Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna:
 Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.


MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ














MINISTERSTWO ZDROWIA
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Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
 Bernadeta Wąsik – Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej
Starostwa Powiatowego w Bochni.
Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty:
 Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich;
 Marek Kurpis – Wicestarosta Raciborski (zastępca);
 Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz
Biura ZPP (zastępca).
Grupa robocza ds. finansowania oświaty w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego
pracowników oświaty:
 Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich;
 Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz
Biura ZPP (zastępca).
Grupa robocza ds. wynagradzania nauczycieli i innych pracowników oświaty w ramach Zespołu
ds. statusu zawodowego pracowników oświaty:
 Marek Kurpis – Wicestarosta Raciborski;
 Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz
Biura ZPP (zastępca).
Grupa robocza ds. awansu zawodowego nauczycieli w ramach Zespołu ds. statusu
zawodowego pracowników oświaty:
 Bernadeta Wąsik – Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej
Starostwa Powiatowego w Bochni;
 Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz
Biura ZPP (zastępca).
Grupa robocza ds. czasu i warunków pracy nauczycieli oraz innych pracowników oświaty
w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty:
 Tadeusz Mikrut – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Gorlicach;
 Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz
Biura ZPP (zastępca).

Rada ds. Zdrowia Publicznego:
 Andrzej Płonka – Starosta Bielski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich,
Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego
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MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ













Rada Działalności Pożytku Publicznego:
 Andrzej Nowicki – Starosta Piski, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich.
Rada Rynku Pracy:
 Edward Tyranowicz – Starosta Strzelecko-Drezdenecki.
Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
 Sylwia Michalec-Jękot – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
w Myślenicach;
 Adam Pawulski – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
Komitet Sterująco-Monitorujący Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2017-2020:
 Edmund Kotecki – Starosta Brzezinecki, Członek Zarządu Związku Powiatów
Polskich.
Grupa Robocza ds. zdrowia i rehabilitacji:
 Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski.
Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej:
 Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich,
Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych:
 Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich.

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Grupa robocza dotycząca ustawy o dostępie do informacji publicznej:
 Monika Małowiecka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP;
 Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP
(zastępca).
 Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego:
 Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki, Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 Rada Programowa Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego:
 Andrzej Szymanek – Starosta Wieruszowski, Zastępca Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich.
 Komisja Heraldyczna:
 Michał Karalus – Ekspert Związku Powiatów Polskich.




MINISTERSTWO FINANSÓW


Zespół roboczy do spraw projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych:
 Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich;
 Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
(zastępca).
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MINISTERSTWO CYFRYZACJI


Linia Współpracy 2016:
 Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich;
 Monika Małowiecka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP.

 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 Zespół doradczo-konsultacyjny ds. aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020(2030):
 Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Mazowieckiego;
 Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP
(zastępca).
 Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
 Bogdan Soboń – Starosta Konecki;
 Józef Michalik – Starosta Lubaczowski;
 Wiesław Basiak – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie
Powiatowym w Końskich (zastępca);
 Zbigniew Kiszka – Starosta Przeworski (zastępca).
 Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
 Grzegorz Pióro – Starosta Proszowicki.


MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI


Polska Organizacja Turystyczna:
 Janina Kwiecień – Starosta Kartuski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów
Polskich.

 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI




MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
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Rada Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
 Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Świętokrzyskiego, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Rada Leśnictwa:
 Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
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PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rada Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich.
 Grupa robocza ds. opracowania procesu funkcjonowania systemu informatycznego, który
ułatwi osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki
z PFRON:
 Jan Maciej Czajkowski – Ekspert Związku Powiatów Polskich;
 Monika Małowiecka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP
(zastępca).




NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA




NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ




Zespół Roboczy ds. Aktualizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w ramach
Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Narodowego Banku Polskiego:
 Józef Matysiak – Starosta Rawski.

CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO




Rada Nadzorcza:
 Marek Tramś – Starosta Polkowicki, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich.

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH




Rada Narodowego Funduszu Zdrowia:
 Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich.

TERYTORIALNEGO

I

ROZWOJU

LOKALNEGO

Rada Konsultacyjna ds. Programów i Treści Nauczania:
 Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich.

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ


Zespół ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty:
 Andrzej Wojtkowiak – Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie (powiat polkowicki);
 Zbigniew Czepelak – Ekspert Związku Powiatów Polskich.
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131

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym



MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE




INSTYTUT WISEEUROPA, FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA I KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ
OPIEKI ZASTĘPCZEJ




Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich
w województwie wielkopolskim:
 Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Wielkopolskiego.

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI


132

Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich
w województwie świętokrzyskim:
 Bogdan Soboń – Starosta Konecki.

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI




Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich
w województwie śląskim:
 Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko-Lędziński, Wiceprzewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Śląskiego.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI




Komitet Sterujący projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego
weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”:
 Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP.

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI




Rada Muzeum Niepodległości:
 Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich

Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich
w województwie zachodniopomorskim:
 Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski.
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO




URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO




Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020:
 Zenon Rodzik – Starosta Opolski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich;
 Paweł Pikula – Starosta Lubelski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa
Lubelskiego (zastępca).

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO




Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020:
 Mirosław Graczyk – Starosta Toruński;
 Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski (zastępca).

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO




Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020:
 Roman Potocki – Starosta Wrocławski, Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Dolnośląskiego;
 Łukasz Rokita – Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Unijnych Starostwa
Powiatowego w Miliczu (zastępca).

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020:
 Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów
Polskich, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego;
 Elwira Bełenkowska – Inspektor w Wydziale Zarządzania Projektami Europejskimi
i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (zastępca).

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO


Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020:
 Wojciech Zdziarski – Starosta Łęczycki;
 Barbara Robak – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego (zastępca).
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego:
 Józef Tomal – Starosta Myślenicki, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Małopolskiego.
 Małopolska Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:
 Grzegorz Pióro – Starosta Proszowicki.


Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013:
 Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich;
 Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, Członek Zarządu Związku Powiatów
Polskich;
 Monika Bochenek – Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich
w Nowym Sączu (zastępca).
 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:
 Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Małopolskiego;
 Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
(zastępca).
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Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020:
 Zbigniew Deptuła – Starosta Makowski, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich;
 Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski (zastępca).

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata
2014-2020:
 Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski;
 Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki;
 Małgorzata Tudaj – Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski (zastępca);
 Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku
Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego
(zastępca).
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO




Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 20142020:
 Szczepan Ołdakowski – Starosta Suwalski, Członek Komisji Rewizyjnej Związku
Powiatów Polskich;
 Sławomir Snarski – Starosta Bielski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
(zastępca).

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO




Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020:
 Robert Godek – Starosta Strzyżowski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów
Polskich;
 Beata Bielecka – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju
w Urzędzie Miejskim w Przemyślu (zastępca).

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020:
 Janina Kwiecień – Starosta Kartuski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów
Polskich;
 Sławomir Ziemianowicz – Radny Rady Powiatu Słupskiego (zastępca).

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014-2020:
 Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko-Lędziński, Wiceprzewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Śląskiego;
 Paweł Sadza – Starosta Pszczyński (zastępca).

Delegaci Związku Powiatów Polskich działając w poszczególnych gremiach, bronią interesów
samorządów powiatowych.
Aktualny skład osobowy reprezentantów ZPP jest dostępny także na stronie internetowej Związku
(www.zpp.pl) w zakładce Delegaci ZPP w różnych gremiach. Link bezpośredni: http://zpp.pl/artykul/636delegaci-zpp-w-roznych-gremiach

www.zpp.pl

135

Reprezentanci ZPP na arenie międzynarodowej

Reprezentanci ZPP na arenie międzynarodowej
Reprezentanci Związku Powiatów Polskich pracują także w ramach organizacji międzynarodowych,
gdzie dbają o interesy samorządów terytorialnych szczebla pośredniego.
Wśród nich można wymienić:

Europejski Komitet Regionów
Utworzony w 1994 r. Komitet Regionów, obecnie Europejski
Komitet Regionów, jest zgromadzeniem przedstawicieli
samorządów regionalnych i lokalnych Unii Europejskiej.
W jego skład wchodzi 350 członków – przewodniczących regionów,
burmistrzów i demokratycznie wybranych przedstawicieli regionów
i miast z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.
Europejski Komitet Regionów 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 Europejskiego Komitetu Regionów 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.
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Obszary odpowiedzialności
Europejski Komitet Regionów 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.
Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów
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 Europejskim Komitecie Regionów 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.
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Obecnie Kongres liczy 636 członków – 318 przedstawicieli państw członkowskich oraz ich
318 zastępców. Liczba mandatów dla każdego państwa członkowskiego Rady Europy jest taka sama jak
w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Na Polskę przypada 12 miejsc (i 12 miejsc dla zastępców członków).
Reprezentanci danego państwa muszą posiadać mandat pochodzący z wyborów regionalnych lub
lokalnych.

Główną rolą Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy jest promocja
demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmacnianie znaczenia samorządu
terytorialnego.
Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych w Europejskiej Karcie
Samorządu Lokalnego.

Kongres zachęca także do decentralizacji i regionalizacji oraz współpracy transgranicznej między
regionami i miastami państw członkowskich. Kongres zapewnia udział władz lokalnych i regionalnych
w pracach Rady Europy.
Najważniejszym zadaniem Kongresu jest ocena sytuacji demokracji lokalnej w państwach członkowskich.
Przeprowadza w tym celu regularne wizyty monitorujące stan realizacji założeń Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego. Prowadzi też konstruktywny dialog z rządami członkowskimi i zachęca je do
szerszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces decyzyjny. Kongres ocenia również
przestrzeganie zasady subsydiarności.
Kongres pełni rolę obserwatora podczas wyborów lokalnych i regionalnych w państwach członkowskich
UE.
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.
Przedstawicielem ZPP w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) w Izbie Władz
Lokalnych jest Walery Czarnecki – Starosta Lubański.
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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 międzynarodowy, demokracja lokalna i regionalna,
samorząd lokalny i regionalny jako pracodawca, współpraca Północ-Południe, usługi publiczne/zamówienia
publiczne, polityka regionalna, sprawy społeczne, wzrost zrównoważony, miasta partnerskie, transport,
polityka ds. miast i wsi.
Komitety i grupy robocze tej organizacji starają się wpływać na projekty unijnych aktów prawnych,
aby zapewnić, że interesy i obawy władz lokalnych i regionalnych brane są pod uwagę od początku
do samego końca procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej.
Przedstawicielami ZPP w Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR) są: Ewa Janczar – radna Rady m.st.
Warszawy; Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi oraz Roman Potocki – Starosta Wrocławski.
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Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego
(CEPLI asbl)
CEPLI to pierwsza europejska konfederacja grupująca krajowe
stowarzyszenia reprezentujące władze lokalne pośredniego szczebla
(powiaty) z ośmiu krajów europejskich (Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec,
Węgier, Włoch, Polski i Rumunii) oraz dwie europejskie sieci pośrednich
władz lokalnych: Arco Latino i Partenalia.

Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI)
reprezentuje stowarzyszenia krajowe i europejskie sieci władz lokalnych, które
współpracują ze sobą w celu:
- zwiększenia udziału władz lokalnych pośrednich w europejskim procesie
decyzyjnym;
- reprezentowania ich interesów na poziomie europejskim, zwłaszcza w odniesieniu
do europejskiego prawodawstwa;
- stworzenia bezpośredniego dialogu na poziomie europejskim, z instytucjami
odpowiedzialnymi za programy i główne polityki terytorialne, jak również z innymi
europejskimi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi skupiającymi
władze lokalne i regionalne;
- wzmocnienia spójność i przejrzystość swoich działań na terytorium europejskim;
- ułatwienia współpracy między lokalnymi władzami pośrednimi i realizacji
wspólnych projektów europejskich;
- ustanowienia stałej wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy lokalnymi
społecznościami.

Przedstawicielem ZPP w CEPLI jest: Ludwik Węgrzyn – Prezes Zarządu ZPP, Starosta Bocheński.
Obsługę Związku w pracach związanych z CEPLI prowadzą: dr Jan Maciej Czajkowski oraz Monika
Czerniakowska.
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Zaangażowanie ZPP w wybrane inicjatywy
i wydarzenia
Aktywność Związku Powiatów Polskich jest bardzo szeroka, warto jednak w sposób szczególny podkreślić
kilka 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.

Ustrój
16 marca 2017 r. w Warszawie odbyło się ogólnopolskie Forum Samorządowe. Wydarzenie to
zorganizowane zostało przez: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów
Polskich, Unię Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Unię Miasteczek Polskich oraz Ogólnopolskie
Porozumienie Organizacji Samorządowych. Wzięło w nim udział blisko 1600 osób.
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Potrzeba organizacji tego forum wynikała ze zmian, które ostatnio dotykają samorząd takich jak: pomysły
ograniczenia kadencyjności, odbieranie kompetencji i dążenie do centralizacji państwa czy
dyskredytowanie środowiska samorządowego. To wszystko w ocenie samorządowców było bardzo
niepokojące. Jednocześnie uderzało w podstawowe zasady konstytucyjne. Nie miało także racjonalnego
uzasadnienia. Dodatkowo, odbywało się wtedy, gdy to jak działa samorząd, nie budziło sprzeciwu
mieszkańców. Potwierdzeniem były np. dane dotyczące zaufania obywateli do samorządów.
- Oceny społeczne działalności samorządu są najlepsze od 27 lat – zapewniał uczestników Forum Cezary
Trutkowski, prezes zarządu FRDL. W tym czasie to samorząd był głównym motorem napędzającym
polską gospodarkę, dobrze wypełniając swoją misję, którą jest podnoszenie jakości życia mieszkańców.

Dlatego przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu postanowili się spotkać, zjednoczyć i porozmawiać
o przyszłości. Przedstawiciele gmin wiejskich chcą móc zapewnić mieszkańcom normalne, spokojne życie,
takie, w którym nie ma ciągłych zmian i zaskoczeń, o czym zapewniał Marek Olszewski, przewodniczący
Związku Gmin Wiejskich RP, wójt gminy Lubicz.

142

www.zpp.pl

Zaangażowanie ZPP w wybrane inicjatywy i wydarzenia

Ważny jest rozwój kraju, jednak aby odbywał się we właściwy sposób, musi być prowadzony w odpowiedni,
niezakłócony sposób. - Szybszy rozwój jest możliwy dzięki stabilności władzy wykonawczej - zapewniał
Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, prezydent Gliwic. Takiej władzy może nie być, gdy
zbyt często będą zmieniali się włodarze.
Znaczenie wolności i swobód obywatelskich podkreślał Rafał Dutkiewicz, prezes Unii Metropolii Polskich,
prezydent Wrocławia. – Niech wyborcy, a nie partie polityczne, mają wciąż prawo zgłaszania kandydatów
na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – apelował.
Na przykry los tych wielokadencyjnych samorządowców, którzy po zmianie w samorządowej ordynacji
wyborczej nie będą mogli kandydować zwracał uwagę Eugeniusz Gołembiewski, wiceprezes Unii
Miasteczek Polskich, burmistrz Kowala. Akcentował także potrzebę zmiany w przeprowadzaniu procesu
legislacyjnego. Chodzi o to, że samorządy powinny otrzymywać do konsultacji wszystkie projekty aktów
prawnych, które ich dotyczą.
O zachowanie zasad wolnych od pogardy prosił Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich,
Starosta Bocheński. – Pracowników samorządu sprowadza się do wspólnego mianownika – patologia –
uzasadniał. – To pogarda zarówno dla nas, jak i tych, którzy nas wybrali – dodawał. Prezes Ludwik
Węgrzyn punktował także działania rządzących prowadzące do demontażu samorządu: zespolenie służb,
inspekcji i straży na poziomie powiatu staje się fikcją.
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To, że samorząd powinien sam się rządzić zaznaczał Olgierd Geblewicz, prezes Związku Województw
RP, marszałek województwa zachodniopomorskiego. – My też mówimy w imieniu suwerena, o czym
powinniśmy przypominać – mówił.
Wadim Tyszkiewicz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych,
prezydent Nowej Soli opowiadał o niekorzystnych dla samorządu działaniach Trybunału Konstytucyjnego
oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
Owacją na stojąco zakończyło się wystąpienie Jerzego Stępnia, sędziego Trybunału Konstytucyjnego
w stanie spoczynku. Jak podawał Jerzy Stępień, państwo prawa się skończyło.
- Konstytucja staje się zbiorem pobożnych życzeń z chwilą, gdy zaatakowano Trybunał Konstytucyjny –
ostrzegał. – A gdy nie ma porządku konstytucyjnego w państwie, pozostaje przestrzeń bezwzględnej siły.
Kto jest silniejszy w danym momencie, ten ma rację. To argument siły i z tym mamy do czynienia.
Jednocześnie podkreślił, że siłę mają także samorządy, tylko muszą w to uwierzyć i dobrze się
zorganizować, wtedy wygrają.
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Odnosząc się do dwukadencyjności w samorządach, Jerzy Stępień propozycje zmian nazwał atakiem na
podstawowe prawa obywatelskie, w którym chodzi o ograniczenie biernego prawa wyborczego pewnej
grupy ludzi. Proces ten prowadzi do centralizacji państwa.
Uczestnicy Forum przyjęli Kartę Samorządności. Domagając się w niej, aby rządzący i stanowiący
prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa. Podpisali także apel
przedstawicieli środowisk samorządowych w obronie samorządności terytorialnej w Polsce. Wyrażając
w nim zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości
zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności o charakterze ustrojowym. Zmiany te zmierzają
do ponownej centralizacji państwa oraz pozbawienia samorządu terytorialnego możliwości –
zagwarantowanego w Konstytucji RP – rzeczywistego uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej.
Działania te pozostają w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości i prowadzą do pozbawienia
członków społeczności lokalnych przysługujących im praw i uprawnień.
Powołany został także Samorządowy Komitet Protestacyjny. - Komitet powinien monitorować to, co
dzieje się w sprawach samorządowych. Inicjować działania, organizować protesty, koordynować działania
na wszystkich szczeblach – tłumaczył Zygmunt Frankiewicz.
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Paweł Adamowicz, członek Zarządu Unii Metropolii Polskich, prezydent Gdańska wyjaśniał, iż powołanie
Komitetu jest sygnałem, że samorząd terytorialny nie zamierza czekać na dewastację dziedzictwa ostatnich
27 lat Rzeczypospolitej samorządowej. Samorządowcy planują podjąć działania informacyjne. Chcą mówić
obywatelom o szkodliwości zmian, które będą i już dotyczą społeczności lokalnych. Planują symboliczne
przedsięwzięcia mobilizujące, takie jak: wspólne posiedzenia w jednym dniu wszystkich rad gmin, powiatów
i sejmików wojewódzkich w maju. W maju bowiem obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego.
Samorządowcy szukają też sojuszników. Takimi są np. rodzice protestujący przeciwko likwidacji
gimnazjów, czy Związek Nauczycielstwa Polskiego. Sprzymierzeńcami są proeuropejskie partie
opozycyjne.

6 maja 2017 r. w Warszawie odbył się Marsz Wolności. Samorządowy Komitet Protestacyjny zapraszał
na niego przedstawicieli polskich samorządów lokalnych.
Zdaniem Ratusza w przemarszu brało udział nawet 90 tys. osób, policja poinformowała o 12 tysiącach.
Marsz był wspólnym przedsięwzięciem wielu środowisk – samorządów, nauczycieli, rodziców, środowisk
sędziowskich, stronnictw i ugrupowań politycznych występujących w obronie przyjętej Karty
Samorządności, ruchów obywatelskich.
Marsz rozpoczął się przy Ratuszu Urzędu Miasta Warszawy na Placu Bankowym i przeszedł do Placu
Konstytucji.

23 maja 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych,
w tym Związku Powiatów Polskich, z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Spotkanie odbyło się
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, a zainicjowane zostało przez organizacje samorządowe. Podczas
wizyty uczestnicy przekazali przyjętą Kartę Samorządności, a także dyskutowali o najistotniejszych dla
samorządu terytorialnego sprawach legislacyjnych.
W spotkaniu, które trwało dwie godziny, ze strony samorządowej udział wzięli: Marek Olszewski,
przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP; Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich;
Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich; Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu Związku
Województw RP; Krzysztof Żuk, członek Zarządu Unii Metropolii Polskich oraz Stanisław Bodys,
wiceprzewodniczący Unii Miasteczek Polskich.
Samorządowcy przedstawili Prezydentowi RP problemy dotyczące:
 ograniczenia podstawowych praw obywatelskich (w tym gwarantowanych w Konstytucji praw
wyborczych),
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 centralizacji (odbierania kompetencji samorządom lokalnym i regionalnym, ograniczania wpływu
mieszkańców na sprawy lokalne i regionalne),
 osłabiania finansów samorządowych, wbrew Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 obszarów metropolitalnych.
Strona samorządowa podziękowała Prezydentowi za jego udział w debacie na temat wstecznego działania
ewentualnego ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, co przyczyniło się do
powodzenia naszych starań o wycofanie się inicjatorów z tego zamiaru.
Odnosząc się do problemu kadencyjności Prezydent wykluczył możliwość wprowadzania nowych
przepisów jako działających wstecz, jak również ewentualność skracania kadencji organów, których czas
pełnienia funkcji jest określony w Konstytucji.

Źródło: KPRP (fot. Krzysztof Sitkowski)

Wśród zagadnień dotyczących centralizacji spraw publicznych w państwie wymieniono m.in.:
 pozbawianie gmin samodzielności w kształtowaniu sieci szkół w związku z reformą edukacji,
 zapowiedź pozbawienia powiatów wpływu na administrację pracy i nadzór budowlany,
 odebranie województwom ośrodków doradztwa rolniczego i wpływu na wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska.

www.zpp.pl

147

Zaangażowanie ZPP w wybrane inicjatywy i wydarzenia

Przedstawiając sytuację finansową samorządów reprezentanci poszczególnych korporacji zwrócili uwagę
na kolejne ubytki w dochodach JST oraz na resortowy projekt zmian ustawowego indywidualnego
wskaźnika zadłużenia, który nie uwzględnia postulatów środowiska samorządowego i jeszcze pogarsza zły
wzór określający indywidualny limit zadłużenia JST. Przekazany został także projekt pakietu ustaw
stabilizujących finanse samorządowe.
Prezydent RP zapowiedział utworzenie zespołu kodyfikacyjnego ds. przeglądu prawa samorządowego,
a także dalsze spotkania ze stroną samorządową. Wyraził też nadzieję na współpracę przedstawicieli
samorządów przy formułowaniu pytań dotyczących finansów publicznych i samorządu terytorialnego
w zapowiadanym referendum konstytucyjnym.

23 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie połączonych Zespołów ds. Administracji Publicznej
i Bezpieczeństwa Obywateli oraz ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
W pierwszej części spotkania Członkowie obu Zespołów uzgodnili projekty trzech rozporządzeń:
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości
wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym.
 Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości
wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem
administracyjnym.
W agendzie drugiej części spotkania przewidziano podsumowanie obowiązywania ustawy z dnia 28
listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni
przedstawiciele MSWiA, MC i MF.
MSWiA poinformowało, że 27 kwietnia br. Minister Cyfryzacji oraz Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji podpisali analizę podsumowującą pierwszy okres obowiązywania ww. ustawy oraz o tym, że
analiza ta zostanie przedłożona Radzie Ministrów. Po przyjęciu jej przez rząd, zostanie zaprezentowana
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i upubliczniona. Jak poinformowała przedstawicielka
MSWiA, zgodnie z zapisami ustawy, ocenione zostały kwestie organizacyjne, merytoryczne i dot.
informatyzacji (leżące w gestii MC i MSWiA). Oczywistym jest, że trzeba przeanalizować i dokonać
ewentualnych zmian w systemie finansowania zadań z zakresu ustawy, ale nie jest to zawarte
w przygotowanym dokumencie. Analiza skutków finansowych stanowi kompetencję Ministra Finansów. To
on na podstawie informacji dostarczonych przez MC i MSWiA oceni skutki finansowe funkcjonowania
ustawy.
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Samorządowcy zgłosili wniosek na przyszłość, by analiza została zbadana przez Ministerstwo Finansów
przed oficjalnymi uzgodnieniami rządowymi i zaopatrzona w część finansową zawierającą wnioski MF.
Poprosili również, by na następne posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa
Obywateli zostali zaproszeni przedstawiciele resortu finansów, celem przedstawienia ich stanowiska
w przedmiotowej sprawie.
W sprawach różnych Prezydent Sopotu zgłosił wniosek o rozpatrzenie na następnym posiedzeniu kwestii
obowiązywania ustawy dot. metropolii śląskiej. Zapowiedział również, że zaprezentuje projekt ustawy
o metropolii trójmiejskiej, przygotowany przez Sopot, Gdańsk i Gdynię.

25 maja 2017 r. posłowie z parlamentarnego zespołu ds. obrony polskiej samorządności skierowali
do premier Beaty Szydło dezyderat, w którym domagają się podjęcia działań wzmacniających rolę
powiatów.
W dokumencie podkreślono, że „likwidacja powiatów nie przyczyni się do uzyskania jakichkolwiek
oszczędności w strukturze administracji – bo zadania i tak będą musiały być wykonywane. Doprowadzi
natomiast do utraty przez poszczególne wspólnoty powiatowe wpływu na świadczone na ich rzecz usługi
publiczne o ponadgminnym charakterze”.
W ocenie zespołu, któremu przewodniczy poseł Piotr Zgorzelski, likwidacja powiatów może skutkować
także wydłużeniem się drogi dzieci do szkół ponadpodstawowych, likwidacją placówek ochrony zdrowia,
dalszą destrukcją systemu publicznego transportu zbiorowego i pogorszeniem się losu osób
niepełnosprawnych. „Na taki stan zgodzić się nie możemy(…). Domagamy się nie tylko jednoznacznego
potwierdzenia roli samorządowych powiatów w terytorialnej organizacji państwa, ale podjęcia działań
wzmacniających ich rolę” – zaznaczono w dezyderacie.

19 lipca 2017 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z przedstawicielami ogólnopolskich
organizacji: Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Związku Miast Polskich,
Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP oraz Unii Metropolii Polskich.
Omówiono propozycję utworzenia w Kancelarii Prezydenta RP Zespołu ds. Przeglądu Prawa
Samorządowego. Spotkanie prowadził minister Paweł Mucha, odpowiedzialny za współpracę
z samorządem w KPRP, a uczestniczył w nim także minister Andrzej Dera oraz Doradcy Prezydenta RP –
prof. Cezary Kochalski i Zdzisław Sokal.
Jak podaje Kancelaria Prezydenta RP, powołanie takiego Zespołu i jego aktywna praca będą
urzeczywistnieniem woli Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wyrażonej podczas wystąpienia z okazji
majowego Dnia Samorządu Terytorialnego, a także podczas spotkania Prezydenta z przewodniczącymi
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organizacji samorządowych, które odbyło się 23 maja 2017 r. - Doceniając wartość i dorobek polskich
samorządów, prezydent wychodzi w ten sposób z inicjatywą wspólnej pracy nad doskonaleniem
i upraszczaniem prawa samorządowego. Kluczem do efektywności takiego działania będzie prezydencka
inicjatywa legislacyjna – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Prezydenta RP po spotkaniu.

Źródło: KPRP (fot. Grzegorz Jakubowski)

Propozycje KPRP spotkały się z aprobatą przedstawicieli gmin, miast, powiatów i województw. Prace
merytoryczne rozpoczną się tuż po okresie wakacyjnym, po formalnym powołaniu Zespołu. Strona
samorządowa wyraziła także wolę aktywnego udziału w pracach związanych z przygotowaniem
referendum konsultacyjnego w zakresie dotyczącym umocowania polskiego samorządu w Konstytucji RP.
Ze strony ZPP w pracach Zespołu uczestniczyć będą: Ludwik Węgrzyn – prezes Zarządu ZPP oraz
Grzegorz P. Kubalski – zastępca dyrektora Biura ZPP.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z 19 grudnia 2017 r. uchylił
rozstrzygnięcie nadzorcze, którym Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nieważność uchwały
Rady Powiatu Wąbrzeskiego, w której przyjęto Kartę Samorządności.
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Sąd potwierdził tym samym, że rady powiatu mają prawo do wyrażania opinii i przyjmowania stanowisk
w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego.
W 2017 r. szereg rad gmin i powiatów w całej Polsce przyjmowało Kartę Samorządności, jako wyraz
poparcia dla zbioru wartości na jakich zbudowany jest samorząd terytorialny w naszym Państwie. Niektóre
powiaty z województwa kujawsko-pomorskiego zgłaszały do Związku Powiatów Polskich, że w sprawie
podjętych uchwał wojewoda wszczął postepowania, a następnie stwierdził nieważność uchwał
przyjmujących Kartę. Powiat Wąbrzeski przy wsparciu Biura Związku Powiatów Polskich zdecydował się na
złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W skardze wskazano na naruszenie przez wojewodę art. 7 Konstytucji RP, art. 165 Konstytucji RP oraz
art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym poprzez ich niewłaściwą
wykładnię. W uzasadnieniu skargi Powiat Wąbrzeski podkreślił, m.in. iż uchwała została podjęta jako akt
o charakterze niewładczym a jej treść była ściśle związana z ustrojem samorządu terytorialnego, a zatem
przepisami, które determinują funkcjonowanie powiatu zajmującego w sprawie stanowisko. Przedmiotowa
uchwała stanowiła formę wyrażenia przekonań powiatu posiadającego na mocy art. 165 ust. 1 zd. 1
Konstytucji osobowość prawną, Powiatowi – tak jak każdej osobie prawnej – prawo do występowania
w obrocie, w tym wyrażania swoich poglądów. Odebranie powiatowi prawa do wyrażania opinii stoi
w sprzeczności z zasadą samodzielność jednostki samorządu terytorialnego Możliwość wyrażania
własnych opinii jest bowiem niewątpliwie częścią składową samodzielności każdej osoby prawnej.
W skardze Powiat Wąbrzeski podniósł również, że ingerencja organów nadzoru w samodzielność powiatu
musi mieścić się nie tylko w granicach prawa wynikających z Rozdziału 8 ustawy o samorządzie
powiatowym ale przede wszystkim nie może prowadzić do naruszenia konstytucyjnej zasady
proporcjonalności. W uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 maja 2016 r. Kp 5/15
wskazano, że cyt. zasada zakazu nadmiernej ingerencji, określana też jako zasada proporcjonalności, ma
na celu nie tylko ochronę konstytucyjnie gwarantowanych wolności i praw jednostek, lecz także rozciąga
się na relację między władzami publicznymi. W dotychczasowym orzecznictwie Trybunał odnosił zasadę
proporcjonalności do ochrony jednostek samorządu terytorialnego przed ingerencjami ustawodawczymi
(zob. wyroki z: 25 maja 1998 r., sygn. U 19/97, OTK ZU nr 4/1998, poz. 47; 4 maja 2004 r., sygn. K 40/02,
OTK ZU nr 5/A/2004, poz. 38). Zachowanie proporcjonalności jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy
ustawodawca wkracza w taką sferę kompetencji określonego organu władzy, która przesądza o jego istocie
i możności dalszego funkcjonowania.
Wyrok, który zapadł przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, ma ogromne znaczenie dla wszystkich
jednostek samorządu terytorialnego, bowiem może przesądzić o kierunku wykładni przepisów Konstytucji
RP oraz samorządowych ustaw ustrojowych odnoszących się do zasady samodzielności, w części
dotyczącej prawa wypowiadania się samorządów w sprawach publicznych, dotyczących realizowanych
przez nie zadań.
Orzeczenie jest nieprawomocne. Wojewoda może złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu
Administracyjnego. ZPP będzie monitorował przebieg sprawy.
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Finanse publiczne
24 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST.
Członkowie Zespołu omawiali szereg ważnych projektów aktów prawnych.
Jako pierwszy zaprezentowano projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów przygotowany przez Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa. Projekt ten, decyzją KWRIST z 29 marca 2017 roku ponownie trafił na
Zespoły: ds. Finansów oraz ds. Infrastruktury w celu dopracowania szczegółów projektu.
Związek Miast Polskich zgłosił wniosek, by wydłużyć czas na dokonanie aktualizacji i by ustawa dotyczyła
tylko lokali mieszkalnych. Ministerstwo nie uwzględniło uwag strony samorządowej, w związku z czym
projekt uzyskał opinię negatywną.
W zakresie dwóch kolejnych omawianych projektów: ustawy o zmianie ustawy o Partnerstwie publicznoprywatnym oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie
rejestru zastawów skarbowych, Zespół wyraził opinię pozytywną.
Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Wobec
bardzo dużej ilości uwag wpływających do resortu ze strony samorządowej, Zespół nie wydał opinii.
Projektodawcy zadeklarowali, że uważnie przeanalizują uwagi jednostek samorządu terytorialnego.
Ustalono, że w sprawie projektu zostanie powołany zespół roboczy z udziałem przedstawicieli m.in.
Związku Powiatów Polskich.
Pozytywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów
stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
Zespół nie zajął stanowiska w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje
typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni
publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020, który jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.

22 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST.
W agendzie spotkania znalazły się dwa projekty – pierwszy dotyczył zmian w ustawie o VAT, drugi –
zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych
z przekształcenia samodzielnych publicznych ZOZów.
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W toku dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, strona samorządowa zgłosiła wiele uwag.
Zaznaczono jednak, że kierunkowo strona samorządowa popiera proponowane rozwiązania.
Pośród zgłoszonych uwag znalazły się następujące propozycje:
 wydłużenie terminu wdrożenia ustawy do 1 stycznia 2019 r., ze względu na fakt, że JST przeszły
rewolucję związaną z centralizacją VAT i potrzebują czasu na stabilizację systemu,
 wprowadzenie do ustawy specjalnych zapisów dotyczących JST w zakresie, w jakim ustawa
proponuje zaangażowanie banków w mechanizm np. prowadzenie bezpłatnego, oprocentowanego
konta; w przypadku JST trzeba będzie prowadzić rachunki dla wszystkich jednostek budżetowych,
co oznacza w przypadku Warszawy ok. 1000 jednostek (rozliczają się z urzędem przez deklaracje
cząstkowe),
 konieczność dostosowania programów informatycznych do mechanizmu podzielonej płatności należy stworzyć mechanizm umożliwiający przepływ VAT-u między jednostkami budżetowymi
a urzędem gminy/powiatu/województwa (np. środki z VAT z kont cząstkowych przepływałyby
automatycznie na rachunek centralny gminy/ powiatu/województwa),
 konieczność rozwiązania problemu VAT-u w przypadku zadań zleconych w sytuacji, gdy dotacja
nie zostanie przekazana/kontrahent nie zapłacił za usługę/towar, a jest obowiązek zapłaty podatku,
 konieczność rozstrzygnięcia charakteru środków zgromadzonych na rachunkach w kontekście
obowiązku sprawozdawczości (są poza sprawozdawczością, a miasto/ gmina jest właścicielem
środków).
W związku z dużą liczbą uwag i brakiem odpowiedzi ze strony projektodawców, Zespół nie wydał opinii.
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego
od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej również nie został zaopiniowany. Jak wskazali projektodawcy, projekt jest
jeszcze w trakcie konsultacji międzyresortowych. Opinia zostanie wydana po zapoznaniu się z ostateczną
wersją dokumentu.

Ogólnopolskie organizacje samorządowe, wchodzące w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, w tym Związek Powiatów Polskich, w maju 2017 roku, zwróciły się do
przewodniczących Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów
Publicznych Sejmu RP – w związku z zaplanowanym na 6 czerwca br. połączonym posiedzeniem
Komisji, na którym rozpatrywane było sprawozdanie podkomisji dotyczące rządowego projektu
ustawy nowelizującej ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych (druk 1409), o odrzucenie
zaproponowanej w sprawozdaniu podkomisji zmiany 4 w brzmieniu:
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4) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz
zamówienia publiczne podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2, na podstawie kryterium zgodności
z prawem, gospodarności i rzetelności.
Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji
rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana
jest także z uwzględnieniem kryterium celowości.”
Przepis w takim brzmieniu będzie niezgodny z art. 171 Konstytucji RP, który stanowi, że:
„1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.
Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów
i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.”
Wniosek był dodatkowo umotywowany faktem, iż proponowana zmiana jest odejściem od treści projektu
nowelizacji, uzgodnionej przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zdaniem Strony
Samorządowej KWRiST należało utrzymać stan obecny, który brzmi:
„Art. 5. 1. Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz
zamówienia publiczne podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2, na podstawie kryterium zgodności
z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji
rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana
jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.”
Na połączonym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Finansów Publicznych 6 czerwca
2017 r. przyjęto sprawozdanie podkomisji, w którym utrzymano niekonstytucyjny zapis rozszerzający
kryteria nadzoru JST przez RIO o gospodarność i rzetelność. Zignorowano wniosek ogólnopolskich
organizacji JST o odrzucenie tego punktu. Za tym antysamorządowym zapisem głosowali posłowie PiS,
w tym m.in.: Anna Milczanowska (b. prezydent Radomska), Tadeusz Cymański (b. burmistrz Malborka),
Andrzej Kosztowniak (b. prezydent Radomia) i Wojciech Murdzek (b. prezydent Świdnicy).

19 czerwca 2017 r., za pośrednictwem pisma skierowanego do Prezesa Zarządu Unii Metropolii
Polskich i Prezesa Zarządu Związku Miast Polskich, Rafał Bruski złożył rezygnację
ze współprzewodniczenia Zespołowi ds. Finansów Publicznych KWRiST.
Argumentując R. Bruski wskazywał, że decyzja związana jest „(…) z przyjęciem przez Sejm ustawy
o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i zmianie niektórych innych ustaw.” Dodawał, że
„(…) przyjęcie ustawy w obecnym kształcie jest kolejnym etapem działań skierowanych przeciwko
samorządom”.
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„Od początku obecnej kadencji parlamentu jesteśmy świadkami kampanii mającej na celu podważenie
zaufania wśród obywateli, a także wielu zmian w prawie, bardziej lub mniej wpływających na samorządy” –
tłumaczył w piśmie Rafał Bruski. „Wszystkie one mają wspólny mianownik – więcej kompetencji państwa
ograniczających kompetencje samorządów” – dodawał.
Rafał Bruski pełnił funkcję współprzewodniczącego zespołu od maja 2015 r.

26 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zespół pozytywnie zaopiniował wszystkie
przedłożone przez stronę rządową projekty.
Opinię pozytywną uzyskały:
 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.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku
dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
 Projekt stanowiska Rządu do dokumentu KE pn. Wniosek Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę
1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe w odniesieniu do niektórych przepisów w dziedzinie opodatkowania pojazdów
COM(2017) 276.
Warunkową pozytywną opinię otrzymał projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu. Ustalono, że strona samorządowa będzie mogła zgłosić uwagi do ostatecznej
wersji projektu.
W sprawach różnych przedstawiciele strony samorządowej podnieśli m.in. problemy dotyczące
sprawozdawczości zadań zleconych w przypadku wydatkowania środków wyższych niż otrzymana dotacja,
umożliwienia samorządom uzupełnianie niewystarczającej dotacji na zadania zlecone z własnych środków
na krótki termin, jeśli przekazana transza nie wystarcza na wypłaty obywatelom, np. na 500+, nie narażając
samorządów na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wiceminister poinformowała, że
kwestie zadań zleconych będą szeroko konsultowane, również z MSWiA w celu rozwiązania zgłoszonych
problemów.
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28 czerwca 2017 r. samorządowcy wszystkich szczebli zaapelowali do Prezydenta Andrzeja Dudy,
jako kluczowego uczestnika procesu legislacyjnego, o skierowanie ustawy dotyczącej
Regionalnych Izb Obrachunkowych do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej
zgodności z Konstytucją (w trybie art. 122 ust. 3 Ustawy Zasadniczej).
W piśmie z 28 czerwca br. czytamy:
Szanowny Panie Prezydencie,
w dniu 8 czerwca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, którą
w ubiegłym tygodniu Senat przyjął bez poprawek. Ustawa ta była przedmiotem dyskusji na spotkaniu
Prezydenta RP z Parlamentarzystami i samorządowcami podczas pobytu w Gliwicach 6 czerwca br.
Ustawa została uchwalona przez Sejm w wersji kompromisowej w stosunku do pierwotnego sprawozdania
Podkomisji, nadal jedna odmiennie niż w projekcie rządowym, uzgodnionym ze Stroną Samorządową
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Rozszerzony zakres kontroli RIO jest obecnie
następujący:
„Art. 5. 1. Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz
zamówienia publiczne podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2, na podstawie kryterium zgodności
z prawem i rzetelności.
2. Kontrola gospodarki finansowej jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–6, w zakresie tytułów
określonych w art. 72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1870, z późn. zm.) dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium gospodarności.
3. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji
rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana
jest także z uwzględnieniem kryterium celowości.”;
Przepis w takim brzmieniu jest niezgodny z art. 171 Konstytucji RP, który stanowi, że:
„1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.
2. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów
i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.”
Izby kontrolują gospodarkę finansową JST w celu sprawowania nad nimi nadzoru, którego kryterium jest
jasno określone w Konstytucji. Prawo do prowadzenia kontroli w szerszym zakresie posiada jedynie
Najwyższa Izba Kontroli (art. 203 ust. Konstytucji). Dotychczasowe brzmienie art. 5 ustawy również
rozszerzało zakres kontroli RIO, jednak tylko w odniesieniu do zadań zleconych, co jest zgodne
z powszechnie przyjętą doktryną.
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Nie odnosząc się do merytorycznego znaczenia nowych zapisów, w tym do zakresu osiągniętego
kompromisu w stosunku do pierwotnych wniosków poselskich, nie ulega wątpliwości, że ustawa znacząco
wykracza poza postanowienie art. 171 Konstytucji.
W tej sytuacji - nawiązując do kierunkowych wniosków z naszego spotkania z Panem w dniu 23 maja br. Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwraca się do Pana
Prezydenta, jako kluczowego uczestnika procesu legislacyjnego, o skierowanie tej ustawy do Trybunału
Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją (w trybie art. 122 ust. 3).

12 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji –
odmówił podpisania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw i przekazał ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.
Kwestia poddana pod ponowne rozpatrzenie przez Sejm dotyczy wprowadzanej ustawą możliwości
natychmiastowego odwołania wójta (burmistrza albo prezydenta miasta), rozwiązania zarządu powiatu lub
województwa, jak też możliwości natychmiastowego zawieszenia organów poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego, w tym rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, w związku z negatywną
opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie programu postępowania naprawczego. Zasady realizacji
programów postępowania naprawczego określa art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, który wskazuje przesłanki wezwania do opracowania programu, procedurę jego przyjęcia,
wymagania, jakie powinien spełniać program, oraz obostrzenia mające zastosowanie w trakcie jego
realizacji.
Obecnie opinia negatywna izby do programu postępowania naprawczego niweluje jedynie możliwość
samodzielnego uchwalenia budżetu przez jednostkę samorządową. W takich przypadkach budżet ustala
regionalna izba obrachunkowa.
Istnieje wątpliwość, czy proponowany tryb odwołania albo zawieszenia organu jednostki samorządowej,
w połączeniu z rozszerzeniem o kryterium gospodarności przedmiotowego zakresu kontroli spraw
finansowych samorządu, nie stanowi nadmiernej ingerencji w samodzielność jednostek samorządu
terytorialnego.
Decyzja Prezydenta RP odpowiada na apel środowisk samorządowych, w tym Związku Powiatów Polskich.

29 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
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W porządku obrad znalazły się:
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od
spadków i darowizn od niektórych podatników.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku
dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na
cele mieszkaniowe.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie licytacji elektronicznej
w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych
z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych
z udziałem środków europejskich.
 Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne
ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”.
Wszystkie projekty zostały uzgodnione.
Współprzewodniczący ze strony samorządowej przedstawił stanowisko Zarządu ZMP w sprawie zadań
zleconych, przygotowane na podstawie raportu pokontrolnego NIK. Członkowie zespołu uznali, że
należałoby omówić tę kwestię na jednej z najbliższych KWRiST. Resort finansów poinformował, że będzie
prowadzić prace analityczne dot. poruszanego problemu. W lipcu br. skierowano pismo do MSWiA, by
powołać zespół i wspólnie przygotować standaryzowanie zadań i zrobić kalkulację kosztów.

19 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych
KWRiST.
Strona rządowa wniosła o zdjęcie z porządku obrad projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Do projektu w toku konsultacji zgłoszono liczne uwagi. Projekt powróci na
posiedzenie Zespołu w nowej wersji.
Strona samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących
realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, z wnioskiem, by przed posiedzeniem plenarnym Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projektodawca przesłał końcowy projekt wraz z uwagami
m.in. Związku Powiatów Polskich aby dofinansowaniem z Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników
powiatowych urzędów pracy obok wynagrodzenia zasadniczego objąć również dodatek stażowy.
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Strona samorządowa uzgodniła również projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz ustawy Prawo o miarach oraz drugi projekt dotyczący ustawy vat-owskiej, a także projekty
rozporządzeń:
 w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej;
 w sprawie stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.
 w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru
Należności Publicznych.

28 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST.
Zespół uzgodnił:
 projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Należności
Publicznoprawnych;
 projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdania podatkowego
organów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Strona samorządowa zaakceptowała również kryteria podziału w 2017 r. kwoty z rezerwy subwencji. W tym
miejscu warto nadmienić, że ponownie beneficjentami rezerwy będą również powiaty prowadzące Domy
Pomocy Społecznej.
W odniesieniu do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości
budżetowej projekt został uzgodniony z tym zastrzeżeniem, że z powodu krótkiego terminu na opiniowanie
projektu będą jeszcze spływać uwagi. Jednocześnie przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazali, że
liczą na współpracę strony samorządowej w pracach nad zmianami, które rozpoczną się w przyszłym roku.
Na Zespole omówiono także problematykę art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawicielka
Ministerstwa Finansów omówiła prezentację, z której wynika, że resort zamierza uwzględnić większość
zgłaszanych przez stronę samorządową postulatów, dotyczących modyfikacji indywidualnego wskaźnika
zadłużenia, jednocześnie do niektórych rozwiązań proponując odpowiednie vacatio legis.
W sprawach różnych omówiono również zgłoszony przez ZPP problem oprocentowania na rachunkach
bankowych dotacji na realizację zadań. Ministerstwo Finansów podtrzymało swoje stanowisko wyrażone
w piśmie z maja 2017 r. ZPP jednak wskazało ponownie na nieracjonalność resortu. Uzgodniono, że
propozycja zmian zostanie przekazana Minister Teresie Czerwińskiej.
Przedstawiciel ZPP podniósł również problem wprowadzonego 27 listopada do projektu ustawy
o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia
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nieruchomości przez władze komunistyczne od 1944 r., przepisu przewidującego partycypację
samorządów w zasilaniu Funduszu Reprywatyzacji. Dodany w projekcie art. 19 wskazuje cyt. „Jednostki
samorządu terytorialnego będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości przejętej, o której mowa
w art. 2 pkt 4, w związku z którą zrealizowano prawo do rekompensaty w rozumieniu art. 2 pkt 2,
przekazują równowartość połowy wypłaconego osobie uprawnionej świadczenia pieniężnego
wymienionego w art. 18 ust. 1 pkt 2 na rzecz Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników”. Przepis ten został
dodany na wyraźne życzenie resortu finansów.

11 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zespół uzgodnił:
 projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia
ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz
pomoc na infrastrukturę lokalną;
 projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku
dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) będących
wynagrodzeniem za wyręczanie administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa
publicznego;
Odnośnie przedłożonego przez Ministra Sprawiedliwości projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych
krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości przez władze komunistyczne od
1944 r., Zespół nie opiniował projektu. Przedstawiciele Ministerstwa zadeklarowali przyjęcie niektórych
uwag i przesłanie nowego tekstu do 12 grudnia, tak aby strona samorządowa mogła go omówić na swoim
posiedzeniu i podjąć decyzję. Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
ustalono ze stroną rządową, iż w związku z zastrzeżeniami natury finansowej, odbędzie się dodatkowe
spotkanie robocze w celu wypracowania rozwiązań w projekcie ustawy, które zagwarantują samorządom
odpowiednie bezpieczeństwo finansowe.
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Administracja publiczna i bezpieczeństwo obywateli
4 lutego 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena
w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządów.
Organizatorem wydarzenia był samorząd województwa podkarpackiego. Udział wzięli w nim
samorządowcy z całej Polski: wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci miast, marszałkowie, radni
wszystkich szczebli samorządu. Przedstawiciele wszystkich ogólnopolskich korporacji samorządowych,
w tym Związku Powiatów Polskich, który reprezentowali m.in.: Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu, Starosta
Bocheński; Robert Godek, wiceprezes Zarządu, Starosta Strzyżowski; Krzysztof Nosal, wiceprezes
Zarządu, Starosta Kaliski; Wojciech Dzieciuch, Wicestarosta Sandomierski; Rudol Borusiewicz, dyrektor
Biura ZPP.
Nie zabrakło także strony rządowej. Obecna była Beata Szydło, prezes Rady Ministrów; Sebastian
Chwałek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji; Dawid Lasek, wiceminister sportu i turystyki;
wiceministrowie rozwoju: Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak. Do Jasionki przybył ponadto Markku
Markkula, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów; Rob Jonkman, przewodniczący grupy
Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów oraz Neva Sadikoglu-Novaky,
sekretarz generalna EKR w Komitecie Regionów.
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Głównym celem spotkania było omówienie znaczenia i roli regionów w Unii Europejskiej oraz relacji rządu
i samorządu w kontekście realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Witając gości, Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego podkreślał, że Podkarpacie
wielokrotnie korzystało ze środków unijnych. Zapowiadał, że region ten ciągle planuje zrównoważony
rozwój w oparciu o środki unijne.
Premier Beata Szydło powoływała się na swoją przeszłość samorządową. Podczas pracy w JST wiele się
nauczyła. – Wszyscy ci, którzy pracują w samorządzie, wiedzą, że samorząd to jest doskonała szkoła
życia. W samorządzie człowiek poznaje nie tylko zasady zarządzania, ale praktycznie styka się z każdą
dziedziną życia, która dotyczy lokalnej społeczności – podawała.– Samorząd to ludzie, to lokalna
społeczność, która na danym terenie podejmuje decyzje o swojej przyszłości – tłumaczyła. Zaznaczała, że
w samorządach pracują ludzie przygotowani do pełnienia najwyższych stanowisk w państwie i w biznesie.
A Polska potrzebuje kadr na wszystkich szczeblach zarządzania państwem. - Musimy otworzyć tę ścieżkę
kariery również i z tego powodu, żeby pomyśleć, by ci najlepsi nie mieli pokusy zatrzymywania się tylko
w jednym miejscu, w swoim samorządzie - zaznaczyła. To powód dla którego rząd planuje przeprowadzić
zmiany w kadencyjności w samorządach.

- Samorząd jest doskonałą kuźnią kadr, ludzi, którzy są przygotowani do pełnienia najwyższych stanowisk
w państwie, którzy są przygotowani do pełnienia odpowiedzialnych stanowisk w biznesie, którzy są
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przygotowani do pełnienia odpowiedzialnych stanowisk w administracji – mówiła premier rządu Beata
Szydło podczas spotkania z samorządowcami.
Dzięki nim ludzie, którzy są świetnie przygotowani, którzy sprawdzili się, jako zarządzający w samorządach
będą mogli pójść o szczebel wyżej. Będą mogli swoje talenty realizować w kolejnych szczeblach
samorządu czy pójść do administracji państwowej.
Premier Beata Szydło podkreśliła, że fundamentem myślenia Prawa i Sprawiedliwości w jakim kierunku
powinien rozwijać się samorząd jest idea zrównoważonego rozwoju. - To jest szansa dla każdego bez
względu na to, gdzie mieszka, czym się zajmuje i co robi, dla każdej miejscowości, dla każdego regionu
i szczególnie mocne wsparcie dla najsłabszych - mówiła.
Jak podawała premier, inna jest rola rządu, inna jest rola wojewodów, a jeszcze inna jest rola samorządów,
ale te organy muszą się wzajemnie przenikać, muszą się rozumieć, muszą ze sobą współpracować.
W ocenie Beaty Szydło, potrzebna jest współpraca rządu i samorządu przy realizacji reform edukacji
i zdrowia. Apelowała do samorządowców o zaangażowanie się w realizację Planu na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.
Markku Markkula przypomniał czym jest Europejski Komitet Regionów. Zaznaczał, że liczy się każdy,
nawet najmniejszy region i jego problemy oraz oczekiwania. Przyznał, że w świetle Brexitu pojawiają się
pewne zagrożenia i należy myśleć o wspólnej przyszłości, żeby idee przekładały się na budowę wspólnego
domu.

4 lutego 2017 r. podczas Noworocznego Spotkania Samorządów w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się
spotkanie szefów korporacji samorządowych z Premier Rządu Beatą Szydło.
Przedstawiciele rządu wysłuchali pytań i problemów przedstawianych przez przedstawicieli samorządów.
W specjalnie zorganizowanym spotkaniu ze strony rządowej udział wzięli: premier Beata Szydło;
Sebastian Chwałek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji; Adam Hamryszczak, wiceminister
rozwoju; Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.
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Z ramienia Zarządu Związku Powiatów Polskich obecni byli: Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu, Starosta
Bocheński oraz Robert Godek, wiceprezes Zarządu, Starosta Strzyżowski.

14 lutego 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Administracji i Bezpieczeństwa
Obywateli KWRiST. W agendzie spotkania były dwa podstawowe punkty: pierwszy dot. opinii dla projektu
ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych
ustaw, drugi – obejmujący diagnozę i perspektywy poprawy sytuacji w zakresie dostępu do informacji
publicznej oraz powtórnego wykorzystania informacji publicznej.
Przed posiedzeniem Zespołu przedstawiciele strony samorządowej sformułowali i przesłali do resortu wiele
postulatów i propozycji ulepszenia aktualnie obowiązującej ustawy. Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji
nie odnieśli się do nich. Poinformowali, że oczekują jednolitego, obszernego materiału z opisem
konkretnych problemów. Wówczas warto będzie rozważyć powołanie zespołu roboczego, którego celem
byłoby przygotowanie nowelizacji ustawy w taki sposób, by z jednej strony zachować zasadę jawności
działalności władzy publicznej, z drugiej zaś – by odpowiedzieć na oczekiwania podmiotów zobowiązanych
do udostępnienia informacji publicznej. Jak bowiem zauważył przedstawiciel MSWiA problem ze
stosowaniem ustawy mają nie tylko samorządy, lecz także urzędy centralne, w tym resort administracji.
Potwierdziło to zastrzeżenia zgłaszane m.in. przez Związek Powiatów Polskich co do jakości norm
zawartych w aktualnie obowiązujących przepisach.
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Samorządowcy zobowiązali się do zredagowania jednolitego zestawienia uwag i przesłania go do
Ministerstwa Cyfryzacji. Zgodnie z ustaleniami ze stroną rządową, temat zostanie podjęty na najbliższym
posiedzeniu Zespołu.

22 lutego 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się kolejne
posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Obradom współprzewodniczyli – Sebastian Chwałek, wiceminister w resorcie administracji i spraw
wewnętrznych oraz Krzysztof Iwaniuk, wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, wójt
gminy Terespol.
Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, Starosta Makowski
oraz Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP.
Tym razem w porządku obrad na pierwszym miejscu znalazły się sprawy różne. Rozpoczęła je dyskusja
dotycząca poselskiej propozycji zmian do ustawy Prawo ochrony środowiska, która dotyczyła Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jak zaznaczył Krzysztof Iwaniuk, strona samorządowa chce być partnerem w tworzeniu aktów prawnych,
które jej dotyczą – niezależnie od tego, kto jest ich pomysłodawcą. Dlatego w ocenie samorządowców
dobrze byłoby, aby regułą posiedzeń KWRiST stało się także rozmawianie na temat projektów poselskich.
Strona samorządowa chce omawiać takie kwestie jak ordynacja wyborcza czy ustrój miasta stołecznego
Warszawy. Jak deklarował Krzysztof Iwaniuk, samorządowcy są w stanie przyjechać nawet na specjalne
spotkanie, jeśli będzie na nim mowa o żywotnych interesach samorządu.
Wiceminister Sebastian Chwałek zadeklarował, że w miarę możliwości takie debaty będą przeprowadzane
na KWRiST. Jak mówił, rząd jest gotowy do pogłębionych dyskusji. Zaznaczył jednak, że nie ma
możliwości ograniczania posłom inicjatywy ustawodawczej ani ingerowania w proces legislacyjny.
Jeśli chodzi o wspomniany projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska, to zyskał on ocenę negatywną
strony samorządowej. – Proponowane w druku 1127 przez grupę posłów PiS zmiany przewidują przejęcie
pełnej kontroli przez administrację rządową nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska,
pozbawiając samorządy województw wpływu na ich pracę – wyjaśniał Mieczysław Struk, marszałek
województwa pomorskiego.
Marszałek Mieczysław Struk przypomniał także o tym, że Związek Województw RP przygotował
ekspertyzy prawne potwierdzające, że projekt łamie fundamentalne zasady, takie jak zasada
subsydiarności.
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W odpowiedzi, Mariusz Gajda, wiceminister środowiska przyznał, że resort popiera proponowane przez
grupę posłów zmiany. Przygotowywane jest także stanowisko rządu w tej sprawie. Jak podawał, głównym
powodem akceptacji przez resort środowiska projektu nowelizacji jest redukcja kosztów funkcjonowania
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej. – Ogranicza się liczbę członków rad nadzorczych z 7 do 5, co daje
oszczędności ok. 1 mln 200 tys. zł rocznie w skali kraju – wyliczał. - Ogranicza się też liczbę członków
zarządu wojewódzkich funduszy maksymalnie do dwóch. Podczas gdy dziś jest to nawet do 5 osób, które
pobierają wysokie wynagrodzenia. Nie ma takiej potrzeby – dodawał. Te ostatnie cięcia z kolei mają dać
nawet do 7 mln oszczędności rocznie. Tak zaoszczędzone pieniądze mogą być wykorzystane w walce
z niską emisją np. na dofinansowanie do wymiany kotłów. Celem noweli jest również przyspieszenie
i uproszczenie procedur powoływania członków funduszy, a w efekcie usprawnienia pracy tych organów,
co również zasługuje na poparcie.
Odnosząc się do naruszeń prawa, jakie ma nieść projekt, Mariusz Gajda stwierdził, że: Wojewódzki
fundusz ochrony środowiska jest co prawda samorządową osobą prawną, ale nie jest to jednostka
samorządu wojewódzkiego. Swoje zadania wykonuje w oparciu o umowy cywilnoprawne. Jak uzasadniał,
projektowana ustawa nie ingeruje w wykonywanie przez samorząd wojewódzki zadań z zakresu ochrony
środowiska. Nie narusza tym samym art. 16 ust. 2 Konstytucji RP.
Wiceminister podał jeszcze więcej argumentów stojących za poselską propozycją. Zarzucił bowiem
wojewódzkim funduszom uznaniowe przyznawanie środków. Powołał się przy tym na swoje doświadczenia
z czasów, kiedy zasiadał w radach nadzorczych jako przedstawiciel ministra. Ponadto oskarżył fundusze
o nierealizowanie ogólnokrajowych celów ochrony i dbałości o środowisko. Przytaczał dość ogólne
przykłady, w których to miał głosować przeciwko takim decyzjom, ale nikt go, jako ministra oczywiście nie
słuchał. – Minister środowiska nie miał żadnego, poza obserwacyjnym, wpływu na działanie wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska. Wiele zadań funduszy było nieskoordynowanych a nawet chybionych.
Przykładem jest smog.
Broniąc wojewódzkich funduszy, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu przypomniał, że ich funkcjonowanie
ma bardzo długą tradycję a z ich środków zrobiono wiele dobrego. Działania proponowane w projekcie
zmierzają zaś do centralizacji państwa. Argumenty dotyczące redukcji kosztów nie są dla niego
przekonujące. - Dyskusja dotyczy tego, kto będzie miał władztwo nad środkami funduszy – mówił. Prosił
też o konkrety naruszeń.
Ripostując wiceminister Mariusz Gajda powołał się na dobrze znaną mu sytuację sprzed kilku lat, kiedy
wojewódzki fundusz ochrony środowiska przyznał dużą dotację dla Sopotu na wykonanie kanalizacji pod
deptakiem od Łazienek Północnych w kierunku Kamiennego Potoku. Kanalizację, zdaniem wiceministra,
zbudowano dla restauracji przy deptaku, nie przyznano za to środków na budowę kanalizacji dla
okolicznych biednych gmin.
- Pana argument jest wręcz śmieszny – komentował Jacek Karnowski, który wyjaśnił, że w podanym
przez ministra przykładzie chodziło o kanalizację deszczową, a nie sanitarną. - Do deszczówki trudno
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podłączyć punkty gastronomiczne – powiedział prezydent Sopotu. - Chce pan wywrócić sprawę ustrojową,
podając błędne argumenty. – Być może chodziło o kanalizację deszczową – przyznał wiceminister.
W obronie samorządów stanął również Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. - Chciałem prosić pana
ministra i wszystkich państwa, byśmy nie brali złych przykładów w debacie publicznej i nie zachowywali się
w taki sposób, jak zachował się przed chwilą pan minister – podawał. – Jako samorządowcy na co dzień
jesteśmy oskarżani przez niektórych, że jesteśmy bandytami, złodziejami, tworzymy sitwy, kliki, etc. Tego
typu oskarżenia padają w przestrzeni publicznej bez faktów, merytorycznych argumentów.
- To nie atak na samorząd a na pewne zjawiska występujące przy funkcjonowaniu funduszu – bronił się
Mariusz Gajda. Dyskusja trwała.
- Jeśli Narodowy Fundusz będzie dobrze funkcjonował i nie będzie wydawał środków na poszukiwanie wód
geotermalnych w różnych miejscach, to być może stworzy szereg programów wspólnie z województwami,
by realizować program antysmogowy – podkreślał marszałek Mieczysław Struk. Odnosząc się do
oszczędności, marszałek zaproponował, aby obniżyć wynagrodzenia członkom rad nadzorczych. W jego
ocenie zyska się na tym znacznie więcej środków niż przy propozycjach poselskich.
Na zakończenie Krzysztof Żuk, prezydent Lublina zauważył, że nie byłoby tej trudnej dyskusji, gdyby
sprawa reformy funduszy po prostu stanęła na KWRiST. Natomiast wiceminister Mieczysła Gajda
zapowiedział, że w przygotowywanym właśnie stanowisku rządowym do poselskiego projektu zostaną
wzięte pod uwagę argumenty samorządowców.
W sprawach różnych poruszono także kwestię smogu. – Wszyscy walczą ze skutkami - maski, bezpłatne
przejazdy komunikacją publiczną. To nic nie daje – podnosił Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej.
W jego ocenie należy pochylić się nad konkretami, czyli tym, czym się pali i w czym się pali. Przykładem
kraju, który poradził sobie z tym problemem są Czechy, które wprowadziły stosowne zakazy (w zakresie
jakości pieców i paliwa – zakaz sprzedaży flotów i mułów). Zachodzi potrzeba, aby zaczął pracować
powołany już wcześniej specjalny zespół ds. jakości powietrza KWRiST.
Marek Wójcik prosił ministra finansów oraz ministra edukacji narodowej o pilne działania operacyjne
związane z wdrażaniem reformy edukacji. Wiele jest bowiem wątpliwości praktycznych JST w tym zakresie.
W dalszej części odbyło się opiniowanie projektów aktów prawnych, z czego 32 projekty zaopiniowano
pozytywnie, 13 zostało odesłanych na zespoły robocze i jeden uzyskał opinię negatywną.

21 marca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wśród tematów omówiono
uprawnienia straży gminnej.
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Podczas posiedzenia członkowie Zespołu analizowali następujące projekty aktów prawnych:
 Projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych
z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, który został
zaopiniowany pozytywnie.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz
niektórych innych ustaw, który nie został zaopiniowany z uwagi na etap prac legislacyjnych –
projekt jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać ochrona przechowywanego i przewożonego zabytku wpisanego na Listę
Skarbów Dziedzictwa - projekt został zaopiniowany pozytywnie.
 Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - projekt nie został zaopiniowany; Zespół
zobowiązał projektodawców do sprawdzenia możliwości nadania straży miejskiej uprawnień do
kontroli i nakładania mandatów za palenie paliwami niskiej jakości lub w piecach niespełniających
norm w związku z uchwałami podjętymi przez sejmiki województw – bez konieczności
nowelizowania ustawy.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, cofający zniesienie obowiązku
meldunkowego - projekt został uzgodniony.
Dodatkowo, Zespół postanowił, że kwestia dostępu do informacji publicznej będzie omawiana na co drugim
posiedzeniu, by Zespół mógł zapoznać się z wypracowanymi rozwiązaniami.

29 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło
się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Obradom współprzewodniczyli – Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz
Marek Olszewski, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, wójt gminy Lubicz. Związek
Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, Starosta Makowski, Rudolf
Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.
O niepokojących zmianach
Na wniosek strony samorządowej, posiedzenie rozpoczęła dyskusja na temat niepokojących zmian
w ustroju samorządowym, takich jak ograniczanie kadencyjności czy dążenie do centralizacji państwa.
Wiele obaw i wątpliwości zostało wyartykułowanych podczas Forum Samorządowego, które odbyło się
16 marca w Warszawie, o czym poinformował stronę rządową Marek Olszewski.
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Marek Olszewski wyjaśniał, że działania związane z centralizowaniem zadań publicznych nie są w ocenie
przedstawicieli samorządów do pogodzenia z tym ustrojem państwa, do którego przywykli, tworząc
samorząd przez 27 lat. Jednocześnie zaznaczył on, że strona samorządowa widzi konieczność dokonania
zmian w prawie, o co od lat postuluje, proponując utworzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu
Terytorialnego. Natomiast, co podkreślał Marek Olszewski, proces legislacyjny musi odbywać się
z poszanowaniem reguł konstytucyjnych, bo to są pewne elementarne zasady, których obrona jest
potrzebna, i które powinny być przestrzegane dla dobra wszystkich obywateli państwa polskiego.
Następnie głos zabrali przedstawiciele poszczególnych korporacji samorządowych.
Adam Struzik, wiceprezes Zarząd Związku Województw RP, marszałek województwa mazowieckiego
zwracał uwagę na przeniesienie na podstawie poselskiego projektu, odpowiedzialności za wojewódzkie
ośrodki doradztwa rolniczego ponownie do Ministerstwa Rolnictwa. O tym, że samorządy województw nie
będą już uczestniczyły w procesie zagospodarowania środków finansowych pochodzących z odpisu od
totalizatora sportowego przeznaczonych na bazę sportową, samorządy dowiedziały się z listu ministra
sportu. Czynności te będą odbywały się wyłącznie przez Ministerstwo. Adam Struzik wspomniał także
o poselskim projekcie ustawy Prawo ochrony środowiska, który prowadzi do upaństwowienia wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmiana spowoduje, że samorządy województw będą
zbierały środki finansowe na korzystanie ze środowiska, ale nie będą miały realnego wpływu na ich
wydatkowanie. To zaś wpłynie na możliwości kreowania polityki ekologicznej na poziomie województw.
Marszałek przypomniał ponadto, że strona samorządowa chciałaby, aby wszystkie projekty, nie tylko
rządowe, które dotyczą samorządów, były opiniowane przez KWRiST.
Krzysztof Żuk, członek Zarządu Unii Metropolii Polskich, prezydent Lublina przybliżył przyjęty przez Unię
apel o opanowanie chaosu przy projektowaniu zmian ustrojowych w samorządzie terytorialnym. Ponadto
przypomniał, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
Komisja rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa
wobec samorządu terytorialnego, a także sprawy dotyczące samorządu terytorialnego znajdujące się
w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których Rzeczpospolita Polska
należy. Jak podawał, podkreślenie słowa państwa oznacza m.in. analizowanie wszystkich aktów prawnych,
także poselskich na forum Komisji.
Jacek Karnowski, członek Zarządu Związku Miast Polskich, prezydent Sopotu zwracał uwagę na reformę
oświaty, która, jak tłumaczył powoduje chaos i przerzucanie odpowiedzialności za jej organizację na
samorząd, a także generuje koszty. Podnosił także kwestie tworzenia metropolii warszawskiej na siłę przy
jednoczesnym odmawianiu tworzenia metropolii na przykład na Pomorzu.
Zbigniew Deptuła przypominał, że jak do tej pory powiaty wszystkie zadania zlecone wykonują
odpowiedzialnie i dobrze. Dlatego z niepokojem patrzą na zapowiedzi zmian w prawie. W szczególności
dotyczy to zmian w powiatowych urzędach pracy. Podobnie jak i likwidacji powiatowych inspektoratów
nadzoru budowlanego, która nie tylko zmniejszy nadzór, ale wygeneruje dodatkowe koszty związane m.in.
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z koniecznością dojazdu inspektora okręgowego do inwestycji. Niekorzystne są także zmiany mające na
celu odzespolenie stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz odebranie starostom nadzoru nad stacjami
kontroli pojazdów. Jednocześnie Zbigniew Deptuła, zadeklarował, że starostowie są skłonni przyjmować
więcej nowych zadań zleconych, przy zapewnieniu adekwatnych do ich realizacji środków.
Wojciech Długoborski, prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, zastępca burmistrza gminy Chojna,
podkreślał rolę KWRiST, jako miejsca właściwego do omawiania wszelkich spraw dotyczących samorządu.
Zygmunt Frankiewicz, prezes Zarządu Związku Miast Polskich, prezydent Gliwic posługując się
statystykami, udowadniał, że zmiany w Ordynacji wyborczej nie przyniosą pozytywnych efektów.
Władze państwowe
Do przedstawionych argumentów strony samorządowej odniósł się minister Mariusz Błaszczak.
Przypomniał, że zarówno samorządowcy, jak i rząd, działają na podstawie i w granicach prawa. Podkreślał,
że prawa nie stanowi KWRiST, tylko parlament RP. W jego ocenie wszystkie projekty, które wychodzą
z rządu, są skonsultowane ze stroną samorządową. Natomiast posłowie mają prawo do wnoszenia
projektów aktów prawnych, czego nie wolno im odbierać. W odniesieniu do ograniczania kadencyjności
w samorządach, minister powiedział, że nikt nie jest niezastąpiony, ani przypisany do jednego miejsca –
wiedzę można wykorzystywać w różnych miejscach. W ocenie ministra, dwie kadencja zapewniają
stabilność zarządzania. Odnosząc się do zarzutów samorządowców o upaństwowieniu, Mariusz
Błaszczak stwierdził, że nie należy przeciwstawiać rządu samorządowi, a samorządu rządowi, gdyż
zarówno rząd jak i samorząd to władze państwowe, wybierane przez obywateli. Dyskusja tyczy się jedynie
podziału kompetencji między rządem i samorządem.
Projekty uzgodnione
 Projekt programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021 wraz z projektem
uchwały Rady Ministrów (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać ochrona przechowywanego i przewożonego zabytku wpisanego na Listę
Skarbów Dziedzictwa.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie typów szkół
artystycznych publicznych i niepublicznych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 Projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych
z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Ministerstwo
Sprawiedliwości).
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji).
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 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sposobu i warunków organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie licytacji elektronicznej
w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Ministerstwo Finansów).
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań
lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz
uczestników studiów doktoranckich.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD 175) (Ministerstwo Zdrowia).
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Poleskiego Parku Narodowego (Min.
Środowiska).
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji
geologicznej.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Min.
Infrastruktury i Budownictwa).
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli Wojewódzkich
Ośrodków Ruchu Drogowego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury
kolejowej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli ośrodków szkolenia
kierowców.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu
Obliczenia Opłaty.
Na zespoły robocze Komisji trafiły:
 Projekt zmian Umowy Partnerstwa (Ministerstwo Rozwoju).
 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz
niektórych innych ustaw (Ministerstwo Sprawiedliwości).
 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt
pracowniczych oraz ich elektronizacją (Ministerstwo Rozwoju).
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 Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (UD 125)
(Ministerstwo Zdrowia).
 Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności gruntów (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa).
 Propozycja podziału rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust.1 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach JST.

26 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie
plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obradom współprzewodniczyli –
Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Marek Olszewski, przewodniczący
Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, wójt gminy Lubicz.
Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, Starosta
Jędrzejowski, Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.
Prawo do sprzeciwu
W sprawach różnych minister Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę na to, że 6 maja br. w Warszawie
planowana jest manifestacja, w której wezmą m.in. udział samorządowcy. W jego ocenie problemem jest
to, że organizuje ją Platforma Obywatelska. Szef MSWiA pytał stronę samorządową, czy nie widzi
sprzeczności w tym, że w spór polityczny zaangażowani są przedstawiciele gmin, miast, powiatów, czy
województw, a nie politycy. Pytał też, czy udział w wydarzeniu organizowanym przez konkretną partię nie
jest przekroczeniem kolejnych granic apolityczności samorządu.
W odpowiedzi Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej KWRiST, dyrektor biura Związku Miast
Polskich przypomniał, że 16 marca br. w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe, w którym udział
wzięli przedstawiciele samorządów – ci, którzy chcieli, z przedstawicielami PiS włącznie. Wtedy też
zawiązał się Samorządowy Komitet Protestacyjny, który protestuje nie przeciwko rządowi, a zmianom
legislacyjnym, które zmierzają do centralizacji niektórych spraw w państwie. Andrzej Porawski zauważył,
że ten spór ma charakter polityczny, gdyż rożne partie mają różne podejście do funkcjonowania państwa.
PiS ma koncepcję państwa bardziej scentralizowanego niż inne partie, do czego ma prawo. Jednocześnie
samorządowcy mają prawo się jej sprzeciwiać i protestować.
Jak tłumaczył sekretarz, na Komisji Wspólnej samorządowcy będą się sprzeciwiać zgłaszając uwagi do
projektów. Jednak część osób chce wziąć udział w marszu, nie pod szyldem takiej, czy innej partii
politycznej, tylko jako Samorządowy Komitet Protestacyjny, który jest jednym z partnerów marszu, tak jak
Związek Nauczycielstwa Polskiego, czy korporacje prawnicze. Nie będzie to manifestacja antyrządowa,
a polityczna. Andrzej Porawski przypomniał też, że samorządowcy w przeszłości, pod rządami innych
partii również organizowali protesty, walcząc o swoje prawa.
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W ocenie Mariusza Błaszczaka udział wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i marszałków województw
w manifestacji organizowanej przez PO, oznacza zaangażowanie także mieszkańców w walkę z rządem.
Będzie to miało zły wydźwięk medialny.
Andrzej Porawski zapewnił jednak, że samorządowcy będą protestować w sprawach, w których zajęli
stanowiska, a nie w tych, które dotyczą Platformy Obywatelskiej.
Marek Olszewski przypomniał natomiast, że poprzednie posiedzenie Komisji Wspólnej poświęcone było
wyjaśnieniu co w zmianach prawa nie podoba się przedstawicielom samorządów. Podkreślił, że
samorządowcy starają się działać w oderwaniu od partii, a wielu z nich jest bezpartyjnych. Przykładem
apartyjnego działania jest w jego ocenie działalność Związku Gmin Wiejskich RP.
Jacek Karnowski, członek Zarządu Związku Miast Polskich, prezydent Sopotu zauważył, że manifest
musiał ze względów formalnych zostać zgłoszony. Gdyby to korporacje samorządowe tego dokonały,
a dołączyła się Platforma Obywatelska, to także mogłoby zostać źle odebrane. Odnosząc się do zarzutów
ministra Błaszczaka o polityczności samorządowców, prezydent Karnowski zwrócił uwagę na to, że
przedstawiciele rządu także występują w imieniu partii, czego nikt im nie odbiera, gdyż jako jej
przedstawiciele byli w wyborach wybierani.
Zygmunt Frankiewicz, prezes Zarządu Związku Miast Polskich, prezydent Gliwic nie zgodził się z tym, że
samorządowiec biorący udział w proteście automatycznie wpisuje do Platformy Obywatelskiej
mieszkańców swojej wspólnoty lokalnej. Przyznał przy tym, że sam jest zwolennikiem merytorycznych
dyskusji, które uważa za skuteczniejsze niż uliczne protesty.
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego przypomniał z kolei deklaracje premier Beaty
Szydło, mówiące o tym, że rząd będzie wsłuchiwał się w głos ludzi. Podobnie jak i prezydenta RP, który
zapewniał, że prawo do referendów będzie szanowane. Tymczasem w jego ocenie rzeczywistość okazuje
się być inna – co ma na przykład miejsce w związku z organizacją referendum w sprawie reformy oświaty.
Krzysztof Żuk, członek Zarządu Unii Metropolii Polskich, prezydent Lublina podkreślił, że celem działania
rządu i samorządu jest dobro mieszkańców. Samorządy poparły i przyjęły na przykład sztandarowy
program rządu – 500 plus – dla dobra mieszkańców, co dowodzi ich sprawnemu działaniu. Pytał, czy
w podobny sposób nie można było przeprowadzić reformy oświaty.
Polityka spójności
Na wniosek strony samorządowej pod obrady Zespołu ds. Infrastruktury trafi projekt ustawy o zmianie
ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. Będzie on dyskutowany bez wydawania opinii przez
KWRiST, gdyż taka już zapadła, jednak w trakcie późniejszego procesu legislacyjnego nastąpiły istotne
zmiany, które w ocenie strony samorządowej wymagają jeszcze dalszej rozmowy.
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Opinię pozytywną otrzymały:
 Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne
akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków
komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
 Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy
wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania
w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia
przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie agencji zatrudnienia.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmiany nazwy
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia
w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz
warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach
i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy
społecznej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowowychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
socjoterapii,
specjalnych
ośrodków
szkolno-wychowawczych,
specjalnych
ośrodków
wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
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 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie
egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów: publicznej
placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego
ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej
lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat, oraz
przypadków, w jakich osoba, która ukończyła szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki
przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru zastawów skarbowych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku
dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów
stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 Program Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego 2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie w sprawie sporządzenia
projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie w sprawie sporządzenia
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.
 Projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk:
Debry, Dolina Środkowego Wieprza, Gościeradów, Zarośle, Dolina Łętowni, Przełom Wisły
w Małopolsce, Dolina Wieprz, Terespol, Horodysko, Las Orłowski, Rogów, Sawin, Borowa Góra,
Guzówka, Kumów Majoracki, Posadów, Putnowice, Żmudź, Łabunie, Szczecyn.
 Podział rezerwy subwencji ogólnej w 2017 r. powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Na zespoły trafiły następujące projekty:
 Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz
niektórych innych ustaw.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadectwa pracy.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych
ustaw.
 Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności gruntów.
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 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje
typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020.
Opinię negatywną otrzymał
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku
dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

20 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa
Obywateli KWRiST.
W porządku obrad znalazły się dwa projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: w sprawie trybu
wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne oraz
czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.
Na pytanie strony samorządowej projektodawcy zapewnili, że niezadowolony z pracownika pracodawca
(wg projektu – również JST), będzie mógł zwolnić pracownika wg dotychczas obowiązujących zasad.
Finalnie oba projekty zostały uzgodnione.
Poza ww. aktami wykonawczymi, członkowie Zespołu analizowali przygotowane przez Ministerstwo
Cyfryzacji założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Ten dokument również otrzymał opinię
pozytywną.

19 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego. 16 projektów z pozytywną opinią, 2 z negatywną, 5 Komisja uzgodni w trybie obiegowym,
a 9 trafi na zespoły robocze – to bilans tego posiedzenia.
Obradom współprzewodniczyli Sebastian Chwałek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz
Mieczysław Struk, reprezentujący Związek Województw RP, marszałek województwa pomorskiego.
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Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, Starosta Makowski;
Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, Starosta Jędrzejowski; Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura
ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Dużą część spotkania poświęcono rozmowie na temat Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
Na wniosek ZMP resort środowiska przedstawił informację na temat prowadzonych i planowanych działań
edukacyjnych związanych z wejściem w życie od 1 lipca br. rozporządzenia w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Kolejnym z omawianych podczas posiedzenia projektów był projekt nowelizacji ustawy o drogach
publicznych. Strona samorządowa zaopiniowała go pozytywnie, jednak zgłosiła pewne postulaty.
Przedstawił je Andrzej Porawski, sekretarz KWRiST, dyrektor biura Związku Miast Polskich. Po pierwsze
wnosił, aby wszystkie drogi obronne zostały zaliczone do kategorii dróg krajowychi żeby ich zarządcą była
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Druga propozycja dotyczyła tego, aby uporządkowana
została kategoryzacja dróg, czyli aby przypisanie danej drogi do kategorii było zgodne z definicją zawartą
w ustawie.
W odpowiedzi na pierwszy wniosek dyrektora Andrzeja Porawskiego, Agnieszka Krupa, zastępca
dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wyjaśniła, że ze
względu na potrzeby zgłaszane przez służby wojskowe i ministra obrony narodowej powstał projekt ustawy,
który umożliwia, aby do dróg o znaczeniu obronnym zostały zaliczone również drogi, które w tym
momencie są drogami powiatowymi, czy gminnymi.
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- Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że będzie to rozszerzenie zadań dla samorządów, dlatego też te
zmiany łączą się ze zmianami, które są proponowane w art. 19 ustawy o drogach publicznych, które
wyraźnie wskazują, że zadania na drogach obronnych będą finansowane z budżetu państwa ze środków
pozostających w dyspozycji ministra obrony narodowej – tłumaczyła.
Do drugiego postulatu Andrzeja Porawskiego pozytywnie odniósł się Tomasz Żuchowski, wiceminister
infrastruktury i budownictwa, który obiecał, że takie prace zostaną wykonane.
Strona samorządowa negatywnie oceniła projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę Rady
Ministrów nr 154/2015 z 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz projekt rozporządzenia Rady
Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania
dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg
powiatowych i gminnych.
Jak wyjaśnił Andrzej Porawski, zdaniem strony samorządowej kryteria i sposób rozdziału środków
powinien być taki jak dotychczas. Minister Tomasz Żuchowski wyraził chęć prowadzenia dalszych
rozmów na temat wymienionych projektów.
Komisja zajęła się także projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych
gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz
niektórych gmin. Strona samorządowa oceniła go pozytywnie, jednakże z wyłączeniem zmian dotyczących
granic Konina i Ostrołęki. Tu bowiem przedstawiciele strony samorządowej mieli rozbieżne zdania. Zarząd
Związku Miast Polskich popiera propozycję poszerzenie granic tych miast, co wyraził w stanowisku
z 6 lipca br.
Innego zdania są przedstawiciele gmin wiejskich. Obecny na posiedzeniu KWRiST Stanisław Godzina,
wójt gminy Rzekuń przekonywał, że zmiana granic Ostrołęki spowoduje zerwanie dotychczasowych więzi
społeczności lokalnej. Wskazywał także na kłopoty, z którymi zmierzyć się może budowa elektrowni. –
Gmina Rzekuń pod moim kierunkiem przeprowadziła wszystkie niezbędne procedury związane
z uzyskaniem pozwoleń na budowę dla tej inwestycji. Z doświadczenia wynika, że przynajmniej kilkuletnie
procedury związane z ewentualnym opracowaniem nowego MPZP przez Miasto Ostrołęka mogą
spowodować, że budowa zostanie skutecznie zablokowana na kilka lat – tłumaczył.
Ryszard Nawrocki, wójt gminy Stare Miasto odniósł się do kwestii zmian granic Konina. Wskazywał, m.in.
że negatywnie wpłyną one na inwestycje prowadzone przez gminę.
Samo rozporządzenie powinno zostać wydane do 31 lipca, aby mogło wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

178

www.zpp.pl

Zaangażowanie ZPP w wybrane inicjatywy i wydarzenia

Projekty, które uzyskały pozytywną opinię:
 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku
Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej
w dziedzinie patomorfologii.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego
zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz
szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz
wykreśleń z tego rejestru.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania
przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wydawania orzeczeń i opinii przez
zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu
prezentacji.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów oraz wymagań dla tablic.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania
niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych
gmin.
Negatywną opinię uzyskały:
 Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia
8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

www.zpp.pl

179

Zaangażowanie ZPP w wybrane inicjatywy i wydarzenia

 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na
przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych.
W trybie obiegowym Komisja rozpatrzy:
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazów, wniosków
i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów
dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu,
odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenia należności Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków o wypłatę
zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi funduszu.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych
innych ustaw.
Na zespoły robocze trafiły:
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania
zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez
względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności
według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie państw, do których
obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy
dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłaty
dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na
pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
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 Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym
niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania.
 Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

25 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzeniu Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa
Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W jednym z punktów obrad poddano
dogłębnej analizie projekt „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020” wraz
z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie jego przyjęcia.
Strona samorządowa zgłosiła następujące wątpliwości:
 planowanym działaniem jest m.in. „Przygotowanie i wdrożenie przepisów umożliwiających
pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku
udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych” – dotychczas procedura wydatkowania środków publicznych do kwoty 30 tys. euro nie
podlegała pod przepisy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. To rozwiązanie zwiększa
możliwości składania zawiadomień do prokuratury;
 zapowiadane jest także działanie „przygotowanie i wdrożenie przepisów prawnych w zakresie
ochrony tzw. sygnalistów”, co w przyszłości może się wiązać z koniecznością stworzenia
odpowiednich systemów przepływu informacji i ochrony pracowników, którzy będą zgłaszali sygnały
o potencjalnych zagrożeniach (szczegóły zostaną ustalone w przyszłych aktach prawnych);
 program przewiduje analizę i raportowanie danych dotyczących zjawisk korupcyjnych, nie jest
jednak w treści tego dokumentu zapisane, czy dane te będą przekazywały same podmioty
prowadzące kontrole, czy poszczególne jednostki administracji, w tym JST – wiązałoby się to
z dodatkowymi zadaniami dla pracowników urzędu.
Zadecydowano, że projekt zostanie zaopiniowany przez KWRiST na posiedzeniu plenarnym, po
przekazaniu odpowiedzi resortu i CBA na pytania i wątpliwości zgłoszone w toku posiedzenia.
Ponadto zaopiniowano pozytywnie projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu
ustalania i trybu wypłacania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową świadczenia pieniężnego
oraz trybu postępowania w tych sprawach.

30 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego. 38 projektów z opinią pozytywną, jeden z negatywną, sześć skierowanych na zespoły
robocze, jeden Komisja rozpatrzy w trybie obiegowym – to bilans tego posiedzenia.
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Obradom współprzewodniczyli – Sebastian Chwałek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
oraz Adam Struzik, wiceprezes Zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa
mazowieckiego.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, Starosta Makowski;
Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, Starosta Jędrzejowski oraz Rudolf Borusiewicz, dyrektor
Biura ZPP.
Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania było stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich
w sprawie dotacji na zadania zlecone, które zostało wydane po przeprowadzeniu kontroli NIK w tym
zakresie.
W raporcie Najwyższej Izby Kontroli stwierdza m.in., że proces standaryzacji obliczania dotacji celowej na
obsługę spraw obywatelskich przeprowadzono nierzetelnie, ponieważ przy szacowaniu stawki
roboczogodziny, uwzględnione zostały jedynie koszty wynagrodzenia pracowników realizujących zadania
zlecone. Zdaniem NIK, powyższy zestaw wydatków był niepełny, gdyż nie uwzględniał wydatków
rzeczowych - bieżących i majątkowych, wydatków na odprawy i nagrody jubileuszowe, kosztów
administracyjnych związanych z obsługą zadania.
NIK podkreśla, że rolą dotacji celowej jest pokrycie wszystkich wydatków, których poniesienie jest
uzasadnione koniecznością realizacji zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego.
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Dlatego też przyjęta metodologia powinna stanowić wynik rzetelnych analiz i pozwalać – zgodnie z wolą
ustawodawcy - na pokrycie przez realizujących zadania zlecone wszystkich niezbędnych kosztów. NIK
zaleca ponowne zweryfikowanie i uzupełnienie metodologii opracowanej przez Ministerstwo Finansów,
w taki sposób, aby mogła ona stać się narzędziem dla realizacji ustawowo uregulowanych zasad
wydatkowania środków publicznych.
Dlatego ZMP chce rzetelnego policzenia wszystkich kosztów zadań zleconych, a także umożliwienia
wykazywania ich dofinansowania ze środków własnych JST w sprawozdawczości budżetowej.
Wiceminister rozwoju i finansów, Teresa Czerwińska obiecała zająć się kompleksowo tą kwestią. Ale, jak
poinformowała, najpierw chce dokonać analizy, a potem szczegółowej standaryzacji zadań zleconych i ich
kompleksowej wyceny. Jej zdaniem wykazywanie w sprawozdaniach środków dokładanych przez
samorządy do zadań zleconych powinno być efektem tych prac, a nie odwrotnie. W ocenie minister Teresy
Czerwińskiej konieczna będzie współpraca resortu finansów z innymi ministerstwami, ponieważ nadzór nad
prawidłowym wykonywaniem zadań i szczegółowe informacje mają dysponenci poszczególnych części
budżetowych.
Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej, dyrektor biura ZMP zwracał uwagę na to, że
samorządy dopłacają do zadań zleconych od wielu lat i nie chcą czekać, aż zostanie przeprowadzona
standaryzacja zadań zleconych, bo z doświadczenia wynika, że ten proces jest długi. Efekt tego jest taki,
że chociaż samorządy wciąż dopłacają do zadań rządowych, to informacja o tym nie występuje publicznie.
Adam Struzik przypomniał, że samorządowcy zwracali się o standaryzację zadań zleconych już do
poprzedniego rządu. Jednak problem ten nie został rozwiązany. W jego ocenie dopłacanie do zadań
zleconych jest powodem procesów sądowych między stroną samorządową, a rządową, im szybciej zatem
te sprawy zostaną uregulowane, tym lepiej. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że niektóre regionalne izby
obrachunkowe kwestionują wydatki JST na dofinansowanie zadań zleconych. Komisja Wspólna podjęła
decyzję, że pierwsze prace dotyczące problemu odbędą się na zespole ds. finansów KWRiST.
Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej zgłosił postulat nowelizacji przepisów, które umożliwiłyby
fakultatywne przyznawanie nagród pieniężnych wieloletnim małżonkom przez samorządy. Jak podawał,
często samorządy wręczając medale takim osobom, starają się dać im jeszcze drobne gratyfikacje
finansowe. Jednak takie decyzje znajdują przykry finał w sądzie, gdyż wszystkie sądy orzekają, że ani
organ stanowiący, ani wykonawczy gminy, nie ma do tego upoważnienia.
Minister Sebastian Chwałek obiecał zająć się propozycją, którą określił jako bardzo ciekawą.
Stanisław Bodys, burmistrz Rejowca Fabrycznego reprezentujący Unię Miasteczek Polskich zaapelował
w imieniu wszystkich samorządów o dokonanie przeglądu prawa związanego z zarządzaniem kryzysowym.
- Jest to temat na czasie. Przechodzimy różne stany klęsk. Nawałnice, deszcze, tudzież inne zjawiska
stwarzają dużo problemów. Widzimy i mamy, zarówno strona rządowa, jak i samorządowa, doświadczenia,
co należy zrobić, żeby ten proces zarządzania kryzysowego, udoskonalić, poprawić – mówił.
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Sebastian Chwałek poinformował, że 29 sierpnia 2017 r. minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak
skierował do premier Beaty Szydło projekt powołania międzyresortowego zespołu, który przygotuje
rekomendacje dotyczące działania systemu zarządzania kryzysowego. - Faktycznie zauważyliśmy pewne
wątpliwe, albo zbyt słabe strony w niektórych miejscach, na różnym etapie, będzie to przeanalizowane –
tłumaczył minister. Podziękował także za zainteresowanie strony samorządowej i chęć współpracy. –
Myślę, że będzie to oczywiście możliwe – ocenił. - Ostatnie wydarzenia pokazały, że mimo posiadanych
procedur i systemów ostrzegawczych, zawsze gdzieś znajduje się jakieś wąskie gardło, w niektórych
miejscach znowu zawiódł człowiek prawdopodobnie i efekty takie, czy inne mogliśmy obserwować – dodał.
Jak powiedział minister Sebastian Chwałek, Mariusz Błaszczak dokonał modyfikacji instrukcji do
wypłacania odszkodowań, poszerzając możliwość wypłaty odszkodowań na tych terenach o kolejne
budynki gospodarcze w gospodarstwie domowym. - Do tej pory było można otrzymać odszkodowanie tylko
za jeden budynek gospodarczy. W tej chwili będą to wszystkie budynki do kwoty 100 tys. zł łącznie zaznaczył.
Zwrócił się również z prośbą do samorządów o przyspieszenie składania wniosków do wojewody
o wsparcie finansowe. Zapewniał, że wojewodowie dysponują już tymi środkami na kontach i czekamy na
to, aby przekazać je obywatelom.
Adam Struzik wskazał, że na terenie regionów dotkniętych nawałnicami znajduje się wiele lasów
prywatnych, niektóre z nich uległy przeszło 80-proc. zniszczeniom. Dlatego marszałek zapytał, czy rząd
przewiduje wsparcie dla takich osób. - To są nasi rolnicy, którzy mają lasy, więc prosilibyśmy, jeżeli trwają
prace, o uwzględnienie tego. Często los tych rodzin będzie zależał od tego, czy oni zdołają odbudować te
gospodarstwa czy nie – tłumaczył Adam Struzik.
W odpowiedzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski zaznaczył,
że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zauważyło ten problem i przeznaczyło 35 mln zł na
posprzątanie wyłomów i wywrotów znajdujących się na prywatnych terenach.
- W tej chwili nadleśniczowie kontaktują się z odpowiednimi starostami i na terenie danego nadleśnictwa
jest ustalana średnia kwota, za którą można posprzątać taki teren. Będzie ona odbiciem stawek
panujących w lasach państwowych. Taki rolnik nawiązuje kontakt i podpisuje umowę ze specjalistyczną
firmą na posprzątanie swojego zdewastowanego lasu, następnie zgłasza to do nadleśnictwa i upoważniony
przedstawiciel nadleśnictwa przyjeżdża w teren, potwierdza posprzątanie określonej powierzchni i zostaje
mu wypłacona ustalona kwota – wyjaśnił. Z jego informacji wynika, że istnieje możliwość częściowego
sprzątania i rozliczania terenów. Ponadto firmy sprzątające zostały uczulone na to, aby tak zawierać
umowy z rolnikami, by termin płatności został odroczony w czasie.
Adam Struzik nadmienił również, że szereg samorządów przekazuje także dotacje na remonty budynków
użyteczności publicznej.
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Podczas posiedzenia strona samorządowa przedstawiła swoje stanowisko w sprawie działań naprawczych
gminy Ostrowice. Strona samorządowa zauważa, że użycie terminu likwidacja w stosunku do gminy –
podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, zdefiniowanej jako jej mieszkańcy oraz terytorium – jest
niefortunne. - W świetle art. 4 ustawy o samorządzie gminnym „Rada Ministrów tworzy, łączy, dzieli i znosi
gminy oraz ustala ich granice”. Zgodnie z przepisami ustawy decyzje rządu w tych sprawach podlegają
konsultacjom z zainteresowanymi, przede wszystkim z mieszkańcami jednostek podziału terytorialnego,
których dotyczą zmiany. Włączeniu Ostrowic stanowczo sprzeciwiają się organy gminy Drawsko
Pomorskie, która musiałaby przejąć również długi i problemy znoszonej gminy. Mieszkańcy obu gmin na
razie w ogóle nie byli konsultowani – wynika ze stanowiska.
- Gmina jest oczywiście odpowiedzialna za to, że nadmiernie się zadłużyła, ale uważamy, że w takim
samym stopniu odpowiedzialna jest regionalna izba obrachunkowa, ponieważ zadłużenie gminy nie
powstało bez wiedzy RIO – wyjaśniał Andrzej Porawski. W związku z tym samorządowcy proponują, aby
rząd przed podjęciem decyzji, rozważył oddłużenie Ostrowic. Jak podał Sebastian Chwałek, planowane
są rozmowy z przedstawicielami Drawska Pomorskiego i wojewodą. – Wspólnie zastanowimy się, co dalej,
bo nie ma chętnych na pokrycie tego długu, który został zaciągnięty przez samorządowca – zapowiedział.
Negatywną opinię strony samorządowej zyskał projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki
w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Samorządowcy uważają,
że projekt centralizuje wydawanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Jarosław Stawiarski, wiceminister sportu i turystyki tłumaczył jednak, że na poziomie centralnym,
urzędnicy pracujący w jego resorcie lepiej podzielą środki z funduszu niż przedstawiciele samorządów.
Kolejne posiedzenie plenarne KWRiST zaplanowano na 27 września br.
Lista projektów uzgodnionych:
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie licytacji elektronicznej
w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku
dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na
cele mieszkaniowe.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od
spadków i darowizn od niektórych podatników.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych
z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych
z udziałem środków europejskich.
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 Projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do
dysponowania częstotliwością.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.
 Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów
pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych
z centralnej ewidencji pojazdów.
 Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku
o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców.
 Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie centralnej ewidencji kierowców.
 Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej
ewidencji pojazdów.
 Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom
obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań
technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań
rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań
z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań
rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań
rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
 Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych
z centralnej ewidencji pojazdów.
 Projekt Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie
w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych
warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania
wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zadań wiodących
ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu realizacji w szkołach
towarzyszących środków edukacyjnych, które służą zapewnieniu prawidłowej realizacji programu
dla szkół „Szkoła z witaminą”.
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 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych.
 Projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
Roztoczańskiego Parku Narodowego.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu
finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego
programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali
powstałych przy udziale tego finansowania.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach
związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu nieruchomości
przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
 Projekt ustawy Prawo Przedsiębiorców.
 Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne
ustawy pakietu „Konstytucji Biznesu”.
 Projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.
 Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorcy.
 Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania
żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową świadczenia pieniężnego oraz trybu
postepowania w tych sprawach.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy
wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz
wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek.
Na zespoły robocze skierowane zostały:
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy
o ochronie przyrody.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
ograniczania poziomu masy tych odpadów.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
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 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Opinia negatywna:
 Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.
Komisja w trybie obiegowym rozpatrzy Projekt „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata
2018-2020” wraz z projektem uchwały RM.

27 września 2017 r. odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego. 15 projektów z opinią pozytywną, sześcioma zajmą się zespoły robocze, jeden z opinią
negatywną i jeden wróci na Komisję Wspólną – to bilans tego posiedzenia.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obradom
współprzewodniczyli – Sebastian Chwałek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Andrzej
Porawski, sekretarz strony samorządowej Komisji, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.
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Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, Starosta Makowski;
Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, Starosta Jędrzejowski; Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura
ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.
Kto zapłaci za przyłącza
Podczas spotkania strona samorządowa zgłosiła kilka problemów, o których będzie chciała dyskutować
z rządem. Jednym z nich jest kwestia pobierania przez samorządy opłat od mieszkańców za przyłączenie
do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zgodnie z wytycznymi Roberta Hernanda, zastępcy prokuratora
generalnego, prokuratorzy analizują zgodność z prawem uchwał ustalających warunki podłączenia do
gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i ogólnej. W ocenie Prokuratury Krajowej taka opłata
nie może być pobierana. Tymczasem samorządy wskazują, że Sąd Najwyższy w uchwale składu
7 sędziów z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt III SK 56/15 uznał, iż koszty budowy przyłącza wodociągowego
lub kanalizacyjnego od sieci do budynku obciążają całkowicie osobę zainteresowaną. Temat ten zostanie
omówiony na posiedzeniu zespołu ds. infrastruktury Komisji.
„Nie” dla zmian w inspekcji sanitarnej
Strona samorządowa wydała negatywną opinię projektowi ustawy o zmianie ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.
Jak tłumaczył Grzegorz Kubalski, projekt jest kolejną próbą permanentnego dążenia do tego, ażeby jak
najwięcej organów mających powiązanie z samorządem terytorialnym wyłączyć spod samorządu
terytorialnego i stworzyć piony podległe pod określony resort.
- Na ten moment Konstytucja wyraźnie wskazuje, że państwo polskie jest zbudowane na fundamencie
zasady subsydiarności. A zasada subsydiarności wymaga jednak bezpośredniego udziału poszczególnych
wspólnot lokalnych i regionalnych w pełnieniu zadań administracyjnych, również dotyczących szeroko
rozumianego bezpieczeństwa. A w tym przypadku bezpieczeństwa sanitarnego – mówił.
Podkreślał również, że z uzasadnienia projektu nie wynika w czym obecnie funkcjonujący system nie
pozwolił na efektywne reagowanie na zagrożenia w zakresie szeroko rozumianego działania inspekcji
sanitarnej. Nie ma bowiem dowodów świadczących o tym, aby inspekcja nie radziła sobie z wykonywaniem
zadań.
W ocenie samorządowców projekt jest nie tylko sprzeczny z Konstytucją, ale i ze Strategią
Odpowiedzialnego Rozwoju, która kładzie nacisk na terytorializację polityk publicznych. Projekt zaś
odchodzi od tej zasady.
Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny odpowiadając na zarzuty samorządowców, stwierdził,
że nie widzi żadnego konfliktu z Konstytucją.
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- Przy porządkowaniu pionowym inspekcji byłoby prawdziwe partnerstwo ze starostą, a nie byłoby
podległości, jeśli mówimy o partnerstwie – zapewniał.
Jak tłumaczył, dziś inspektor powiatowy powoływany jest przez starostę i z tego względu nie może
nadzorować podległych mu obiektów, co wiąże się z wieloma niegodnościami. Zmiana natomiast ma
pozwolić inspektorom na kontrolę obiektów znajdujących się na ich terenie.
Finanse OSP
Przy okazji omawiania projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i o wolontariacie
strona samorządowa zwróciła uwagę m.in. na problem badań lekarskich, które muszą przejść członkowie
ochotniczych straży pożarnych. W przypadku, gdy są nimi tacy, którzy jednocześnie pracują w państwowej
straży pożarnej, kontrolę przechodzą podwójnie, co nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Krzysztof
Hejduk, zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zapowiedział, że odbędą się prace
nad zmianą właściwych przepisów. Dyskutowano także o wysokich kosztach posiadania i przeglądów
sprzętu OSP. Minister Sebastian Chwałek przyznał, że potrzebna jest pogłębiona rozmowa na temat
systemu dystrybucji środków w OSP.
Komercjalizacja PKP
Posiedzenie zakończyło rozpatrywanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i ustawy o transporcie kolejowym. Celem
projektu jest m.in. ułatwienie funkcjonowania kolei oraz realizacji projektów inwestycyjnych.
W ocenie strony samorządowej niebezpieczna jest zawarta w projekcie nowa wykładnia przepisów
mówiących o przekazaniu gminom, podczas przekształceń ustrojowych, nieruchomości PKP. Projekt
potwierdzając prawa następców prawnych przedsiębiorstwa PKP do nabytych gruntów, stwarza
zagrożenie, że proces komunalizacji będzie mógł być negowany. - Boimy się, że zmiana odwracająca
przepis, który pozwolił na komunalizację może powodować roszczenia również w stosunku do tej
niewielkiej liczby nieruchomości, które zostały przez ostatnie 27 lat skomunalizowane – zauważył Andrzej
Porawski. Tłumaczył, że z tego względu niezbędne jest zapisanie w projekcie dwóch kwestii. Po pierwsze,
że procesy, które zakończyły się prawomocnie komunalizacją nie będą kwestionowane. Zmiany dokonane
na mocy przepisu z 1990 roku nie mogą zostać odwracane nowelizacją z 2017 r.
Drugą kwestią jest potrzeba zapisania przepisu, który pozostawiałby możliwość komunalizacji
nieruchomości będących własnością PKP w 1990 roku, lecz dzisiaj kolejom niepotrzebnych; potrzebnych
natomiast dla rozwoju danej społeczności lokalnej. Strona rządowa wyjaśniła jednak, że w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad rozwiązaniem pierwszego problemu, drugi jest już
zrealizowany artykułem 39 ust. 3. Z wyjaśnień resortu infrastruktury i budownictwa projekt ma
zabezpieczać kolej przed dziką komunalizacją, bez uwzględnienia potrzeb transportowych i strategicznych
państwa. Projekt został skierowany do zespołu ds. infrastruktury.
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Lista projektów uzgodnionych:
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu do
prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rezerwy
szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie
wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za
udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów.
 Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania
danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.
 Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty
ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
 Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci
elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów.
 Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony
Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i o wolontariacie.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz
wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych
ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (GUS).
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji
przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej.
 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2018-2023
pod nazwą "Wzmocnienie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie zdolności
reagowania na zagrożenia życia ludzkiego i środowiska naturalnego na morzu".
Na zespoły trafiły:
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi.
 Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju spraw,
w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony.
 Projekt kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej
w 2018 r.
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 Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za
pomniki przyrody.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego
„Polskie Koleje Państwowe” i ustawy o transporcie kolejowym.
Na kolejne posiedzenie Komisji przełożono:
 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.
Opinię negatywną otrzymał:
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.

3 października 2017 r. Zarząd Związku Powiatów Polskich przyjął stanowisko w sprawie systemu
zarządzania kryzysowego.
W przedmiotowym stanowisku czytamy:
„W ostatnich miesiącach na terenie całego kraju mamy do czynienia z anomaliami pogodowymi, mającymi
bezpośredni wpływ na zdrowie i życie mieszkańców, jak również powodującymi straty ekonomiczne.
W związku z powyższym Zarząd Związku Powiatów Polskich wnosi o podjęcie prac nad kompleksową
zmianą dotyczącą systemu zarządzania kryzysowego, który będzie z jednej strony odpowiednio
przygotowany legislacyjnie, a z drugiej będzie miał zapewnione stałe źródło finansowania.
W przypadku konieczności podejmowania działań kryzysowych, samorząd jest najbliżej mieszkańców,
przez co jego rola w zakresie pomocy jest nieoceniona. Niestety, w ostatnich miesiącach coraz częściej
zdarzają się nawałnice, huraganowe wiatry, gradobicia czy też długotrwała susza na niektórych terenach
naszego kraju. Według długoterminowych symulacji dotyczących zmian pogodowych, w najbliższych latach
istnieje duże ryzyko powtarzania się ww. sytuacji na terenie całej Polski. Mieszkańcy, jak i samorządowcy
potrzebują realnego mechanizmu wsparcia w działaniach na rzecz zabezpieczenia przed powodującymi
ogromne straty skutkami działania żywiołu.
Jednym z postulatów płynących z regionów jest m.in. uchwalenie narodowego programu odbudowy
i budowy małych zbiorników retencyjnych na rzekach. Powinien on być programem pomocowym dla
samorządów, którego celem winno być zabezpieczenia przed niekontrolowanym wylewaniem rzek poza
zbiorniki retencyjne czy - z drugiej strony - zabezpieczeniem rolników przed skutkami suszy.
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Kolejnym skutkiem zmian klimatycznych w naszym kraju stają się przerwy w dostawie prądu, które
pociągają za sobą brak zasięgu telefonii komórkowej. Łączność telefoniczna stanowi często jedyną
możliwość kontaktu z osobami poszkodowanymi przez działanie żywiołu. Jej brak stwarza realne
zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Należy zauważyć, że brak prądu unieruchamia
również dystrybutory na stacjach paliw, przez co kierujący nie mogą opuścić terenów narażając się na
jeszcze większe niebezpieczeństwo. Dlatego też zwracamy się o podjęcie działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i powodziowego, poprzez wzmocnienie roli samorządu
w procesie zarządzania kryzysowego.”

3 października 2017 r. Zarząd Związku Powiatów Polskich przyjął stanowisko w sprawie organów
nadzoru budowlanego.
W przedmiotowym stanowisku czytamy:
„Związek Powiatów Polskich stanowczo sprzeciwia się proponowanym w projekcie ustawy o organach
administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego faktycznemu odzespoleniu nadzoru budowlanego na
poziomie powiatu. Zgodnie z przedłożonym projektem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ma
powoływać wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, po zasięgnięciu opinii starosty, za zgodą
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przy czym opinia starosty nie będzie miała charakteru
wiążącego. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano iż cyt.: „Potrzeba dokonania takiej zmiany
wynikła z pojawiających się zastrzeżeń co do obiektywizmu powiatowego lub wojewódzkiego inspektora
nadzoru budowlanego w zakresie kontroli obiektów budowlanych należących lub realizowanych przez
organy powiatu czy wojewodę” przy czym projektodawcy nie wskazali ani jednego przypadku, w którym
tego rodzaju powiązanie realnie wpłynęłoby na nierespektowanie wymogów budowlanych w obiektach
należących do powiatów. Inwestycje realizowane przez powiaty służą realizacji zadań publicznych
i z reguły dotyczą obiektów powszechnie dostępnych dla mieszkańców. Oczywistym jest, że w interesie
powiatu jest przywiązywanie dużej wagi do tego, by obiekty te były bezpieczne i odpowiadały
obowiązującym warunkom technicznym.
Zwracamy uwagę, że zmiana zasad powoływania i odwoływania powiatowych inspektorów nadzoru
budowalnego na proponowaną w projekcie ustawy spowoduje, że zarzut braku obiektywizmu będzie
można odnieść w stosunku do obiektów budowalnych, będących w zarządzie ministerstwa właściwego ds.
budownictwa czy inwestycji o charakterze priorytetowym realizowanych z poziomu centralnego, z uwagi na
nadzór jaki minister właściwy do spraw budownictwa, będzie sprawował nad organami nadzoru
budowlanego.
Na końcu pragniemy zaznaczyć, że z niepokojem obserwujemy postępujące odchodzenie od modelu
administracji powiatowej zespolonej jaki został wprowadzony reformą ustrojową z 1998 r. Przypomnieć
należy, że zgodnie z założeniami reformy powiat miał być łącznikiem pomiędzy samorządami
a administracją rządową, natomiast scalenie na poziomie powiatu tzw. administracji specjalnych było
uzasadnione lepszą efektywnością w realizacji zadań publicznych przez samorządy.”
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25 października 2017 r. odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
36 projektów z opinią pozytywną, jeden z negatywną, 3 odesłane na zespoły, 2 rozpatrzy Komisja, jednym
zajmie się wyznaczona korporacja samorządowa – to bilans tego posiedzenia.

Obradom współprzewodniczyli – Sebastian Chwałek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
oraz Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej Komisji, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.
Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, Starosta Makowski;
Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.
Jakość powietrza
Na początku uczestnicy spotkania wysłuchali informacji Ministerstwa Środowiska o procedowanych lub
planowanych zmianach przepisów w zakresie dopuszczalnego poziomu spalin, smogu oraz wymiany
kotłów CO w gospodarstwach domowych. Kwestie te przedstawiła Kinga Majewska, zastępca dyrektora
Departamentu Ochrony Powietrza w resorcie.
Gabinety szkolne
Następnie Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informację na temat realizacji ustawy z 15 września 2017 r.
o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zrowotnej
w zakresie dofinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
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Jak powiedziała Anna Widarska, dyrektor Departamentu Matki i Dziecka resortu zdrowia, są jeszcze
niewykorzystane środki na wyposażenie gabinetów. Ministerstwo Zdrowia i Edukacji Narodowej rozesłało
ankiety do szkół i zbiera informacje na temat tego, kto jest zainteresowany takim wsparciem. Przygotowana
została także propozycja nowelizacji ustawy, w której stworzono możliwość skorzystania z dotacji
w szkołach, które do tej pory tego nie zrobiły. Ponadto rozszerzono zakres podmiotów, które mogą
aplikować o dotacje. Teraz oprócz JST (zadania własne) będą to wszystkie podmioty prowadzące szkoły
publiczne.
Podwyżki dla nauczycieli
Kolejną kwestią, którą omówiono podczas spotkania były planowane podwyżki dla nauczycieli.
Samorządowcy chcieli o nich rozmawiać, gdyż nie są przekonani, czy rzeczywiście wystarczy pieniędzy na
to, aby samorządy mogły je wypłacić wszystkim pedagogom.
Grzegorz Pochopień, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN
wyjaśnił, że zapowiadane zmiany rozpoczną się od 1 kwietnia 2018 r. Wtedy nauczyciele dostać mają 5 –
procentowe podwyżki. Kwota bazowa od 1 kwietnia przyszłego roku będzie więc wynosiła 2890, 57 zł.
W ślad za podwyżkami została konsekwentnie zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej.
Samorządowcy nie byli jednak uspokojeni. Zadawali szereg pytań. Zauważali też, że system finansowania
sprawia, że wielu z nich będzie miało mniejszą subwencję niż w poprzednim roku i to budzi irytację. Bo na
przykład zmniejszyła się liczba uczniów czy też zmieniła się struktura i inaczej subwencja dla danej JST
jest liczona.
O finansach
Strona samorządowa zgłosiła kilka propozycji tematów, na które chciałaby w niedługim czasie rozmawiać
ze stroną rządową. Wśród nich znalazł się postulat, aby na zespole ds. systemu finansów publicznych
KWRiST przedyskutowany został kształt art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Nawałnice
Wiele emocji strony samorządowej wzbudziły słowa wypowiedziane publicznie przez Mariusza
Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji, mówiące o tym, że samorządy nie sprawdziły się
w czasie nawałnic i nie można na nich polegać – w przeciwieństwie do służb państwowych.
Samorządowcy poczuli się nimi dotknięci. Przyznają, że w niektórych przypadkach zdarzyły się potknięcia
po ich stronie, ale JST w całej Polsce wykazały olbrzymią solidarność z mieszkańcami i samorządami
dotkniętymi skutkami nawałnic. Niedociągnięcia były także i po stronie służb podawanych przez szefa
MSWiA jako wzór.

www.zpp.pl

195

Zaangażowanie ZPP w wybrane inicjatywy i wydarzenia

Sebastian Chwałek stwierdził, że minister Mariusz Błaszczak na pewno nie kwestionował solidarności,
którą samorządy wykazały z mieszkańcami terenów poszkodowanych podczas sierpniowych nawałnic, czy
poszkodowanych wobec ostatniego orkanu Ksawery. W jego ocenie to, co minister miał na myśli, dotyczyło
konkretnych samorządów z terenów, które zostały poszkodowane. Mówił też o tym, że rząd przekazał
samorządom środki, które te powinni przekazać poszkodowanym, a nie wszyscy poszkodowani je do dziś
otrzymali. Zarzucał niektórym samorządom brak działań w sytuacjach kryzysowych.
Marek Olszewski przypominał, że jednostki samorządu terytorialnego także w przeszłości musiały radzić
sobie z kataklizmami. Problemem są kwestie formalne – formularze, komisje. Dlatego potrzebny jest
przegląd prawa i stworzenie procedur, które zadziałają w sytuacji kryzysowej.
Strona rządowa przypomniała, że powołany został międzyresortowy zespół, który diagnozował problemy
dotyczące działań podjętych po nawałnicach. Zostały one przypisane właściwym resortom. Sebastian
Chwałek zapowiedział, że ustalenia zespołu będą omawiane wspólnie z samorządowcami. Zdradził, że
rząd ma już przemyślenia w paru kwestiach dotyczących chociażby zabezpieczenia dostaw prądu,
instalacji wrażliwych, telefonicznych czy stacji benzynowych.
Repatriacja
Minister Sebastian Chwałek, który pełni także funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji
zaapelował do samorządów o zgłaszanie do niego informacji na temat ewentualnych możliwości
lokalowych samorządów w zakresie przyjmowania repatriantów. Było to ponowienie uprzedniej prośby
Premier Rządu, która to do tej pory nie spotkała się ze zbyt wysokim odzewem jednostek samorządu
terytorialnego.
– Moja prośba jest taka, żebyście państwo przejrzeli swoje możliwości ponownie. Musimy jeszcze co
najmniej kilka tysięcy naszych rodaków do Polski sprowadzić. Byłoby wskazanym, abyśmy wszyscy
uczestniczyli w tym procesie osiedlania na terenie Polski osób, które nie znalazły się za granicą z własnej
woli. Więc jeżeli ktoś posiada w swoich zasobach możliwości, to proszę o informację.
Zaopatrzenie w wodę
Samorządowcy poruszyli sprawę skierowania do Parlamentu projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – bez opinii Komisji Wspólnej. Andrzej
Porawski poinformował, że samorządowcy złożyli wniosek do marszałka Sejmu o odrzucenie projektu
w pierwszym czytaniu. W uzasadnieniu podali zarówno brak opinii KWRiST, jak i sprzeczność
z Konstytucją. Wskazywali ponadto na względy ekonomiczne.
Strona samorządowa chciałaby ponadto, aby strona rządowa (resort środowiska) zorganizowała spotkanie
w tej sprawie jeszcze przed zakończeniem prac legislacyjnych. Chcą na nim zaproponować, aby opłaty za
wodę płacone przez przedsiębiorstwa były kierowane do Wód Polskich, a opłaty wodociągowe, by zostały
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w gminach. Wtedy będą pieniądze na wyrównanie spółkom wodociągowym ubytków wynikających
z przyduszenia taryf i zwiększenia kosztów w związku z podwyższeniem opłaty środowiskowej za wodę.
Fundusz Pracy
Jednym z projektów, który uzyskał pozytywną opinię strony samorządowej był projekt ustawy
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. Przy czym
przedstawiciele samorządów mieli do niego pewne zastrzeżenia.
Związek Powiatów Polskich postulował, aby uwzględnić w nim dodatek stażowy, który jest elementem
obligatoryjnym wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy.
Związek Miast Polskich natomiast zwrócił uwagę na Fundusz Pracy. Marek Wójcik pytał o jego przyszłość.
W zasobach funduszu znajdują się bowiem niewykorzystane środki. - Przychody tego funduszu rosną.
W ubiegłym roku to było 12,1 mld zł, czyli o 1 mld więcej niż planowano. Niewykorzystane środki
z funduszu w ubiegłym roku wynosiły 6,2 mld zł, a na początku 2017 r. 7,3 mld zł. Według mojej oceny,
w 2019 roku oszczędności funduszu zrównają się z jednorocznymi wpływami na rzecz tego funduszu.
Głównym celem funduszu było wspieranie bezrobotnych i pracodawców. Obecnie sytuacja na rynku pracy
się poprawiła. Dlatego być może warto rozważyć, na co można przeznaczyć niewykorzystane środki.
Fundusz Pracy mógłby na przykład służyć na wsparcie dokształcania nauczycieli.
PROW
Komisja postanowiła, że o projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów
pomocy technicznej Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na roboczo zadecyduje Związek
Województw RP z resortem rolnictwa. Spotkanie w tej sprawie odbyło się 30 października 2017 r.
Koncesje na wydobycie węgla
Strona samorządowa nie wydała pozytywnej opinii projektowi ustawy o zmianie ustawy - Prawo
geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Samorządowcy uważają, że należy utrzymać
dotychczasowy system, w którym koncesja jest uzgadniana z gminami nie tylko w fazie początkowej, ale
też przy jej zmianach, a plan ruchu – opiniowany. Tymczasem projekt pozwala na uproszczenie tej
procedury w stosunku do zmian istniejących już koncesji polegających na ich wydłużaniu.
Reprezentujący Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Gmin Górniczych Jacek Krywult
tłumaczył, że Wszelkie zmiany koncesji powinny odbywać się w identyczny sposób jak jej wydanie.
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Rafał Misztal, zastępca dyrektora Departament Geologii i Koncesji Geologicznych w resorcie środowiska
wyjaśniał, że uproszenie procedury wynika z konieczności szybkiego przedłużania koncesji, a brak takiego
zabiegu może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Argumentem, którego użył było
także dobro samych górników i ich rodzin.
Strona samorządowa podkreśliła jednak, że samorządom zależy na mieszkańcach i nie chcą likwidować
kopalni. Gminy widzą natomiast potrzebę rozmawiania, przez co proces uzgadniania wydaje się niezbędny.
Po zamknięciu obrad odbył się jeszcze brifing prasowy z udziałem przedstawicieli samorządów.
Samorządowcy chcą, aby spotkania z mediami odbywały się po każdym posiedzeniu Komisji.
Pozytywną opinię otrzymały:
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych
innych ustaw.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty
zgonu.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu
państwa świadczeń opieki zdrowotnej.
 Projekt Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
lata 2014-2020 za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być
prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
 Projekt Wojewódzkiego Programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie WarmińskoMazurskim na lata 2018-2022.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu konkursu
na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród
pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego.
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 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciw-działania narkomanii.
 Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu
pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu
i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.
 Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu
z działów specjalnych produkcji rolnej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu Krajowej
Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznych.
 Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania
zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na
lata 2014-2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie
wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę
rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie
udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do
finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego
„Polskie Koleje Państwowe” i ustawy o transporcie kolejowym.
 Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie lokali obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc
w zakresie finasowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania
i remontów do 2023 r.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia
odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego programu ochrony wód
morskich.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.
Na zespoły trafiły:
 Projekt ustawy zmieniającej ustawę o scalaniu i wymianie gruntów.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umówo udzielenie świadczeń opieki
zdrowotnej.
Komisja rozpatrzy:
 Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Strony ze względu na rozbieżności nie uzgodniły:
 Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.
Ustalono natomiast, że Związek Województw RP zajmie się:
 Projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie
w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy
technicznej Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Od początku listopada 2017 r., niemal natychmiast po ukazaniu się projektu ustawy o jawności
życia publicznego, autorstwa Koordynatora Służb Specjalnych, ZPP aktywnie włączył się w proces
legislacyjny formułując szereg uwag.
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Projekt obejmuje trzy główne obszary dotychczas regulowane przez kilka odrębnych ustaw, a mianowicie:
dostęp do informacji publicznej, przepisy „antykorupcyjne” oraz oświadczenia majątkowe.
W procesie kolejnych prac nad projektem przedstawicielka ZPP brała udział w dwóch całodniowych
konferencjach uzgodnieniowych zorganizowanych przez projektodawców.
Uwagi ZPP zostały zgłoszone również w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego. Ponadto na posiedzeniu Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli
tejże Komisji, które odbyło się w dniu 21 listopada 2017 r., przedstawiciele ZPP dokładnie omawiali
i wyjaśniali zastrzeżenia Związku do projektu. W efekcie ww. działań, Minister Maciej Wąsik,
reprezentujący Koordynatora Służb Specjalnych, zaprosił stronę samorządową na spotkanie robocze.
Dla uzgodnienia jednolitego stanowiska, 30 listopada 2017 r., ZPP zorganizowało spotkanie przedstawicieli
strony samorządowej. Opracowano materiał, który został przedstawiony Ministrowi Maciejowi Wąsikowi
na spotkaniu, które odbyło się w MSWiA – 1 grudnia 2017 r. Wskutek merytorycznej dyskusji, Minister
Marek Wąsik zgodził się na wprowadzenie części uwag ZPP. Aktualnie projektodawcy przedstawili nową
wersję projektu, która jest analizowana przez prawników ZPP.

29 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
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Spotkanie miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obradom
współprzewodniczyli – Sebastian Chwałek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Andrzej
Porawski, sekretarz strony samorządowej Komisji, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.
Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, Starosta Makowski;
Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, Starosta Jędrzejowski; Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura
ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.
Zmiany w art. 243 ustawy o finansach publicznych
W sprawach różnych na początku omówione zostały kwestie finansowe. Wiceminister finansów Teresa
Czerwińska przedstawiła informację o działaniach resortu finansów w zakresie zmiany art. 243 ustawy
o finansach publicznych. Większość proponowanych zmian uwzględnia postulaty strony samorządowej.
Wśród zmian pojawia się m.in. możliwość restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu, uwzględnienie
w limicie tzw. niestandardowych umów oraz wszystkich wydatków na obsługę długu, wyeliminowanie
z limitu spłaty dochodów ze sprzedaży majątku, wydłużenie z 3 do 7 lat okresu, z którego obliczana jest
średnia nadwyżka operacyjna czy zastąpienie średniej arytmetycznej średnią ważoną.
Teresa Czerwińska zapowiedziała też, że przedstawi harmonogram wejścia w życie przepisów w 4-letniej
perspektywie, tak by samorządy zdążyły się przygotować. Zapewniła ponadto, że wszelkie propozycje
będą poparte danymi finansowymi i wyliczeniami, również na konkretnych przykładach. W nadchodzącym
roku rozpoczną się prace nad odbiurokratyzowaniem sprawozdawczości budżetowej po stronie
samorządów. Będą w nich brali udział przedstawiciele samorządów.
Fundusz Pracy – wysokość składki bez zmian
W nawiązaniu do wcześniejszych pytań strony samorządowej o przyszłość Funduszu Pracy, wiceminister
rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed zapewnił, że sytuacja na rynku pracy jest bardzo
korzystna. A poziom bezrobocia w październiku wyniósł 6,6 %. – Sytuacja jest bardzo dobra, co przekłada
się też na sytuację Funduszu Pracy. Stan Funduszu na początku bieżącego roku to 7,2 mld zł. Szacujemy,
że na koniec roku będzie ponad 11 mld zł – relacjonował minister. Na taką sytuację nakłada się także
bardzo dobry stan polskiej gospodarki, wzrost wynagrodzeń. To powoduje, że środki na Funduszu Pracy są
znaczne. – Należy przy tym pamiętać, że objęci jesteśmy regułą wydatkową i sposób kształtowania
Funduszu nie jest dowolny – zaznaczył Stanisław Szwed. Wymienił przy tym przykłady wykorzystania
środków. Poinformował m.in. i o tym, że rząd wspiera finansowo kształcenie lekarzy.
Odnosząc się do propozycji strony samorządowej, aby niewykorzystane środki Funduszu przeznaczyć na
kształcenie nauczycieli, minister poinformował, że resort jest w kontakcie z Ministerstwem Edukacji
Narodowej. – Jeżeli znajdziemy wspólne działania, to w ramach Funduszu Pracy jesteśmy gotowi pewne
środki przeznaczyć. Jednakże szczegóły tej kwestii nie są jeszcze uzgodnione – twierdził.
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Nie będzie to jednak zastąpienie subwencji oświatowej.
Mimo dobrej sytuacji, resort nie planuje zmniejszenia wysokości składki na Fundusz Pracy – w przeszłości
były sytuacje, gdy stan Funduszu był taki, że musieliśmy zaciągać pożyczki. Sytuacja nie jest tak dobra,
aby zmniejszyć składkę. Powinniśmy pomyśleć nad lepszym jej wykorzystaniem.
Wody Polskie od stycznia 2018 r.
W odpowiedzi na wcześniejszą prośbę Związku Powiatów Polskich, Mariusz Gajda, wiceminister
środowiska, przedstawił informację o stanie prac w zakresie powołania Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.
Jak powiedział, struktura Wód Polskich będzie złożona z 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej
w układzie tzw. zlewniowym, czyli dorzeczy, będzie 49 zarządów zlewni i ok. 350 nadzorów wodnych
działających głównie w miastach powiatowych, gdzie do tej pory były wydawane pozwolenia wodnoprawne. Ma to zapewnić ciągłość wydawania pozwoleń wodno-prawnych oraz pozwolić na zachowanie
warunku bliskiego obywatelowi położenia urzędu.
Mówiąc o trudnościach organizacyjnych, wspomniał o tym, że wraz z pracownikami, którzy do tej pory
zatrudnieni są w wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych, nie przychodzi wyposażenie.
- Są województwa bardzo dobre, takie, jak województwo podkarpackie i województwo warmińskomazurskie, gdzie marszałkowie przekazują swoje mienie ruchome, a także udostępniają lokale, które
dotychczas były wynajmowane czy były własnością marszałka. Ale są województwa, które całkowicie bez
przysłowiowego ołówka przekazują pracowników.
CEPiK
Innym z tematów poruszonych w części dotyczącej spraw różnych był też system CEPIK. Dyskutowano
bowiem na temat modułu CEP, który 13 listopada br. uruchomiony został w ramach programu CEPiK.
Jednak wbrew pierwotnym założeniom - podniesienie jakości realizacji zadań związanych
z dopuszczaniem pojazdów do ruchu – jak na razie, w ocenie samorządów zmiana jest źródłem kłopotów.
Po tygodniu od wprowadzenia zmian, o występujących problemach Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński informował Annę Streżyńską, minister cyfryzacji.
Sytuacja nadal nie została naprawiona. Dlatego o kłopotach na forum Komisji przypomniał jeszcze
Edmund Kaczmarek. Starosta zwrócił w szczególności uwagę na narastającą frustrację obywateli oraz na
to, że odpowiedzialność spada na pracowników wydziałów komunikacji, którzy nie są winni zaistniałej
sytuacji. Jak podawał Edmund Kaczmarek, pracownicy nie chcą przychodzić do pracy, tylko brać urlopy,
żeby nie tłumaczyć się za cudze błędy.
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Mówił i o tym, że mimo zdiagnozowania ok. 13 problemów, które operatorzy programu określili jako
nieusuwalne, Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że wszystko działa i bagatelizuje problem. Tymczasem
w ocenie Edmunda Kaczmarka wdrożenie systemu doprowadziło do spadku liczby realizowanych działań
do ok. 30 proc.
Obecny na posiedzeniu wiceminister cyfryzacji Karol Okoński zapewnił, że resort podchodzi do problemu
poważnie. Odbywają się spotkania, które mają go naprawić, także z korporacjami samorządowymi, czy
starostwami powiatowymi. Poinformował ponadto, że czasami problem nie jest na poziomie aplikacji, ale
jakości danych czy rozbieżności, która występuje na konkretnym rekordzie właściciela pojazdu. – Wiemy
też, że w systemie CEPiK po zmianie pewne czynności wykonuje się inaczej niż wcześniej. Wykonanie
tego zgodnie z instrukcją, zgodnie z tym, jak jest to opisane w nowym systemie, przechodzi poprawnie.
Te niektóre z nawyków pracowników, które oni sobie wyrobili, trzeba będzie zmienić - oceniał minister.
Przyznał też, że przepustowość działania systemu nie osiągnęła jeszcze poziomu sprzed zmian. Jednak
w jego ocenie obecny stan nie jest już tak zły, jak na początku.
Edmund Kaczmarek stanął w obronie pracowników. Zapewnił, że są nie tylko osobami doświadczonymi,
ale i zdeterminowanymi, aby rozwiązać problemy. O dobrym nastawieniu pracowników mówił także Jacek
Krywult, prezydent Bielska-Białej, który przypomniał również o kłopotach z rejestrowaniem flot
samochodowych przez przedsiębiorców. Wbrew temu, co powiedział minister Okoński, w jego ocenie
sytuacja jest dramatyczna.
Kodeks wyborczy
Strona samorządowa poinformowała stronę rządową o podjęciu stanowiska w sprawie poselskiego projektu
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. W ocenie samorządowców poselski
projekt ustawy zawiera zbiór propozycji zmian przepisów w różnych ustawach, który nie jest wynikiem
systemowej analizy funkcjonowania ustroju jednostek samorządu terytorialnego. Niektóre zmiany są
zgodne z oczekiwaniami środowisk samorządowych, jednak w kilku ważnych sprawach prowadzą – wbrew
tytułowi projektu ustawy – do zmniejszenia udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych i regionalnych
oraz osłabienia organów przedstawicielskich.
Kwestii tej została poświęcona konferencja prasowa strony samorządowej, która odbyła się po posiedzeniu
plenarnym KWRiST.
Natomiast minister Sebastian Chwałek powiedział, że strona rządowa nie zajęła stanowiska w sprawie
wspomnianego projektu.
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Fundusze ochrony środowiska
Ze względu na wcześniej negatywnie zaopiniowane zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony
środowiska negatywną opinię strony samorządowej otrzymał też projekt rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
Stawki za wodę
Omawiając projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi
wodne, strona samorządowa wniosła postulat obniżenia opłat za wodę dla rolników, zwłaszcza dla
plantatorów, co w jej ocenie będzie rzutować na opłacalność produkcji. Minister Mariusz Gajda obiecał
stawkę obniżyć. Przypomniał ponadto, że w przypadku upraw do 5 m3 na dobę opłaty nie ma.
Przy okazji rozmowy o opłatach, Grzegorz Kubalski zapytał Mariusza Gajdę, m.in. o to, czy rząd
rozważał, żeby w trosce o obywateli znieść podatek VAT na doprowadzanie wody dla celów
konsumpcyjnych. W odpowiedzi minister wskazał, że podatek VAT jest obowiązkowy i niski. Zasugerował
również, że adresatem stosownego wniosku w sprawie był minister finansów.
Lista projektów uzgodnionych:
 Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji.
 Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów umowy o turystyczny
rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy
ubezpieczenia na rzecz podróżnych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wysokości składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego
zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Państwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Należności
Publicznoprawnych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdania podatkowego
organów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjnobudowlanego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
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 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie
gospodarki leśnej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań
istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób
uprawnionych do ich noszenia.
 Projekt Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2016 roku.
 Projekt Raportu o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2016 roku.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru
zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie domów pomocy społecznej.
 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych dla wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty
urodzenia i karty martwego urodzenia.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umieszczania informacji o zakazie
udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku
związanym z korzystaniem z solarium.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji
medycznej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemów Monitorowania
Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników
Medycznych oraz ich minimalnej funkcjonalności.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnopolskiego rejestru ostrych zespołów
wieńcowych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu
produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w palcówkach obrotu
pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych
w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych
ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają
prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.
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 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu
terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów
mieszkańców oraz rejestru PESEL .
 Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów
i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.
 Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany
i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.
Na zespoły trafiły:
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji o realizacji działań
zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania
ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów
jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru programu polityki zdrowotnej
oraz wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej.
 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia stomatologicznego.
 Projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek
przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.
 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.
Negatywną opinię strony samorządowej otrzymały:
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie trybu działania organów wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw.
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Z porządku obrad zdjęto:
 Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymogów
technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na których udostępniane są miejsca stojące.

9 grudnia 2017 r. w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się
Obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych.

Źródło: stocznia.org.pl

Organizatorami byli: Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kongres
Ruchów Miejskich; Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych; Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia”; Unia Metropolii Polskich; Unia Miasteczek Polskich; Uniwersytet
Warszawski; Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej; Związek Miast Polskich; Związek Powiatów
Polskich oraz Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej.
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Celem organizowanego wysłuchania było przedstawienie opinii ekspertów, samorządowców,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych aktywistów oraz innych obywateli i obywatelek na
temat projektu ustawy o fundamentalnym znaczeniu – zmieniającej m.in. sposób organizacji wyborów na
szczeblu samorządowym, określania granic okręgów wyborczych oraz warunki związane z biernym
prawem wyborczym, a także regulującej zasady funkcjonowania organów samorządowych na różnych
szczeblach i sposoby udziału mieszkańców w samorządzie.
W opinii organizatorów, merytoryczne i organizacyjne konsekwencje tych zmian nie były, jak dotąd,
przedmiotem szerokiej debaty publicznej z udziałem zainteresowanych i zróżnicowanych w swoich
opiniach stron. Nie umożliwiono zaprezentowania stanowisk i opinii na temat projektowanych zmian
przedstawicielom samorządów lokalnych (reprezentantom organów wykonawczych i radnym), ruchów
miejskich, organizacji pozarządowych zajmujących się tematem partycypacji obywatelskiej oraz środowiska
akademickiego, a także po prostu – obywatelom i obywatelkom zainteresowanym tym tematem. Wnioski
o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w Sejmie RP zostały odrzucone przez większość członków
Nadzwyczajnej Komisji pracującej nad projektem ustawy.
Szczegółowe informacje o wysłuchaniu, w tym opis intencji mu towarzyszących, a także jego regulamin
i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl

13 grudnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji miało miejsce
posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
17 projektów z opinią pozytywną, jeden z negatywną, dwa rozpatrzy Komisja Wspólna, a na zespoły
robocze trafi 6 projektów – to bilans tego posiedzenia.
Obradom współprzewodniczyli – Sebastian Chwałek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
oraz Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej Komisji, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.
Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, Starosta Makowski;
Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, Starosta Jędrzejowski; Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura
ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.
Reprywatyzacja – skorzystają JST
Na początku spotkania Komisja rozpatrzyła projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd
wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości przez władze komunistyczne od 1944 r.
autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości.
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Jak wyjaśnił Andrzej Porawski, strona samorządowa pozytywnie opiniuje kierunki zmian zaproponowane
w tej ustawie. – Uważamy, że te kwestie muszą być kiedyś definitywnie załatwione i ten projekt ustawy do
tego zmierza. Mamy jednak jeszcze kilka uwag dotyczących szczegółowych zapisów, ale te uwagi są
mniejszego znaczenia. Największe nasze wątpliwości budzą rozwiązania finansowe, które są zawarte w tej
ustawie – tłumaczył. Powodem jest to, iż ocena skutków finansowych regulacji jest w pewnym sensie
statystyczna. – Ona dotyczy globalnie skutków, jakich się spodziewamy w skali kraju, ale w jednostkach
samorządu terytorialnego to nie będzie rozłożone statystycznie. Będą takie jednostki samorządu
terytorialnego, w których skutki tej ustawy będą znacząco większe, a z kolei będą inne, gdzie ich nie będzie
– mówił Andrzej Porawski.
W imieniu strony samorządowej poprosił stronę rządową o zorganizowanie w niedługim czasie spotkania
roboczego, podczas którego można będzie porozmawiać m.in. o kwestiach finansowych. Dyrektor Andrzej
Porawski wspomniał o tym, że na zespole finansowym KWRiST były obiecujące sygnały w tym zakresie,
ale samorządowcy jeszcze nie zdołali w tym krótkim czasie po otrzymaniu tekstu rozeznać się w temacie,
dlatego wnoszą o zorganizowanie spotkania.
W odpowiedzi Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości wyraził wolę współpracy i poinformował, że resort
jest przekonany o tym, że jeśli ustawa wejdzie w życie w proponowanym kształcie, to największym jej
beneficjentem będą jednostki samorządu terytorialnego.
- Oczywiście nie jesteśmy w stanie ocenić i oszacować, ile wniosków następców prawnych spadkobierców
znacjonalizowanych nieruchomości spłynie w ramach tej ustawy. Dysponujemy natomiast wyliczeniami
o wysokiej jakości, z których wynika, że wartość znacjonalizowanego mienia w Polsce to było ponad 800
mld zł. Większość tych nieruchomości trafi do JST – twierdził minister.
W ocenie Patryka Jakiego, w ramach rekompensat samorządy zapłacą tylko niewielki procent wartości
tych nieruchomości – My mówimy o 20 proc. odszkodowania, ale jednocześnie wprowadzamy zapisy
mówiące o tym, że będziemy brać pod uwagę wartość tej nieruchomości w momencie nacjonalizacji. Czyli
często, np. tak jak w przypadku Warszawy to będą gruzy. Ale nie tylko w przypadku Warszawy tak będzie.
Dodatkowo będziemy brali pod uwagę przy obliczeniach obciążenia hipoteczne, a jak państwo wiecie
w czasach II RP większość tych nieruchomości miało obciążenia hipoteczne, dlatego to dodatkowo
powoduje obniżenie tej kwoty.
Atutem ustawy ma być i to, że wyjaśni status prawny wszystkich nieruchomości, co pozytywnie wpłynie na
rynek inwestorów. – Stabilność i bezpieczeństwo inwestycji zostaną zapewnione – argumentował minister
i podkreślał, że ustawa spowoduje, iż szereg opuszczonych nieruchomości przejdzie na własność
samorządów. Dlatego minister jest przekonany, że to JST będą największym beneficjentem ustawy. Patryk
Jaki zapewnił ponadto samorządy o swojej otwartości na wszelkie uwagi. Jak podał, Ministerstwo Finansów
zgodziło się na to, aby ewentualne obciążenia samorządów były rozłożone na dłużej niż siedem lat. Jeżeliby nie przyjąć tej ustawy, to problemy z roszczeniami będą się pojawiały w nieskończoność.
Przyszedł czas, by zrobić z tym porządek – stwierdził.
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O pielęgniarkach w DPS
Na spotkaniu po raz kolejny poruszona została kwestia podwyżek dla pielęgniarek zatrudnionych
w domach pomocy społecznej, które to z formalnego punktu widzenia są pracownikami samorządowymi
i podlegają zasadom wynagradzania jak pracownicy samorządowi. Ich pensje nie są finansowane
z Narodowego Funduszu Zdrowia, nie otrzymują także podwyżek jak np. pielęgniarki pracujące
w szpitalach. Prowadzi to do dyskryminacji.
Z informacji przekazanej przez Beatę Cholewkę, dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych
w resorcie zdrowia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia prowadzą
rozmowy na temat rozwiązania tej w kwestii.

Proszą też samorządy o współpracę na rzecz rozwiązania problemu i organizowanie opieki osobom
przebywającym w domach pomocy społecznej w oparciu o istniejące przepisy.
Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed dodał, że problem finansowania nie
dotyczy tylko pielęgniarek, ale i innych osób zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej, np. opiekunów.
Według niego sprawa wymaga współpracy zarówno obydwu resortów, jak i samorządów, w tym
pracowników DPS.
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Rozsądniej o jawności życia publicznego
Rozmawiano także o projekcie ustawy o jawności życia publicznego. Maciej Wąsik, sekretarz stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapewniał, że w jego ocenie obecna wersja projektu spowoduje, że
ustawa będzie lepsza, pełniejsza i rozsądniejsza.
Zmiany to m.in. ograniczenie liczby osób, które będą publikowały oświadczenia majątkowe, nie
ograniczając obowiązku ich składania. W BIP będą tylko zamieszczane oświadczenia tych osób które
pełnią funkcje kierownicze. Wszystkie pozostałe będą podlegały pewnej ochronie. Nie będzie m.in.
obowiązku publikowania oświadczeń osób zatrudnionych w powiatowych zespołach ds. orzekania
o niepełnosprawności.
Zmiany to m.in. efekt rozmów, które odbyły się na listopadowym posiedzeniu zespołu roboczego KWRiST.
Projekt będzie jeszcze na nim ponownie dyskutowany.
Mieszkanie Plus
Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski przedstawił informację o możliwości
współpracy samorządów przy realizacji Programu „Mieszkanie Plus”.
- Zachęcamy wszystkie samorządy do współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Gminy mogą
tworzyć dostępne cenowo mieszkania na wynajem, w tym z opcją wykupu, w programie Mieszkanie Plus
korzystając ze wsparcia Krajowego Zasobu Nieruchomości – mówił.
W swoim wystąpieniu podkreślił, że mieszkania objęte programem nie będą darmowe, lecz odpłatne
i przeznaczone dla tych osób aktywnych zawodowo, które nie mają zdolności kredytowej.
Powiedział także i o tym, że każda gmina w Polsce otrzymała pakiet informacji na temat programu
Mieszkanie Plus i to zaktywizowało samorządy do przesłania informacji o nieruchomościach, które można
wykorzystać w programie. Są to nieruchomości, które mogłyby zostać wniesione do spółek celowych
z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych polegających na budowie mieszkań na
wynajem o czynszu normowanym lub lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
W ciągu ostatniego miesiąca podpisano umowy z ponad 40 gminami, a 14 grudnia br. zostanie
podpisanych kolejnych 30 listów intencyjnych. W budowie jest ponad 1300 mieszkań, a pierwsze budynki
będą oddawane w 2018 r. Rząd chce organizować dla tych, którzy włączą się w program spotkania, na
których będą mogli wymieniać doświadczenia i omawiać problemy. Tomasz Żuchowski poinformował też
i o tym, że do Krajowego Zasobu Nieruchomości trafiły zbędne nieruchomości Poczty Polskiej i PKP, które
są najczęściej świetnie zlokalizowane, z pełnym dostępem do mediów. Gminy, w których się te budynki
znajdują będą otrzymywały propozycje zajęcia się nimi.
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Opłaty eksploatacyjne – na rozwój bogactwa gmin
Na prośbę strony samorządowej na posiedzeniu przedstawiona została informacja na temat projekt ustawy
o Polskiej Agencji Geologicznej. Jak wyjaśnił Mariusz Orion Jędrysek, Główny Geolog Kraju, jest to
wcześniej już omawiany projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej, zmiana nastąpiła jedynie w nazwie
instytucji. Minister przedstawił planowane zmiany w przychodach gmin z opłat eksploatacyjnych. Mają one
dotknąć tylko kilka bardzo bogatych gmin (per capita), w których prowadzona jest działalność wydobywcza.
Otrzymywane przez nie środki mają zostać przesunięte do innych gmin o dużym, niewykorzystanym
potencjale surowcowym w celu rozwoju nowych inwestycji i zagospodarowywania nowo
udokumentowanych złóż, tworząc przy tym nowe miejsca pracy, jak również przyczyniając się do wzrostu
dobrobytu społeczności lokalnych.
Zapewniał, że przesunięcia w dochodach będą służyć tylko i wyłączenie rozwojowi bogactwa gmin. – To
nie jest zasługą gminy, że są w niej zlokalizowane zasoby geologiczne. A występujące z tego tytułu
uciążliwości są rekompensowane – podkreślał minister. – Nie ma tu mowy o utracie dochodów – dodawał.
Tego typu argumenty nie przekonywały strony samorządowej. Mieczysław Kieca, członek Zespołu
Ustrojowego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, członek Zarządu Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów, prezydent Wodzisławia Śląskiego tłumaczył, że odebranie opłaty w trakcie roku
budżetowego, podobnie jak i wcześniej podatku od nieruchomości wiąże się z ograniczaniem, a nawet
utratą możliwości realizowania zadań komunalnych gmin.
Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP przypomniał, że prośba strony
samorządowej o powrót projektu na KWRiST wynika z tego, że nie uzyskał on opinii strony samorządowej.
Tymczasem zastrzeżenia samorządowców budzi powierzchowna ocena skutków regulacji. Mówił także
o tym, że eksploatacja ma charakter przejściowy. Dlatego np. gmina Kleszczów przeznacza środki na
budowę trwałego wizerunku, zachęt dla przedsiębiorców mających znaczenie także po ustaniu eksploatacji
zbóż.
Andrzej Porawski zaproponował dalszą dyskusję nad projektem na zespole roboczym Komisji. Jednak
odpowiedź Głównego Geologa Kraju była jednoznacznie negatywna. Zarzucił samorządom blokowanie
utworzenie pilnie potrzebnej agencji za co powinny się one wstydzić. – Pilnie potrzebujemy Polskiej Agencji
Geologicznej. Polskie zasoby na to zasługują.
- Zatem zgodnie z wolą Pana Ministra projekt będzie procedowany dalej bez opinii Komisji Wspólnej.
Podejmiemy więc inne kroki, które są możliwe np. w trakcie prac nad projektem w Sejmie – podsumował
Andrzej Porawski.
Natomiast Grzegorz Kubalski zapytał, czy fakt utraty dochodów będzie brany pod uwagę przy rozliczaniu
Janosikowego – jest ono bowiem rozliczane z dwuletnim opóźnieniem. Jak jednak wynika z odpowiedzi
udzielonej przez stronę rządową, takie prace nie są prowadzone.
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Kilka słów o CEPiK
Karol Okoński, wiceminister cyfryzacji pytany o to, jak wygląda funkcjonowanie systemu CEPiK 2.0
przyznał, że w systemie utrzymują się jeszcze niektóre błędy. Niektóre z nich dotyczą optymalizacji
systemu i właśnie nad optymalizacją należy się skupić.
Opinię pozytywną uzyskały:
 Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym.
 Projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek
przejęcia nieruchomości przez władze komunistyczne od 1944 r.
 Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich działania.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział
przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub
oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
podstawy programowej kształcenia w zawodach.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia
ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz
pomoc na infrastrukturę lokalną.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku
dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) będących
wynagrodzeniem za wyręczanie administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa
publicznego.
 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych.
 Program Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz
opłaty rocznej.

214

www.zpp.pl

Zaangażowanie ZPP w wybrane inicjatywy i wydarzenia

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni
publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Krajowej Rady Mieszkaniowej.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.
Opinię negatywną otrzymał:
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic
niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy
oraz siedzib władz niektórych gmin.
Na zespoły robocze Komisji trafią:
 Projekt ustawy o jawności życia publicznego.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu przyznawania
samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych
oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (MZ592).
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania
wodami.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji z systemu
informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania
i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie.
Komisja Wspólna zajmie się następującymi projektami:
 Projekt dokumentu System zarządzania rozwojem Polski.
 Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków
postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach
o wykroczenia.
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Edukacja, kultura i sport
17 stycznia 2017 r. podczas posiedzenia Zespołu ds. Edukacji powrócił temat reformy oświatowej.
Strona samorządowa (ZMP i ZGWRP) przedstawiła wstępną propozycję zinstytucjonalizowania
monitoringu wprowadzania reformy, tak aby, jeżeli pojawi się w okresie wdrażania zmian jakiś problem lub
wątpliwość była możliwość zaradzenia im.
Andrzej Porawski, sekretarz KWRiST, a zarazem Dyrektor Biura ZMP wskazał, że propozycja, aby
wspólnie z MEN monitorować reformę wynika z faktu, że zarówno samorządy, jak i resort edukacji będą
ponosić odpowiedzialność za jej skutki. Na najbliższym posiedzeniu Komisji Wspólnej zostanie
przedstawiona koncepcja pomysłu, a także wskazane zostaną pola, które należy monitorować. Wówczas
strona rządowa podejmie decyzję, czy wyraża zgodę na przystąpienie do jego realizacji.
Teresa Wargocka, Sekretarz Stanu w MEN zauważyła, że jest to bardzo dobra propozycja dla realizacji
chociażby postulatów resortu edukacji dotyczących tego, że MEN chce budować oświatę we współpracy
z samorządem. Pani Wargocka zadeklarowała, że przedstawi pomysł Minister Annie Zalewskiej i podczas
Komisji Wspólnej temat zostanie na nowo podjęty.
Podczas posiedzenia Zespół omówił 5 projektów aktów prawnych.
Opinię pozytywną uzyskał:
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie kryteriów i trybu
dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz
składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia
w zawodach.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego
podręczników.
W sprawie dwóch projektów ostateczną decyzję podejmie Komisja Wspólna:
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
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W sprawach różnych Zespół zapoznał się ze stanowiskiem ZPP w sprawie niekonsekwencji resortu
edukacji dotyczącej dodatku uzupełniającego.
W odpowiedzi na pismo UMP w sprawie wskazania, które dzieci (czyli dzieci, w jakim wieku) zostały,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, objęte częścią oświatową subwencji ogólnej, a które dotacją
celową na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. Ministerstwo
zapowiedziało zamieszczenie stosownego wyjaśnienia na swojej stronie internetowej.
Na pytanie przedstawiciela ZPP dotyczące przekazania przez MEN szczegółowych informacji na temat
decyzji kuratorów oświaty podejmowanych w przedmiocie likwidacji i przekształceń, Dyrektor Adamiec
odpowiedział, że na kolejne posiedzenie Zespołu MEN przygotuje szczegółową informację i zgodnie
z prośbą przekaże ją wcześniej.

14 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST. Omówiono
na nim 11 projektów aktów prawnych.
Zespół pozytywnie zaopiniował następujące projekty rozporządzeń:
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy
na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego
dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum na lata szkolne 2017/2018 –
2019/2020 oraz postępowania uzupełniającego do tych szkół z uwagą dotyczącą harmonogramu
prac komisji rekrutacyjnej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
z uwagą dotyczącą harmonogramu prac komisji rekrutacyjnej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy z uwagą, że kwota globalna powinna uwzględniać waloryzacje płac.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków
udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem
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1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego dotychczasowego
trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej
z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli.
Zdecydowano, że opinia w trybie obiegowym lub przez stronę samorządową Komisji Wspólnej zostanie
wydana do 3 projektów rozporządzeń w związku z szeregiem uwag i wątpliwości zgłoszonych do tych
projektów:
 Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla
publicznych szkół.
 Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
 Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
Podczas posiedzenia Zespół omówił także Projekt „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na rok 2017. W wyniku dyskusji uzgodniono, że Ministerstwo Edukacji Narodowej
przygotuje nową wersje Kryteriów kompensującą uwzględnione w części uwagi ZPP (MEN dopuści
możliwość przesyłania wniosków także w dotychczasowej formie, jeżeli będą problemy z ePUAP oraz
uwzględniono uwagę dotyczącą terminów w II kryterium (pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń losowych) –
w związku z czym zostanie dokonana zmiana zgodnie z którą wnioski za X-XII 2016 r. oraz styczeń i luty
2017 r. będą przyjmowane do 14 kwietnia 2017 r. a pozostałe w ciągu 40 dni od zdarzenia) oraz uwagę
dot. kryterium IV lit. d w zakresie wyeliminowania zmianowości a także przeredagowane zostanie kryterium
dotyczące odpraw, tak aby było zgodne z przepisami wprowadzającymi prawo oświatowe.

Na skutek nieoficjalnych doniesień dotyczących planowanych zmian w zakresie funkcjonowania
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, Związek Powiatów Polskich podjął
inicjatywę uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie.
Pod koniec stycznia 2017 r. pojawiły się informacje o planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
zmianach związanych z funkcjonowaniem publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
a konkretnie zmianach w zakresie organu prowadzącego.
Związek Powiatów Polskich zwrócił się na piśmie z prośbą do Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego Ministra Mariusza Błaszczaka o poruszenie tej kwestii podczas
posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 25 stycznia 2017 r.,
w ramach spraw różnych. Związek Powiatów Polskich oczekiwał, że przedstawiciele Ministerstwa Edukacji
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Narodowej obecni na posiedzeniu Komisji, odniosą się do przedstawionego zagadnienia. Niestety temat
podczas posiedzenia plenarnego został jedynie zasygnalizowany przez przedstawiciela ZPP natomiast
z uwagi na nieobecność przedstawicieli MEN podczas omawiania spraw różnych, temat nie został
wyjaśniony. Pismo zostało więc przekazane na posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu
KWRiST, które odbyło się 14 lutego 2017 r. Podczas posiedzenia temat został poruszony w sprawach
różnych.
Minister Teresa Wargocka poinformowała, że zmiany w zakresie diagnozowania uczniów,
rozważane przez MEN, nie będą prowadziły do zmiany organu prowadzącego poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.

20 marca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.
Na spotkaniu omawiano i uzgodniono następujące projekty:
 Projekt Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” na lata 2017-2021.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakimi
powinna odpowiadać ochrona przechowywanego i przewożonego zabytku wpisanego na Listę
Skarbów Dziedzictwa.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie typów szkół
artystycznych publicznych i niepublicznych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sposobu i warunków organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wspomagania
nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych
w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników
migrujących.

19 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji KWRiST, podczas którego
zrealizowano obszerny porządek obrad.
Zespół uzgodnił następujące projekty:
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmiany nazwy
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.
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 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia
w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz
warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach
i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy
społecznej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów: publicznej
placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego
ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej
lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat, oraz
przypadków, w jakich osoba, która ukończyła szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki
przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
Ponadto Zespół zdecydował, że ze względu na merytoryczne uwagi do projektu rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych
ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz
placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania, opinie o tym projekcie wyda Komisja Wspólna.
Natomiast projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym został zaopiniowany obiegowo.
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W sprawach różnych omówiono:
 Pismo wójta gminy Boguty-Pianki dot. przekazywania dotacji dla szkół prowadzonych przez
Stowarzyszenie.
 Informację dotyczącą likwidacji szkół w 2016 r. – prezentacja MEN.
Przedstawicielka ZPP zgłosiła wniosek o uzupełnienie prezentacji o statystykę dotyczącą powodów,
z jakich kuratorzy oświaty wydawali opinie negatywne w sprawie likwidacji szkół, a także o liczbę odwołań
JST od decyzji KO oraz sposób ich rozpatrzenia. Jak wskazała przedstawicielka MEN powodem
negatywnej decyzji była kwestia zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia i opieki oraz kwestia
dowozu uczniów. W roku 2016 wpłynęły 74 odwołania, a opinie były z reguły podtrzymywane lub odsyłane
do ponownego rozpatrzenia, jeśli były do tego podstawy.
Kilka postanowień MEN zostało zaskarżonych do sądu, wyroków jeszcze nie ma. Ustalono, że informacja
MEN zostanie uzupełniona o brakujące elementy.

23 maja 2017 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji,
Kultury i Sportu KWRiST.
Zespół pozytywnie zaopiniował następujące projekty aktów prawnych:
 Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.
 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności
innowacyjnej.
 Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących
obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
Przedstawiciel ZPP zgłosił uwagę do §16 ust. 3 z prośbą o doprecyzowanie pojęcia „znacznej
liczby uczniów”. Jak wyjaśnił pracownik resortu edukacji rozporządzenie działa pierwszy rok,
dlatego należy poczekać na dane z SIO i jeżeli okaże się, że będzie taka potrzeba to zostanie
podjęta decyzja o zmianie ustawy i doprecyzowaniu tego pojęcia.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej
oraz publicznej placówce.
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 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
Pracownik Ministerstwa w tym punkcie odniósł się do uwagi zgłoszonej przez województwo łódzkie,
a dotyczącej doprecyzowania podmiotu wydającego zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – zdaniem
województwa należy ujednolicić zapisy z innymi rozporządzeniami tak, aby zaświadczenie lekarskie
wydawane było przez lekarza medycyny pracy. Ministerstwo Edukacji przeanalizuje tę kwestię.
Przy okazji tego projektu strona samorządowa zwróciła także uwagę na kwestię komisji
konkursowych, których składy w związku z ostatnimi zmianami w tym zakresie są bardzo
rozbudowane. Minister Machałek w odpowiedzi wskazała, że przepis został zmieniony zgodnie
z oczekiwaniami związków zawodowych, ale praktyka pokazała, że działa on źle. Pani Minister
oświadczyła także, że resort edukacji już rozważa zmiany w tym zakresie i doprecyzowanie, w ten
sposób, że przepis ten będzie dotyczył związków zawodowych reprezentatywnych. Na postulat
dotyczący ograniczenia udziału rodziców i rady pedagogicznej Pani Minister odpowiedziała, że nie
ma ogólnej woli, żeby ograniczać uspołecznienie tego przepisu. Podkreśliła także, że wynika to
z zasady, że samorząd to nie władza tylko wspólnota mieszkańców. Przedstawiciel ZPP zwrócił
jednak uwagę, że nad rolą rodziców podczas konkursu należy rozmawiać, bo przede wszystkim nie
są to osoby merytoryczne. Pani Minister podsumowując ten temat zaproponowała, że można
zorganizować spotkanie dotyczące właśnie konkursów na dyrektorów szkół. Przedstawicielka UMP
zasugerowała jeszcze, że konkursy te należałoby wystandaryzować i opracować nowy regulamin
a także wprowadzić kartę do oceny kandydata, ponieważ dzisiejszy regulamin eliminuje bardzo
dobrych kandydatów np. spoza danej szkoły.
Zespół podzielił także kolejną transzę środków rezerwy, zgodnie z propozycjami MEN. Ustalono, że
zostanie zwiększona kwota na wyposażenie świetlic – do 25 tys. zł w gimnazjach przekształcanych na SP
oraz na sanitariaty – do 30 tys. zł.
Ustalono także, że w pierwszej dekadzie czerwca MEN przekaże wnioski dotyczące wyposażenia sal
lekcyjnych dla najmłodszych uczniów w SP powstałych z przekształcenia gimnazjów, do zaopiniowania
w trybie obiegowym, by przyspieszyć przekazywanie środków do JST; przy czym strona samorządowa
zawnioskowała, że kwota na wyposażenie sali lekcyjnej powinna być wyższa niż 10 tysięcy złotych.
W sprawach różnych przedstawicielka UMP zgłosiła problem związany z przekształcaniem gimnazjów
w szkoły podstawowe. Gimnazjum przekształci się w jednostkę budżetową, która z dniem 1 września
będzie szkołą podstawową, przy której funkcjonować będą klasy dotychczasowego gimnazjum. Padło
w związku z tym pytanie, czy w tej sytuacji nie należałoby zmienić rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie klasyfikacji budżetowej poprzez wprowadzenie dodatkowego rozdziału pt. Oddziały klas
gimnazjalnych działające przy szkole podstawowej. Jak podkreśliła przedstawicielka UMP sprawy
organizacyjno-finansowo-majątkowe muszą być zakończone do 31 sierpnia, dlatego samorządy pilnie
oczekują pomocy w realizacji tych kwestii. Strona samorządowa zadeklarowała, że skieruje pismo w tej
sprawie do Ministra Finansów. Sprawa ma zostać przeanalizowana i resort finansów przekaże odpowiedź.
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20 czerwca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Zespołu
ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.
Zespół uzgodnił następujące projekty aktów prawnych:
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz
placówkach. Z tym zastrzeżeniem, że przedstawiciel ZPP zgłosił kwestię kosztów dodatkowego
zatrudniania specjalistów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach edukacyjnych.
Jednak jak wskazało MEN subwencja daje specjalne wagi na pomoc dzieciom
niepełnosprawnym/chorym.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach
artystycznych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów
nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego
typu.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych
dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. –
„Wyprawka szkolna”.
 Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu udzielania
zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub
toku nauki.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych
dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania
niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.
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 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych
identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych
między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków
udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub
osobę fizyczną.
Opiniowany był także projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ten został uzgodniony
z uwagami dotyczącymi:
 pozostawienia obecnego zapisu, że pedagodzy-logopedzi pracują w wymiarze 25 h (a nie 22)
tygodniowo, inaczej spowoduje to znaczne obniżenie usług dla uczniów;
 zmiany zapisu art. 7, który znaczy środki subwencji, rozliczanej jak dotacja – na dzieci
niepełnosprawne. Samorządowcy wskazali, że można zastosować inne, skuteczniejsze narzędzia,
np. zapisanie konieczności realizacji zaleceń poradni pedagogiczno-psychologicznej dla
konkretnego ucznia. Jak odpowiedziało MEN, trwają prace nad nowym zapisem i uspójnieniem
orzecznictwa (w PCPR-ach i poradniach pedagogiczno-psychologicznych). Przedstawiciel ZPP
zgłosił także wniosek, aby umieścić ten przepis w rozdziale: przepisy przejściowe. Ponadto
wiceminister Marzena Machałek zadeklarowała, że będą kontynuowane prace nad statusem
zawodowym nauczycieli.
Na posiedzenie Zespołu skierowano także pakiet aktów prawnych dotyczących programu „Aktywna
tablica”:
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
 Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
Projekty nie zostały jednak zaopiniowane ze względu na ich późne przesłanie. Ustalono, że opinię wyda
KWRiST.
Zespół podzielił także środki z rezerwy oświatowej zgodnie z propozycją MEN.
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W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:
 wniosek przedstawiciela Związku Gmin Wiejskich RP o zaproszenie na kolejne posiedzenie
przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie przekazania informacji
o rozdysponowaniu środków przejętych przez ministerstwo (które wcześniej były w gestii
marszałków) na budowę obiektów sportowych;
 wniosek o przekazanie dodatkowych funduszy, poza subwencją szkolną, na stworzenie,
ewentualnie doposażenie pracowni/gabinetów szkolnych w samodzielnych szkołach
podstawowych. Jak wskazała strona samorządowa, dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie
rządowego programu na ten cel. Wiceminister Marzena Machałek przyjęła tę uwagę i obiecała
zastanowić się nad możliwościami wsparcia JST w tej sprawie. Przedstawicielka Ministerstwa
Finansów poinformowała, że należy znaleźć podstawę prawną do przekazania dotacji na ten cel;
 ponownie padło pytanie o sposób postępowania (przekształcanie, likwidacja) z jednostkami
budżetowymi typu zespół szkół, który stanie się samodzielną szkołą podstawową, itp., ponieważ
nadal brak odpowiedzi. Jak wskazał przedstawiciel MF nadal analizują tę kwestię, a jeśli potrzebne
będą zmiany w ustawie o finansach publicznych, to nie są one możliwe do przyjęcia w krótkim
czasie.

23 sierpnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Zespołu
ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.
Zespół pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne:
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie
w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych
warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania
wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sposobu realizacji w szkołach towarzyszących środków edukacyjnych, które służą zapewnieniu
prawidłowej realizacji programu dla szkół „Szkoła z witaminą”.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym
publicznych poradni specjalistycznych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
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 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzony oddział przedszkolny lub
oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej.
Z uwagami uzgodniono także projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. Ustalono
również, że zadanie będzie monitorowane i do połowy 2018 r. zostanie przekazana informacja nt. jego
realizacji i finansowania. Wiceminister Marzena Machałek zapewniła, że MEN gwarantuje środki na
realizację dodatkowych zadań. Ten program jest traktowany jako pilotażowy, jeśli się sprawdzi, to zostanie
włączony na stałe do systemu ze zmienionym sposobem finansowania (być może będzie
subwencjonowany).
W sprawie dwóch projektów Zespół zdecydował, że opinię wyda Komisja Wspólna:
 Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej – ze względu na fakt, że projekt centralizuje wydawanie środków
z Funduszu RKF; celem ministerstwa jest większa elastyczność działania, jednak strona
samorządowa do tej pory miała informacje, jakie programy będą realizowane, a jakie nie i na co
zostaną przeznaczone środki. Na poziomie regionalnym widać lepiej potrzeby lokalne. Sugestia, by
resort sportu rozważył udział strony samorządowej w podziale środków.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – do projektu
wpłynęły uwagi i jego treść zostanie zmodyfikowana. Strona samorządowa oczekuje uzupełnienia
podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie o problematykę dotyczącą
samorządności, funkcjonowania społeczności lokalnych.
Zespół podzielił także środki z rezerwy 0,4% zgodnie z propozycjami MEN. Ustalono, że w związku
z sierpniowymi nawałnicami, kolejne propozycje podziału rezerwy będą opiniowane obiegowo, aby
przyspieszyć uruchomienie środków.
W sprawach różnych zgłoszono trzy zagadnienia.
Po pierwsze powstała wątpliwość zgodnie z którą obowiązujące przepisy prawa można odczytywać jako
niemożność umieszczenia dzieci z chorobami sprzężonymi w oddziale z innymi uczniami, czego
konsekwencją jest konieczność tworzenia nowych oddziałów. Taką właśnie linię przyjął mazowiecki kurator
oświaty.
Jak wskazał przedstawiciel MEN, resort oddał decyzję w tym zakresie dyrektorom; kwestia kuratora
mazowieckiego zostanie przeanalizowana i być może zapis zostanie zmieniony lub zostanie wydana
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interpretacja MEN. Intencją MEN było bowiem, aby dyrektorzy mogli dopasowywać liczbę dzieci
z niepełnosprawnościami, w tym sprzężonymi.
Po drugie poproszono MEN o zamieszczenie na stronie internetowej wzoru uchwały stwierdzającej, że
dana szkoła została przekształcona (po zmianie sieci szkolnej).
Po trzecie padł wniosek o zmianę warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci
i młodzieży. Należałoby wprowadzić zapis, że obóz winien być zlokalizowany w nieznacznej odległości od
budynków szkół, by w razie konieczności móc dzieci i młodzież szybko tam ewakuować. MEN
przeanalizuje tę propozycje, tak by nie zawęzić możliwości organizowania obozów harcerskich.

24 sierpnia 2017 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej na swoich stronach internetowych
opublikowało stanowisko dopuszczające włączanie uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
do oddziałów specjalnych obejmujących innych uczniów – o ile tylko wszyscy uczniowie realizują
taką samą podstawę programową kształcenia ogólnego.
Jest to odpowiedź na problem zgłoszony przez przedstawicieli Związku Powiatów Polskich pod koniec lipca
i szczegółowo omówiony na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej w dniu 23
sierpnia 2017 roku.
Ze względu na przyjęty sposób zredagowania przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
część kuratorów oświaty stanęła na stanowisku, zgodnie z którym uczniowie z niepełnosprawnościami
sprzężonymi musieli się uczyć wyłącznie we własnym gronie – w oddziałach specjalnie dla nich
utworzonych. Sytuacja taka w oczywisty sposób była szkodliwa dla ich rozwoju.
Komunikat MEN wyjaśnia tą kwestię jednoznacznie. Należy zakładać, że kuratorzy oświaty dostosują się
do zaleceń danych przez Ministerstwo.

20 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zespół pozytywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej. Podzielono także zgodnie z propozycją MEN 0,4% rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na 2017 r.
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Uzgodniono także dodanie nowego kryterium na pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu
skutków działania żywiołu w sierpniu 2017 r. w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego.
Kryterium dotyczy tylko budynków szkół i placówek (z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz
innych form wychowania przedszkolnego) położonych na obszarze gmin wymienionych w wykazie
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17 i 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne
zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.
Wysokość dofinansowania z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pomniejszona zostanie o kwotę
odszkodowania i nie będzie wymagane zabezpieczenie w budżecie JST połowy wartości kosztorysowej
remontu.
Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (protokół, decyzja, nakaz lub informacja ze zdarzenia meldunek) wydanego przez państwowe organy nadzoru (państwowy inspektor nadzoru budowlanego,
jednostka państwowej straży pożarnej) lub protokół komisji powołanej przez wojewodę do zweryfikowania
szacunków strat powstałych w wyniku działania żywiołów po terminie wystąpienia zdarzenia losowego.
Dokumenty powinny zawierać rodzaj zdarzenia, datę jego wystąpienia oraz opis zniszczeń (szkód).
Nieprzekraczalny termin na składnie wniosków w tym kryterium został ustalony na 31 października 2017 r.
Decyduje data wpływu do MEN.
W sprawach różnych odbyła się krótka dyskusja na temat sygnalizowanych przez samorządy problemów
związanych z wdrażaniem nowego ustroju szkolnego. Ponieważ ten został wpisany do porządku obrad na
kilka dni przed posiedzeniem, zwrócono uwagę na kilka problemów, natomiast strona samorządowa
bardziej szczegółowy materiał przygotuje na piśmie.
Przedstawicielka ZPP zwróciła uwagę na opóźnienia w wydawaniu przez kuratorów oświaty opinii do zmian
w arkuszach organizacyjnych, które należy zatwierdzić do 30 września. Jak bowiem pokazuje praktyka
zdarzają się przypadki, że kuratorzy nie przestrzegają wskazanego w rozporządzeniu w sprawie
szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli 4-dniowego terminu. Wspomniała także o utrudnieniach
organizacyjnych jakie są związane z koniecznością przekazywania i odbierania arkuszy z delegatur –
często znacznie oddalonych od siedziby urzędu. Poprosiła MEN o rozważenie interwencji i pewnych zmian
w tym zakresie.
Na zakończenie przedstawicielka ZPP zasygnalizowała także, że pojawiają się głosy pracowników
samorządowych dotyczące utrudnień w funkcjonowaniu nowego SIO. Zaznaczyła jednak, że nowy system
dopiero zaczyna swoje działanie, ale w momencie kiedy będzie on już w pełni funkcjonalny byłoby
wskazane zorganizowanie szkoleń w tym zakresie. MEN dysponuje ekspertami w tym zakresie, natomiast
Związek Powiatów Polskich jest otwarty na pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu naboru na takie
szkolenia. Dyrektor Grzegorz Pochopień podziękował za taką deklarację ale i zaznaczył, że zachęca do
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obejrzenia filmików instruktażowych przygotowanych dla nowego SIO. Ponieważ liczbą ekspertów w MEN
zajmujących się SIO jest ograniczona na tę chwilę organizacja szkoleń może być utrudniona, ale Pan
Dyrektor obiecał, że jeżeli będzie taka potrzeba to deklaracja ZPP zostanie zapamiętana. Sprawa
pozostała więc otwarta.

5-6 października 2017 r. w Powiecie Lubaczowskim odbyło się siódme spotkanie Grupy Wymiany
Doświadczeń z zakresu zarządzania oświatą.

Władze lokalne powinny interesować się jakością nauczania w prowadzonych przez samorząd szkołach.
Jak zauważył wieloletni nauczyciel, dyrektor liceum, szef wydziału edukacji krakowskiego magistratu,
pracownik resortu edukacji i były wiceprezydent Krakowa odpowiedzialny za edukację, Tadeusz Matusz:
„samorządy za dużo wydają na oświatę, by nie interesować się jakością pracy swoich szkół”. Ta idea
przyświeca gminom i powiatom zaangażowanym w realizację projektu zatytułowanego "Wsparcie kadry
jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji
kluczowych uczniów", realizowane obecnie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie ze Związkiem
Miast Polskich i współpracy Związku Powiatów Polskich. Tematyką spotkania grupy wymiany doświadczeń
przedstawicieli samorządów powiatowych, było doskonalenie zawodowe nauczycieli.
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Do tematyki warsztatów wprowadziła uczestników ekspertka Ośrodka Rozwoju Edukacji, Pani Dorota
Pintal, dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zamościu. Punktem wyjścia do dyskusji była teza,
iż doskonalenie zawodowe nauczycieli powinno być elementem kompleksowego systemu wspomagania
szkoły. Dopiero wtedy będzie skuteczne. Działania wspomagające szkołę powinny być adresowane do
całej szkoły, a nie do poszczególnych osób lub grup.
Przemyślane i zaplanowane wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na
jej specyficzne potrzeby. Pomaga szkole w rozwiązywaniu problemów, a nie wyręcza jej i nie narzuca
rozwiązań. Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych form doskonalenia na rzecz
długofalowych form pomocy szkole.
Spostrzeżenia na temat systemu doskonalenia nauczycieli znaleźć można również w raporcie z badań
efektów wspomagania szkół i przedszkoli, wykonanym w ramach projektu „System doskonalenia
nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” (publikacja z 2015 r.
dostępna na stronie ORE). Jak wynika z prezentowanych wyników badań, zdecydowana większość
rozmówców, którymi byli samorządowcy z gmin i powiatów, uznała, że wdrożony w ich szkołach
kompleksowy model wspomagania odpowiada na potrzeby szkoły i w większym stopniu może przyczynić
się do poprawy jakości jej działania w wybranych zakresach niż dotychczasowe formy wsparcia.
Z realizacji działań w poszczególnych samorządach płynie wniosek, iż ramowe określenie zasad modelu
wspierania pracy szkoły pozwala dostosowywać go do specyficznej sytuacji w poszczególnych
samorządach. Niezbędne jest jednak zadbanie, aby koordynacja wspomagania została powierzona
osobom, które dysponują odpowiednimi zasobami i kompetencjami.
Co będzie miał samorząd z wdrożenia lokalnego systemu wspomagania szkół?
Organy prowadzące mogą pomóc swoim jednostkom edukacyjnym w osiąganiu wyższej jakości pracy.
Należy zadbać, aby rozwój szkół stał się nieodłącznym elementem lokalnej polityki oświatowej. Władze
lokalne mogą inspirować dyrektorów i nauczycieli przez tworzenie im warunków do doskonalenia. Jednym
ze środków jest planowanie wydatków na doskonalenie nauczycieli. Opracowanie i wdrożenie lokalnego
systemu wspomagania szkół i przedszkoli, dostosowanego do ich potrzeb, sprzyja racjonalnemu
gospodarowaniu pieniędzmi na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Da impuls do zmian w budowaniu
jakości pracy szkół na poziomie strategicznym. Pomoże podnieść jakość kształcenia, a to jeden
z czynników zatrzymania dzieci i młodzieży w szkołach gminnych i powiatowych. Wdrożenie
kompleksowego wspomagania szkół wymaga z kolei budowania lokalnej koalicji na rzecz oświaty,
współpracy między władzami lokalnymi i jednostkami oświatowymi. Poza tym sprzyja współpracy
i wymianie doświadczeń w ramach sieci współpracy, rekomendowanej jako najlepszej metodzie
samodoskonalenia.
Projekt „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na
rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” realizowany jest w ramach programu Wiedza Edukacji
Rozwój 2014-2020 i finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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17 października 2017 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Zespołu
ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.
Zespół pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne:
 Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 Powyższe projekty znajdują się na etapie konsultacji społecznych ale Zespół zdecydował
o wydaniu opinii pozytywnej na tym etapie prac legislacyjnych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu konkursu
na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę
rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród
pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
Zespół podzielił także środki rezerwy 0,4% zgodnie z propozycją przygotowaną przez MEN.
W sprawach różnych omówiono wniosek o szczegółowe informacje na temat planów dotyczących
podwyżek dla nauczycieli na rok przyszły.
Jak wyjaśnił przedstawiciel MEN kwota subwencji oświatowej na rok 2018 wzrasta o 1 169 799 zł i środki te
mają pokryć wydatki związane z zaplanowanymi na przyszły rok 5-procentowymi podwyżkami dla
nauczycieli.
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25 października 2017 r. podczas obrad plenarnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego omawiano m.in. planowane podwyżki dla nauczycieli.
Samorządowcy chcieli o nich rozmawiać, gdyż nie są przekonani, czy rzeczywiście wystarczy pieniędzy na
to, aby samorządy mogły je wypłacić wszystkim pedagogom.
Grzegorz Pochopień, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN
wyjaśnił, że zapowiadane zmiany rozpoczną się od 1 kwietnia 2018 r. Wtedy nauczyciele dostać mają 5 –
procentowe podwyżki. Kwota bazowa od 1 kwietnia przyszłego roku będzie więc wynosiła 2890, 57 zł.
W ślad za podwyżkami została konsekwentnie zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej.
Obecnie budżet jest w Sejmie i środki zostały włączone do subwencji oświatowej. Jak tłumaczył, obawy
samorządów wynikały prawdopodobnie z tego, że pierwotnie środki na podwyżki pojawiły się w rezerwie
celowej budżetu państwa - nie były wprost pokazane w części oświatowej subwencji ogólnej.

- Subwencja oświatowa będzie wynosić 43 mld 79 mln 335 tys. zł, co oznacza jej wzrost w stosunku do
roku bieżącego o 1 mld 169 mln 799 tys. zł, to jest 2,8 proc. w stosunku do tego roku – wyjaśnił Grzegorz
Pochopień.
Jednak ta informacja nie uspokoiła samorządowców. Stanisław Bodys, wiceprezes Zarządu Unii
Miasteczek Polskich, Burmistrz Rejowca Fabrycznego zauważał, że w jego mieście przyszłoroczna
subwencja jest na poziomie obecnej, stan organizacyjny w niczym się nie zmienił. – W którym miejscu
w wyliczeniach zauważę podwyżkę? – zastanawiał się.
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Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich prosił, aby resort odpowiedział wprost, czy ta skala
podwyżek zabezpiecza faktyczne koszty, które będziemy musieli ponieść z tego tytułu.
- Z przedstawianych w poprzednich latach materiałów MEN wynikało, że podniesienie wynagrodzeń
nauczycieli o 1 proc. to kwota powyżej 300 mln zł. Jeżeli przemnożyć te 5 proc. razy trzysta, to
otrzymujemy 1,5 mld zł, a były również większe wartości. Brakuje nam kilkuset milionów złotych – wyliczał.
– Stąd prośba, aby te podwyżki planowane w budżecie rzeczywiście pokrywały ponoszone przez nas
koszty.
Z kolei Eugeniusz Gołembiewski, wiceprezes Zarządu Unii Metropolii Polskich, Burmistrz Kowala prosił
o odpowiedź na pytanie, ilu z 2478 samorządów gminnych w kraju subwencja oświatowa starcza na
pokrycie podstawowych, bieżących wydatków związanych z realizacją obligatoryjnych zadań edukacyjnych.
Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej, dopytywał o nauczycieli z przedszkoli – skąd brać środki na ich
podwyżki?
W odpowiedzi, Grzegorz Pochopień zapewniał m.in., że wyliczenia resortu są prawidłowe. Natomiast
sposób zabezpieczenia środków na podwyżki nauczycieli przedszkoli wynika ze sposobu finasowania tego
zadania, czyli głównie z dochodów własnych samorządów. Zaznaczał, że dochody samorządów rosną i nie
zawsze jest to skorelowane z podwyżkami. - Są lata, kiedy nie było podwyżek, a dochody rosły. Średnie
tempo podwyżek pensji nauczycieli w ostatnich latach nie jest wyższe niż tempo wzrostu dochodów czy
wzrostu gospodarki – mówił.
Odnosząc się do tych wyjaśnień, Marek Olszewski, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP,
stwierdził, że pewnie Ministerstwo wyliczyło to swoją metodą poprawnie. Natomiast system finansowania
sprawia, że wielu z nas będzie miało mniejszą subwencję niż w poprzednim roku i to budzi irytację. Bo na
przykład zmniejszyła się liczba uczniów czy też zmieniła się struktura i inaczej subwencja dla danej JST
jest liczona.
W jego ocenie, jednym z kluczy do rozwiązania problemu jest zbudowanie sieci szkolnej w prawidłowy
sposób. Aby się to udało, współpracować racjonalnie musi i samorząd, i kurator oświaty.

15 listopada 2017 r. Zarząd Związku Powiatów Polskich przyjął stanowisko w sprawie projektu
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
W treści przyjętego stanowiska zapisano:
„Związek Powiatów Polskich pragnie zwrócić uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wersja z dnia 16 września 2017 r.) w części dotyczącej
relacji szkół wyższych i jednostek samorządu terytorialnego.
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Po pierwsze, wnosimy o umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego i innym samorządowym
osobom prawnym bycia organem założycielskim uczelni wyższych. Samorząd lokalny i regionalny
powołany został do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty – a te niewątpliwie obejmują również
potrzeby w zakresie kształcenia na poziomie wyższym niż średni. Oczywiście w świetle zasady
subsydiarności nie będzie potrzeby działania jednostek samorządu tam, gdzie inne podmioty zapewniły
odpowiednią ofertę edukacyjną. Będą jednak takie miejsca, gdzie brak możliwości działania podmiotów
samorządowych będzie równoznaczny z odpływem młodych, aktywnych ludzi do ośrodków akademickich.
W sposób szczególny będzie to dotyczyło mniejszych ośrodków miejskich, gdzie istnienie szkoły wyższej
(bez względu na fakt czy ma ona status niepublicznej czy publicznej) stanowi ważny czynnik
miastotwórczy. Proponowane przez nas rozwiązanie wychodzi zatem naprzeciw wspieranej przez Rząd
polityce wspierania miast małych i średnich i jako takie wpisuje się w Strategię na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju. Samorządy terytorialne mogą być zainteresowane działaniami konsolidacyjnymi szkół wyższych
na swoim obszarze działania, a to w celu zapewnienia swoim mieszkańcom kształcenia zawodowego
o dobrej jakości bez potrzeby wyjeżdżania do wielkich ośrodków miejskich.
Po drugie, projektowana treść art. 366 zamyka jednostkom samorządu terytorialnego możliwość wspierania
wszystkich typów uczelni. Postulujemy usunięcie z brzmienia tego artykułu słowa „publicznej”.
Podyktowane jest to faktem istnienia w wielu miejscach w Polsce, gdzie nie dociera szkolnictwo publiczne
placówek niepublicznych. Brak możliwości wspierania takich szkół może oznaczać ich likwidację. Uczelnie
niepubliczne bez otrzymywania środków publicznych realizują cele publiczne, polegające na zaspokojeniu
potrzeb kształcenia na poziomie wyższym, często w mniejszych ośrodkach miejskich. Postulujemy więc,
o utrzymanie dotychczasowej wersji przepisów, na podstawie których podmioty samorządowe mogą
przekazywać środki na realizację zadań publicznych wedle swojego uznania (art. 94 ust. 6 obowiązującej
ustawy).
Po trzecie, postulujemy rozważenie przygotowania przepisów pozwalających na łączenie różnych typów
uczelni, tj. publicznych i niepublicznych. Aktualne przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także
przepisy projektowanej ustawy nie pozwalają na łączenie uczelni publicznych i niepublicznych. Możliwe jest
połączenie uczelni publicznej z publiczną, a także uczelni niepublicznej z niepubliczną (w tym zakresie
należy zwrócić uwagę, że uczelnie publiczne i niepubliczne realizują cele publiczne i z tego powodu
utrzymywanie odmiennych reżimów prawnych w zakresie ich konsolidacji uznać należy za anachronizm).
W praktyce jednak pojawiają się przypadki przejęcia uczelni niepublicznej przez publiczną, poprzez
likwidację uczelni niepublicznej i wykorzystanie jej aktywów przez uczelnię publiczną (fuzja przez
likwidację). Przypadki takie wskazują, że celowym rozwiązaniem byłoby uregulowanie na gruncie
omawianej ustawy stosownych przepisów przewidujących procedurę postępowania w tym zakresie.
Podsumowując, projekt ustawy wymaga korekt pozwalających
w kształtowaniu przestrzeni edukacyjnej w swoich regionach.”
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22 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.
Głównym tematem listopadowego spotkania była kwestia sposobu podziału części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018.
Omówienie tego punktu rozpoczął dyrektor Grzegorz Pochopień z Ministerstwa Edukacji Narodowej, który
zaprezentował proponowane zmiany oraz ich skutki finansowe dla samorządów terytorialnych. Odniósł się
także do uwag zgłoszonych przez samorządy terytorialne. Wskazał, że resort edukacji na pewno uwzględni
uwagę dotyczącą wagi na wychowanków internatów i burs. Pierwotnie proponowano zwiększenie wagi
z jednoczesną zmianą mechanizmu wyliczenia liczby wychowanków, która jak się okazało byłaby
niekorzystna dla samorządów terytorialnych. W związku z powyższym odstąpiono od wprowadzania zmian
w zakresie tej wagi.
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, który poprosił MEN
o informację, jak wyglądałby podział subwencji oświatowej na rok 2018, gdyby nie zostały wprowadzone
zmiany w wagach algorytmu zaproponowane przez resort edukacji. Jak wskazał, pojawia się wątpliwość
czy zaproponowane modyfikacje wpłyną korzystnie na sytuacje samorządów powiatowych przy podziale
środków subwencji.
Ponadto przedstawicielka Związku Powiatów Polskich podkreśliła, jak istotne w ocenie ZPP jest
wprowadzenie nowej wagi dedykowanej uczniom korzystającym z nauczania indywidualnego. Jest to
postulat, zgłaszany już od kilku lat przez Związek Powiatów Polskich. Strona samorządowa zwróciła także
uwagę, że w związku ze zmianami dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które weszły
w życie we wrześniu 2017 r. należy w dalszej perspektywie (może w kolejnym roku podczas prac nad
algorytmem podziału subwencji) poruszyć tę kwestię. Na skutek tych uwag, MEN przygotuje propozycje
nowej wagi na nauczanie indywidualne.
Strona samorządowa była także zgodna w zakresie zagrożeń, które niesie zmiana wag dotyczących
kształcenia osób dorosłych. Zmniejszenie wag spowoduje, że do samorządów trafi z tego tytułu mniej
środków. Zgodnie z propozycją Zespołu resort rozważy przesunięcie środków, o jakie zmniejszą się
wspomniane wagi, na kształcenie zawodowe. W tym zakresie po uwadze strony samorządowej resort
edukacji rozważy także odstąpienie od zmniejszenia wagi na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Przedstawicielka UMP podniosła kwestię szkół muzycznych. Jak wskazała, zmniejszenie wagi na szkoły
nie prowadzące procesu dydaktycznego, a rozwijające pasje dzieci nie jest dobrym rozwiązaniem. Zgodnie
z odpowiedzią przedstawiciela MEN zmiana wagi jest wprowadzona na wniosek Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Wydatki na szkoły artystyczne są kilkadziesiąt razy niższe niż przekazana
subwencja, nie można z nich wydzielić tylko szkół muzycznych. Szkoły muzyczne tworzą filie, gdzie poziom
nauczania jest bardzo niski, tymczasem szkoły te mają konkretne zadania, a nie tylko umuzykalnianie
dzieci.
Głos w dyskusji zabrała także przedstawicielka ZGW RP i zgłosiła wniosek o stworzenie nowej wagi na
koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz opiekę nad tymi dziećmi w jego trakcie. Przedstawiciel
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resortu podkreślił, że utworzenia takiej wagi zabrania ustawa. Drugim postulatem ZGW RP było
uwzględnienie w algorytmie klas wiejskich do 14 dzieci. Jak wskazała przedstawicielka ZGW RP w coraz
większej liczbie gmin pojawia się zmianowość nauczania. W odpowiedzi na ten postulat przedstawiciel
MEN zauważył, że od lat jest waga na tego typu sytuacje, by zrekompensować koszty limitu.
Jako ostatni w tym temacie wypowiedział się przedstawiciel ZW RP, który na podstawie przedstawionych
przez MEN danych zauważył, że województwa notują największy spadek subwencji. Zawnioskował więc
o analizę, czy zmiana wag ma wpływ na to zmniejszenie czy tylko zmniejszone finansowanie szkół
policealnych. Wniósł także o wyjaśnienie zróżnicowania wag P 15 oraz P 16 i P 17 dotyczących nauczania
języków regionalnych. Jak wskazał przedstawiciel MEN wagi dotyczące mniejszości narodowych nadal są
bardzo korzystne a z analizy finansowej wynika, że winny być jeszcze niższe. Natomiast na spadek
wysokości subwencji największy wpływ ma spadek liczby uczniów: gminy – 7%, powiaty grodzkie 2%;
ziemskie – 5%; województwa – 6%.
Strona samorządowa podniosła także, że zwiększenie subwencji nie rekompensuje podwyżek nauczycieli
i wzrostu liczby etatów. Pojawił się także wniosek formalny, aby projekty algorytmu podziału subwencji
oświatowej były przekazywane do konsultacji wcześniej niż dotychczas.
Ministerstwo Edukacji Narodowej do 27 listopada 2017 r. zadeklarowało przygotowanie stosownej analizy
sytuacji finansowej poszczególnych szczebli samorządów, gdyby nie wprowadzano zaproponowanych
zmian. Zostanie także opracowana rekomendacja zmian, które w algorytmie należy wprowadzić po
posiedzeniu Zespołu, na które zwracała uwagę strona samorządowa.
Ponadto Zespół pozytywnie zaopiniował następujące projekty aktów prawnych:
 Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów umowy o turystyczny
rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy
ubezpieczenia na rzecz podróżnych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wysokości składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.
 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu
terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego.
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W ramach spraw różnych poruszono następujące zagadnienia:
 Przedstawicielka ZPP zgłosiła problem braku ekspertów z niektórych dziedzin na listach ekspertów
prowadzonych przez MEN, zasiadających w komisjach egzaminacyjnych na kolejny stopień
awansu zawodowego. Problem ten mają zarówno JST, jak i kuratoria. MEN przeanalizuje tę
kwestię z Departamentem Kształcenia Ogólnego i zastanowi się, jak można szybko poprawić
sytuację.
 Przedstawicielka MEN zwróciła się o podanie terminu przedstawienia rekomendacji zespołu
ekspertów pracujących nad sposobem finansowania kształcenia zawodowego. Pojawia się bowiem
dużo wątpliwości i zagrożeń dotyczących tej kwestii, wynikającej szczególnie z braku
szczegółowych informacji. Padł także wniosek aby włączyć przedstawicieli JST do tych prac. Jak
wyjaśniła Pani Minister Marzena Machałek wszelkie informacje zostaną podane w najszybszym
możliwym terminie, tak by zmiana mogła wejść w życie w 2019 roku. Wiosną 2018 r. planowany
jest Zawodowy Kongres Powiatów, na którym zostaną omówione wypracowane rozwiązania.
Ustalono, że zostanie zorganizowane specjalne posiedzenie Zespołu dotyczące szkolenia
zawodowego.
 Przedstawicielka UMP zgłosiła wniosek o zrewidowanie programów nauczania fizyki i chemii
w klasach 7 i 8, gdyż są one zbyt przeładowane.

6 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.
Podczas tego spotkania Zespół pozytywnie z uwagami zaopiniował projekt rozporządzenia w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.
Projekt ten był omawiany po raz pierwszy na listopadowym Zespole Edukacji, jednakże na skutek
zgłoszonych uwag został on przekazany do podjęcia decyzji w sprawie opinii na Komisję Wspólną.
Natomiast obradująca końcem listopada Komisja Wspólna, po przeprowadzonej dyskusji i zapewnieniu, że
sytuacja udziału samorządów powiatowych w podziale subwencji oświatowej w kolejnym roku się poprawi,
upoważniła Zespół Edukacji do wydania opinii wiążącej.
Projekt więc powrócił na grudniowe posiedzenie Zespołu.
Dyrektor Grzegorz Pochopień wskazał, że w stosunku do pierwotnie zaproponowanego projektu nastąpią,
na skutek zgłoszonych przez stronę samorządową uwag, następujące zmiany:
 Przywrócenie sposobu liczenia wychowanków internatów do wag P43 i P45 do zasad
obowiązujących w latach poprzednich. Wartość wagi zostanie przywrócona do poziomu z roku
2017. Oznacza to, że do ww. wag zostaną naliczeni uczniowie wg. stanu na dzień 30 września
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2017 r. oraz wartość wag zostanie ustalona na następującym poziomie: waga P43 będzie miała
wartość 1,5 a waga P45 wartość 3,64.
 Wprowadzenie wagi na uczniów nauczanych indywidualnie (w tym również uczniów realizujących
indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne) nie posiadających orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego. Wartość wagi została zaproponowana w wysokości 1. Wagą tą zostało
objętych 12 314 uczniów. Wagą została naliczona kwota 68 mln zł.
Na skutek zmian w zakresie finansowania szkół dla dorosłych zdecydowano, że środki zaoszczędzone na
tych zmianach zostaną zagospodarowane na kształcenie zawodowe (technika i szkoły branżowe).
Zaproponowano zróżnicowanie środków z subwencji ze względu na koszt kształcenia w zawodach.
Finansowanie szkół zawodowych (z wyłączeniem szkół policealnych) będzie następowało wg 4 wag. Na
najtańsze zawody naliczona zostanie waga o wartości 0,23, na zawody o średnim koszcie kształcenia
waga 0,29, na droższe zawody waga 0,35 a na najdroższe 0,4. Poziom finansowania nie został obniżony
wobec poziomu dotychczasowego i najniższa waga jest na poziomie dotychczasowej wagi na kształcenie
zawodowe. Finansowanie młodocianych pracowników realizujących praktyczną naukę zawodu
u pracodawcy, finansowanie uczniów w zawodach medycznych oraz uczniów w zawodach żeglugi morskiej
i śródlądowej pozostawiono bez zmian. Finansowanie dwóch zawodów w szkołach policealnych (tj. technik
administracji i technik bezpieczeństwa i higieny pracy) pozostawiono bez zmian (w projekcie
zaproponowano niższą nową wagę P13 na poziomie 0,10). Zróżnicowanie wag ze względu na koszt
kształcenia w zawodach dotyczyć będzie szkół zawodowych z wyłączeniem szkół policealnych, pozostałe
zawody (oprócz dwóch wymienionych wyżej) w szkołach policealnych będą finansowane jak dotychczas
tj. wagą 0,23. Ww. zmiany wag spowodują zwiększenie środków naliczanych na szkoły zawodowe o ok.
120 mln zł.
Przedstawiciel Związku Województw RP odniósł się także do obniżenia wag na uczniów należących do
mniejszości narodowych i ich skutków dla samorządów. Jak wyjaśnili przedstawiciele resortu edukacji,
zmiana w tym zakresie została zaproponowana w związku z określeniem na poziomie rozporządzenia
zakresu organizacji nauczania języka mniejszości narodowej a także wyliczeń, jakimi dysponuje MEN
z których wynika, że wagi naliczane na uczniów mniejszości narodowych były przeszacowane.
Na skutek pisma ZPP poruszono także temat porozumień zawieranych przez MEN z samorządami w celu
realizacji zadań wynikających z programu „Za życiem”. Jak wyjaśnił przedstawiciel MEN, porozumienia są
bardzo elastyczne, w razie wystąpienia konieczności i uwag samorządów są podpisywane dopiero od
początku roku 2018. W zakresie zatrudniania przez samorządy powiatowe osoby koordynatora, MEN
zwróci się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o doprecyzowanie kwestii obowiązku
dla powiatów w tym zakresie. Problem jest związany z tym, że w porozumieniach nie gwarantuje się
środków z dotacji na zatrudnienie takiej osoby.
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W sprawach różnych przedstawicielka ZPP poruszyła także następujące zagadnienia:
 Poprosiła o informację, czy MEN zajął się kwestią ekspertów uczestniczących w pracach komisji
konkursowych na kolejny stopień awansu zawodowego. MEN ma ustosunkować się do tego tematu
na piśmie.
 Zapytała kiedy MEN planuje przekazać samorządom metryczkę oświatową. MEN zobowiązał się
dokonać tego niezwłocznie i wyliczyć także potrzebne samorządom wskaźniki.
 Poprosiła o omówienie kwestii podejmowania przez samorządy uchwał dotacyjnych. Jak wynika
z zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (art. 91 ust. 1 w zw. z art. 147 pkt 1) powinno
to nastąpić już po połowie grudnia 2017 r.

Ochrona zdrowia i polityka społeczna
4 stycznia 2017 r. podczas posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowany został projekt ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który
przewiduje wprowadzenie tzw. sieci szpitali.
Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia szczegółowo omówili uwagi zgłoszone do projektu przez stronę
samorządową do grudniowej wersji projektu ustawy oraz rozporządzenia w sprawie określenia profili
charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do
tych poziomów. Przedmiotem opinii Zespołu był tylko projekt ustawy. Projekt rozporządzenia został
omówiony, ale wróci jeszcze na zespół po przyjęciu ustawy przez Sejm. Minister Piotr Gryza powiedział,
że nie będzie już wprowadzanych zasadniczych zmian w tym projekcie oraz podkreślił, że wejście do
systemu będzie możliwe również w trybie konkursowym, wszędzie tam gdzie tryb pozakonkursowy będzie
niewystarczający do zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń.
Kolejne posiedzenie Zespołu odbyło się 13 stycznia 2017 r. podczas niego negatywnie zaopiniowano
projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Zespół nie negował potrzeby ustawowego ustalenia minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia ale fakt,
że podmiotom leczniczym nie zagwarantowano środków na ich sfinansowanie. Jest obawa, że bez
dodatkowych środków na sfinansowanie wyższych kosztów wynagrodzeń, będziemy mieli powtórkę ze
słynnej „ustawy 203”.
Pozytywnie zaopiniował projekt nowelizacji Prawa atomowego oraz projekt rozporządzenia w sprawie
szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi lub jej składników. Na posiedzeniu
omówiono również projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Z uwagi na trwające konsultacje społeczne projekt zostanie zaopiniowany w lutym 2018 r.
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13 marca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Członkowie Zespołu omawiali projekty
następujących aktów prawnych:
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw projekt uzgodniono z uwagą dotyczącą umożliwienia prowadzenia gminom polityki mieszkaniowej
również z udziałem spółki ze 100-procentowym udziałem gminy.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych – projekt uzgodniony bez uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie licytacji elektronicznej
w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – projekt uzgodniony bez uwag.
 Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności gruntów - projekt uzgodniony z uwagami dot. m.in. konieczności
zaktualizowania wyceny gruntów, wydłużenia 9-miesięcznego terminu na wydanie zaświadczenia,
nawet do 18 miesięcy, rozstrzygnięcia czy opłaty przekształceniowe będą obłożone podatkiem
VAT.
Na kolejnym posiedzeniu strona samorządowa oczekuje na odpowiedź w sprawie opodatkowania
wiatraków podatkiem od nieruchomości.

14 marca 2017 r. w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się, współorganizowana przez
ZPP, konferencja pt. „Lokalne wsparcie w zdrowiu psychicznym”.
W Polsce co roku ginie śmiercią samobójczą więcej osób niż w wypadkach komunikacyjnych. To wymowne
zdanie pochodzące z raportu Najwyższej Izby Kontroli o Narodowym Programie Zdrowia Psychicznego jest
ostatnio coraz częściej cytowane.
Do raportu NIK wielokrotnie odwoływał się dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.
W wystąpieniu otwierającym konferencję przypomniał, że Narodowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2011-2015 przewidywał m.in. działania mające ograniczyć problem samobójstw.
Jednakże wbrew założeniom, w
okresie realizacji Programu nastąpił wzrost liczby zamachów
samobójczych zakończonych zgonem o ponad 60 proc. - z 3839 w 2011 r. (pierwszy rok obowiązywania
Programu) do 6165 w 2014 r.
Jak oceniał Adam Bodnar, raport jest wstrząsający i brzmi jak jeden wielki akt oskarżenia pod adresem
wszelkich możliwych władz w kraju, począwszy od Ministerstwa Zdrowia, przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, poprzez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.
Rzecznik zaznaczył przy tym, że właśnie powiaty znajdowały się w sytuacji swoistego błędnego koła,
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ponieważ nie mając środków na realizację zadań przewidzianych w Programie, nie mogły się z nich
należycie wywiązywać. Jednocześnie są i takie powiaty, które mimo przeciwności finansowych, wypełniły
zadania ustawowe. I te dobre praktyki, zdaniem Rzecznika, należy promować. Adam Bodnar zaznaczył
przy tym, że to, iż w niektórych miejscach w kraju takie działanie się udaje, nie zwalnia naszego państwa
z odpowiedzialności za to, aby cały system ochrony zdrowia psychicznego porządnie funkcjonował.
A o tym, że nie funkcjonuje, świadczą przedstawione już liczby. Rzecznik wyraził także nadzieję, że prace
nad nowym Narodowym Programem Zdrowia Psychicznego będą tym razem skuteczne. Zapowiedział też
swój udział w I Kongresie Zdrowia Psychicznego.

Joanna Krzyżanowska-Zbucka przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Zdrowia
Psychicznego wskazywała na potrzebę wprowadzenia reformy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
na poziomie lokalnym, bo właśnie tam rozgrywają się dramaty i wyzdrowienia. Podobnie jak i wcześniej
Adam Bodnar, także Joanna Krzyżanowska-Zbucka podziękowała Związkowi Powiatów Polskich za
włączenie się w przygotowania do Kongresu. Przypomniała, że Kongres odbędzie się 8 maja w Pałacu
Kultury w Warszawie. Ma za zadanie zarówno upomnieć się o niezbędne zmiany w polskiej psychiatrii, jak
i dopuścić do głosu osoby z doświadczeniem. Zakończyć się ma sformułowaniem manifestu oraz marszem
godności w kierunku Ministerstwa Zdrowia.
Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich zapewnił, że ZPP dołącza do konsorcjum
na rzecz zmian w ochronie zdrowia psychicznego, co jest ze względu na misję powiatów oczywiste.
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Z myślą o ochronie zdrowia psychicznego odbyło się już posiedzenie zarządu ZPP z udziałem Rzecznika
Praw Obywatelskich. Dowodem zaangażowania Związku jest też obecna konferencja, podczas której
przedstawione zostaną dobre przykłady działań, które mogą być inspiracją dla innych. Dyrektor Rudolf
Borusiewicz zapowiedział, że przedstawiciele ZPP będą obecni na Kongresie Zdrowia Psychicznego,
a informacje o nim zostaną przekazane członkom Związku na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ZPP,
które odbędzie się 11 i 12 maja w Kołobrzegu.

O tym, jaki jest stan prac nad wdrożeniem nowego Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego mówił
prof. Jacek Wciórka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Profesor przypomniał, jak zaczynały się prace nad
reformowaniem opieki psychiatrycznej w Polsce. Sięgają one co najmniej lat 70.tych dwudziestego wieku,
jednak mimo, że po drodze miały miejsce znaczące fakty, to do dziś się nie zakończyły i w zasadzie
jesteśmy w punkcie wyjścia.
W swoim wystąpieniu Jacek Wciórka zwracał uwagę na zdecydowanie za długi czas oczekiwania na
wizytę w poradni zdrowia psychicznego, gdyż sięga on kilku miesięcy. – To na ogół jest za późno, aby
udzielić skutecznej pomocy – komentował. Tymczasem skala potrzeb jest olbrzymia. Z poradni korzysta ok.
1,5 mln osób, a prawdopodobnie powinno dwukrotnie więcej. Tak nieracjonalne rozwiązywanie problemów
jest obciążeniem społecznym i ekonomicznym. Rodzi straty gospodarcze i ludzkie. Co więcej,
niereformowanie psychiatrii stanowi naruszenie prawa oraz kondycji społecznej i moralnej. Polska
w swoich standardach opieki psychiatrycznej jest też zapóźniona względem innych krajów.
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W ocenie profesora, oprócz zmian legislacyjnych istnieje szansa na realizację poczynań deinstytucjonalizujących ochronę zdrowia psychicznego dzięki środkom z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój 4.3: model środowiskowej opieki psychiatrycznej/ deinstytucjonalizacja.
Prof. Jacek Wciórka podkreślał wagę postaw społecznych wobec osób chorych psychicznie. Powinny one
być rozumiejące i pomagające a nie wykluczające. Natomiast system ochrony zdrowia psychicznego
powinien opierać się o cztery filary, czyli: kompleksowość pomocy, odpowiedzialność terytorialną,
adekwatne finansowanie oraz koordynację poziomą i pionową.
Podczas konferencji odbyły się dwa panele. Pierwszy nosił tytuł: „Działania lokalne w systemie
ochrony zdrowia psychicznego” i był okazją do zaprezentowania dobrych przykładów inicjatyw podjętych
na rzecz ochrony zdrowia w Polsce.
O projekcie INCEPCJA zrealizowanym w 2014 r. w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie
(powiat oleśnicki) opowiadała dyrektor tej placówki - Iwona Siemińska. Wspominała, że pomysł
innowacyjnego wspierania osób z problemami psychicznymi zaczął się od marzenia kulinarnego jednego
z podopiecznych, który przez 20 lat pobytu w domu pomocy nie jadł golonki. Mało tego, osoba ta uznała, że
chciałaby ją sama przyrządzić, bo zrobi to lepiej niż kucharki z DPS. Wtedy dyrektor zaczęła zauważać, że
mieszkańcy domu wszystko dostają gotowe – od posłodzonej herbaty po kanapki, co powoduje, że są
niesamodzielni. Postanowiła to zmienić. Stworzyła projekt polegający na prowadzeniu mieszkania
treningowego, w którym osoby z zaburzeniami mogły pod opieką tutorów uczyć się jak normalnie żyć,
gotować, robić zakupy. Projekt powstał ze środków zdobytych w konkursie organizowanym przez resort
pracy i polityki społecznej. Patrząc na swoje doświadczenia, Iwona Siemińska zwracała uwagę na
konieczność konsultowania działań, takich chociażby jak zorganizowanie wycieczki, z lekarzem psychiatrą.
Mówiła ponadto o tym, że osoby chore, umieszczone w jednostkach całodobowej opieki mają także
potrzeby seksualne, o czym nie powinno się zapominać.
Doświadczeniami powiatu gnieźnieńskiego w budowaniu lokalnego wsparcia osób z zaburzenia-mi
psychicznymi podzieliła się Elżbieta Pilarczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gnieźnie. Projekt Akord powstał 10 lat temu, kiedy PCPR zaczął mieć bliższe kontakty z ośrodkami
pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi. Jest przykładem współpracy między instytucjami
i organizacjami społecznymi oraz szpitalem (wsparcie kadry Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
„Dziekanka” w Gnieźnie). Właśnie w 2007 r. zwrócono uwagę na to, że pracownicy opieki społecznej mają
małą wiedzę na temat chorób psychicznych a osobom na nie cierpiącym jest gorzej, bo cierpią z powodu
stygmatyzacji. Coraz bardziej kłopotliwy stawał się także brak systemu pomocy w środowisku. Jednym
z celów projektu było ułatwienie osobom chorym psychicznie wyjścia z domu. Utworzona została sieć
punktów konsultacyjno-informacyjnych na terenie poszczególnych gmin dla osób chorych, ich bliskich
i opiekunów, pracowników socjalnych OPS. Przeprowadzono kampanię edukacyjną pomagającą w zmianie
podejścia do osób z problemami psychicznymi. - Dzięki takim działaniom niektórzy po raz pierwszy
uświadomili sobie, że mogą sobie pomóc – mówiła dyrektor. Projekt zdobył nagrodę i środki z PFRON,
natomiast powiat przekazał budynek na zagospodarowanie. Dzięki temu powstało Centrum Aktywności
Społecznej Largo.

www.zpp.pl

243

Zaangażowanie ZPP w wybrane inicjatywy i wydarzenia

Marcin Gawlik, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach mówił o prowadzonych
działaniach edukacyjnych skierowanych m.in. do pracowników ośrodków pomocy społecznej, sądów,
policji. Szkolenia podnoszą świadomość społeczną, pomagają w wypracowaniu standardów postępowania
z osobami chorymi, przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania środowiskowym domem
samopomocy. Dyrektor Gawlik opowiedział też o realizowanym od 2007 r. projekcie skierowanym do
młodzieży pod nazwą Przez sztukę do umysłu młodych ludzi. Obejmuje on warsztaty plastyczne, podczas
których prowadzona jest edukacja na temat osób chorych psychicznie. W ich trakcie, przy okazji okazuje
się, że prowadzący jest taką osobą.
Przy środowiskowym domu samopomocy działa też stowarzyszenie, co pomaga ubiegać się o wsparcie
finansowe.

Justyna Przybyłowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zwracała uwagę
na problem korzystania ze wsparcia psychiatrycznego przez dzieci. Starając się pomóc także najmłodszym
mieszkańcom, od niedawna powiat realizuje poradnictwo dla rodzin w kryzysie, co daje możliwość
pierwszej, jak najszybszej diagnozy także u dzieci. Dyrektor podkreślała, że PCPR od samego początku
stara się myśleć o osobach z różnymi problemami, o ich rodzinach, w tym zastępczych.
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Powiat realizował projekt Razem możemy więcej współfinansowany z dotacji otrzymanej z Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W jego ramach osoby z niepełnosprawnością uczestniczyły
w zajęciach rehabilitacyjnych i animacyjnych: ukazujących kulturę i sztukę, jako terapię ułatwiającą
uwolnienie emocji; motywujących do poszukiwania odpowiedniej formy zaangażowania się w sztukę;
obejmujących elementy scenek i zabaw o charakterze teatralnym i działaniach plastycznych; ćwiczenia
i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
Dzięki nim uczestnicy mogli podnieść umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, poprawiła się ich
zdolność nawiązywania kontaktów z otoczeniem. Wzrosła też świadomość społeczna rodzin. Kadra
pracująca z osobami z zaburzeniami psychicznymi usystematyzowała swoją wiedzę.
Przykład tego, jak w działaniach na rzecz ochrony zdrowia psychicznego samorządy współpracują
z organizacjami pozarządowymi podawał Jacek Juszkiewicz, Starosta Wielicki. - Aktywność powiatu
wielickiego w tym zakresie rozpoczęła się w 2007 r., wówczas rozpoczęliśmy jako pierwsi w Polsce
realizację pilotażowego programu leczenia środowiskowego i psychiatrycznego. Później zaczęła się
współpraca z Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” i cykl konferencji – mówił. Działania
skupione są wokół leczenia środowiskowego. Istotne przy tym jest także to, że powiat nie ma własnego
szpitala.
Drugi panel zatytułowany „Własnym głosem – samodzielność i przydatność” był okazją do
zaprezentowania możliwości wsparcia, jakie osobom chorym mogą dać osoby po kryzysach psychicznych.
Wziął w nim udział Piotr Źrebiec z Fundacji eFKropka skupiającej ekspertów przez doświadczenie.
Fundacja prowadzi szkolenia dla znajomych osób chorych, aktywistów, lekarzy, policjantów, urzędników,
dziennikarzy, pracowników socjalnych, itd. Dzięki nim prowadzący warsztaty mogą przekazać unikalną
i praktyczną wiedzę na temat zachowań i potrzeb chorych. Pomagają też w wykorzystaniu potencjału
trenerów, którzy są przydatni dla innych. O walce z wykluczeniem chorujących psychicznie opowiadał
Jacek Bednarzak z Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu TROP, która prowadzi infolinię dla
potrzebujących wsparcia.

16 marca 2017 r., w Ministerstwie Zdrowia, odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony
Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zespół negatywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, z uwagi na nieprecyzyjność przepisów, która może skutkować zarzutami
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kolejnym projektem, który nie uzyskał akceptacji Zespołu
był projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
medycznymi, z uwagi na obawy co do kosztów jakie będą musiały ponieść podmioty lecznicze, w związku
z wejściem w życie regulacji.
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Zespół uzgodnił:
 Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów
teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych
z prowadzeniem przez
świadczeniodawców list oczekujących na udzielnie świadczenia opieki zdrowotnej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań
lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz
uczestników studiów doktoranckich.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
Szerszą dyskusję przeprowadzono w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku
ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Wątpliwości nie budziła
sama idea elektronizacji gromadzenia akt pracowniczych, czy skrócenia okresu ich przechowywania
a szczegółowe rozwiązania legislacyjne zaproponowane w projekcie. Z uwagi na fakt, że prace nad
projektem ciągle trwają, projekt jeszcze wróci na Zespół.
Pozostałe projekty omawiane na zespole (w tym dwa dotyczące refundacji leków oraz jeden z projektów
nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym będą opiniowane w trybie obiegowym).

W okresie sprawozdawczym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na
stanowisko Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie
funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia.
Stanisław Szwed, wiceminister w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej zareagował na postulaty
samorządowców. Pismem z 16 marca br. poinformował, że Ministerstwo dokonuje analizy dotyczącej
ewentualnego wprowadzenia zmian w zakresie organizacji urzędów pracy, w tym zmian dotyczących ich
umiejscowienia w strukturze administracji publicznej.
– Zmiany w tym zakresie nie są decyzją łatwą, wiążą się bowiem z daleko idącymi konsekwencjami, w tym
przede wszystkim osobowymi i finansowymi. W chwili obecnej nie jest zatem jeszcze możliwe określenie
ostatecznego kształtu przepisów – tłumaczy minister.
Stanisław Szwed zaznacza przy tym, że docenia wkład samorządów w kreowanie i realizowanie polityki
rynku pracy na poziomie lokalnym. Dodaje też, że rozumie niepokój ZPP. Jednak, jak zapewnia,
planowane zmiany mają na celu tylko i wyłącznie optymalizację zarządzania obsługą rynku pracy
i w żadnym wypadku nie będą prowadziły do ograniczenia szans rozwojowych powiatów. Dlatego
z przykrością odbiera sprzeciw powiatów wobec ewentualnego włączenia powiatowych urzędów pracy
w struktury administracji rządowej.
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Minister zapowiedział też, że kiedy już powstanie projekt nowelizacji, to zostanie on poddany
uzgodnieniom, opiniowaniu oraz konsultacjom publicznym i ma nadzieję, że przedstawiciele powiatów
wezmą w tym procesie udział.

18 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki
Społecznej KWRiST.
Zespół pozytywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu
przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Projektodawcy uwzględnili część uwag
zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu Zespołu przez stronę samorządową.
Uzgodniono również projekt rozporządzenia w sprawie agencji zatrudnienia, z tym zastrzeżeniem, że
projektodawcy przekażą przed KWRiST informację, jakie stanowisko w sprawie projektu ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i niektórych innych ustaw, z którego wynika podstawa do
wydania rozporządzenia, zajął Senat. Przy okazji tego tematu strona samorządowa zgłosiła wniosek
o przekazanie na kolejnym posiedzeniu Zespołu informacji o planowanych zmianach w strukturze
i funkcjonowaniu publicznych służb zatrudnienia oraz ich skutkach dla jednostek samorządu terytorialnego.
Pozytywnie zaopiniowano również projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz kolejny już projekt ustawy
o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie świadectwa
pracy (projekt w trakcie konsultacji międzyresortowych)
uzgodniono, że projektodawcy zwrócą się z wnioskiem do Komisji Wspólnej o upoważnienie Zespołu do
wydania opinii wiążącej.
Z porządku obrad zdjęto projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
z uwagi na nieobecność przedstawiciela strony rządowej odpowiedzialnego za przedstawienie projektu.
W sprawach różnych strona samorządowa zwróciła się o wpisanie w porządek obrad kolejnego
posiedzenia przedstawienia informacji o stanie prac nad projektem ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia
oraz ponownie o poruszenie tematu zmiany przepisów w sprawie wydawania kart zgonu oraz dyżurów
aptek.
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19 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.
Zaprezentowano na nim najnowsze wersje projektów rozporządzeń dotyczące sieci szpitali. Z uwagi na
trwające konsultacje projekty te nie zostały zaopiniowane przez zespół. Z informacji przekazanych przez
stronę rządową wynika, że regulacje wejdą w życie na początki czerwca.
Sporo kontrowersji budził projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia
rodzin, z uwagi na planowane odebranie marszałkom zadań z zakresu koordynacji szeroko rozumianych
świadczeń społecznych i przekazanie tych zadań do realizacji wojewodzie. Projekt w niewielkim stopniu
dotyczy powiatów, z gmin i miast wpłynęło natomiast nieco uwag dotyczących doprecyzowania niektórych
przepisów zawartych w projekcie. Uzgodniono, że uwagi samorządów zostaną omówione na roboczym
spotkaniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Uzgodniono:
 Projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadectwa pracy.
 Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 Projekt ustawy o produktach kosmetycznych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych
czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które
mogą być udzielane przez ratownika medycznego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na
zlecenie.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 Dolnośląski „Program Zielona dolina żywności i zdrowia”.
Z uwagi na nieobecność Podsekretarz Stanu Katarzyny Głowala, która miała przedstawić informację
o pracach nad projektem ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, ustalono, że dodatkowo spotkanie
z przedstawicielami Zespołu odbędzie się 26 maja 2017 r.

26 maja 2017 r. odbyło się kolejne, dodatkowe w tym miesiącu posiedzenie Zespołu ds. Ochrony
Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.
Podczas, spotkania omówiono główne założenia projektu ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, w tym
dyskutowano o likwidacji NFZ, przejściu na system rezydencki i zwiększeniu nakładów na publiczną służbę
zdrowia.
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Z informacji przekazanej na tym spotkaniu wynika, że 1 stycznia 2018 r. NFZ będzie jeszcze funkcjonował,
przyjmując status „w likwidacji”. Dzięki temu pacjenci mają nie odczuć zmian organizacyjnych związanych
z wprowadzaniem reformy ochrony zdrowia.
Zapytana o koszty wejścia w życie nowych przepisów, czyli likwidacji NFZ i związanych z tym skutków dla
płatników składek, ubezpieczeniowych, świadczeniodawców, wiceminister odpowiedziała, że na tym etapie
nie można jeszcze ich podać.
Rząd zapowiada sukcesywny wzrost nakładów na służbę zdrowia. Jednak, jak zapowiedziała wiceminister
Katarzyna Głowala – nie odbędzie się to kosztem dochodów samorządowych.

2 czerwca 2017 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław
Szwed odpowiedział na interpelację poselską w sprawie funkcjonowania urzędów pracy (nr 12596).
Jak wyjaśnił minister Stanisław Szwed, aktualnie w resorcie trwają prace analityczne dotyczące
ewentualnego wprowadzenia zmian w zakresie organizacji urzędów pracy, w tym zmian dotyczących ich
umiejscowienia w strukturze administracji publicznej. Podkreślił także, że zmiany w tym zakresie nie są
decyzją łatwą, wiążą się bowiem z daleko idącymi konsekwencjami, w tym przede wszystkim osobowymi
i finansowymi.
Jednocześnie jednak poinformował, iż koncepcja podporządkowania urzędów pracy administracji rządowej
nie jest przesądzona, w tym w szczególności nie można na dzień dzisiejszy wskazać, czy rozważane
zmiany zostaną zrealizowane i kiedy to nastąpi. Wykluczył też doniesienia, iż miałoby to dotyczyć już
2018 r.
Minister zapewnił, że docenia wkład samorządów w kreowanie i realizowanie polityki rynku pracy na
poziomie lokalnym, jak również rozumie niepokój samorządów w związku z rozważanymi zmianami
w zakresie podporządkowania urzędów pracy. Niemniej jednak podkreślił, że analizowane zmiany wynikają
właśnie z troski o lokalne rynki pracy i mają na celu tylko i wy-łącznie optymalizację zarządzania obsługą
rynku pracy oraz zwiększenie stopnia dostosowania pomocy świadczonej przez urzędy pracy do potrzeb
ich klientów.
Jak zauważył minister Szwed, celem resortu nie jest dokonywanie zmian w obsadzie stanowisk
w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, czy też zmniejszenie zatrudnienia w systemie urzędów
pracy.
Ewentualne zmiany, które nie są przesądzone, odbyłyby się przy maksymalnym zapewnieniu dalszego
zatrudnienia osobom aktualnie wykonującym pracę w systemie urzędów pracy. Ponieważ te rozwiązania są
dopiero analizowane, nie można udzielić odpowiedzi w zakresie ewentualnego rozkładu środków na
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędów pracy.
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Odnosząc się natomiast do kwestii funduszy unijnych minister wyjaśnił, że stosownie do umów zawartych
między zarządami województw a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, po uprzednim
uzgodnieniu ich treści oraz wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z ministrem właściwym do spraw pracy
zapewnione jest finansowanie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój w perspektywie finansowej 2014-2020. Zadania dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy
i powiatowych urzędów pracy oraz umowy i wytyczne dotyczące realizacji projektów współfinansowanych
z EFS w przypadku podjęcia decyzji o realizacji analizowanych zmian w podporządkowaniu urzędów pracy
zostałyby odpowiednio dostosowane do nowej struktury organizacyjnej i podziału kompetencji.
Analizowana reforma urzędów pracy nie powinna zatem wpłynąć negatywnie na realizację projektów
współfinansowanych z EFS.

13 lipca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
KWRiST.
Zespół pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych opieki
zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii.
Nie wszystkie uwagi samorządów mogły zostać uwzględnione, również ze względu na niemożność
uregulowania niektórych kwestii w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o działalności leczniczej.
W odniesieniu do odpowiedzi na uwagi zgłoszone jeszcze w trakcie konsultacji społecznych, ZPP zwrócił
się do Ministerstwa Zdrowia o uwzględnienie uwag w zakresie procedury wypożyczania i zwrotu materiału
(bloczki parafinowe lub preparaty histopatologiczne lub preparaty cytologiczne) przez pacjenta, przy
kolejnej nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podmioty lecznicze
sygnalizowały problemy z uzyskaniem zwrotu wypożyczonego materiału. Przedstawiciele ministerstwa
pozytywnie odnieśli się do tej propozycji.
Zespół pozytywnie zaopiniował również projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze
oraz wykreśleń z tego rejestru oraz projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania
przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020.
W związku z trwającym procesem konsultacji i uzgodnień na sierpień przeniesiono opiniowanie projektów
rozporządzeń:
 w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń;
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 zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności
uzyskania zezwolenia na pracę;
 zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę
cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę
cudzoziemców;
 w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na
pracę sezonową cudzoziemca;
 w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na
pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi;
 w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia
na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które
mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz tryb ich
przyznawania.
W sprawach różnych przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia przedstawili postęp prac nad nową ustawą
w sprawie stwierdzania zgonu. Prace nad projektem ustawy mają wciąż charakter wewnętrzny, na
obecnym etapie planuje się jednak, że nowe regulacje zaczną obowiązywać od nowego roku.
Przedyskutowano również kwestię problemów związanych z ustalaniem rozkładów godzin pracy aptek.
Związek Powiatów Polskich przedstawił kilka alternatywnych rozwiązań w zakresie rozwiązania problemu
braku dostępu do aptek. Na tym etapie dyskusje miały charakter roboczy. O ich wynikach będziemy
informować na bieżąco.

We wrześniu 2017 r. do biura ZPP wpłynęło pismo z resortu zdrowia odpowiadające na stanowisko
podjęte 11 maja przez Zgromadzenie Ogólne ZPP, a dotyczące opieki pielęgniarskiej w domach
pomocy społecznej.
Osoby przebywające w domach pomocy społecznej mogą korzystać z kontraktowanych przez NFZ
świadczeń zdrowotnych na zasadach ogólnych – mogą wybrać pielęgniarkę POZ. Pracownicy DSP mają
zaś obowiązek umożliwienia im korzystania z takich świadczeń. Osoby wymagające wzmożonej opieki
otrzymują świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu (DPS). To wszystko wynika
z odpowiedzi Józefy Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia na stanowisko ZO ZPP.
Z pisma przedstawicielki resortu zdrowia wynika ponadto, że minister zdrowia w toku prac nad wykazem
świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej zleci
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji powołanie zespołu mającego na celu zaproponowanie,
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w procesie konsultacji z gronem interesariuszy systemu ochrony zdrowia, odpowiednich rozwiązań
w zakresie świadczeń opieki długoterminowej. Celem strategicznym ma być poprawa dostępności do
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki
długoterminowej, poprzez opracowanie oraz szczegółową weryfikację kryteriów kwalifikacji pacjenta,
zakresu świadczeń oraz warunków ich realizacji.
Odnosząc się zaś do sytuacji pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej, Józefa SzczurekŻelazko wyjaśnia, że są one pracownikami samorządowymi. Tym samym podlegają zasadom
wynagradzania jak pracownicy samorządowi.
Tłumaczy przy tym, że pracodawca może tworzyć fundusz premii i fundusz nagród a przez to elastycznie
stworzyć zakładową politykę płacową, uwzględniającą nie tylko specyfikę pracy każdej z grup zawodowych,
ale także zwiększające się zakresy obowiązków.
Ostatnie działania resortu zdrowia na rzecz poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych nie
dotyczyły pielęgniarek zatrudnionych w DPS a pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki
zdrowotnej finansowane ze środków NFZ.
Jednocześnie minister zauważa, że na podstawie ustawy o działalności leczniczej (art. 3 ust. 4) istnieje
możliwość wydzielenia - w ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego – jednostki
organizacyjnej w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom domów pomocy społecznej,
wychowankom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodków
preadopcyjnych, zlokalizowana na terenie tych podmiotów. – Niestety w praktyce takie działania nie są
podejmowane przez podmioty lecznicze – podaje w piśmie minister Józefa Szczurek-Żelazko.

19 września 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki
Społecznej KWRiST. W posiedzeniu Zespołu wziął udział Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.
W pierwszej części posiedzenia Minister wyjaśnił przyczyny, dla których projekt ustawy o podstawowej
opiece zdrowotnej oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości
i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej nie trafiły do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego. W odniesieniu do pierwszego projektu przedstawicie resortu przyznali, że było
to wynikiem niedopatrzenia za które przeprosili, wskazali również, że organizacje samorządowe otrzymały
projekt w ramach konsultacji społecznych. W odniesieniu do drugiego projektu decydujące znaczenie miał
czas i konieczność wydatkowania środków do końca roku budżetowego. Korzystając z obecności Ministra
Zdrowia, strona samorządowa poruszyła jeszcze kilka bieżących spraw z zakresu zdrowia w tym prośbę
o przyśpieszenie prac nad nową ustawą, która będzie regulowała zasady stwierdzania zgonów.
W dalszej części omówiono projekt rozporządzenia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu
systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. W tej części
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posiedzenia udział wziął odpowiedzialny za projekt wiceminister Piotr Gryza. Największe zastrzeżenia
strony samorządowej wzbudziła kwestia braku gwarancji zapłaty za nadwykonania. Przedstawiciele resortu
wskazali, że celem jest oczywiście ograniczenie realizacji nadwykonańi o ile nie wystąpią jakieś
nadzwyczajne okoliczności liczbę świadczeń w danym roku prowadzący szpital jest w stanie przewidzieć.
Prezes NFZ Andrzej Jacyna wskazał, że projekt przewiduje szereg rozwiązań korzystnych dla
świadczeniodawców takich jak chociażby 2% „bufor bezpieczeństwa” w przypadku niewykonania kontraktu.
Wskazano również, że za kilka miesięcy przyjdzie czas na pierwsze podsumowanie i wtedy będzie można
mówić o pewnych korektach w systemie, jeżeli okażą się konieczne. Ustalono, że temat funkcjonowania
sieci oraz finansowania systemu będzie poruszony na posiedzeniu zespołu w kwietniu 2018 r. Ostatecznie
strona samorządowa zaopiniowała projekt pozytywnie z uwagą dotyczącą konieczności zwiększenia
środków na finansowanie służby zdrowia oraz z uwagą dotycząca płatności za nadwykonania uzależnioną
od poziomu wykonania na obszarze danego województwa.
Następnie omówiono projekty rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przedstawiciel ZPP przedstawił uwagę
przesłaną przez jeden z powiatowych podmiotów leczniczych a dotyczącą zmiany rozporządzenia
w kierunku umożliwiającym uwzględnienie podwyżek dla pielęgniarek w związku z przejęciem przez szpital
od 1 października nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia wskazało, że musi
zapoznać się z pismem oraz stwierdzić czy wystarczające będzie tutaj wydanie interpretacji. Projekt
rozporządzenia został zaopiniowany pozytywnie.
Następnym punktem był projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Projekt był już wstępnie
omawiany na posiedzeniu Zespołu w sierpniu i został zaopiniowany pozytywnie.
Kolejnym punktem była kwestia nocnych i świątecznych dyżurów aptek. Strona samorządowa przedstawiła
rozwiązanie dotyczące wyznaczania aptek w tych miejscowościach gdzie nie zadziała mechanizm rynkowy
(decydującym mogłoby być liczba mieszkańców miasta będącego siedzibą powiatu). W takim przypadku
w ocenie strony samorządowej prowadzącemu aptekę winien przysługiwać ryczałt finansowany ze środków
budżetu państwa ewentualnie NFZ. Wstępnie wskazano na kwotę 35 zł za godzinę. Sieć aptek mogłaby
być dostosowana do usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Przedstawiciele samorządu
aptekarskiego oraz związku pracodawców prowadzących apteki poparli kierunek zmian. Przedstawiciele
resortu wskazali, że są otwarci na rozmowy we wskazanym kierunku. Poza danymi przekazanymi przez
Związek Powiatów Polskich o liczbie obecnie wyznaczanych aptek oraz potrzebach w odniesieniu do liczby
mieszkańców przy uwzględnieniu sieci szpitali, które od 1 października przejmą nocną świąteczną opiekę
zdrowotną, Ministerstwo Zdrowia zebrało również dane od samorządu aptekarskiego oraz zgromadziło
dane z własnych baz danych w tym informacje o liczbie operacji dokonywanych w niektórych aptekach
w porze nocnej. Zebrane dane świadczą o tym, że rzeczywiście liczba wyznaczanych aptek jest zbyt duża
a umiejscowienie niektórych z nich nie ma realnego wpływu na zapewnienie mieszkańcom dostępu do
leków. Na pewno do przesądzenia byłaby kwestia tego czy zadanie przejmuje NFZ a rozliczenie następuje
na podstawie umowy czy jednak pozostawić jakiś element przymusu administracyjnego a samo zadanie
finansować z budżetu państwa. Ustalono, że w tej sprawie pomiędzy posiedzeniami Zespołu odbędzie się
spotkanie robocze z zainteresowanymi stronami. Ministerstwo Zdrowia ma zaproponować termin
spotkania.
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Następnie strona samorządowa pozytywnie zaopiniowała:
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rezerwy
szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie
wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Ostatnim punktem porządku obrad był projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz niektórych innych ustaw. Projekt został opiniowany negatywnie z uwagi na odzespolenie inspekcji.
Przedstawiciel ZPP wskazał, że spór ma charakter ustrojowy i dotyczy wyboru modelu organizacji
administracji specjalnych. W ostatnich latach można było zaobserwować aktywność niektórych ministerstw
w kierunku budowania resortowych administracji w układzie pionowym, oderwanych od administracji
lokalnej na co nie może być zgody po stronie samorządowej. Obecny na posiedzeniu Główny Inspektor
Sanitarny Marek Posobkiewicz wskazał, że problemy sanitarne z jakimi mierzy się inspekcja przekraczają
często granice administracyjne powiatów czy województw i w związku z tym prezentowany w projekcie
model zarządzania inspekcją lepiej się sprawdzi. Podkreślił również, że rozumiejąc znaczenie współpracy
na poziomie lokalnym pozostawiono w ustawie przepisy, które będą dawać władzom samorządowym
uprawnienie do uzyskania informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego a w ostatniej wersji projektu
ustawy jako warunek powołania powiatowego inspektora sanitarnego wprowadzono zgodę starosty.
Na zakończenie ZPP zgłosiło wniosek aby w sprawach różnych kolejnego posiedzenia Zespołu ds.
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej pojawiła się kwestia przekazywania w kolejnych latach środków
z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników PUP-ów. Załącznikiem do wniosku było
stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ZPP podjęte w tej sprawie w maju 2017 r.

27 września 2017 r. podczas posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego strona samorządowa wydała negatywną opinię projektowi ustawy o zmianie ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.
Jak tłumaczył Grzegorz Kubalski, projekt jest kolejną próbą permanentnego dążenia do tego, ażeby jak
najwięcej organów mających powiązanie z samorządem terytorialnym wyłączyć spod samorządu
terytorialnego i stworzyć piony podległe pod określony resort. - Na ten moment Konstytucja wyraźnie
wskazuje, że państwo polskie jest zbudowane na fundamencie zasady subsydiarności. A zasada
subsydiarności wymaga jednak bezpośredniego udziału poszczególnych wspólnot lokalnych i regionalnych
w pełnieniu zadań administracyjnych, również dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa. A w tym
przypadku bezpieczeństwa sanitarnego – mówił.
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Podkreślał również, że z uzasadnienia projektu nie wynika w czym obecnie funkcjonujący system nie
pozwolił na efektywne reagowanie na zagrożenia w zakresie szeroko rozumianego działania inspekcji
sanitarnej. Nie ma bowiem dowodów świadczących o tym, aby inspekcja nie radziła sobie z wykonaniem
zadań.

W ocenie samorządowców projekt jest nie tylko sprzeczny z Konstytucją, ale i ze Strategią
Odpowiedzialnego Rozwoju, która kładzie nacisk na terytorializację polityk publicznych. Projekt zaś
odchodzi od tej zasady.
Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny odpowiadając na zarzuty samorządowców, stwierdził,
że nie widzi żadnego konfliktu z Konstytucją. – Przy porządkowaniu pionowym inspekcji byłoby prawdziwe
partnerstwo ze starostą, a nie byłoby podległości, jeśli mówimy o partnerstwie – zapewniał.
Jak tłumaczył, dziś inspektor powiatowy powoływany jest przez starostę i z tego względu nie może
nadzorować podległych mu obiektów, co wiąże się z wieloma niegodnościami. Zmiana natomiast ma
pozwolić inspektorom na kontrolę obiektów znajdujących się na ich terenie.

12 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spotkanie to zostało zdominowane przez projekt
rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Z uwagi na liczne uwagi zgłoszone przez gminy ustalono, że przedstawiciele gmin oraz GIS spotkają się
jeszcze raz na dodatkowym spotkaniu roboczym i spróbują jeszcze raz wypracować zmiany, które
satysfakcjonowałoby obie strony.
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Z pozostałych spraw, które stawały na zespole strona samorządowa uzgodniła:
 Projekt Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być
prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty
zgonu.
Zespół przyjął również do wiadomości Projekt Wojewódzkiego Programu przeciwdziałania narkomanii
w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022.
Z uwagi na trwające konsultacje społeczne, do opiniowania obiegowego skierowane zostały:
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki
zdrowotnej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu
państwa świadczeń opieki zdrowotnej.
W sprawach różnych omówiono zgłoszoną przez Związek Powiatów Polskich kwestię finansowania ze
środków Funduszu Pracy pracowników PUP (ponownie stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP).
Przedstawiciel MRPiPS poinformował o stosownych zmianach na 2018 r. wprowadzonych w ustawie
okołobudżetowej.
Kolejnym tematem podniesionym w sprawach różnych przez Związek Powiatów Polskich była kwestia
medycyny szkolnej. Obecnie trwają prace nad projektem założeń nowej ustawy. ZPP wskazało na potrzebę
digitalizacji danych o zdrowiu uczniów dzieci i młodzieży, łatwiejszego dostępu do tych danych dla rodziców
i opiekunów prawnych oraz koordynacji zadań w zakresie edukacji zdrowotnej dzieci, rodziców i opiekunów
prawnych, a także młodzieży kończącej edukację tak, aby dane gromadzone w systemie mogły być
wykorzystywane dla celów promocji i profilaktyki zdrowotnej. Przy okazji tej tematyki zgłoszono również
postulat o wprowadzenie dodatkowego terminu na składanie wniosków o środki na doposażenie gabinetów
szkolnych przewidzianych w tzw. specustawie.
Omówiono również zgłoszone przez Starostę Bielskiego oraz Prezydenta Miasta Bielska sprawy związane
m.in. ze świadczeniem usług medycznych w domach pomocy społecznej. W tej sprawie już po posiedzeniu
zespołu Ministerstwo Zdrowia skierowało do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pismo
o udział ich przedstawiciela w kolejnym posiedzeniu.
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25 października 2017 r. podczas posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informację na temat realizacji ustawy
z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dofinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej.
Podczas tego posiedzenia Anna Widarska, dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w resorcie zdrowia
przypomniała, że na podstawie wymienionej regulacji JST mogły ubiegać się o dotacje z przeznaczeniem
na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Maksymalna wysokość dotacji wynosiła
6700 zł. Zaplanowano wyposażenie gabinetów w około 20 000 szkół na ogólną kwotę 134 mln zł.
W toku realizacji okazało się, że JST złożyły wnioski na takie dofinansowanie 9518 gabinetów na ogólną
kwotę niespełna 46 mln zł. Z uwagi na to, że pozostały jeszcze niewykorzystane środki a celem Ministra
Zdrowia jest wzmacnianie medycyny szkolnej, zostały podjęte działania mające na celu wykorzystanie
pieniędzy. Ministerstwo Zdrowia razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozesłało ankiety do szkół
i zbiera informacje na temat tego, kto jest zainteresowany takim wsparciem. Przygotowana została także
propozycja nowelizacji ustawy, w której stworzono możliwość skorzystania z dotacji w szkołach, które do tej
pory tego nie zrobiły. Ponadto rozszerzono zakres podmiotów, które mogą aplikować o dotacje. Teraz
oprócz JST (zadania własne) będą to wszystkie podmioty prowadzące szkoły publiczne.
Stworzenie dalszej możliwości ubiegania się o dotacje jest dobrą wiadomością dla samorządów, o czym
zapewnił Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej KWRiST, dyrektor biura Związku Miast
Polskich. Przedstawiciele samorządów zwracali wcześniej uwagę, że pierwszy termin przewidziany dla
aplikowania był bardzo krótki i obawiali się, że wielu samorządom z możliwości dofinansowania w ogóle
nie uda się skorzystać. Choćby dlatego, że nie zdążą się o niej dowiedzieć.
Ekspert Związku Miast Polskich Marek Wójcik zaapelował o to, aby strona rządowa nie czekała nawet na
wyniki ankiet, tylko aby inicjatywa legislacyjna się pojawiła. Zaznaczył też, że ZMP wnosił o rozszerzenie
katalogu uprawnionych do korzystania z pomocy o resorty oraz podmioty prowadzące szkoły niepubliczne.
Przedstawiciele JST proszą również o to, aby wnioskodawcy spełniając wymogi nie musieli zobowiązywać
się do zatrudnienia pielęgniarki w szkole, gdyż ostateczna decyzja w tym zakresie należy do NFZ. Zamiast
tego mogą oświadczyć, że stworzą miejsce pracy dla takiej osoby.

25 października 2017 r. podczas posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, przy okazji omawiania projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących
realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 samorządy zwróciły uwagę na Fundusz Pracy.
W zasobach funduszu znajdują się bowiem niewykorzystane środki. - Przychody tego funduszu rosną.
W ubiegłym roku było to 12,1 mld zł, czyli o 1 mld więcej niż planowano. Niewykorzystane środki z funduszu w ubiegłym roku wynosiły 6,2 mld zł, a na początku 2017 r. 7,3 mld zł. Według mojej oceny,
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w 2019 roku oszczędności funduszu zrównają się jednorocznym wpływom na o rzecz tego funduszu –
informował Marek Wójcik.
Ekspert wskazywał, że głównym celem funduszu było wspieranie bezrobotnych i pracodawców. Obecnie
sytuacja na rynku pracy się poprawiła. Dlatego być może warto rozważyć, na co można przeznaczyć
niewykorzystane środki. Marek Wójcik podkreślił też to, że samorządy są największym pracodawcą
w Polsce. - To my płacimy 2,45 proc. podstawowej składki, natomiast nie wszyscy składkę płacą. Na
Fundusz Pracy składki nie płacą ubezpieczeni w KRUS, duchowni, tylko część osób korzystających ze
wsparcia pomocy społecznej, niektóre grupy pracodawców działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Jak podawał Marek Wójcik, wolne środki funduszu pracują na lokatach i tylko w ubiegłym roku kwota
samych lokat wyniosła 98 mln zł. Tymczasem Fundusz Pracy mógłby służyć na wsparcie dokształcania
nauczycieli. - Dzisiaj samorządy terytorialne zmuszane do tego, aby wydzielać do 1 proc. subwencji
i przekształcać na dokształcanie nauczycieli. Kwestie dokształcania finansowane są z funduszu pracy,
głównie to są rezydenci. Nawiasem mówiąc, w ubiegłym roku była to kwota 836 mln zł. Pielęgniarki,
położne, pracodawcy, pracownicy, którzy korzystają z krajowego funduszu szkoleniowego. Nie widzę
powodu, dlaczego nie można byłoby rozszerzyć tego zapisu na nauczycieli. To byłaby kwota ok. 260 mln
zł. – mówił.
- W aktualnie procedowanej ustawie o finansowaniu oświaty samorządom zabiera się część subwencji
oświatowej na dokształcanie nauczycieli, która trafia do wojewodów. Przyznaję, że nie znajduję
uzasadnienia dla tego typu działań. Natomiast ustawa jest w tej chwili procedowana i wynika z tego, że
z naszych samorządowych pieniędzy będziemy uzupełniali braki kadrowe kuratorów oświaty, którzy
realizują teraz sporo zadań zabranych samorządom – podawał.
Marek Wójcik odniósł się jeszcze do kwestii aptekarskich dyżurów nocnych i świątecznych. Jak mówił,
regulator zażyczył sobie, aby pacjenci mieli dostęp do apteki nocą i w święta, nie przekazując ani
samorządom terytorialnym, ani aptekarskim żadnych środków na ten cel. Narodowy Fundusz Zdrowia
twierdzi, że nie ma pieniędzy i podstawy prawnej, aby finansować to zadanie. Skoro regulator chce,
żebyśmy mieli dostęp to niech za to zapłaci. Skoro z Funduszu Pracy finansowane są przeróżne
przedsięwzięcia to wydaje się, że te, które wymieniłem nie są egzotyczne i mogłyby także być finansowane
z tego Funduszu.
Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej odpowiadając na propozycje strony
samorządowej przyznał co prawda, że Polska ma rekordowo niski poziom bezrobocia, ale podkreślił, że
sytuacja na rynku pracy jest zmienna i różnorodna – są bowiem tereny, gdzie bezrobocie jest nadal
wysokie. Zwrócił też uwagę na to, że w rejestrach bezrobotnych jest ponad 60 proc. bezrobotnych
długoterminowych, czyli powyżej 12 miesięcy. – I to jest duży problem. Na te osoby musimy przeznaczać
większe środki, aby ich aktywizować.
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20 listopada 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zespół uzgodnił:
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru
zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie domów pomocy społecznej.
 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych dla wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty
urodzenia i karty martwego urodzenia.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umieszczania informacji o zakazie
udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku
związanym z korzystaniem z solarium.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji
medycznej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemów Monitorowania
Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników
Medycznych oraz ich minimalnej funkcjonalności.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnopolskiego rejestru ostrych zespołów
wieńcowych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu
produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w palcówkach obrotu
pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych
w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych
ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają
prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw również został uzgodniony, ale z uwagą dotyczącą
uchylania obowiązku przeprowadzania otwartego naboru na stanowisko Prezesa PFRON. Ponieważ
projekt znacznie zmienił się w stosunku do wersji przesłanej do konsultacji społecznych (m.in. skreślono
zmiany, które budziły liczne kontrowersje w powiatach) przedstawicielka Związku Powiatów Polskich
zapytała o dalszy los tych propozycji. Przedstawiciel projektodawców wskazał, że istotnie w wyniku
konsultacji zdecydowano wykreślić z projektu te przepisy, które wymagają szerszych analiz, ale nie
oznacza to definitywnej rezygnacji z tych rozwiązań. Kolejny projekt ustawy nowelizującej przepisy
o rehabilitacji osób niepełnosprawnych pojawi się w połowie przyszłego roku.
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W odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, ponieważ wpłynął on w piątek poprzedzający
posiedzenie zespołu, w godzinach popołudniowych, strona samorządowa nie miała możliwości zapoznania
się z nową wersją projektu. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia omówił projekt oraz uwagi zgłoszone
przez samorządy i związki. Ustalono, że strona samorządowa prześle ewentualne dodatkowe uwagi do 24
listopada, do 27 listopada Ministerstwo Zdrowia ustosunkuje się do zgłaszanych problemów, a sam projekt
będzie opiniowany bezpośrednio na posiedzeniu Komisji Wspólnej.
W przypadku projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru programu polityki
zdrowotnej oraz wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej, na dzień posiedzenia
zespołu nie zakończyły się konsultacje społeczne. Ustalono obiegowy tryb opiniowania, z uwagi na
potrzebę pilnego wejścia w życie rozporządzenia (30 listopada tj. dzień wejścia w życie ustawy
nowelizującej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Ze spraw różnych, przy okazji omawiania projektu rozporządzenia dotyczącego DPS, ZPP zwróciło się do
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie z Ministerstwem Finansów problemu
wydawania interpretacji podatkowych, z których wynika obowiązek opodatkowania podatkiem VAT opłat
wnoszonych z tytułu pobytu w DPS, czy korzystania ze świadczeń opiekuńczych. Sądy administracyjne
uchyliły te interpretacje ale nie mają one waloru ostateczności, co wskazuje na to, że zostały od nich
wniesione skargi kasacyjne.
W odniesieniu do zgłoszonej wcześniej problematyki zatrudnienia pielęgniarek w domach pomocy
społecznej, zdecydowano się na przeniesienie dyskusji na kolejne posiedzenie zespołu na 5 grudnia 2017
r. z uwagi na planowane spotkanie przedstawicieli MRPiPS oraz MZ w tej sprawie.
Ministerstwo Zdrowia na wniosek przedstawiciela Związku Miast Polskich zgłoszony na posiedzeniu
plenarnym Komisji Wspólnej przedstawiło interpretację przepisów dotyczącą tego, kto zgodnie z przepisami
prawa posiada uprawnienie do wystawiania karty zgonu, wskazując, że obecnie uprawnienia w tym
zakresie posiada tylko lekarz, a przepisy sprzed 60 lat należy interpretować w kontekście wszystkich zmian
systemowych jakie w służbie zdrowia miały miejsce w tym okresie. Problem polega nie na tym, kto może
wystawić kartę zgonu, tylko kto za to zapłaci. Poinformowano również, że przygotowany przez resort
zdrowia projekt ustawy wciąż czeka na wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów.

5 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zespół uzgodnił:
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów dla
medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.
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 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru programu polityki zdrowotnej
oraz wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (zmiana związana z dentobusami).
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia
szczegółowych kryteriów wyboru ofert (zmiana również związana z dentobusami).
Decyzją Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego opinia Zespołu jest wiążąca.
W sprawach różnych po raz kolejny stawał temat finansowania opieki pielęgniarskiej w domach pomocy
społecznej. Przedstawicielka MRPiPS powiedziała, że prowadzenie domów pomocy społecznej jest
zadaniem własnym samorządów. Zwróciła również uwagę, że dodatkowym problemem jest fakt, że
personel opiekuńczy w DPS-ach również jest nisko opłacany. Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek,
finansowany ze środków samorządów pewnie spowodowałby realne konflikty na tle płacowym
z pozostałymi zatrudnionymi. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wskazali, że przejęcie wprost
finansowania przez NFZ pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej (przeszło 5 tys. osób)
nie jest możliwy. Przypomniano natomiast, że pewnym rozwiązaniem problemu może być objęcie opieką
pensjonariuszy DPS-ów przez pielęgniarki POZ, tzw. środowiskowe, które często już otrzymują
wynagrodzenie za opiekę nad tymi pensjonariuszami. Wiceminister zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko
wskazała, żeby samorządy zwracały uwagę kierownikom DPS, na taką możliwość i żeby kierownicy
egzekwowali prawo pensjonariuszy do opieki pielęgniarskiej już finansowanej ze środków NFZ. Kierownicy
DPS-ów powinni dopilnować, by mieszkańcy wybrali pielęgniarkę i lekarza środowiskowo-rodzinnego
i korzystali z ich usług. Zwrócono również uwagę, że rozwiązaniem może być również przejście
pielęgniarek zatrudnionych w DPS do systemu ochrony zdrowia.
Przedstawicielka ZPP zakomunikowała, że odpowiedź strony rządowej jest niezadowalająca. Określenie,
że przejęcie finansowania płac pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej jest nie do
udźwignięcia dla systemu zdrowia, oznacza że ciężar ten wcześniej czy później będą musiały unieść
samorządy oraz osoby, które opłacają pobyt w domu pomocy społecznej (pensjonariusze i ich rodziny).
Wszystko to w sytuacji, w której mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej podlega już ubezpieczeniu
zdrowotnemu. Pojawia się pytanie, dlaczego pielęgniarki zatrudnione w DPS, pomimo gorszych warunków
płacowych, nie chcą przechodzić na indywidualne zatrudnienie w ramach systemu ochrony zdrowia?
Przedstawiciel ZPP wskazał, że możliwą przyczyną jest fakt, że dla osób, które całe dotychczasowe życie
zawodowe przepracowały w systemie pomocy społecznej, dzisiaj często są w wieku przedemerytalnym,
takie rozwiązanie jest trudne do zaakceptowania.
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Infrastruktura, rozwój lokalny, polityka regionalna oraz środowisko
16 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki
Regionalnej i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Porządek obrad nie był obszerny, jednak w kilku punktach budził wątpliwości samorządowców. Praktycznie
bez debaty członkowie zespołu zaopiniowali pozytywnie następujące projekty:
 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa oraz niektórych
innych ustaw.
 Projekt ustawy Prawo atomowe.
 Projekty 20 rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk
(Dolina Wolicy, Beskid Żywiecki, Ostoja Przedborska, Dolina Czarnej, Ostoja Kozubowska, Dolina
Kakaju, Ostoja nad Oświnem, Torfowiska źródliskowe koło Łabędnika, Biedrusko, Dolina Noteci,
Pojezierze Gnieźnieńskie, Kiszewo, Glinianki w Lenartowicach, Struga Białośliwka, Dolina Iny koło
Recza, Trzebiatkowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski, Jeziora Czaplineckie, Warnie Bagno,
Diabelskie Pustacie, Dziczy Las).
 Projekty 23 rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk
(Komaszyce, Dolina Krzny, Polichna, Dolina Górnej Siniochy, Kornelówka, Ostoja Parczewska,
Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej, Bytnica, Lasy Dobrosułowskie, Sulechów, Bory
Chrobotkowe koło Bytomca, Lubiaszów w Puszczy Pilickiej, Ostoja Nowodworska, Kołacznia,
Sasanki w Kolimagach, Białe Błoto, Mierzeja Sarbska, Lemańskie Jodły, Ostoja SzanieckoSolecka, Ostoja Północnomazurska, Aleje Pojezierza Iławskiego, Ostoja Napiwodzko-Ramucka,
Ostoja Iławska).
Wątpliwości wzbudziły dwa projekty, jako pierwszy został omówiony Projekt ustawy o Narodowym
Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na cele
budownictwa mieszkaniowego. Do projektu zgłoszono wiele uwag, w tym ze strony Związku Powiatów
Polskich.
Ministerstwo udzieliło wyjaśnień, co do skutków dla samorządu powiatowego wejścia w życie tych
przepisów. Zdecydowano jednak, że ostateczna decyzja ZPP, co do tego projektu ustawy zapadnie na
posiedzeniu Zespołu ds. Finansów (czas na pisemne ustosunkowanie się przez resort do zgłoszonych
podczas posiedzenia uwag).
Samorządowcy dyskutowali również nad projektem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020 z perspektywą do 2030 r. Jednak z powodu ciągłych zmian tego dokumentu wersja zaprezentowana,
nie jest wersją ostateczną. Finalna wersja ma zostać wysłana w najbliższym czasie, a decyzję co do opinii
podejmie strona samorządowa, dzień przed posiedzeniem KWRiST.
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20 marca 2017 r. odbyło się marcowe posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Porządek jak zawsze na zespole był bardzo bogaty
i obfitował w zmiany wpływające na samorząd terytorialny.
Projekty, które uzyskały pozytywną opinię członków zespołu:
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych,
którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące – z uwagą o przekazanie do dalszych prac
legislacyjnych uwag do tego projektu Związku Województw.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Poleskiego Parku Narodowego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji
geologicznej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych
oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku
pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy
o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli Wojewódzkich
Ośrodków Ruchu Drogowego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury
kolejowej.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli ośrodków szkolenia
kierowców.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu
Obliczenia Opłaty.
Dwa akty legislacyjne wzbudziły uzasadnione wątpliwości, w pierwszej kolejności był to projekt ustawy
o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni
i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym problemem w tym wypadku okazały się
zastrzeżenia zgłoszone przez miasto Ruda Śląska z uwagi na nie, zespół nie wydał opinii, a projekt
zostanie jeszcze raz przeanalizowany zarówno przez ministerstwo jak i stronę samorządową.
Jako drugi wzbudzający określone negatywne skutki był projekt ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.
W tym wypadku Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski zauważył
istotną zmianę w zakresie przedstawionego wcześniej projektu w postaci rozszerzenia przekształcenia na
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wszystkie lokale mieszkalne, również budynki jednorodzinne. W związku z zaproponowaną drogą dojścia
do własności użytkownik, który od wielu lat ponosił z tego tytułu opłaty będzie potraktowany mniej
sprawiedliwie od użytkownika, na rzecz którego użytkowanie było ustalone stosunkowo niedawno.
W związku z tak elementarną niesprawiedliwością społeczną należy zmienić kryteria zaproponowane
w ustawie. W związku z tak zgłoszonymi uwagami, przedstawiciele ministerstwa przekażą wątpliwości ZPP
ministrowi, który jeszcze raz zastanowi się nad skutkami. Realizacja wprowadzonego w ustawie sposobu to
przymusowe wywłaszczenie gmin z własności. Argumenty Grzegorza Kubalskiego, trafiły również do
innych przedstawicieli samorządów, a projekt trafi do opinii strony samorządowej, z powodu jak uznali
samorządowcy uzasadnionych wątpliwości ZPP.
Przy okazji dyskusji nad projektem Zespół zaproponował, aby powrócić do tematu związanego
z podziałem środków za opłatę skarbową na jednostki rzeczywiście realizujące zadania.

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad nowelizacją ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym. Powołano specjalny zespół, który opracowuje treść projektu. W jego skład
wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych i stowarzyszeń jednostek
samorządu terytorialnego.
Napisał o tym Jerzy Szmidt, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
w odpowiedzi udzielonej 5 kwietnia 2017 r. Prezesowi ZPP na stanowisko Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie publicznego transportu zbiorowego, podjęte 6 marca br.
w Częstochowie.
Wiceminister informuje Prezesa ZPP o tym, że korzystając z opinii i sugestii członków zespołu resort
przygotował własną propozycję nowelizacji. - Przewiduje ona m.in. pakiety linii komunikacyjnych ujęte
w planach transportowych, gdzie zasadniczą rolę w kształtowaniu transportu zbiorowego w przewozach
autobusowych na obszarze kraju przypisano samorządom. Wśród wielu rozwiązań przewidzianych w tym
projekcie, wprowadzono możliwość udzielania prawa wyłącznego, pozostawiając tę kwestię do decyzji
samorządów. Istotnym rozwiązaniem z punktu widzenia pasażerów jest też utrzymanie dopłat do biletów
ulgowych w taki sposób, że z przejazdów z ulgą ustawową będą mogli korzystać wszyscy uprawnieni na
mocy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego –
wyjaśnia Jerzy Szmidt. Zaznacza przy tym, że projekt jest na razie w fazie wstępnej, a zawarte w nim
propozycje będą dyskutowane w ramach dalszych prac zespołu. Dodaje także, że resort ceni sobie
ekspercki głos przedstawiciela ZPP biorącego udział w pracach zespołu i ma nadzieję na dalszą
współpracę.
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W porządku obrad posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które
obyło się 26 kwietnia br. znalazł się m.in. projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.
To kolejny raz, kiedy projekt trafił pod obrady Komisji i nie został przez nią rozpatrzony. Ponownie zajmie
się nim Zespół ds. Infrastruktury. A to dlatego, że strona samorządowa nadal ma uwagi. Listę kwestii
spornych przedstawił Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Samorządowcy chcą jeszcze rozmawiać
na temat:
 zmiany terminu wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2018 r.,
 rezygnacji z objęcia przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 rezygnacji w proponowanej nowelizacji art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 zagwarantowania samorządowi województwa dochodów z tytułu dodatkowych zadań
wykonywanych w związku z wejściem w życie ustawy,
 wprowadzenia rozwiązania systemowego pozwalającego na masowe określanie podstaw
naliczania opłat rocznych, którymi są wartości nieruchomości gruntowych,
 korekty regulacji dotyczących ograniczonego prawa rzeczowego, którego treścią jest uprawnienie
oznaczonej osoby do żądania okresowych świadczeń z nieruchomości (tzw. ciężaru realnego).

W maju 2017 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, pozytywnie odniosło się do kwestii
poprawek do projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Projekt w pierwotnej wersji był
tematem dyskusji na posiedzeniu Zespołów Komisji wspólnej, gdzie wywołał uzasadnione kontrowersje.
Strona samorządowa zgłosiła szereg poprawek merytorycznych do projektu, które miały przyczynić się do
jego poprawy i lepszej realizacji zapisów w praktyce. Na ostatnim specjalnym posiedzeniu Zespołu ds.
Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, odbyła się debata
podsumowująca pracę nad projektem.
Samorządowcy pozytywnie odnieśli się do zaproponowanych zmian, dziękując za uwzględnienie
proponowanych postulatów. Swój duży wkład w ten sukces miał również Związek Powiatów Polskich. Jak
powiedział zastępca dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski, doszliśmy do etapu w którym kierunek prac
zadowala. Zauważył, że nie wolno marginalizować głosu KWRiST, gdyż ona ma pełne prawo odnosić się
do projektów już po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych, zgłaszając swoje
postulaty i propozycje zmian. Dzięki temu udało się wypracować projekt lepiej dostosowany do realiów
funkcjonowania i bardziej sprawiedliwy społecznie. Przypomniał jednak, że projekt odpowiada na problem
społeczny, ale nie rozwiązuje samego problemu praw własności gruntu, dla kilku, a czasem kilkudziesięciu
osób, celem ustalenia dysponowania gruntem na cele budowlane.
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Jak zauważył przedstawiciel ZPP, warto podjąć prace nad zmianami prawa cywilnego w zakresie
ograniczonych praw rzeczowych. Wiceminister MIB Tomasz Żuchowski przyznał rację, że należy
rozpocząć prace nad tym tematem. Jak mówił, w ministerstwie również dostrzegają ten problem i jest
bardzo ważny również w kontekście nowego kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Cieszy fakt zrozumienia
ze strony ministerstwa postulatów samorządów i uwzględnienia części zgłaszanych uwag oraz zapowiedź
wspólnej pracy na przyszłość.

26 maja 2017 r. na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej
oraz Środowiska przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, omawiany był projekt
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który zmienia
docelowy model nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów.
Zmiana polega na przeniesieniu nadzoru wykonywanego przez starostów na Transportowy Dozór
Techniczny.
Przedstawiciel ZPP podczas posiedzenia w sposób jednoznacznie negatywny odniósł się do
zaproponowanych zmian. W pierwszej kolejności omówił, brak konkretnych rozwiązań prawnych, które
zmieniłyby w istotny sposób problem nie wykonywania przez część kierowców badań technicznych, jak
mówił sama kwestia przeniesienia nadzoru tego problemu nie rozwiąże. W dalszej kolejności omówił on
niezgodność uzasadnienia ustawy, które to posługuje się mylącą nomenklaturą. Dodatkowo zaznaczył, że
starosta jest niewątpliwie częścią administracji, więc powołując się na przepisy unijne może pełnić nadal
ten nadzór.
Po tej części omówił jak wygląda według raportu NIK obraz Transportowego Dozoru Technicznego,
a raport ten jest niezwykle niekorzystny dla tej instytucji. NIK stwierdził, że TDT „nie wykazywał […]
inicjatywy w wykonywaniu dozoru nad pozostałymi urządzeniami znajdującymi się w ewidencji
eksploatowanych urządzeń technicznych”. W efekcie w kontrolowanym okresie ponad 37 tys. (14%)
zewidencjonowanych w TDT urządzeń nie posiadało ważnych badań technicznych i decyzji zezwalających
na eksploatację. „Mimo występowania przypadków nielegalnej eksploatacji urządzeń technicznych TDT
tylko w ograniczonym zakresie podejmował wspólne działania ze służbami i inspekcjami realizującymi
zadania dotyczące bezpieczeństwa pracy urządzeń technicznych oraz bezpieczeństwa przewozu towarów
niebezpiecznych” (…). „TDT nie wykorzystywał w pełni także informacji otrzymywanych od innych
podmiotów, o użytkowaniu urządzeń technicznych z naruszeniem przepisów o dozorze technicznym.”
Przedstawiciel ZPP poruszył też kwestie finansowe wprowadzanych zmian, które obrazują dobitnie, że
przeniesienie nadzoru wiązało się będzie z koniecznością wydatkowania dodatkowych funduszy dla
Transportowego Dozoru Technicznego, za które zapłacą wszyscy kierowcy.
Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, po dyskusji zaproponował możliwość omówienia
jeszcze raz zmian z przedstawicielami samorządu, tak by oni mogli zaproponować inne rozwiązania niż
w przedstawionym projekcie.
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Rolnicy uzyskali więcej czasu (o dwa tygodnie) na przygotowanie wniosków o dopłaty
bezpośrednie z funduszy unijnych. Decyzja ministra rolnictwa o zmianie terminu jest zgodna z apelami
kierowanymi do resortu przez organizacje rolnicze, a także przez Związek Powiatów Polskich. ZPP
postulował o wydłużenie okresu o miesiąc, do 15 czerwca. Pomimo wydłużenia terminu do 31 maja
wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki poinformował prezesa ZPP, iż do 15 czerwca rolnicy będą mogli
wprowadzać zmiany we wnioskach bez narażania się na sankcje.
Wydłużenie terminu o dwa tygodnie do 31 maja możliwe było po opublikowaniu 12 maja przez Komisję
Europejską rozporządzenia upoważniającego do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie
płatności w 2017 roku. Wydłużenie okresu dotyczy wniosków składanych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich zarówno bieżącego na okres 2014-2020, jaki z poprzedniego okresu 2007-2013
i odnosi się do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz
rolno-środowiskowych.

21 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki
Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.
Członkowie Zespołu przeanalizowali i zaopiniowali 12 projektów aktów prawnych, a mianowicie:
 Projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – ZPP zgłosił uwagi, jednak strona
rządowa do dnia posiedzenia Zespołu, nie ustosunkowała się do nich. Uzgodniono, że ostateczną
decyzję w sprawie projektu podejmie KWRiST na posiedzeniu plenarnym, po zapoznaniu się
i rozważeniu odpowiedzi ministerstwa.
 Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie
w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 zaopiniowano pozytywnie.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
ograniczania poziomu masy tych odpadów – ze względu na przesłanie odpowiedzi na uwagi w dniu
posiedzenia, decyzję podejmie KWRiST na posiedzeniu plenarnym. Ustalono, że jeśli wskutek
uwzględnienia uwag strony samorządowej powstanie nowa wersja projektu, to MŚ zgłosi na
KWRiST wniosek o zaopiniowanie go w trybie obiegowym.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
Roztoczańskiego Parku Narodowego zaopiniowano pozytywnie.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu
finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego
programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali
powstałych przy udziale tego finansowania zaopiniowano pozytywnie.
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 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach
związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
zaopiniowano pozytywnie.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu nieruchomości
przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości – projekt uzgodniono z uwagą dotyczącą
Oceny Skutków Regulacji – konieczności zwiększenia środków dla starostów i prezydentów miast
na prawach powiatu w związku ze zwiększeniem zakresu zadań.
 Projekt ustawy Prawo Przedsiębiorców zaopiniowano pozytywnie.
 Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne
ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu” zaopiniowano pozytywnie. Zespół zasugerował, by projekt
został omówiony przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych.
 Projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców zaopiniowano pozytywnie.
 Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorcy zaopiniowano pozytywnie.
 Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaopiniowano
pozytywnie.
Ponadto, wiceprezydent Rudy Śląskiej zgłosił problem związany z naliczaniem przedsiębiorcom, którzy
opóźniają się z uiszczaniem opłat, kary w wysokości 40 Euro. Wysokość kary jest stała, bez względu na
wielkość opłaty, a także długość opóźnienia. Należy zmienić przepisy tak, by JST mogły zrezygnować z jej
pobierania, nie narażając się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Postanowiono, że
problem zostanie omówiony na wrześniowym posiedzeniu Zespołu, zostanie w tej sprawie wysłane pismo
do Ministerstwa Rozwoju oraz sekretariatu KWRiST.

3 października 2017 r. Zarząd Związku Powiatów Polskich przyjął stanowisko w sprawie zwiększenia
środków finansowych na Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019
W przedmiotowym stanowisku czytamy:
„Związek Powiatów Polskich postuluje o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na
dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.
Jednostki samorządu terytorialnego zarządzają 95% dróg publicznych w Polsce. Wydatki na realizację
zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów oraz utrzymania dróg stanowią istotną pozycję
w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Pomimo olbrzymiego wysiłku finansowego po stronie
samorządów ukierunkowanego na realizację wskazanych zadań, stan dróg lokalnych nadal daleki jest od
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oczekiwanego. Najwyższa Izba Kontroli w 2014 r. pozytywnie oceniła realizację poprzednika obecnego
programu, pomimo tego w 2017 r. środki finansowe na jego realizację zostały zmniejszone o 200 mln
złotych.
Duże nadzieje samorząd wiązał z propozycją posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą stworzenia
Funduszu Dróg Samorządowych. W uzasadnieniu do projektu ustawy w tej sprawie wskazywano na
konieczność zwiększenia środków finansowych oraz zagwarantowania stabilności źródła z którego
mogłyby być dofinansowywane inwestycje na drogach lokalnych. Projekt ustawy w tej sprawie został
wycofany z prac parlamentarnych ale problemy na drogach lokalnych nie zniknęły.
Zwracamy uwagę, że niedostateczny rozwój sieci dróg oraz jej jakość są jednymi z czynników negatywnie
wpływających na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, co pociąga za sobą olbrzymie koszty
chociażby związane z leczeniem i rehabilitacją ofiar wypadków drogowych. W Raporcie „Stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.” koszty wypadków
i kolizji drogowych w 2015 r. oszacowano na kwotę 48,2 mld złotych. Roczne koszty wypadków i kolizji
drogowych w 2015 roku w Polsce stanowiły 3% PKB 2015 kraju, w tym koszty wypadków drogowych – 2%
PKB 2015.
Niezadowalający stan dróg stanowi także istotną barierę rozwojową, obniżając atrakcyjność inwestycyjną
tzw. polski powiatowej a w konsekwencji prowadząc do pogłębienia różnic pomiędzy dużymi ośrodkami
regionalnymi a mniejszymi lokalnymi. W związku ze stale rosnącą mobilnością społeczeństwa poprawa
stanu sieci dróg jest koniecznością.
Apelujemy zatem o zwiększenie środków dedykowanych na realizację Programu oraz kontynuację prac
nad stworzeniem stałego mechanizmu wsparcia samorządów przy realizacji zadań na rzecz rozwoju
i poprawy infrastruktury drogowej w Polsce.”

23 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zespół zaopiniował pozytywnie większość przesłanych projektów.
Kilka z nich jednak nie uzyskało aprobaty, w tym gronie znalazł się m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy
o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i ustawy
o transporcie kolejowym, gdyż zostanie on podzielony na dwa niezależne akty prawne, wtedy z powrotem
trafi na posiedzenie komisji.
Kolejny problematyczny projekt dotyczył ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został bez opinii Komisji
Wspólnej skierowany do dalszych prac w parlamencie.
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Strona Samorządowa ostro zaprotestowała przeciw skierowaniu projektu do Sejmu bez jej opinii, a także
bez uwzględniania licznych uwag JST, zwłaszcza dotyczących ustalania taryf cen wody, a także 3-letniego
prognozowania taryf. Przedstawiciel ZPP zwrócił uwagę, że projekt, który trafił do Sejmu zawiera jeszcze
bardziej niekorzystne przepisy, niż te które miały być opiniowane przez Komisję Wspólną. Ze względów
proceduralnych Zespół jednak nie mógł podjąć żadnego stanowiska, poza zgłoszeniem swojego sprzeciwu,
co do sposobu prowadzenia prac z pomięciem samorządów.
Poniżej lista projektów, które uzyskały opinię pozytywną:
 Projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych
ustaw.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniający rozporządzenie
w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie lokali obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 Propozycja kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji
ogólnej w 2018 r.
 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc
w zakresie finasowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania
i remontów do 2023 r.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia
odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania.
 Projekt rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody
żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego programu ochrony wód
morskich.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie trybu udzielania oraz w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na
lata 2014-2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie
wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
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 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę
rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do
finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

25 października 2017 r. podczas posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego,
Ministerstwo Środowiska przedstawiło informację o procedowanych lub
planowanych zmianach przepisów w zakresie dopuszczalnego poziomu spalin, smogu oraz
wymiany kotłów CO w gospodarstwach domowych.
Kwestie te przedstawiła Kinga Majewska, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza
w resorcie.
Jak tłumaczyła, w Polsce od wielu lat na obszarze niektórych stref utrzymuje się niezadawalający stan
jakości powietrza. Dotyczy to zwłaszcza przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomu
docelowego benzopirenu. Za ten stan rzeczy odpowiedzialny jest przede wszystkim sektor bytowokomunalny.
W związku z powyższym w ramach przyjmowanych uchwał sejmików województw w sprawie programów
ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych określane są działania naprawcze związane
z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń pochodzących m.in. z sektora transportu drogowego.
Dla rządu aktualnie priorytetem jest ograniczenie zjawiska niskiej emisji. Z inicjatywy ministra środowiska,
resorty rozwoju i energii podjęły prace legislacyjne w celu określenia wymagań emisyjnych dla kotłów na
paliwa stałe oraz wymagań jakościowych dla paliw stałych.
I tak, od 1 października 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017
r. w sprawie kotłów na paliwa stałe. Zostało ono wydane w celu dopuszczenia na rynek bytowo-komunalny
w Polsce jedynie najlepszych kotłów, spełniających najwyższe standardy emisyjne.
Kwestie standardów dla instalacji spalania paliw o mocy do 500k reguluje na poziomie Unii Dyrektywa
Ekoprojekt. Na jej podstawie wydawane są kolejne rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej, które
zawierają szczegółowe wymagania dla poszczególnych grup urządzeń. Są one bezpośrednio stosowane
we wszystkich państwach członkowskich UE, także w Polsce, bez konieczności przenoszenia ich treści do
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polskich aktów prawnych. Będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r. (rozporządzenie 2015/1185) oraz
od 1 stycznia 2020 r. (rozporządzenie 2015/1189).
Ze względu na problemy z jakością powietrza Rząd RP postanowił wcześniej wdrożyć wymogi Dyrektywy
Ekoprojekt w zakresie źródeł spalania paliw stałych o mocy cieplnej do 500 kW, przenosząc je do
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie kotłów na paliwa stałe.
W resorcie energii dobiegają końca prace nad uregulowaniem problemu standaryzacji paliw stałych. ME
zakończyło prace nad pakietem aktów prawnych dotyczących paliw stałych, ze szczególnym
uwzględnieniem wprowadzenia parametryzacji paliw stałych i zarządzania rynkiem paliw. Jednocześnie
dzięki przepisom wprowadzonym w ramach znowelizowanej ustawy – Prawo ochrony środowiska (tzw.
ustawa anty-smogowa) z 10 września 2015 r. władze samorządowe podjęły inicjatywę i przyjęły 4 uchwały
antysmogowe, które objęły obszary dwóch województw, małopolskiego oraz śląskiego. Samorządy pięciu
województw (opolskie, dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie i wielkopolskie) prowadzą działania mające na
celu przyjęcie uchwał antysmogowych. Pozostałe siedem województw, aktualnie nie prowadzi prac nad
tzw. uchwałą antysmogową, a działania naprawcze związane z poprawą jakości powietrza są realizowane
analogicznie jak do tej pory, w ramach obowiązujących na obszarach tych województw programów ochrony
powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.
Aktualnie prowadzone są prace mające na celu wdrożenie do prawa polskiego postanowień dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych
zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (dyrektywa MCP). Dyrektywa
została przyjęta 25 listopada 2015 r. i powinna być przeniesiona do prawa krajowego do dnia 19 grudnia
2017 r. Transpozycja dyrektywy MCP będzie wymagać zmiany niektórych przepisów ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
W celu podniesienia efektywności podejmowanych działań na poziomie wojewódzkim i lokalnym, we
wrześniu 2015 r. ogłoszony został Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP), opracowany
w Ministerstwie Środowiska. Głównym jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez
osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych
substancji w powietrzu, wynikających z przepisów prawa unijnego, a w perspektywie do 2030 r. –
poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia. Jednym z kierunków wskazanych
w KPOP są działania legislacyjne.
Działania na rzecz poprawy jakości powietrza uwzględnione zostały w innych krajowych dokumentach
strategicznych. Ministerstwo Środowiska zaproponowało wprowadzenie do nowej, kluczowej dla rozwoju
Polski „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, która została przyjęta przez Radę Ministrów
14 lutego br. karty projektu strategicznego pt. „Czyste powietrze”.
Projekt ten przyczyni się do realizacji głównego celu strategii tj. tworzenia warunków dla wzrostu dochodów
mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym
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i terytorialnym, poprzez stworzenie mechanizmów poprawy jakości ich życia w związku z zapewnieniem
satysfakcjonującego stanu środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim stanu powietrza.
Ponadto kwestia ograniczenia wielkości emisji z transportu drogowego znalazła się również w Planie
Rozwoju Elektromobilności „Energia dla Przyszłości”, który został przyjęty przez Radę Ministrów 16 marca
2017 r. Zgodne z założeniami Planu, w pierwszej kolejności powinny być podjęte rozwiązania, które będą
skłaniać osoby indywidualne do zamiany samochodu spalinowego na elektryczny. Dokument ten stanowi
kompleksową, ponad resortową strategię działań Państwa nakierowaną na opracowanie i wdrożenie
nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz systemu zachęt, promujących wykorzystanie
nowoczesnych technologii w transporcie, zarówno publicznym jak i prywatnym.
W działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza bardzo ważne jest podnoszenie świadomości
społecznej poprzez realizację szeroko zakrojonych działań informacyjno-edukacyjnych odnośnie do
problemów środowiskowych, w szczególności dotyczących negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń
powietrza na zdrowie człowieka, stan środowiska i gospodarkę.
Po wysłuchaniu informacji strona samorządowa KWRiST zwróciła uwagę na konieczność dopracowania
przepisów, które umożliwią możliwość skutecznej kontroli i egzekucji wprowadzanych obecnie standardów
jakości paliw jaki pieców, w których to spalanie następuje.

W 2017 r. przedstawiciele starostw, za pośrednictwem Związku Powiatów Polskich, zostali
zaproszeni przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego do prac nad aplikacją pozwalającą
na korzystanie z systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Elektronicznego
Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD).
Na obecnym etapie, prace skupiają się na zapewnieniu sprawnego zasilenia KREPTD danymi
o przedsiębiorcach posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz
danymi o osobach, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi
przedsiębiorcy. Aplikacja ułatwić ma również uprawnionym użytkownikom dostęp do danych niezbędnych
do prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących spełniania wymogu dobrej reputacji.

29 listopada 2017 r. podczas posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, na wcześniejszą prośbę Związku Powiatów Polskich, wiceminister środowiska
Mariusz Gajda przedstawił informację o stanie prac resortu w zakresie powołania Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Mariusz Gajda jest pełnomocnikiem szefa resortu środowiska ds. utworzenia Wód Polskich. Oprócz niego,
w terenie, działa jeszcze 11 subpełnomocników.
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Minister Mariusz Gajda przypomniał, że struktura Wód Polskich będzie złożona z 11 regionalnych
zarządów gospodarki wodnej w układzie tzw. zlewniowym, 49 zarządów zlewni i ok. 350 nadzorów
wodnych działających głównie w miastach powiatowych, gdzie dotychczas były wydawane pozwolenia
wodno-prawne.
Ma to zapewnić ciągłość wydawania pozwoleń wodno-prawnych oraz pozwolić na zachowanie warunku
bliskiego obywatelowi położenia urzędu.
- Wnioski o pozwolenia wodno-prawne będzie można złożyć w dowolnym nadzorze na terenie kraju,
a następnie one będą skierowane do właściwego nadzoru wodnego czy też zarządu zlewni – zapowiadał
minister.
Mówiąc o trudnościach organizacyjnych, Mariusz Gajda wspomniał o tym, że wraz z pracownikami, którzy
do tej pory zatrudnieni są w wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych, nie przychodzi
wyposażenie. - Są województwa bardzo dobre, takie, jak województwo podkarpackie i województwo
warmińsko-mazurskie, gdzie marszałkowie przekazują swoje mienie ruchome, a także udostępniają lokale,
które dotychczas były wynajmowane czy były własnością marszałka. Ale są województwa, które całkowicie,
bez przysłowiowego ołówka, przekazują pracowników.
Zaznaczył ponadto, że zależy to od postawy marszałków, choć i bez tego rząd sobie z tą sytuacją poradzi,
przy czym będzie to wymagało nakładów finansowych oraz czasu.
Zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, Grzegorz Kubalski zapytał ministra, czy resort nie
rozważał możliwości, aby samorządy odpłatnie przekazały sprzęt. Trudno bowiem oczekiwać, że dojdzie
do przekazania nieodpłatnego.
Mariusz Gajda przypomniał, że część samorządów marszałkowskich podjęło uchwały, że mienia nie
przekaże, tylko staje się ono ich własnością. Z częścią pełnomocnicy prowadzą rozmowy o najmie.
Zapowiedział, że jeśli oferta samorządu w zakresie odpłatnego przekazania sprzętu będzie korzystna, to
będzie można ją przyjąć. Rząd jest otwarty na propozycje.
Grzegorz Kubalski pytał także o lokale dla Wód Polskich – czy macie Państwo już zapewnione lokale,
gdzie będą się one mieściły, czy będą pochodziły z rynku komercyjnego czy też od administracji publicznej.
Mariusz Gajda przyznał, że w ok. 70 proc. lokale są już zapewnione, choć na razie jeszcze, ze względów
formalnych umowy nie mogą być podpisane. Jak mówił, są to różne miejsca, np. w starostwach czy tam,
gdzie do tej pory funkcjonują nadzory wodne RZGW czy terenowe zarządy melioracji i urządzeń wodnych.
– Mam nadzieję, że w ok. 95 % uda się nam zapewnić lokale na styczeń – tłumaczył.
Dyrektor Biura ZPP pytał ponadto o kwestie związane z przekazywaniem pracowników. Jednak w dniu,
kiedy odbywała się Komisja Wspólna, resort od marszałków nie otrzymał ani jednego nazwiska, natomiast
od starostów pojedyncze. Przy czym termin na przekazanie takich danych przypaść miał na 1 grudnia
2017 r.
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- Liczymy, że te nazwiska zostaną wskazane zgodnie z ustawowym terminem, bo przekazanie do Wód
Polskich jest jednocześnie wypowiedzeniem dotychczasowych warunków pracy – podawał. Przyznał, że
wraz z przejściem do nowego pracodawcy, nie przechodzi dotychczasowe wynagrodzenie pracownika.
Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich prosił natomiast ministra Mariusza Gajdę o odniesienie się do
informacji dotyczącej propozycji poprawki do ustawy wdrażającej budżet na 2018 r., zgodnie z którą
samorządom wojewódzkim ma być zabranych 247 mln zł dotacji. Czy jest to informacja prawdziwa? Jest to
słynny mechanizm janosikowego na rzecz Wód Polskich po to, żeby plan finansowy Wód Polskich
zrównoważyć. Gdyby tak się stało to województwo lubuskie nie dostałoby 30 mln zł, a województwo
warmińsko-mazurskie 25 mln zł.
Przedstawiciel ZMP przypomniał, że mechanizm janosikowy wynikał z wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Jest to rekompensata dla tych samorządów wojewódzkich, które w wyniku zmian dotyczących
janosikowego utraciłyby środki finansowe.
Mariusz Gajda przyznał, że informację o przekazywaniu środków z subwencji dla samorządów
wojewódzkich do Wód Polskich nie jest prawdziwa. - Wody Polskie mają w tej chwili deficyt 180 mln zł
w związku z tym przejściem, ale mam nadzieję, że jakoś ten problem rozwiążemy z innych źródeł
finansowania – podawał.

Obszary wiejskie, wieś i rolnictwo
18 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
KWRiST. Podczas tego spotkania rozpatrywanych było pięć projektów legislacyjnych, w większości
rozporządzeń i jednej ustawy. Ponadto poruszony został problem funkcjonowania istniejącej ustawy
dotyczącej wspólnot gruntowych.
Resorty przygotowały do zaopiniowania kilka propozycji nowelizacji rozporządzeń. Część z nich nie budziła
kontrowersji i została jednoznacznie pozytywnie zaopiniowana. Były to: rozporządzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach
Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze
2014-2020” oraz projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych
dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Trzecią zaopiniowaną jednogłośnie pozytywnie propozycją
był projekt resortu rolnictwa w sprawie stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.
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Scalanie na potrzeby dużych liniowych inwestycji infrastrukturalnych
Ministerstwo rolnictwa przygotowało propozycję nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Propozycja, jak poinformowano, przygotowana na wniosek samorządów województw, została ostatecznie
zaopiniowana pozytywnie. Ale wywołała uwagi samorządów, zarówno powiatowych, jak i wojewódzkich,
oraz dyskusję na posiedzeniu zespołu.
Drugim dyskutowanym projektem była propozycja zmian wysokość limitów finansowania tzw. schematów
pomocy technicznej w ramach Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020. Ze względu na trwające
uzgodnienia międzyresortowe, Zespól zdecydował, by nie opiniować projektu do czasu przesłania przez
ministerstwo wersji po ewentualnych zmianach.
Problemy z funkcjonowaniem wspólnot gruntowych
Radca prawny gminy Terespol, na wniosek przedstawiciela Związku Gmin Wiejskich RP, przedstawiła
praktyczne problemy funkcjonowania ustawy o wspólnotach gruntowych. Ustalono, że część problemów
zostanie wyjaśniona przez ministerstwo rolnictwa na piśmie. W opinii przedstawicieli resortu, część
postulatów mogłaby, w ramach prowadzonego monitoringu ustawy, zostać przyjęta i wykorzystana do
przygotowania kolejnej nowelizacji. Ustalono, że samo-rządowcy przygotują listę swoich postulatów,
a ministerstwo interpretacje problemowych przepisów i obie strony będą w bieżącym kontakcie.

14 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Podczas spotkania członkowie zespołu kontynuowali omawianie ministerialnego projektu nowelizacji
ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Na październikowym posiedzeniu plenarnym Komisja upoważniła
ww. zespół do wydania opinii wiążącej. Ponownie pojawiła się również sprawa znakowania zwierząt.
Na poprzednim posiedzeniu, po wyjaśnieniu stanowiska ministerstwa do uwag zgłoszonych przez
samorządy projekt został zaopiniowany pozytywnie. Jednak wstrzymano tę opinię ze względu na trwające
uzgodnienia międzyresortowe. Urzędnicy resortowi zobowiązali się przedstawić zespołowi projekt po
zakończeniu konsultacji z innymi ministerstwami. Dodatkowo na ostatnie posiedzenie zespołu napłynęły
kolejne uwagi od urzędów marszałkowskich do stanowiska resortu. Stąd zdecydowano o ponownym
zwołaniu posiedzenia zespołu w celu zaopiniowania ostatecznego kształtu projektu. Wcześniej
ministerstwo ma przesłać ostateczną wersję sekretariatowi komisji.
W kolejnym punkcie na posiedzeniu pojawiła się sprawa znakowania zwierząt. Przedstawicielka resortu
rolnictwa przypomniała, że przed wakacjami przygotowany został projekt ustawy o systemie identyfikacji
zwierząt domowych, jednak przewodniczący stałego Komitetu Rady Ministrów stwierdził, że nie ma
możliwości podjęcia przez rząd prac nad projektem. Mimo to, ze względu na wagę problemu w resorcie
trwają dalsze prace i do końca listopada projekt zostanie ponownie zgłoszony do prac rządu.
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Obszary miejskie i metropolitarne
25 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitarnych i Miejskich Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania
strona samorządowa dopytywała przedstawicieli resortów rozwoju i administracji, kiedy dopuszczą
powstawanie nowych związków metropolitalnych. Z kolei strona rządowa przedstawiła założenia
doskonalenia mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
ZIT plus
Polska jest krajem członkowskim UE, który w najbardziej zaawansowanym stopniu realizuje tzw. wymiar
terytorialny polityki spójności. A jednocześnie jedynym krajem, który w pełnej skali wykorzystuje nowy
instrument tej polityki, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Na wdrażanie tego mechanizmu
w Polsce łącznie zaangażowane jest ponad 6 mld euro. Rząd zdecydował, że ZIT będzie wykorzystywany
w polskiej polityce regionalnej nadal. Jednym z wielu priorytetów Strategii na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju jest wykorzystanie potencjału największych polskich aglomeracji. Postanowiono, iż w perspektywie
najbliższych lat (do 2020) mechanizm ZIT zostanie udoskonalony. Tak, aby mógł być efektywniej
wykorzystywany jeszcze w obecnym okresie polityki spójności, ale również po jego zakończeniu.
Koncepcji rozwoju ZIT – jak każdemu ze 180 priorytetów strategii – nadano formułę tzw. projektu
strategicznego. Nazwano go „ZIT+” a jego celem jest optymalizacja realizacji tego instrumentu oraz
wypracowanie modelu jego wdrażania w przyszłym okresie. Do pierwszego kwartału przyszłego roku
najważniejsze jest zwiększenie efektywności wdrażania ZIT, jego całościowa ocena (ministerstwo rozwoju
w październiku zleci ekspertyzę ewaluacyjną) oraz wypracowanie zasad stosowania po roku 2020.
W drugim kroku przygotowana ma być koncepcja zmian prawnych, umożliwiających sprawną współpracę
JST, które realizować będą ten mechanizm w przyszłości. Założono, że będą mogły go wdrażać trwałe
partnerstwa terytorialne w obrębie miejskich obszarów funkcjonalnych, stosujące ZIT obecnie.
Kiedy nowe związki metropolitalne?
Przedstawiciele resortu rozwoju podkreślali na posiedzeniu zespołu ds. obszarów miejskich, że
rozwiązania stosowane w ramach polityki spójności oraz w ramach krajowej polityki regionalnej należy
zintegrować z rozwiązaniami stosowanymi w ramach krajowego systemu administracyjnego. Stąd przy
wypracowaniu rekomendacji stosowania ZIT resort rozwoju będzie współpracował z resortem administracji.
Przedstawiciele tego ostatniego byli dopytywani przez stronę samorządową, kiedy MSWiA dopuści
tworzenie nowych związków metropolitalnych, tj. kiedy przedstawi projekty ustaw o związkach
metropolitalnych w kolejnych województwach. Tym bardziej, ze takie projekty, bazujące na obowiązującej
ustawie dla metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, przedstawiają sami zainteresowani samorządowcy.
Dopytywali o to przedstawiciele stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Zarówno
wiceminister Sebastian Chwałek, jak i dyrektor departamentu administracji publicznej w MSWiA Grzegorz
Ziomek nie powiedzieli niczego nowego. Deklarowali, że są za wykorzystaniem do wsparcia rozwoju
terytorialnego różnych instrumentów. Przypominali to, co mówili przy procedowaniu w Sejmie ustawy dla
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metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej – że z funkcjonowania jej rozwiązań w praktyce zostaną wyciągnięte
wnioski dla wypracowania rozwiązań dla innych obszarów metropolitalnych. I podkreślali, że na
wnioskowanie jest jeszcze za wcześnie.
Tło: aktualizacja polityki regionalnej, strategii krajowych oraz systemu zarządzania rozwojem kraju
Do aktualności o pracach nad rozwiązaniami dla największych aglomeracji miejskich, warto dodać istotny
kontekst. Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Rozwoju przystąpiło do aktualizacji Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego. To kluczowy dokument określający cele, zasady i instrumenty krajowej polityki
regionalnej, obowiązujący zarówno rząd, jak i samorząd terytorialny. Trwają prace eksperckie nad
wypracowaniem kluczowych elementów: definicji i sposobu określania rodzajów obszarów, wobec których
następować ma interwencja państwa (rządu i samorządu terytorialnego) - obecnie są różne typy obszarów
strategicznej interwencji; mechanizmów podejmowania tej interwencji oraz roli poszczególnych podmiotów
(głównie rządu i jednostek samorządu terytorialnego) i ich wzajemnych relacji.

W grudniu 2017 r. Związek Powiatów Polskich zaapelował do resortu rozwoju, aby w przyznawaniu
preferencji projektom finansowanym z funduszy unijnych równo traktować oba obszary
strategicznej interwencji określone w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR):
miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszary zagrożone trwałą
marginalizacją.
Miasta średnie tracące funkcje SOR definiuje jako miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem
miast wojewódzkich oraz mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami
powiatów. Z kolei pod pojęciem obszarów zmarginalizowanych strategia ujmuje zagrożone trwałą
marginalizacją skupiska gmin wiejskich i powiązanych z nimi funkcjonalnie małych miast (miast poniżej
20 tys. mieszkańców, z wyłączeniem miast 15–20 tys. będących stolicami powiatów, zaliczonych do miast
średnich).
W części planistycznej SOR przewidziany został szereg działań wobec obszarów obu typów. Pakiet działań
na rzecz miast średnich został przygotowany szybko, a jego wdrażanie już się rozpoczęło. Składa się on
z bogatego zestawu środków, w tym dodatkowego finansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju.
Preferencje przewidziano również w nowelizacjach wytycznych horyzontalnych, dotyczących finansowania
z funduszy unijnych projektów w poszczególnych sektorach usług publicznych: rynku pracy, włączenia
społecznego, edukacji, ochrony zdrowia. Rekomendacje preferencji dla miast średnich dotyczą zarówno
programów krajowych, jak i regionalnych. Preferencje zapisywane są w korektach programów
operacyjnych, a w ślad za tym w przygotowywanych przez instytucje zarządzające kryteriach oceny
projektów w ramach ogłaszanych konkursów.
Przykładem może być projekt zmian wytycznych dla finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego
projektów w sektorze ochrony zdrowia. Związek Powiatów Polskich zgłosił do nowelizacji poprawkę, której
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postulat ma uniwersalny wydźwięk, aby przewidziane w nowelizacji preferencje dla miast średnich
rozciągnąć również na obszary problemowe. Można sobie bowiem wyobrazić małe lokalne społeczności
pozbawione preferencji tylko dlatego, że nie kwalifikują się do określonej kategorii. W konsekwencji
samorządy, organizacje społeczne czy przedsiębiorcy z drugiego typu obszarów strategicznej interwencji
będą pozbawieni takich samych preferencji wsparcia. Na posiedzeniu komitetu sterującego
wykorzystaniem eurofunduszy w ochronie zdrowia, przedstawiciele ministerstwa rozwoju poinformowali, że
zgadzają się z istotą uwagi ZPP, jednak nie zmienią zapisu o preferencjach dla miast średnich, ponieważ
taka jest generalna wytyczna, wynikająca z przyjętego pakietu działań. Zadeklarowali przy tym, że
zapewnią, by w projektowaniu wsparcia brane były pod uwagę przede wszystkim analizy epidemiologiczne.
Wiadome jest już dziś, iż interwencja publiczna, aby była skuteczna i efektywna kierowana musi być do
terytoriów określonych nie administracyjnie, a funkcjonalnie. A te w zdecydowanej większości przypadków
tworzone są przez małe i średnie miasta wraz z leżącymi wokół nich terenami wiejskimi. Planowanie zasad
i działań interwencji publicznej powinno brać ten aspekt pod uwagę. Skoro jednym z działań interwencji
publicznej są preferencje w przyznawaniu finansowania, a strategia rozwoju kraju definiuje dwa
podstawowe obszary, wobec których interwencja państwa ma się odbywać i nie wyróżnia jednego obszaru
względem drugiego, to wydaje się logicznym wnioskiem, iż preferencje powinny obejmować oba typy
obszarów.

Społeczeństwo informacyjne
24 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W toku posiedzenia poruszono następujące
kwestie:
 omówiono, przeanalizowano i pozytywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów
i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego,
 pozytywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu
postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia
i zwrotu,
 pozytywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne,
dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji
elektronicznej i informatycznych nośników danych z zastrzeżeniem, że gdyby doszło do zmian,
 pozytywnie zaopiniowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw zmieniający termin wejścia w życie projektu CEPIK 2.0 w odniesieniu do
CEP,

www.zpp.pl

279

Zaangażowanie ZPP w wybrane inicjatywy i wydarzenia

 przeanalizowano projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej oraz niektórych innych ustaw, jednak z uwagi na etap prac legislacyjnych
(uzgodnienia międzyresortowe) ustalono, że ostateczna wersja projektu zostanie zaopiniowana
przez Zespół po uzyskaniu upoważnienia KWRiST.

20 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Poruszono na nim istotne kwestie dotyczące
rozwoju e-administracji.
W spotkaniu w siedzibie Unii Metropolii Polskich uczestniczyło dwóch wiceministrów: Marek Zagórski oraz
Karol Okoński. Stronę samorządową wspierało wielu gości – ekspertów z JST zajmujących się m.in.
zagadnieniami informatyzacji urzędów.
Członkowie Zespołu analizowali m.in.:
 Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz
niektórych innych ustaw.
 Projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej dot. nowego Systemu Informacji Oświatowej.
 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.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków dystrybucji
blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych.
Wszystkie projekty zostały uzgodnione przez członków Zespołu.
W drugiej części posiedzenia przedstawiciele rządu zaprezentowali rządowy program rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z uwagi na
fakt, że dokumenty dot. programu zostały przesłane do członków Komisji dzień przed posiedzeniem
postanowiono, że strona samorządowa prześle uwagi jak tylko zapozna się z przesłanymi materiałami, zaś
ostateczną decyzję w sprawie uzgodnienia projektów podejmie KWRiST na najbliższym posiedzeniu.
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21 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Uczestnicy spotkania zaopiniowali pozytywnie następujące projekty:
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za
prawo do dysponowania częstotliwością.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie licytacji elektronicznej
w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu
do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia
katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto omówiono i poddano analizie projekty rozporządzeń CEPIKowych, tj.:
 Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych
z centralnej ewidencji pojazdów.
 Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku
o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców.
 Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej
ewidencji pojazdów.
 Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom
obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań
technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji oraz projekt rozporządzenia
Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji
pojazdów, z zastrzeżeniem, że Strona Samorządowa może zgłaszać uwagi do projektu, do
posiedzenia KWRiST ze względu na jego późne przekazanie do opiniowania.
Wszystkie projekty dotyczące CEPIK 2.0 uzgodniono z uwagą, że system CEPiK 2.0 (nad którym prace
jeszcze nie są zakończone) musi być spójny z rozporządzeniami; w razie konieczności wprowadzenia
zmian do projektów rozporządzeń, zmienione rozporządzenia będą musiały być ponownie zaopiniowane
przez Zespół.
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20 listopada 2017 r. Prezes Zarządu ZPP Ludwik Węgrzyn wystosował do Minister Cyfryzacji Anny
Streżyńskiej pismo w sprawie CEPiK 2.0.
Poniżej zamieszczamy treść przedmiotowego pisma:
„Szanowna Pani Minister,
tydzień temu został uruchomiony moduł CEP w ramach systemu CEPiK 2.0. Miało to w znaczą-cym
stopniu podnieść jakość realizacji zadań związanych z dopuszczaniem pojazdów do ruchu. Na razie – po
tygodniu funkcjonowania systemu – można stwierdzić, że cel ten nie został zrealizowany. Wręcz przeciwnie
uruchomienie systemu doprowadziło wydziały komunikacji poszczególnych starostw powiatowych oraz
urzędów miast na prawach powiatu na skraj wydolności.
Widać to już w samych liczbach. Nawet opierając się na danych podawanych przez kierowane przez Panią
Ministerstwo w codziennych raportach, w ramach jednego z głównych zadań wydziałów komunikacji –
rejestracji pojazdów wdrożenie systemu doprowadziło do spadku liczby realizowanych działań o 30%.
W skali ubiegłego tygodnia oznacza to – w porównaniu średniotygodniowym z poprzednim okresem –
około 20 tysięcy nie załatwionych spraw.
Powyższa statystyka nie ukazuje w pełni skali problemu. Nie uwzględnia bowiem następujących, bardzo
istotnych czynników:
1. Określona część działań została zrealizowana niezgodnie z pierwotnymi oczekiwaniami obywateli.
W szczególności standardem było wydawanie lub przedłużanie pozwoleń czasowych wobec
trudności z realizacją innych procedur.
2. Jakość danych wprowadzonych do CEPiK 2.0 jest dalece wątpliwa – przy pełnej wiedzy
Ministerstwa Cyfryzacji o tym fakcie. W minionym tygodniu zdarzały się już sytuacje, gdy
przedstawiciele Ministerstwa rozsyłali instrukcje umożliwiające obejście występujących problemów
poprzez… wprowadzanie do systemu fikcyjnych danych.
3. Wiele procesów udało się zrealizować tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu i zwiększonemu
nakładowi pracy ze strony poszczególnych pracowników. Choć systemy teleinformatyczne mają
w założeniu ułatwiać pracę, to w minionym tygodniu urzędnicy byli zmuszeni np. wprowadzać
ręcznie wiele danych – w związku z wadliwością procesu migracji baz danych systemu CEPiK 1.0.
Inne procedury wymagały znacznie większego nakładu pracy, w szczególności powtarzania
niektórych kroków obsługi systemu.
4. Dotarły do nas zgłoszenia, że część dowodów rejestracyjnych zamówionych w miniony
poniedziałek została wykonana z błędami, co uniemożliwiło ich wydanie. Dowody te zostały
zwrócone do PWPW.
Nakłada się na to narastająca frustracja ze strony obywateli. O ile w poniedziałek, czy wtorek w minionym
tygodniu emocje wynikające z niemożliwości realizacji przez wydziały komunikacji oczekiwań klientów
udawało się uspokoić, to obecnie jest to coraz trudniejsze. Wpływ na to mają m.in. komunikaty wychodzące
z Ministerstwa Cyfryzacji, które wskazują, że system zasadniczo działa, a ewentualne problemy są jedynie
konsekwencją „wieku dziecięcego”.
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W tej sytuacji coraz bardziej powszechne staje się odczucie, że jako powiaty staliśmy się mimowolną ofiarą
dążenia administracji centralnej do ogłoszenia w przeddzień dwulecia rządu sukcesu w zakresie
e-administracji. To na naszych urzędnikach – jako osobach mających bezpośredni kontakt z obywatelami –
skupia się ich niezadowolenie. To nasi urzędnicy po to by wykonać te same zadania co dwa tygodnie temu
muszą wykonywać znacznie więcej pracy. To oni dzień w dzień muszą siadać do terminali komputerowych
nie wiedząc jakie procedury uda się zrealizować danego dnia, a jakie nie – bo z dnia na dzień listy mogą
się zmieniać.
Przypomnieć w tym miejscu należy, że obecnych problemów nie można taktować jako niemożliwych do
wcześniejszego przewidzenia. W oparciu o ocenę stanu zaawansowania prac nad modułem CEP
i wyników jego testów, przedstawiciel Związku Powiatów Polskich na posiedzeniach Komitetu Sterującego
konsekwentnie podnosił, iż nie jest on gotowy do wdrożenia – przewidując właśnie te problemy, które
obecnie się dzieją na terenie całego kraju.
Oczekujemy na natychmiastowe podjęcie przez Ministerstwo Cyfryzacji działań, które powinny co najmniej
objąć:
 natychmiastową stabilizację systemu, a jeśli nie jest to możliwe w perspektywie godzin i dni to
poważne rozważenie przywrócenia funkcjonowania poprzedniego systemu. Utrzymanie obecnego
stanu przez kolejny tydzień spowoduje z jednej strony dalsze zaśmiecenie bazy CEPiK 2.0,
a z drugiej – narastanie niezrealizowanych zadań;
 przewidzenie mechanizmów usunięcia już powstałych zaległości. Nie widzimy powodów, dla
których mielibyśmy w ramach własnych budżetów zatrudniać pracowników po to, by poprawiać
błędy powstałe z winy administracji rządowej;
 przekazanie jasnego komunikatu, że pracownicy wydziałów komunikacji muszą funkcjonować na
systemie, który uniemożliwia skuteczne zrealizowanie określonych działań i tym samym nie są
odpowiedzialni za wszelkie problemy, jakie dotykają obywateli.”

23 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności
i Nowoczesnych Technologii w przedmiocie rozpatrzenia informacji Ministra Cyfryzacji o wdrożeniu
i funkcjonowaniu systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów.
W pierwszej części spotkania Minister Anna Streżyńska zaprezentowała stan wdrożenia CEP. Na wstępie
zaznaczyła, że intencją prezentacji jest wyważenie sądów o tym jak funkcjonuje wdrożenie po dwóch
pierwszych tygodniach. Wskazała, że sam projekt CEPiK w miarę upływu czasu rozwiązuje najważniejsze
problemy. Ministerstwo Cyfryzacji już naprawiło błędy masowe, ich wdrożenie do systemu musi niestety
potrwać. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż CEP został zaprojektowany jako model złożony z kilku
części/etapów, których wykonanie zostało powierzone różnym podmiotom. Resort cyfryzacji wykonuje
moduł centralny a wykonawcy zewnętrzni wykonują moduły u starostów. Spięcie tego w całość
i doprowadzenie by poprawki wykonane w jednym z tych modułów nie wpłynęło negatywnie na inne moduły
wymaga pracy.
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Minister Karol Okoński wskazał na wysoki stopień skomplikowania projektu i samego systemu. Oznajmił,
że skala systemu zadecydowała o etapowym wdrożeniu CEPiK. Obecnie jesteśmy po wdrożeniu części
związanej z pojazdem.
Minister zaznaczył, że decyzja o wdrożeniu była decyzją przemyślaną, świadomą, podjętą po
przeprowadzeniu szeregu testów, które miały na celu potwierdzenie, że spełnione są oczekiwania do
wdrożenia, tj.:
 jakość danych na poziomie 98%,
 nie stwierdzono błędów blokujących i krytycznych w jakość oprogramowania, co nie oznaczało, że
błędów nie ma, ale oceniono, że ich stopień oddziaływania na procesy w urzędach nie jest na tyle
duży, by zadecydował o tym, by nie przeprowadzać wdrożenia,
 system jest bezpieczny i wydajny.
Pani Minister wskazała, że podejmując decyzję o wdrożeniu miała świadomość, że nie ma pełnej wiedzy
o systemie (w części poza kontrolą Ministerstwa Cyfryzacji), że użytkownicy nie są należycie przeszkoleni
(tysiące urzędników), że wiele osób nie przeczytało instrukcji, że są błędy poza naszą aplikacją, że są
błędy z łącznością zapewnianą przez OST 112.
W ocenie Ministerstwa Cyfryzacji, na dzień dzisiejszy system działa poprawnie (choć występują błędy).
W odpowiedzi na pytania posłów, Minister Anna Streżyńska stwierdziła, że liczba rejestracji
wykonywanych przez urzędy zależy od gotowości urzędników do rozwiązywania problemów (np.
w Katowicach problemów z obsługą obywateli nie ma).
ZPP wskazał, że system działa, ale w 1/3. Urzędnicy radzą sobie, gdyż nie mają innego wyboru.
Dostarczono im oprogramowanie, na którym muszą pracować i obsługiwać obywateli. Przedstawiciele
wydziałów komunikacji starostw powiatowych już na 2 miesiące przed wdrożeniem wskazywali, że
wdrożenie systemu w zaplanowanym terminie będzie stwarzało istotne problemy. Obecnie mamy do
czynienia z sytuacją, gdy wypuszczono niegotowy produkt na rynek i realizowane są testy na żywym
organizmie. Znajdujemy się w trudnej sytuacji i w ocenie ZPP poprawa nie nastąpi szybko. Ministerstwo
dokonuje własnej, nieobiektywnej interpretacji danych dotyczących funkcjonowania CEP.
Urzędnicy są informowani przez system o sposobach obejścia ścieżek przeprowadzenia informacji
w postaci np. konieczności wprowadzania fikcyjnych danych po to, by załatwić określoną sprawę (mimo, że
jest to niezgodne z prawem).
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27 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
W agendzie znalazł się punkt dot. informacji Ministerstwa Cyfryzacji nt. pracy systemu CEPiK 2.0. Minister
Karol Okoński poinformował, że 11 stycznia 2018 roku system znajdzie się w fazie stabilizacji.
Najprawdopodobniej wdrożenie kolejnych usług, bazujących na systemie CEPIK 2.0, jak Historia Pojazdu
czy Mój Pojazd – zostaną przesunięte na późniejszy termin.
Około 330 z ponad 4000 stacji kontroli pojazdów nie odebrało jeszcze certyfikatów. Na 10 dostawców
oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów, jeden nie zdążył się przystosować. Co 2 dni sukcesywnie
wgrywane są różne poprawki COI i PWPW do systemu. Ministerstwo Cyfryzacji zastanawia się, czy tak
częste wprowadzanie poprawek bez czasu na ich dobre sprawdzenie jest optymalne.
Przedstawiciel ZPP zauważył, że starostwa przekazują na bieżąco informacje, że sytuacja nie poprawia się
znacząco, mimo że system działa już dwa tygodnie. Ministerstwo Cyfryzacji uznało, że nie było przesłanek
przed wdrożeniem, że mogą w jego trakcie zaistnieć obecnie obserwowane problemy, choć ZPP zgłaszał
tę kwestię. Wdrożenie spowodowało znaczne wydłużenie czasu potrzebnego na obsługę zadań z zakresu
rejestracji pojazdów. W związku z tym padło pytanie, jaki mechanizm przewiduje Ministerstwo Cyfryzacji
w celu zwrócenia środków finansowych powiatom, które obecnie zmuszone są ponosić większe koszty
związane z wdrażaniem CEPiKu.
W odpowiedzi, Minister wskazał, że resort cyfryzacji zdawał sobie sprawę z ryzyka zaistnienia błędów,
które na moment podejmowania decyzji o rozpoczęciu wdrażania były zakwalifikowane jako niekrytyczne
lub możliwe do poprawienia w ciągu 1 dnia. Ewidentnie nie był dobrze przetestowany obszar REGON-u.
W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadań powiatów w tym zakresie i związanych z tym faktem
większych kosztów starostw – Ministerstwo Cyfryzacji analizuje, jak wesprzeć starostwa korzystając
z funduszu CEPiK; padła propozycja podpisywania odpowiednich porozumień ze starostwami. Minister
Karol Okoński zaproponował spotkanie w tej sprawie na początku grudnia 2017 r. – z dużymi miastami,
wskazanymi przez UMP oraz wybranymi, wskazanymi przez ZPP małymi starostwami, które mają
największe problemy.
Jak wskazał ZPP, problemem jest nie tylko rozwiązanie nagromadzonych spraw, ale może nim być także
ewentualne trwałe zwiększenie czasochłonności wykonywanych czynności związanych z zadaniami
powiatów w tym zakresie – po ustabilizowaniu systemu może się okazać, że np. na 100 operacji
wykonywanych dotąd udaje się w tym samym czasie zrobić tylko 80 w nowym systemie, co oznaczałoby
konieczność przyznania powiatom dodatkowych środków na to zadanie własne. Ze względu na kwestie
finansowe powinno się wspierać także niewielkie starostwa, gdyż duże miasta mają większe możliwości
finansowe.
Przy kolejnych wdrożeniach, dotyczących zwłaszcza CEK, należy wziąć pod uwagę polegający na
równoległej pracy przez dłuższy okres czasu na starym i nowo zaprojektowanym systemie pilotaż w kilku
starostwach (które powinny wówczas otrzymać finansowe wsparcie), co pozwoliłoby na wyeliminowanie
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większości błędów przed wdrożeniem. Ministerstwo Cyfryzacji odpowiedziało, że po stabilizacji zajmie się
wydajnością systemu i takim jej poprawieniem, aby co najmniej była nie gorsza niż w poprzedniej wersji
systemu.
W dalszej części spotkania członkowie Zespołu zaopiniowali pozytywnie następujące projekty:
 Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów
i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Należności
Publicznoprawnych.
 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji
medycznej.

29 listopada 2017 r. podczas posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego jednym z ważniejszym tematów był system CEPIK.
Dyskutowano bowiem na temat modułu CEP, który 13 listopada 2017 r. uruchomiony został w ramach
programu CEPiK. Jednak wbrew pierwotnym założeniom – podniesienie jakości realizacji zadań
związanych z dopuszczaniem pojazdów do ruchu – jak na razie zdaniem samorządów, zmiana jest źródłem
kłopotów. Po tygodniu od wprowadzenia zmian, o występujących problemach Ludwik Węgrzyn, prezes
Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński informował Annę Streżyńską, minister cyfryzacji.
Sytuacja nadal nie została naprawiona. Dlatego o kłopotach, na forum Komisji, przypomniał jeszcze
Edmund Kaczmarek, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Jędrzejowski. Starosta
zwrócił w szczególności uwagę na narastającą frustrację obywateli oraz to, że odpowiedzialność spada na
pracowników wydziałów komunikacji, którzy nie są winni zaistniałej sytuacji. Pracownicy nie chcą
przychodzić do pracy, tylko brać urlopy, żeby nie tłumaczyć się za cudze błędy.
Mówił i o tym, że mimo zdiagnozowania ok. 13 problemów, które operatorzy programu określili jako
nieusuwalne, Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że wszystko działa i bagatelizuje problem. Tymczasem
w ocenie Edmunda Kaczmarka wdrożenie systemu doprowadziło do spadku liczby realizowanych działań
do ok. 30 proc.
Obecny na posiedzeniu wiceminister cyfryzacji Karol Okoński zapewnił, że resort podchodzi do problemu
poważnie. Odbywają się spotkania, które mają go naprawić, także z korporacjami samorządowymi, czy
starostwami powiatowymi. Poinformował ponadto, że czasami problem nie jest na poziomie aplikacji, ale
jakości danych czy rozbieżności, która występuje na konkretnym rekordzie właściciela pojazdu. – Wiemy
też, że w systemie CEPiK po zmianie pewne czynności wykonuje się inaczej niż wcześniej. Wykonanie
tego zgodnie z instrukcją, zgodnie z tym, jak jest to opisane w nowym systemie, przechodzi poprawnie.
Te niektóre z nawyków pracowników, które oni sobie wyrobili, trzeba będzie zmienić - oceniał minister.
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Przyznał też, że przepustowość działania systemu nie osiągnęła jeszcze poziomu sprzed zmian. Jednak
w jego ocenie obecny stan nie jest już tak zły, jak na początku.
Edmund Kaczmarek stanął w obronie pracowników. Zapewnił, że są nie tylko osobami doświadczonymi,
ale i zdeterminowanymi, aby rozwiązać problemy. O dobrym nastawieniu pracowników mówił także Jacek
Krywult, prezydent Bielska-Białej, który przypomniał również o kłopotach z rejestrowaniem flot
samochodowych przez przedsiębiorców. Wbrew temu, co po-wiedział minister Okoński, w jego ocenie
sytuacja jest dramatyczna.

8 grudnia 2017 r. minister cyfryzacji Anna Streżyńska odpowiedziała na interwencję Ludwika
Węgrzyna, prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich, dotyczącą kłopotów z funkcjonowaniem
systemu CEPiK 2.0.
Naszą podstawową intencją, zapewne podobnie jak Państwa, pozostaje by jak najszybciej doprowadzić do
pełnej stabilizacji systemu i wyeliminować wszelkie błędy, które mogą utrudniać Państwu pracę - to
fragment odpowiedzi udzielonej przez minister cyfryzacji Annę Streżyńską.
Minister informuje, że resort prowadzi aktualnie intensywne prace, które mają zapewnić stabilne działanie
systemu po mającym miejsce 13 listopada uruchomieniu produkcyjnym.
- Trzeba mieć świadomość, że po uruchomieniu nowej wersji każdego systemu, szczególnie tej skali,
następuje okres tzw. stabilizacji, podczas którego objęty on jest intensywnym monitoringiem, szczególnie
pod kątem ewentualnych nieprawidłowości zgłaszanych przez interesariuszy. Po tym okresie dopiero
następuje właściwy okres eksploatacji systemu, podczas którego czerpane są zaplanowane korzyści
wynikające z nowej funkcjonalności systemu.
Widzimy już, że stabilizacji systemu postępuje. Widać to nie tylko po danych statystycznych dotyczących
operacji, ale takie też przychodzą do nas sygnały z kraju. Tam gdzie jest to potrzebne wdrażane są kolejne
poprawki. Część została już wgrana, inne są jeszcze w przygotowaniu – czytamy w odpowiedzi szefowej
resortu cyfryzacji.
Dziękuję i przepraszam
Minister zwraca uwagę na modelową współpracę z urzędnikami wydziałów komunikacji. Składa za nią
serdeczne podziękowania, ale i przeprosiny. - Chciałam nie tylko serdecznie podziękować, ale tam, gdzie
jest to potrzebne powiedzieć także PRZEPRASZAM! Mamy świadomość, że szczególnie w pierwszym
okresie po wdrożeniu, w wielu miejscach w kraju urzędnicy musieli się zmagać z poważnymi trudnościami
– przyznaje minister.
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Anna Streżyńska zauważa dające się już zaobserwować korzyści w postaci uszczelnienia rynku
motoryzacyjnego dzięki rejestracji negatywnych wyników badań technicznych oraz w postaci lepszej
kontroli prawidłowości wprowadzanych do bazy centralnej CEPiK 2.0 danych.
Z pisma wynika, że wolumen rejestrowanych w systemie transakcji wskazuje iż działanie systemu w skali
kraju pozwala na obsługę zdecydowanej większości spraw. Zdaniem Anny Streżyńskiej obecny poziom
ich realizacji zaczyna być już zbliżony względem stanu z przed wdrożenia i statystyka dzienna
zrealizowanych spraw w dniu 7 grudnia 2017 r.
Minister przytacza dane statystyczne:





zamówiono 21 404 dowody rejestracyjne;
wydano 7 493 dowody rejestracyjne;
wydano 19 447 pozwoleń czasowych;
przeprowadzono 46 079 badań technicznych w tym 1 669 badań było z wynikiem negatywnym
i 16 przerwanych.

Średni wolumen dzienny wykonywanych operacji w zakresie wydawania pozwoleń czasowych w okresie od
stycznia do października 2017 r. wynosił 20 960.
Bez fikcyjnych danych
W udzielonej odpowiedzi minister cyfryzacji odnosi się do kwestii rozsyłania przez Ministerstwo instrukcji
umożliwiających obejście występujących problemów poprzez… wprowadzanie do systemu fikcyjnych
danych.
- Żadne, podkreślam – ŻADNE – instrukcje obsługi nowego sytemu, w tym wyjaśnienia różnic względem
poprzedniej wersji systemu (co także było przyczyną zgłoszeń) oraz ewentualne obejścia rekomendowane
przez MC nie zawierały żadnych rekomendacji wprowadzania fikcyjnych danych. Byłoby to niezgodne
z prawem. Jeśli więc dotarły do Państwa takie informację lub tak zostały zinterpretowane, z całą
stanowczością podkreślam, że mamy do czynienia z nieporozumieniem – podaje.
Podwyższona pracochłonność
Anna Streżyńska ubolewa ponadto nad informacją o podwyższonej pracochłonności realizacji procesów
w okresie stabilizacji systemu. - Z pewnością będziemy dążyć do tego, by usprawnić procesy. Pragnę przy
tym wyrazić uznanie dla osób, które swoim zaangażowanie starali się zapewnić właściwy poziom obsługi
klientów. Obecnie obserwowany wolumen spraw załatwianych zgodnie z podstawowymi procedurami
pozwala wnioskować, że wspomniane problemy ustępują.
Minister zauważa też, że dotychczasowy czas realizacji poszczególnych procesów wynikał w bardzo
dużym stopniu z wysokiej jakości pracy operatorów i ich wieloletniej znajomości dotychczasowej aplikacji,
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która pozwalał wiele działań wykonywać niemalże automatycznie. W jej ocenie ten sam efekt powinien
stopniowo zostać osiągnięty również w nowym rozwiązaniu.
Obejścia
Minister przyznaje, że pierwszy tydzień pracy wiązał się w wielu lokalizacjach z problemami zarówno
funkcjonalnymi, które na bieżąco były rozwiązywane jak i sprawami jednostkowymi, gdzie dane pojazd,
firm, osób figurujących przy pojazdach okazywały się na tyle problematyczne, że konieczne było
wprowadzenie również obejść. Jednak jej zdaniem każdorazowo decyzja o zastosowaniu obejścia
poprzedzona była analizą skutków jego wykorzystania. W związku ze zgłoszoną wątpliwością, co do
jakości i formalnej poprawności zastosowanych obejść ponownie zweryfikujemy dopuszczalność
wskazanych zaleceń – zapowiada szefowa MC.
- Ministerstwo Cyfryzacji aktywnie włączyło się we wsparcie operatorów starostw w sposobie obsługi
aplikacji SI Pojazd i pomimo, że jego dostawca jest poza nadzorem MC/COI staramy się zapewnić pomoc
na bardzo wielu płaszczyznach. W szczególności MC zdecydowało się na zapewnienie asysty chociaż
w największych lokalizacjach. Nasi pracownicy wciąż wspierają pracę kilku urzędów, diagnozując
ewentualne problemy, sprawdzając skuteczność procesu stabilizacji i analizując ewentualne rozwiązania,
które pozwolą zrealizować nasz wspólny cel – skuteczne obsłużenie obywatela – dodaje.
- Mamy nadzieję, że na dziś nie występują już problemy z dostępnością serwis desku zapewnianego przez
niezależnego dostawcę aplikacji SI Pojazd i stopniowo w ramach stabilizacji rozwiązania docelowe
wsparcie dla użytkowników będzie gwarantowało efektywną pomoc – wynika z odpowiedzi.
Anna Streżyńska podkreśla, że program CEPiK 2.0 to jeden z najważniejszych i największych projektów
IT w historii polskiej administracji. - Zdaję sobie sprawę, że samorządy powiatowe napotkały w związku
z wdrożeniem nowej CEP trudności operacyjne. Pragnę jednak podkreślić, że mając świadomość
występujących utrudnień, skierowaliśmy do prac w zakresie stabilizacji systemu oraz wsparcia
użytkowników końcowych skierowaliśmy wszelkie dostępne zasoby, w tym także do kontaktu z klientami.
Bardzo dziękujemy za życzliwość i pełną gotowość do współpracy ze strony starostw - kontynuuje.
Zgodnie z harmonogramem
Minister odnosi się także do zarzutów ZPP mówiących o tym, że system CEPiK 2.0 nie był gotowy do
wdrożenia: Przeprowadzenie wdrożenia CEPiK 2.0 było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu
przedstawicieli starostw oraz Związku Powiatów Polskich. Oczywiście zgłaszane przez przedstawiciela
ZPP uwagi były analizowane, jednak podejmując ostateczną decyzję o gotowości do wdrożenia,
uwzględniliśmy zadeklarowane wcześniej mierniki jakościowe. Zakończone z pozytywnym efektem testy
integracyjne, osiągniecie mierników jakości migracji ponad 98%, brak błędów blokujących i krytycznych,
wydajność na poziomie ponad 1000 operacji na sekundę to elementy, które pozwoliły podjąć decyzję
o wdrożeniu. Oczywiście brak możliwości w ramach testów sprawdzenia każdego zestawu danych na
których od uruchomienia pracują na bieżąco wszystkie starostwa i inni interesariusze to ryzyko, z którym
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wspólnie się liczyliśmy. Postaramy się efektywnie skorzystać z doświadczeń tego wdrożenia i jeszcze
z większym wsparciem zrealizować przyszłe prace związane z CEPiK 2.0.
Termin wdrożenia wynikał z harmonogramu Programu CEPiK 2.0 z uwzględnieniem drobnych korekt
wynikających z zaawansowania prac i otoczenia legislacyjnego a jego opóźnianie rodziłoby nieuzasadnione podwyższenie ryzyka i tak wysokich już kosztów całego przedsięwzięcia.
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Dodatkowe działania wspierające powiaty
Działalność Związku Powiatów Polskich to także szeroko zakrojone prace 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 prowadząc swoją stronę internetową, portal informacyjny oraz
serwisy społecznościowe.
Szczegółowe informacje dotyczące tych wszystkich, dodatkowych działań realizowanych przez Związek
Powiatów Polskich zamieszczono w kolejnych podrozdziałach.

Prace analityczne 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 2017 roku Związek Powiatów Polskich przeprowadził 54 różnego rodzaju
prace analityczne.
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W okresie sprawozdawczym zbierano uwagi do następujących projektów:
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego,
 rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach,
 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej,
 założeń zmian prawa w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych 2016-2019,
 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół,
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek,
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i placówek,
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli ośrodków szkolenia
kierowców,
 kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017,
 rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej,
 ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw,
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach,
 nowelizacji kluczowych dla beneficjentów funduszy unijnych „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowowychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych,
ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie
uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych,
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 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania wykazu świadczeń opieki
zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania,
 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy,
 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji
świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej,
 podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych,
 ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 zmian w rozporządzeniu dotyczącym warunków i trybu wsparcia wdrażania operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020,
 planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego Wielkopolska 2020+,
 planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Poznański
Obszar Metropolitalny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji
prawnej oraz innych ustaw,
 ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego,
 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (wersja z dnia 29 sierpnia 2017r.),
 ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjnobudowlanego,
 ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców,
 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018,
 rozporządzenia w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich,
 założeń projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw,
 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie 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 tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
 zmian wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
 rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku
2018,
 ustawy o jawności życia publicznego,
 zmian wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
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 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu
„Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020,
 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej
infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Ponadto, w związku z pracami legislacyjnymi, w których jedną z propozycji była zmiana dotycząca
funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pracy, w 2017 roku Związek Powiatów Polskich przeprowadził
badanie którego celem było zebranie opinii od starostów i prezydentów miast na prawach powiatu oraz od
dyrektorów PUP dotyczących zasadności wprowadzania tych zmian.
Kolejne podjęte przez ZPP, w zakresie zbierania opinii, działanie wynikało z rozpoczęcia przez Komisję
Europejską konsultacji w sprawie modernizacji i uproszczenia unijnej polityki rolnej i rozwoju wsi.
Na stronie Komisji zamieszczono kwestionariusz w języku polskim, z pytaniami i opcjami odpowiedzi do
wyboru. Związek informował powiaty członkowskie o możliwości wzięcia udziału w tych konsultacjach.
Związek przekazywał również informację o możliwości zgłaszania inicjatyw i działań partnerów
społeczno-gospodarczych zmierzających do realizacji celów strategii „Europa 2020”. Zgłoszone
działania mogły zostać ujęte w cyklicznej aktualizacji Krajowego Programu Reform. Jest to dokument,
w którym każdy rząd kraju członkowskiego UE opisuje jak realizuje cele strategii UE „Europa 2020” oraz
coroczne zalecenia Komisji Europejskiej.
Związek Powiatów Polskich wspierał także ogólnopolskie badanie dotyczące funkcjonowania Centrów
Usług Wspólnych. Analiza prowadzona była przez dwóch naukowców: dra Roberta Gawłowskiego
z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy oraz dra Pawła
Modrzyńskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
Wydziału Zarządzania.
Dodatkowo prowadzone były prace badawcze nad funkcjonującymi od września 2015 r. znowelizowanymi
przepisami ustawy o wspólnotach gruntowych.
Ponadto, ZPP upowszechnił arkusz badawczy dotyczący funkcjonowania systemu monitorowania
i analizy zdarzeń niepożądanych w szpitalach. Badanie to, poparte przez Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia, prowadził Dorian Mateja (pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
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Urzędu Miasta Mysłowice, od 2017 r. koordynator lokalny miasta Mysłowice w Stowarzyszeniu Zdrowych
Miast Polskich).
Ponadto ZPP zbierał uwagi do dokumentu zatytułowanego „Analiza i ocena funkcjonowania
ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce – wnioski i rekomendacje”, który stanowił załącznik
do sprawozdania z prac Międzyresortowego zespołu do spraw oceny funkcjonowania ratownictwa
i zarządzania kryzysowego. Dokument ten w wielu miejscach zawiera zapisy, które w ocenie ZPP,
odbiegały od rzeczywistości.
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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 przygotowywane przez
ekspertów ZPP różnego rodzaju publikacje, a także artykuły prasowe – niejednokrotnie o charakterze
konsultacyjno-doradczym, jakie publikowane są na portalu informacyjnym Dziennik Warto Wiedzieć.
Precyzyjniej informacje o wszystkich ww. działaniach opisano w dalszej części przedmiotowego
podrozdziału.

Konferencje z udziałem ZPP
W 2017 roku Związek Powiatów Polskich w zróżnicowanej formie angażował się w realizację
różnego rodzaju konferencji.
Najważniejsze z nich wymieniono poniżej.

31 stycznia 2017 r. w Warszawie odbyła się bezpłatna konferencja zatytułowana „Forum Transportu
Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo”.
Organizatorem wydarzenia był Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., a Związek Powiatów Polskich
sprawował patronat honorowy nad tym wydarzeniem.
Podczas spotkania poruszone zostały takie zagadnienia jak: rola transportu w funkcjonowaniu miasta;
elementy nowoczesnego transportu zbiorowego; optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego; istota
sprawności i efektywności systemu transportowego; mobilność w transporcie publicznym; idea smart
w transporcie publicznym; transport przyjazny dla środowiska - energooszczędność i innowacyjność;
inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji
pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data); digital signage; oraz bezpieczeństwo w masowych
środkach transportu.
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Do udziału zaproszeni zostali przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego: prezydenci miast,
starostowie, marszałkowie województw. A także operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych oraz przedstawiciele ministerstw i urzędów
centralnych.

4 lutego 2017 r. w Jasionce k. Rzeszowa podczas Ogólnopolskiego Noworocznego Spotkania
Samorządów odbył się panel dyskusyjny pt. Relacje Rząd – Samorząd w perspektywie Strategii na
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
O pomysłach zawartych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju rozmawiali przedstawiciele rządu
i samorządu terytorialnego.

Samorządowcy co do zasady doceniali koncepcję zrównoważonego rozwoju. Mówili, że jest ona potrzebna
ze względu na różnice, jakie występują w rozwoju kraju. Mimo bowiem ogromnego postępu widać
odmienności choćby w jakości dróg, dostępie do kanalizacji. Dodawali, że różne są także koszty, jakie
muszą ponosić jednostki samorządu terytorialnego i możliwości rozwoju.
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Nie każda jednak koncepcja rozwoju jest dobra. Przykładem jest poszerzanie „na siłę” miast. Uczestnicy
panelu wspomnieli o rozwoju sołectw, kadencyjności w samorządach, czy o konieczności współpracy
międzyresortowej.
W panelu wziął udział Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński.
Zwracał on m.in. uwagę na konieczność dekoncentracji w rozwoju przemysłu. - Cieszę się, że ta strategia
poza metropoliami dostrzega możliwość rozwoju na poziomie średnim – mówił. Wspomniał także
o problemie zniszczenia partnerstwa publiczno-prywatnego. – Trzeba jak źrenicy oka pilnować publicznych
pieniędzy, ale także trzeba popuścić trochę cugli, aby rozwój był możliwy – twierdził. Jak mówił, nie może
być tak, że inwestorzy boją się wchodzić w PPP, ze względu na groźbę kontroli ze strony różnych służb,
czyli tzw. czwartego "P" - prokuratora. Apelował o więcej zaufania dla przedsiębiorców i samorządów.
Mówił też o konieczności zmiany prawa w zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska, które
są niezbędne dla dobrego rozwoju.
Prezes Ludwik Węgrzyn odnosząc się do relacji na linii rząd-samorząd, przypomniał, jakie negatywnie
odbierane przez stronę samorządową działania praktykuje rząd. Chodzi o przygotowywania projektów
aktów prawnych, które dążą do centralizacji kraju a samorządy odsuwają na boczne tory. W odpowiedzi
przedstawiciele rządu zapewniali, że dla samorządu przewidziane są ważne zadania a kadry JST są
wysoko oceniane, czego dowodem jest wystąpienie premier Beaty Szydło, które rozpoczęło spotkanie
w Jasionce.

28 lutego 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana „Zarządzanie kryzysowe komunikacja i kooperacja służb”. Patronat nad tym wydarzeniem sprawował Związek Powiatów
Polskich.
„Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w wyniku działania sił przyrody, kataklizmów, a także być efektem
działalności człowieka lub jej zaniechania. Aby im zapobiec niezwykle ważna jest systematyczna
identyfikacja przyczyny problemu oraz jej dogłębna analiza. Sprawne działanie administracji
publicznej/samorządowej, oraz służb mundurowych ma bezpośredni wpływ na przeprowadzenie akcji, od
której bardzo często zależne jest ludzkie życie.” – informowali Organizatorzy konferencji.
Celem wydarzenia było poznanie potrzeb służb mundurowych i administracji publicznej oraz wskazanie
możliwych kierunków zmian, umożliwiających rozwój i poprawę skuteczności działania organów
w sytuacjach kryzysowych.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli, poza ZPP, m.in.: Komenda Główna Policji, Związek Miast
Polskich, Polska Rada Ratowników Medycznych, WOPR, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wyższa
Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego,
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Pożarników Polskich.
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15 i 16 marca 2017 r. w Toruniu odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty
EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI. Patronat nad tym wydarzeniem sprawował Związek Powiatów Polskich.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli, dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego, podwyżki dla nauczycieli
i wprowadzenie szerokopasmowego Internetu we wszystkich szkołach - tak o swojej wizji polskiego
szkolnictwa mówiła minister Anna Zalewska podczas tej dwudniowej konferencji.

Źródło: UM w Toruniu

Wydarzenie zorganizowała Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM SA – wydawca Pisma
Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Miasto Toruń. Konferencja była objęta patronatem
honorowym Związku Powiatów Polskich oraz patronatem medialnym Dziennika Warto Wiedzieć.
W konferencji wzięło udział ok. 400 osób.
W swoim wystąpieniu szefowa resortu zapewniała, że wprowadzenie reformy oświaty idzie zgodnie
z planem. Jak wynika z informacji Ministerstwa, przyjęte w ubiegłym roku nowe prawo oświatowe, obecnie
działa bardzo dobrze. Dotychczas 98 proc. samorządów na szczeblu powiatowym i 96 proc. gmin ma już
podjęte uchwały wprowadzające nowe sieci szkół. Gotowe są także nowoczesne podstawy programowe,
wydawnictwa kończą drukowanie książek.
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W resorcie edukacji kończy pracę specjalny zespół składający się z przedstawicieli rządu, nauczycielskich
związków zawodowych oraz samorządów, który ma za zadanie przyjąć wspólne stanowisko w sprawie
wynagradzania nauczycieli.
Anna Zalewska zapewniła też, że od nowego roku szkolnego na dzieci sześcioletnie pozostające
w przedszkolach przekazywana będzie subwencja oświatowa. Dlatego rodzice nie będą musieli płaci za
pobyt dziecka w miejskich placówkach oświatowych.
Podczas konferencji rozmawiano także o szkolnictwie zawodowym. Zgodnie z założeniami reformy, szkoły
zawodowe przekształcą się w branżowe, a edukacja ma być ściśle związana z potrzebami pracodawców.
Minister zapowiedziała także utworzenie w 2018 r. Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej i włączenie do
finansowania szkolnictwa branżowego przedsiębiorców, którym – jak pokazują badania rynku pracy – coraz
trudniej znaleźć pracowników. Nowością ma być także możliwość uzyskania uprawnień zawodowych przez
osoby kończące szkoły branżowe.
Gościem specjalnym tegorocznej konferencji był prof. Andrzej Blikle, który przekonywał, że w firmie
turkusowej nikogo nie trzeba pilnować, by pracował, nikogo nie trzeba oceniać. Swoje spostrzeżenia
profesor opiera na wydanej niedawno książce „Pracować inaczej", w której Frederic Laloux opisuje pewien
szczególny styl zarządzania zarówno firmami, jak i organizacjami nie nastawionymi na tworzenie zysku.
Nazywa go „turkusowym" i ustawia na końcu ewolucyjnej drogi stylów zarządczych od najbardziej
agresywnych do najbardziej partnerskich.
Każdemu z nich przypisuje pewien symboliczny kolor. I tak pierwszy z nich to styl czerwony –
charakteryzujący się zasadą jeden wódz i jedna kara. Podstawową wartością jest bezwzględne
posłuszeństwo. Typowe organizacje czerwone to gangi uliczne. Kolejny styl to bursztyn, tutaj wiodącą
wartością jest podporządkowanie niepodważalnemu kodeksowi honorowemu (armia) lub etycznemu
(Kościół). Następny styl – oranż – to również organizacja hierarchiczna, jednakże jej najważniejszą
wartością jest skuteczność, która nierzadko uświęca środki. Ostatnim stylem hierarchicznym jest zieleń,
w której obowiązują partnerskie reguły decyzyjne, a wiodącymi wartościami są równość, wolność
i sprawiedliwość.
Działający w tych organizacjach ludzie starają się osiągnąć materialny sukces, by w konsekwencji
zapewnić sobie „dobre życie”. Ale większość z nas chce zarobione pieniądze wydać na dobre życie. Firmy
turkusowe burzą te wszystkie zwyczaje. Skoro dobre życie jest dla nas wartością podstawową, to należy
zadbać o nie przede wszystkim w pracy. Praca powinna być tak zorganizowana aby dawała nam poczucie
sensu tego, co robimy, pozwalała na rozwój, oferowała przestrzeń dla kreatywności i innowacyjności.
Byśmy mogli być dumni zarówno z jej owoców, jak i z tego, jacy jesteśmy.
Profesor Andrzej Blikle podkreśla także, że w takiej organizacji powinniśmy być dla siebie partnerami,
a nie konkurentami, powinniśmy współpracować zamiast współzawodniczyć. I choć wydaje się to
niemożliwe coraz więcej firm działa w taki właśnie sposób.
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22 marca 2017 r. w Centrum Konferencyjnym UOKiK w Warszawie odbyło się Forum Liderów
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Patronat nad tym wydarzeniem sprawował Związek Powiatów
Polskich.
Według ekspertów, inwestycje partnerstwa publiczno-prywatnego mogą być jednym z motorów rozwoju
gospodarczego Polski. Kończące się programy dofinansowań unijnych (perspektywa finansowa 2014–
2020), determinują zapotrzebowanie na nowe skuteczne rozwiązania pozyskiwania środków finansowych
na realizację inwestycji publicznych.
Forum Liderów PPP było okazją do fundamentalnej dyskusji tych, którzy chcieli zrozumieć w jakich
obszarach można wykorzystać partnerstwo publiczno-prywatne, w jaki sposób zoptymalizować wydatki
budżetowe za pomocą modelu, jak wprowadzić rozwiązania umożliwiające koncentrację na jakości
wykonania projektu, a nie tylko na cenie oferenta, oraz jak efektywnie przeprowadzić projekt od początku
do końca. Dyskusja dotyczyła wielu sektorów.

27 i 28 marca 2017 r. w Krakowie odbył się III Europejski Kongres Samorządów. Partnerem
merytorycznym tego wydarzenia był Związek Powiatów Polskich, natomiast patronat medialny sprawował
Dziennik Warto Wiedzieć.
W wydarzeniu wzięło udział blisko 1800 przedstawicieli samorządów terytorialnych, administracji
publicznej, rządów, parlamentów, organizacji pozarządowych i mediów z całej Europy.
Program dwóch dni Europejskiego Kongresu Samorządów przewidywał ponad 60 wydarzeń (bloki
programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady i prezentacje) podzielonych na sześć ścieżek
tematycznych: Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto. Pierwszy
dzień Kongresu zwieńczyła uroczysta Gala Lider Samorządu, podczas której nagrodzeni zostali najlepsi
samorządowcy w trzech kategoriach: wójt, burmistrz gminy miejsko-wiejskiej oraz prezydent miasta na
prawach powiatu.
Wśród panelistów nie zabrakło także przedstawicieli Związku Powiatów Polskich.
Tuż po rozpoczęciu Kongresu, w pierwszym z paneli zatytułowanym „Jak efektywnie zapobiegać korupcji –
z perspektywy organów zarządczych i nadzorczych w JST” wystąpiła mec. Bernadeta Skóbel, kierownik
Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP.
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W kolejnym panelu zatytułowanym „Lokalna infrastruktura krytyczna w XXI wieku – jakich inwestycji
potrzebują samorządy” wziął aktywny udział Prezes Zarządu ZPP Ludwik Węgrzyn.
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Z kolei, na zakończenie pierwszego dnia Kongresu, w panelu zatytułowanym „Grupy zakupowe sposobem
na optymalizację kosztów w służbie zdrowia”, wystąpił m.in. dyrektor biura ZPP Rudolf Borusiewicz.

12 kwietnia 2017 r., w Sali Kolumnowej w Sejmie, odbyła się konferencja pt. „Cyber-bezpieczeństwo
w jednostkach samorządu terytorialnego”. Zorganizowała ją sejmowa Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Powiatów Polskich
oraz Związek Miast Polskich.
Spotkanie otworzył Andrzej Maciejewski, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej. W swoim wystąpieniu poseł podkreślał, że jest to spotkanie przedstawicieli środowiska
biznesowego i samorządowego. Spotkanie bardzo potrzebne, ponieważ na temat bezpieczeństwa
w Internecie coraz częściej zaczyna się mówić.
- Długo żyliśmy w niewiedzy, a dziś mamy już doświadczenia. Kilka gmin straciło pieniądze, rekordziście
ubyło ok. miliona złotych. Ataki są banalnie proste. Przeważnie powstają z banalnych przyczyn, takich jak
brak profilaktyki, lekkomyślność, czy niedbałość – tłumaczył. Dlatego tak ważna jest edukacja w tym
zakresie. Przewodniczący zapowiedział, że cyberbezpieczeństwo będzie jeszcze omawiane w ramach prac
Komisji. Jednak należy sobie zdawać sprawę, że kwestia ochrony systemów informatycznych nie jest taka
prosta. Jak zapowiedział Andrzej Maciejewski, do stawienia czoła problemowi bezpieczeństwa w sieci
potrzebna będzie koalicja na gruncie praktycznym i ustawodawczym po to, aby walkę móc skutecznie
wygrać.
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Dobre praktyki
Taką m.in. rolę spełnić ma porozumienie trójstronne zawarte niedawno między PIIT, ZPP i ZMP. Michał
Rogalski, wiceprezes PIIT wyjaśniał, że celem porozumienia jest stworzenie platformy wymiany informacji
na temat technologii teleinformatycznych, ale nie tylko pod kątem nowym rozwiązań technicznych, które
stale się pojawiają, ale także w odniesieniu do tego, jak takie rozwiązania wdrażać i jak je zamawiać.
Przypominał, że problem zamówień publicznych ciągle istnieje, przy czym dokonują się pozytywne zmiany
w przepisach. Takie, które umożliwiają dokonywanie inwestycji przez JST, w tym w infrastrukturę
teleinformatyczną. Przepisy nie uregulują jednak wszystkiego. Dlatego dużą wagę będą miały dobre
praktyki. Natomiast powstała platforma ma służyć m.in. wymianie doświadczeń w zakresie walki z atakami
hakerskimi.
Edukacja to podstawa
O tym, jaki jest stan cyberbezpieczeństwa polskich samorządów mówił dr Jan Maciej Czajkowski,
współprzewodniczący ze strony samorządowej Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podkreślał, że temat cyberbezpieczeństwa jest na tyle ważny
i pilny, że nie należy go odkładać. Jest konsekwencją informatyzacji. Wraz z rozwojem technologii,
doskonalą się także działania hakerów. Im więcej zadań na rzecz mieszkańców wykonują samorządy, tym
bardziej narażone są na różne niebezpieczeństwa, w tym takie jak blokowanie stron, czy kradzieże danych.
Zagrożeń jest wiele, bo samorządy tworzą zarówno własne bazy danych, jak i wprowadzają dane do
rejestrów centralnych. Im mniejsza jednostka, tym co do zasady słabsze jest jej przygotowanie do
cyberataku.
Problemem są tu głównie środki finansowe. Jak podawał ekspert, jeśli JST będą chciały podjąć działania
przeciw terroryzmowi, to będą musiały zaangażować swoje środki i będą to z reguły środki bieżące, czyli
najbardziej wrażliwe jeśli chodzi o art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ochrona bezpieczeństwa
informacyjnego obciąża budżet operacyjny. Dlatego w ocenie dra Jana Macieja Czajkowskiego warto
rozważyć możliwość wprowadzenia wsparcia centralnego dla samorządów. To, co zdaniem eksperta
w relacjach rządowo – samorządowych z pewnością można robić, to prowadzić działania edukacyjne –
szkolenia, standardy, wytyczne. - To bardzo ważne, bo 90 % problemów związanych z cyberatakami
wywołanych jest czynnikiem ludzkim – uzasadniał dr Jan Maciej Czajkowski.
Nie tylko informatyk
Wojciech Dziomdziora, wiceprezes PIIT opowiadał o tym, jak przygotować urząd na cyberatak. W swojej
prezentacji tłumaczył, że bardzo ważne jest zaangażowanie nie tylko pracowników działów IT, ale i innych,
w tym działów prawnych czy prasowych. Tymczasem, z danych PIIT wynika, iż tylko 11 proc. pracowników
samorządowych przeszło szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Podawał przykłady
cyberataków, które w ostatnim czasie miały miejsce w Polsce, dotyczyły one m.in. urzędów miast czy
Komisji Nadzoru Finansowego.
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Marcin Spychała z IBM zademonstrował wybrane techniki, dzięki którym można wejść w posiadanie
danych zgromadzonych w komputerach czy smartfonach. Zagrożeniem jest choćby wi-fi.
O bezpieczeństwie rozwiązań opartych na technologii chmury mówił Michał Jaworski z Microsoft.
Bartłomiej Michałowski z Orange Polska podpowiadał, jak radykalnie poprawić cyberbezpieczeństwo
polskich samorządów. Zwracał uwagę na to, jaką wagę ma kupowanie usług od profesjonalnych
dostawców. Janusz Żmudziński z Asseco Data Systems S.A. zwracał uwagę na monitoring
cyberbezpieczenstwa.
Joanna Bańkowska i Kamil Galicki reprezentujący firmę IKG Technology tłumaczyli, jakie wymogi
w zakresie ochrony danych osobowych niesie rozporządzenie RODO. Z kolei do cyberpolis przekonywał
Marcel Góra z kancelarii APLaw.
Natomiast Xawery Konarski i Agnieszka Wachowska, prawnicy z kancelarii Traple, Konarski, Podrecki
opowiadali o zakresie odpowiedzialności karnej i administracyjnej za naruszenia cyberbezpieczeństwa.

19 i 20 kwietnia 2017 r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego odbyło się
seminarium pt. Organizacja i struktura Infrastruktury Informacji Przestrzennej w samorządach
terytorialnych.
Systemy teleinformatyczne infrastruktury informacji przestrzennej powinny być oparte na modelu
usługowym, umożliwiając na podstawie udostępnianych przez administrację publiczną danych,
świadczenie usług przez podmioty prywatne, natomiast wydatki publiczne powinny być dokonywane
w sposób celowy i oszczędny - takie postulaty padały podczas seminarium.
Organizatorem spotkania były: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Związek Województw
RP, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin
Wiejskich RP.
W wystąpieniu wprowadzającym Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego zwracał uwagę
na to, że cyfryzacja i informatyzacja regionu są jednymi z działań, które przyczyniają się do wzrostu
konkurencyjności, postępu gospodarczego i zmniejszenia dysproporcji rozwojowych. Ich elementem jest
Infrastruktura Informacji Przestrzennej, która odgrywa znaczną rolę w zarządzaniu na każdym poziomie
administracji – Europy, kraju, województwa, powiatu czy gminy.
O tym, jak dla cyfryzacji państwa ważna jest współpraca rządu i samorządu mówił Karol Okoński,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Zwracał uwagę na konieczność podniesienia zaufania i woli
współpracy między tymi sektorami oraz na otwarte intencje i dzielenie się wiedzą.

www.zpp.pl

305

Dodatkowe działania wspierające powiaty

Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, zaznaczał, że istotą
infrastruktury informacji przestrzennej jest interoperacyjność, czyli możliwość łączenia zbiorów danych
przestrzennych, gromadzonych przez różne podmioty, interakcji usług sieciowych związanych z tymi
zbiorami oraz wspólne korzystanie przez organy administracji ze zbiorów i usług danych przestrzennych.
Jak tłumaczył, osiągnięcie tych celów wymaga ścisłego współdziałania organów administracji
skierowanego na rozwiązywanie aspektów organizacyjnych, technicznych i semantycznych. Obecny stan
zagospodarowania przestrzennego pozostawia wiele do życzenia. Nierzadko bowiem występują
niezrozumiałe i analogowe dokumenty. Natomiast różne systemy prezentują różne modele danych, w tym
niejednolite formaty. Powoduje to nieodpowiednią jakość, kompletność, wiarygodność i aktualność
informacji o przestrzeni. Wyzwaniem jest brak dostępu w jednym miejscu do wiarygodnej, jednoznacznej
informacji o warunkach gospodarowania nieruchomością.

Źródło: Mazovia

Grażyna Kierznowska, p.o. Głównego Geodety Kraju omawiając kwestie zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach, podkreślała, że działanie systemu opiera się m.in. o współpracę Głównego
Geodety z organami administracji samorządowej. Nie jest ona łatwa, gdyż w różnych starostwach
występują różne systemy. Grażyna Kierznowska opowiedziała także o szerokich możliwościach
zastosowania bazy danych obiektów topograficznych - BDOT10k.

306

www.zpp.pl

Dodatkowe działania wspierające powiaty

Spotkanie było podzielone na sesje tematyczne. Pierwsza dotyczyła wykorzystania danych satelitarnych
w Europie i ich użyteczności dla samorządów terytorialnych. Wystąpiła w niej m.in. prof. dr hab. Katarzyna
Dąbrowska-Zielińska z Instytutu Geodezji i Kartografii, która podawała praktyczne przykłady
zastosowania zdjęć satelitarnych m.in. do prognozy plonów czy monitorowania suszy.
Druga sesja poświęcona została kategoriom zbiorów danych i perspektywom ich organizacji. Marcin
Sosiński, geodeta powiatowy ze starostwa powiatowego w Wołominie, reprezentant Związku Powiatów
Polskich twierdził, że gromadzenie zbiorów danych przestrzennych i ich publikacja wymaga stałego
rozwoju softwarowego oraz hardwarowego, a co się z tym wiąże także coraz bardziej wyspecjalizowanego
zaplecza kadrowego. Zaznaczał, że dążenie do stworzenia zbiorów danych, których terminy od kilku lat
zostały narzucone w sposób restrykcyjny na starostów przepisami prawa generują powstawanie
znacznych, przewyższających wielokrotnie nakłady na geodezję i kartografię kosztów. W jego ocenie
narzucone, zbyt krótkie terminy na przetworzenie ogromnych zasobów danych przy zachowaniu norm
formalno-prawnych, z formy tradycyjnej (papier, folia, blacha) do postaci dokumentów cyfrowych
uniemożliwiają niewystarczające zasoby budżetowe oraz zaplecze kadrowe starostw powiatowych.
Sesję trzecią pt. Problemy prawne funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej w samorządach
rozpoczęło interesujące wystąpienie dr hab. Grażyny Szpor z Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Jak zauważała prelegentka, modernizacja infrastruktury informacyjnej rodzi dylematy –
wybór między wolnością a bezpieczeństwem, jawnością i niejawnością, czy też interesem publicznym
i prywatnym. Zwracała również uwagę na luki prawne, w tym na brak wymogów odnoszących się do
zakładania i prowadzenia publicznego systemu teleinformatycznego m.in. dla: ewidencji gruntów
i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości
nieruchomości czy szczegółowych osnów geodezyjnych.
Kolejną, czwartą sesję przeznaczono na kwestie związane ze współczesnymi możliwościami zarządzania
zbiorami i bezpieczeństwem publikacji zbiorów danych. Marcin Maksymiuk z biura Związku Powiatów
Polskich tłumaczył, że dla bezpieczeństwa e-danych najważniejsza jest zmiana świadomości. Jego
zdaniem najwięcej cyberataków wywoływanych jest na skutek czynnika ludzkiego i zwykłej niewiedzy,
także urzędnika.
Ostatnia piąta sesja dotyczyła propozycji zmian prawa w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej.
Wojciech Zdziarski, Starosta Łęczycki, reprezentujący Związek Powiatów Polskich podkreślał, że
infrastruktura informacji przestrzennej musi funkcjonować prawidłowo w skali ogólnopolskiej. Zauważał, że
istotną wartością jest realizacja zadań przez administrację samorządową, w rozważanym przypadku
w dużej mierze przez administrację powiatową. Stan taki powinien być bezwzględnie utrzymany –
z poszanowaniem samodzielności decyzyjnej poszczególnych jednostek samorządu w zakresie
szczegółów.
Uczestnicy seminarium zwracali uwagę m.in. na nieprzyjazne i często zmieniające się przepisy, brak
spójnych zasad finansowania systemów, prawa autorskie twórców baz danych, czy brak standardów
w tworzeniu dokumentów planistycznych
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11 maja 2017 r. w Kołobrzegu Związek Powiatów Polskich zorganizował panel dyskusyjny
pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne bez tajemnic”. Poprzedzał on Zgromadzenie Ogólne ZPP.
Uwarunkowania prawne projektów PPP i rynek ze szczególnym uwzględnieniem efektywności
energetycznej i infrastruktury kubaturowej, projekty hybrydowe i analizy przedrealizacyjne – to tematy,
które zostały na nim omówione.

Bezpośrednio po wykładzie eksperci – Marcin Wawrzyniak oraz Krzysztof Wojtczak udzielali
indywidualnych porad uczestnikom spotkania.
Realizacja tego działania związana była z trzyletnim projektem edukacyjnym uruchomionym przez
Ministerstwo Rozwoju, a skierowanym dla administracji rządowej i samorządowej. Pełny tytuł projektu to
„Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Jest on realizowany we współpracy ze Związkiem
Powiatów Polskich, Związkiem Miast Polskich, Konfederacją Lewiatan oraz Fundacją Centrum Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego.
Działania te były finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
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26 lipca 2017 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło
się spotkanie przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz szkół wybranych do pełnienia
funkcji Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE).
Spotkanie związane było z projektem zatytułowanym „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz
aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” realizowanym przez Fundację Małopolską Izbę Samorządową
wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Wyższą Szkołą Ekonomii
i Informatyki.

Podczas seminarium przedstawione zostały podstawowe założenia realizacji projektu, zaprezentowany
został Model LOWE, a także przedstawiono plan wdrażania projektu.
Wg założeń LOWE powinno stać się centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej
i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiony przy szkole funkcjonującej w systemie oświaty w ramach
otwartego ogólnopolskiego konkursu grantowego.
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Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności
edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji
potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami
dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych.
Działalność LOWE ma służyć zwiększeniu udziału dorosłych w edukacji, poprzez aktywizację
i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach
edukacji. Chodzi o to by aktywność dorosłych wychodziła poza działania bezpośrednio związane
z podstawową, tradycyjnie rozumianą rolą rodziców w szkole, tj. zainteresowaniem postępami
edukacyjnymi dzieci. Aby dorośli stopniowo angażowali się we wspólne działania „dla siebie” a nie tylko dla
dzieci oraz postrzegali szkołę także, jako miejsce gdzie mogą uzyskać wsparcie w rozwoju własnych
kompetencji.
W dalszej części spotkania miała miejsce prezentacja pierwszego etapu wdrażania Modelu LOWE,
tj. zaprezentowana została metodologia diagnozy potrzeb grupy docelowej (osób dorosłych) w zakresie
aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych oraz oceny potencjału szkół wybranych do
pełnienia funkcji LOWE.
Na zakończenie omówiono zasady przekazywania środków finansowych, sprawozdawczości z realizacji
zadań w ramach umów grantowych, a także odbyła się krótka dyskusja z uczestnikami.
Projekt w ramach, którego odbyło się to spotkanie ma charakter pilotażowy i polega na sprawdzeniu
Modelu LOWE w różnych uwarunkowaniach organizacyjnych, prawnych, społecznych i ekonomicznych.
Pilotażowe wdrożenie Modelu LOWE w piętnastu lokalizacjach, pozwoli wypracować ramy organizacyjne
i funkcjonalne do tworzenia i działalności tego typu centrów aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych
w przyszłości.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

28 lipca 2017 r., w siedzibie Dziennika Rzeczpospolita, odbyła się debata poświęcona roli samorządów
w procesie adaptacji innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia.
Debata poprzedziła XI Forum Regionów – integralną część XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju,
które odbyło się 5-7 września 2017 r. Forum oraz zapowiadające ją wydarzenia objęte były patronatem
honorowym Związku Powiatów Polskich.
Podczas spotkania poruszone zostały takie zagadnienia jak :
 Metody na skuteczne stymulowanie rozwoju innowacji – jakimi narzędziami dysponuje samorząd?
 Jakimi zachętami w tym obszarze może „kusić” samorząd inwestorów?
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Na ile instytucje finansowe chcą współpracować z samorządami w tym obszarze?
W których obszarach szpitale najbardziej potrzebują innowacji?
Jakie zasoby szpitale oferują innowatorom, na jakich zasadach może odbywać się współpraca?
Dobre praktyki współpracy samorządów z firmą Pfizer Polska w obszarze innowacji
farmaceutycznej.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele gmin, powiatów i urzędów marszałkowskich
odpowiedzialni za ochronę zdrowia, liderzy w dziedzinie budowy nowoczesnych obiektów dla zdrowia oraz
eksperci w dziedzinie innowacyjnych urządzeń medycznych i produktów farmaceutycznych. Debatującymi
byli: Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes Zarządu, Internal Medicine Lead, Pfizer Polska; Grzegorz
Byszewski, zastępca Dyrektora, Pracodawcy RP; Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego; Robert Rusak, członek zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych
POLMED.
Dyskusję prowadził dziennikarz Michał Niewiadomski.

30 sierpnia 2017 r. w Warszawie odbyła się III edycja „Forum Transportu Publicznego – nowe
technologie i bezpieczeństwo”.
Jak gospodarować środki z UE na rzecz rozwoju transportu publicznego? Jak zrównoważyć mobilność
miejską? Jak poprawić bezpieczeństwo korzystania z transportu zbiorowego? Jak zmniejszyć niekorzystne
oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko? - to tylko niektóre z tematów, które zostały poruszone
podczas tego wydarzenia.
Celem ogólnym dla systemu komunikacji zbiorowej jest optymalna realizacja potrzeb przewozowych
pasażerów poprzez wykorzystanie dostępnych technologii. Zaproszeni na wydarzenie eksperci przekazali
pełen zakres praktycznych informacji dotyczący tej tematyki, szczególnie istotnej po rozpoczęciu kolejnego
okresu budżetowego Unii Europejskiej.
Głównym organizatorem wydarzenia był Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. Partnerami zaś
Trapeze Poland oraz Sprint S.A.
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Związek Powiatów Polskich, natomiast patronat medialny
Dziennik Warto Wiedzieć.
Podczas forum zostały poruszone zagadnienia tematyczne, takie jak: rola transportu w funkcjonowaniu
miasta; elementy nowoczesnego transportu zbiorowego; optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego;
istota sprawności i efektywności systemu transportowego; mobilność w transporcie publicznym; idea smart
w transporcie publicznym; transport przyjazny dla środowiska - energooszczędność i innowacyjność;
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inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji
pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data); oraz digital signage.
Jednym z prelegentów był Marcin Maksymiuk – prawnik, specjalista w Dziale Monitoringu Prawnego
i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich. W swoim wystąpieniu pt. „Ustawa o elektromobilności –
analiza i skutki” omówił działania Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rozwoju na rzecz elektromobilności
w odniesieniu do zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Ekspert przedstawił także kwestie
zwiększenia zachęt dla obywateli i samorządów do zmiany aut na pojazdy elektryczne. Zwrócił uwagę na
niewystarczającą promocję elektromobilności, dotyczącą promowania nawyków zmiany przyzwyczajeń
obywateli. Wskazał też na potrzebę zwiększenia nacisku na współpracę pomiędzy przedsiębiorcami,
rządem a samorządem w kontekście infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych.

5-7 września 2017 r. odbyło się Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój. Wydarzenie to jest corocznym
spotkaniem przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy ŚrodkowoWschodniej. Patronat nad Forum sprawował m.in. Związek Powiatów Polskich.
Jednym z elementów programu Forum był panel zatytułowany „Jakie zmiany czekają nas w samorządach”.
Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów oraz rządu. Obecni byli: Sebastian
Chwałek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji; Jacek Krupa, marszałek województwa
małopolskiego; Thomas Kufen, prezydent miasta Essen, Niemcy; Marek Ustrobiński, zastępca
prezydenta Rzeszowa oraz Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta
Bocheński.
Debatę prowadził Marcin Piasecki, redaktor dziennika „Rzeczpospolita”.
Przedstawiciele samorządów zwracali uwagę m.in. na odchodzenie od idei samorządności, recentralizację
i problemy z finansowaniem zadań zleconych.
Marszałek Jacek Krupa tłumaczył, że przez ostatnie 20 lat samorządowcy byli przekonani o swojej
wartości, sile, widzieli efekty swojej pracy i byli spokojni o swój los. Nie żądali gwarancji istnienia
samorządu w Konstytucji RP. Natomiast teraz ich byt nie jest już taki oczywisty. W jego ocenie rząd nie
traktuje samorządów z należytą uwagą. Jego kierownictwo unika spotkań, rozmów.
Odmiennego zdania był minister Sebastian Chwałek, który podkreślał, że współpraca między rządem
i samorządem przebiega dobrze. Jako przykład podał prace w ramach Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które ocenia pozytywnie.
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W odpowiedzi Ludwik Węgrzyn podkreślał, że wiele projektów ustaw dotyczących samorządów nie trafia
jednak na forum Komisji, ponieważ ich autorami są posłowie należący do partii rządzącej. Sytuacja
samorządów jest zagrożona, gdyż centralizowane są różnego rodzaju służby. Zaś idee, które przyświecały
twórcom reformy samorządowej dziś już tracą na znaczeniu.
Prezes Zarządu ZPP mówił ponadto m.in. o braku dochodów własnych przez powiaty. Podawał także
przykład problemów organizacyjnych i finansowych, które już niedługo dotkną powiaty w związku z reformą
oświaty.
Jacek Krupa wspominał jeszcze o braku zainteresowania samorządami przez parlamentarzystów, którzy
od zawsze przypominają sobie o samorządzie tylko wtedy gdy jest on potrzebny.
Uczestnicy spotkania rozmawiali także o realizacji programu 500 plus, który przebiega wzorcowo – rząd
zapewnia pełne finansowanie a samorządy je sprawnie przekazują uprawnionym. Prezydent Marek
Ustrobiński podkreślił przy tym, że jest wiele innych zadań, które samorządy wykonują dobrze, choć nie
otrzymały na nie odpowiednich środków.
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Nie zabrakło miejsca na rozmowę o ustawie o RIO, którą ostatecznie zawetował prezydent. A także o
problemach gminy Ostrowice.

12 i 13 września 2017 r. w hotelu Holiday Park w Warszawie odbyła się konferencja otwierająca
projekt LOWE – Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób
dorosłych.
Spotkanie przeznaczone było dla uczestników projektu, który na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
realizują: Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Wyższa Szkoła Ekonomii
i Informatyki oraz Związek Powiatów Polskich. Jest on finansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W wyniku naboru i przeprowadzonej oceny zgłoszonych wniosków do przygotowania się i eksperymentalnego pełnienia funkcji Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji wyłonionych zostało piętnaście
organów oraz prowadzone przez nie szkoły. Organy otrzymają granty na prowadzenie ośrodków oraz
eksperckie wsparcie.
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Konferencja była doskonałą okazją do zapoznania się z celem i wyzwaniami projektu. Obecni byli
przedstawiciele resortu edukacji, partnerów projektu i grantobiorców.
W jej trakcie omówiono m.in. funkcje, jakie pełnić może szkoła rozumiana jako lokalne centrum wiedzy,
o czym opowiadali reprezentanci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Eksperci Związku Powiatów Polskich
skupili się na wyzwaniach metodyki nauczania dorosłych oraz sposobach na utrzymanie trwałości projektu.
Odbyły się także praktyczne warsztaty dotyczące finansów i spraw formalno-organizacyjnych, diagnozy
oraz partnerstw lokalnych.
Głównym organizatorem konferencji był Związek Powiatów Polskich.

14 września 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Redukcja kosztów budowy sieci
szerokopasmowych”, której organizatorem było Ministerstwo Cyfryzacji. Związek Powiatów
Polskich wspierał promocyjnie realizację tego przedsięwzięcia.
Konferencja ta stanowiła inaugurację Akademii Sieci Szerokopasmowych – cyklu wydarzeń, których celem
jest edukacja uczestników w zakresie usprawnienia procesów związanych z wydawaniem decyzji,
pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci
szerokopasmowe oraz przybliżenie rozwiązań prawnych i dobrych praktyk w tym zakresie.
Podczas spotkania odbyły się wykłady merytoryczne oraz dyskusje z przedstawicielami administracji
publicznej, jednostek administracji samorządowej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Była to także
okazja do wymiany doświadczeń w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego w sieci szerokopasmowe,
także w kontekście zmian regulacji prawnych, które miały miejsce w ostatnich latach.

26 września 2017 r. w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyła się konferencja
pt. „Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin – potrzeby i dobre praktyki”.
Organizatorami spotkania byli: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera oraz Związek Powiatów Polskich.
Konferencja była transmitowana online i tłumaczona na język migowy. Jednocześnie w różnych miejscach
w Polsce odbyły się wspólne transmisje, które były okazją do przedyskutowania problemów osób z chorobą
Alzheimera i ich rodzin żyjących na danym terenie.
Mirosława Wojciechowska z Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
podkreślała, że potrzebne jest upowszechnianie wiedzy na temat choroby, obalanie mitów, stereotypów,
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rozwiewanie wątpliwości i wspieranie. – Potrzebne są trzy ważne rzeczy: wiedza, wsparcie i współdziałanie
– mówiła.
Jak podawała, według szacunków Międzynarodowej Organizacji Alzheimerowskiej i Światowej Organizacji
Zdrowia dzisiaj z chorobą Alzheimera żyje 500 tys. osób, ale do roku 2050 liczba ta ma się potroić.
- Gdyby taka konferencja odbywała się np. w Szkocji, to głos zabierałyby też osoby chore. U nas to nawet
trudno sobie wyobrazić. Między innymi dlatego, że dziś w Polsce choroba ta jest bardzo często za późno
wykrywana – stwierdziła Mirosława Wojciechowska.

Źródło: BRPO

Odnosząc się do postulatu wsparcia Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
zauważył, że upodmiotowione wspólnoty samorządowe od samego początku mają w pakiecie zadania,
gdzie muszą sięgać do takich instytucji jak Rzecznik Praw Obywatelskich i muszą współdziałać. Podobnie
jest z trzecim sektorem. Związek Powiatów Polskich przekazuje informacje o tym, co samorządy mogą
robić, gdzie sięgać po wiedzę, która będzie pomocna w tym, co mogą zrobić lokalnie w odniesieniu do
chorych na Alzheimera i ich opiekunów.
Zygmunt Wierzyński z Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
przedstawił wyniki ankiet robionych wśród chorych i ich rodzin. Jak się okazuje, tylko co drugi chory
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korzysta z domu pobytu dziennego . Ponad 40 proc. chorych nie jest już w stanie samodzielnie
funkcjonować. Chorzy mają średnio ponad 80 lat, a ich opiekunowie – powyżej lat 56. Średni dochód
chorego wynosi 1800 zł. Tymczasem jednorazowa adaptacja mieszkania – to koszt rzędu 3600 zł (w tym
wymiana kuchenki gazowej na bezpieczną, specjalne łóżko). Koszt utrzymania chorego szacowany jest na
ok 2000 zł. W prywatnych domach opieki – to już ponad 3000 zł. Kosztują także leki, które muszą brać
opiekunowie, bo opieka nad osobą chorą pogarsza stan zdrowia opiekuna.

Na nieumiejętność radzenia sobie z życiem z chorym zwracał uwagę prof. Tadeusz Parnowski
z warszawskiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Opiekunowie docierają do punktu, w którym mają już
dość i odsyłają chorego do szpitala a potem mają wyrzuty sumienia. Zaczynają chorować np. na nerwice.
Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli opowiedział o kontroli dotyczącej opieki nad
chorymi na Alzheimera. Z raportu NIK wynika m.in., że najsłabszą stroną obecnie funkcjonujących
rozwiązań jest brak wypracowanego modelu leczenia i opieki nad osobami z chorobą Alzheimera,
w szczególności: rozwiązań organizacyjnych, standardów postępowania diagnostycznego – w tym
wczesnej kompleksowej diagnozy, placówek opieki dziennej i cało-dobowej, kadr medycznych
i opiekuńczych. NIK zwraca przy tym uwagę, że niemal cały ciężar opieki nad chorymi na Alzheimera
przerzucony jest na ich rodziny oraz opiekunów. Pewne wzorce rozwiązań skierowanych do środowiska
osób z chorobą Alzheimera zostały już wypracowane w innych krajach europejskich. Dwadzieścia krajów
europejskich opracowało i wdrożyło narodowe polityki alzheimerowskie, obejmujące od jednego do ośmiu
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obszarów aktywności: wczesna diagnoza, ośrodki specjalistyczne, placówki dziennego pobytu, oferta dla
opiekunów, edukacja i profilaktyka, przepisy i standardy, szkolenie kadr, badania naukowe. Wszystkie
osiem elementów wdrożyły Francja i Wielka Brytania, pozostałe kraje wdrożyły od jednego do sześciu
elementów. Także polskie organizacje pozarządowe wykazywały inicjatywę w tym zakresie, jednak nie
doprowadziło to do przyjęcia rozwiązań krajowych.
W raporcie wymienione zostały także tzw. dobre praktyki, które zostały docenione przez Najwyższą Izbę
Kontroli:
 Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej z własnej inicjatywy wykazują zainteresowanie stanem
funkcji poznawczych seniorów;
 Placówki medyczne dostrzegają potrzebę prowadzenia badań przesiewowych pamięci u osób
starszych (Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie) lub poszukują nowych metod diagnostycznych
(Uniwersytecki Szpital Kliniczny z Wrocławia – metoda akustycznej analizy głosu i artykulacji głosu
pozwalająca na wczesne wykrycie m.in. choroby Alzheimera);
 Środowisko alzheimerowskie wykazuje dużą zdolność do samoorganizowania się i aktywnie włącza
się w każdy aspekt rozwiązywania swoich problemów: od wypracowywania propozycji rozwiązań
systemowych w zakresie leczenia i opieki, prowadzenie placówek specjalistycznych dla chorych
oraz specjalistycznych zajęć dla rodzin/opiekunów, popularyzowanie wiedzy na temat choroby, jej
skutków oraz pracy z osobami chorymi i ich rodzinami/ opiekunami.
Podczas konferencji zaprezentowano także niektóre dobre praktyki np.: Podkarpackiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Siedleckiego Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą
Alzheimera, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Poznaniu, Bydgoskiego
Stowarzyszenia Opieki nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego; Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Od 3 do 6 października 2017 r. w Jastrzębiej Górze odbywała się konferencja pt. „Realizacja zadań
w świetle zmian stanu prawnego w zakresie działania wydziałów komunikacji”. Jej organizatorem
było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji.
Z uwagi na dynamikę zmian przepisów we wszystkich obszarach zadań w spotkaniu udział wzięli także
przedstawiciele resortów, jednostek rządowych oraz instytucji współpracujących ze środowiskiem
reprezentowanym przez organizatora.
W wydarzeniu uczestniczył Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.
Przedstawił on prezentację na temat zmian w kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie zadań
wydziałów komunikacji.
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Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego omówili stan przygotowań do uruchomienia
Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.
Nie zabrakło także miejsca na dyskusje na temat przygotowań do wdrażania projektu CEPiK 2.0.
Uczestnicy konferencji rozmawiali ponadto o przewozach w transporcie zbiorowym, zatrzymaniu prawa
jazdy po przekroczeniu prędkości w obszarze zabudowanym, tablicach rejestracyjnych.

5 i 6 października 2017 r. w Katowicach odbyło się Samorządowe Forum Zdrowia. Tematyka
poruszona podczas tego wydarzenia dotyczyła m.in.: starzenia się populacji, rozwoju kapitału ludzkiego
i finansowania ochrony zdrowia. Patronat honorowy nad wydarzeniem pełnił Związek Powiatów Polskich.
Forum dedykowane było przedstawicielom władz samorządowych, administracji publicznej. W spotkaniu
udział wzięli także lekarze, pielęgniarki i parlamentarzyści. Związek Powiatów Polskich reprezentował
Józef Swaczyna, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP, przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Opolskiego, Starosta Strzelecki.
Pierwszego dnia odbyła się dyskusja na temat „Zdrowie – co samorząd może dziś, a co będzie musiał
jutro. Wydatki samorządu na ochronę zdrowia”. Przedstawiona została prezentacja raportu o wydatkach
samorządu na ochronę zdrowia. Rozmawiano o trendach i oczekiwaniach wobec polityki samorządu
w obszarze zdrowia oraz o tym jakie zadania fakultatywne a jakie obowiązkowe wykonuje samorząd.
Rozmawiano także na temat „Samorządowy budżet zdrowia dziś i jutro, czyli jak sprostać wyzwaniom
i oczekiwaniom?”. W trakcie rozmowy poruszono kwestie dotyczące roli i odpowiedzialności samorządu
w zakresie polityki zdrowotnej. Tego, czy samorządy stać na wywiązanie się zadań o rosnącej skali oraz
rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia i strukturalnych w obszarze budżetu samorządu
niezbędne, by sprostać potrzebom jutra. W tej dyskusji wziął udział Józef Swaczyna.
Kolejny panel zatytułowany był „Ochrona zdrowia i opieka społeczna – razem, czy osobno, czyli jak leczyć
i zapobiegać, aby jak najlepiej pożytkować środki publiczne z perspektywy rządu i samorządu?”. Była to
okazja do zastanowienia się nad zakresem współpracy i integracji ochrony zdrowia oraz opieki społecznej
na poziomie samorządowym i centralnym. Nad tym, czy można sprostać wyzwaniom ochrony zdrowia bez
zacieśniania takiej współpracy oraz jaki jest potencjał, uzyskiwane korzyści, granice współpracy poziomej
na kontekście miejsca na ściślejszą integrację.
Ukoronowaniem pierwszego dnia Forum była Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której wyłoniono
laureatów rankingów WSPÓLNOTY: „Wydatki inwestycyjne samorządów” oraz „Wydatki JST na ochronę
zdrowia”.
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Drugi dzień Forum poświęcony był na wymianę dobrych praktyk i wymianę doświadczeń. Zastanawiano się
m.in. jak przygotować efektywny samorządowy program zdrowotny czy jak przygotować inwestycję
w szpitalu, aby miało to sens ekonomiczny i użytkowy.

Od 5 do 8 października 2017 r., reprezentanci ponad stu powiatów uczestniczyli w XII Ogólnopolskim
Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, które
odbywało się w Sarbinowie. Patronat honorowy nad forum objął m.in. Związek Powiatów Polskich.
Blisko 150 uczestników: przedstawicieli PCPR i MOPR, Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
sądów rodzinnych i organizacji pozarządowych, działających w obszarze wsparcia rodziny oraz starostów
i członków zarządów powiatowych, obradowało przez cztery dni pod hasłem „Zawsze z rodziną”.

Źródło: PCPR w Gostyniu

Tegoroczne Forum PCPR poświęcone było roli samorządów powiatowych, a zwłaszcza Powiatowych
Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, w realizacji zadań pomocy społecznej
i systemu wspierania dziecka i rodziny, działającego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Ważnym punktem obrad była też prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń,
mające na celu podnoszenie jakości usług świadczonych przez PCPRy i MOPRy. Dodatkowym elementem
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Forum było zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich
Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”.
Otwarcia XII Forum PCPR dokonał Przewodniczący Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM” – organizatora XII
Forum - Andrzej Smulczyński. Podkreślił on, witając przybyłych, że to najliczniejsze w dotychczasowej
dwunastoletniej historii forum dyrektorów PCPR, co jednoznacznie pokazuje, jak istotne jest bycie razem,
dyskusja i wymiana doświadczeń oraz stawianie ważnych pytań o kierunki pracy i cel działań kierowanych
do dzieci, ich rodzin i innych potrzebujących.
Jako pierwszy zabrał głos Dariusz Kalinowski, Wicestarosta Koszaliński, witając serdecznie przybyłych na
Ziemi Koszalińskiej, wskazując na działania w powiecie koszalińskim skierowane do rodzin zastępczych
i życząc wszystkim udanych obrad.
Wykład inauguracyjny „Funkcje i narzędzia realizacji usług społecznych w samorządzie lokalnym, czyli jak
problemy społeczne przekuć na wyzwania” wygłosił prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński - Prorektor
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie i jednocześnie Prezes Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Wskazał on na potrzebę zmian w systemie pomocy
społecznej w Polsce, który ma obecnie charakter instytucjonalny. A przyszłość polityki społecznej to usługi
społeczne i odejście od świadczeń pieniężnych jako formuły nieskutecznej, a nawet mającej negatywny
wpływ na rozwój aktywności, samodzielności i kreatywności klienta. Podkreślił też, że wydatki na pomoc
społeczną to nie koszty, ale inwestycja w przyszłość. I jednym z trudniejszych wyzwań jest przebicie się
z takim podejściem do władz powiatowych i gminnych oraz zmiana sposobu myślenia w samorządach.
Prof. M. Grewiński wskazał też m.in. priorytety nastawione na przyszłość w pomocy społecznej. Są nimi:
edukacja we wczesnym dzieciństwie oparta na kształceniu kreatywnym i refleksyjnym, rozwinięte
i specjalistyczne usługi zorientowane na rodzinę i dzieci, usługi aktywnej polityki na rynku pracy,
zintegrowany system usług oraz projektowanie usług i zatrudnienia specjalistów nie na poziomie
centralnym, ale lokalnym. Jednym z ważnych warunków wdrożenia zmian w systemie polityki społecznej
jest zmniejszenie olbrzymiego deficytu wysoko wyspecjalizowanej kadry. Polska zajmuje ostatnie
niechlubne miejsce w Europie, jeżeli chodzi o liczbę pracowników pomocy społecznej przypadających na
1000 mieszkańców. Ocenia się, że obecnie, w stosunku do potrzeb, brakuje już ponad trzydzieści tysięcy
specjalistów. I ważne jest przyjęcie fundamentalnego założenia przez lokalnych decydentów, że
realizowane i wdrażane usługi społeczne nie mają być jak najtańsze, ale jak najlepsze! Bo to jest
inwestycja w kapitał ludzki, społeczny, kreatywny i kulturowy.
Z kolei dr hab. Hubert Kaszyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w swym wykładzie
„Profesjonalizacja pracy socjalnej” zwrócił uwagę na przewartościowanie pracy socjalnej z instrumentalnej
(kontrolnej) i funkcjonalnej (wzmacniającej) na kliniczną pracę socjalną, stawiającą w centrum indywidualną
relację umożliwiającą dialog – fundament bycia z innym człowiekiem. Zmianę ułatwia możliwość
opowiedzenia o doznanej krzywdzie, co pozwala zbierać ich rozsypaną tożsamość i dać im poczucie bycia
uznanym w ich odmienności. Trzeba zastąpić w pracy socjalnej dominującą obecnie „władzę nad
człowiekiem” – „władzą z człowiekiem” zapewniającą wolność od nas tym, z którymi pracujemy.
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Na forum wystąpił też Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.
Podkreślił on wyjątkową rolę PCPR w strukturach powiatów. Zaapelował też o zgłaszanie do ZPP uwag do
projektów aktów prawnych i przekazywanie informacji o problemach ponadlokalnych, co pozwoli ZPP
podejmować działania interwencyjne.

Źródło: PCPR w Gostyniu

Kolejne dni XII Forum wypełniły specjalistyczne prelekcje, którym towarzyszyła ożywiona, a chwilami
gorąca dyskusja oraz prezentacje dobrych praktyk, które też zachęcały do rozmów i dzielenia się
doświadczeniami.
Iwona Klimowicz z ROPS w Szczecinie zaprezentowała temat „Problemy i potrzeby społeczne
w województwie zachodniopomorskim. Różne podejścia do polityki społecznej a koszty zaniechania
działań.” Wskazywała m.in. na konieczność pracy z rodzinami na poziomie gmin i ośrodków pomocy
społecznej, by zmniejszać liczbę odbieranych dzieci z rodzin, a w przypadku dokonanych już umieszczeń
dzieci w pieczy zastępczej doprowadzać do naprawy sytuacji w rodzinie i szybkich powrotów dzieci do
rodzin biologicznych.
Ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchano wykładu „Piecza zastępcza – prawo i praktyka” sędzi
rodzinnej Ewy Ważny z Sądu Okręgowego w Gdańsku. W trakcie wystąpienia omówione zostały między
innymi takie zagadnienia, jak prawo dziecka do wychowania w rodzinie w prawie międzynarodowym
i krajowym; formy ingerencji sądu we władzę rodzicielską; przesłanki i rzeczywiste przyczyny umieszczenia
małoletnich w pieczy zastępczej; kwalifikacja kandydatów na rodzinę zastępczą, problemy praktyczne
i kierunki orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie; rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza –
rodzaje i problemy orzecznicze; procedury i dobre praktyki w zakresie umieszczenia dzieci w pieczy

322

www.zpp.pl

Dodatkowe działania wspierające powiaty

zastępczej, obowiązek współpracy wszystkich instytucji; procedury sądowe mające wpływ na długość
postępowania w sądzie; postępowanie wykonawcze i ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy
zastępczej; problem kontaktów małoletnich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z rodziną
biologiczną i innymi osobami. W czasie swego wykładu sędzia Ważny odpowiedziała też na wiele pytań
zadawanych jej przez uczestników XII Forum.
W kolejnej części forum odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, prowadzony przez Iwonę Klimowicz
z ROPS w Szczecinie poświęcony był tematowi „Piecza zastępcza - problemy i dobre praktyki”. Drugi panel
poprowadziła Renata Karwowska z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
„Przeciwdziałanie przemocy a zadania powiatu”.
Z kolei „Rolę więzi w prawidłowym funkcjonowaniu dzieci w pieczy zastępczej” omówił Tomasz Polkowski
z Fundacji Dziecko i Rodzina. Zadał on fundamentalne pytanie, czy rodziny zastępcze są formą pieczy,
która ma sprzyjać uzdrowieniu rodziny biologicznej dziecka? W trakcie odpowiedzi przedstawił historię
nauki o więzi oraz wyniki badań potwierdzające kluczowe znaczenie więzi dziecka z opiekunami
podstawowymi, biologicznymi dla jego rozwoju – szczególnie w sytuacji, gdy nastąpiła czasowa lub stała
separacja dziecka od rodziny. Omówione zostały metody pracy z dziećmi reprezentującymi różne wzorce
więzi – bezpieczną, w której wychowuje się w Polsce ok. 47 % dzieci po pozabezpieczane typy więzi: unikającą (17 %), ambiwalentną (24 %) oraz zdezorganizowaną (13 %). Prowadzący przedstawił
najnowsze wyniki badań udowadniających wpływ separacji i zaburzeń więzi na nieprawidłowy rozwój
mózgu. Przedstawił też formułę pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia więzi PACE Daniela Hughes.
W drugiej części prezentacji omówił niektóre wyniki badania rodzin zastępczych w Polsce, odnoszące się
do problemu współpracy z rodzinami dzieci oraz planów pojednania dziecka z rodziną. Badania te zostały
przeprowadzone przez Fundację Dziecko i Rodzina w ramach projektu finansowanego przez Fundusz
Wyszehradzki. Prelekcja Tomasza Polkowskiego sprowokowała do gorących dyskusji uczestników XII
Forum, których podsumowaniem są spostrzeżenia, że nawet niezaradna i niezorganizowana matka
zapewni lepszy rozwój dziecka niż najlepsza rodzina zastępcza – pod warunkiem kompleksowego
wsparcia rodziny biologicznej; że konieczne jest też zaprzestanie separowania dzieci od rodzin
biologicznych oraz zmiana podejścia do dziecka w rodzinach problemowych z postawy: - „Czego
potrzebuje dziecko?” – na: - „Czego potrzebuje matka, by dobrze i bezpiecznie wychowywać dziecko?”.
Kolejnym ważnym elementem XII Forum była prezentacja „Dialog Motywujący – jako nowatorska metoda
pracy z rodziną potrzebującą wsparcia” przedstawiona przez Annę Pierzchalską z Polskiego Towarzystwa
Terapii Motywującej. Dialog Motywujący (DM) to metoda komunikacji służąca motywowaniu osób mających
problemy do ich pozytywnej zmiany. Jest to oparty na współpracy styl prowadzenia rozmowy, służący
wydobyciu i umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany. Pojęcie „zmiany” jest
bardzo szerokie. Obejmuje zarówno rezygnację z negatywnych zachowań, jak i wdrażanie pozytywnych.
DM ma swoje korzenie w terapii uzależnień, ale badania wykazują jego skuteczność także w szerokim
spektrum innych dziedzin, jak: działania pracowników socjalnych, kuratorów i pracowników służby
penitencjarnej, ochrona zdrowia i dietetyka, szkolnictwo oraz jako metoda pomocnicza w pracy
psychoterapeutycznej.
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Ostatnim z wystąpień tematycznych było omówienie „Czterech procedur odbioru dzieci w czterech różnych
sytuacjach prawnych”, które przedstawił Mirosław Sobkowiak – dyrektor PCPR w Gostyniu. Podkreślił on,
żeby zapobiegać krzywdzeniu dzieci i by to krzywdzenie, w razie jego pojawienia się, przerwać, konieczne
jest reagowanie. Ten obowiązek spoczywa na wielu specjalistach z kilku resortów. Ważne jest, by ci
specjaliści ze sobą współpracowali. W wyjątkowych sytuacjach, najbardziej zagrażających dziecku
konieczne jest zabezpieczenie dziecka przez odebranie go rodzicom. Prelegent przedstawił cztery
możliwe, różniące się od siebie sytuacje, dotyczące konieczności odbioru: a) w związku z postanowieniem
sądu o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (art. 598 kpc); b) w związku
z wykonywaniem obowiązków kuratorskich (art. 9 ustawy o kuratorach sądowych); c) przy interwencyjnym
odbiorze dziecka przez pracownika socjalnego we współpracy z policjantem i przedstawicielem ochrony
zdrowia (art. 12 a UoPPwR); d) oraz w ramach konieczności ochrony życia i zdrowia dziecka przez policję
w sytuacjach kryzysowych podczas interwencji policji (art. 1 ust. 2 punkt 1 ustawy o policji w powiązaniu
z art. 9d UoPPwR i paragrafem 13 ust.1 i 3 rozporządzenia w sprawie procedury NK - w związku z art. 58
ust. 1 punkt 2 i art. 103 ust. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
z wykorzystaniem art. 39 ust. 4 ustawy Kodeks Drogowy oraz w związku z art. 72 Konstytucji RP).
W ramach prelekcji zostały przedstawione poszczególne kroki w powyższych sytuacjach oraz
rekomendacje uzupełniające brak szczegółowych rozwiązań prawnych dla tych trudnych, aczkolwiek
czasem koniecznych działań.

Źródło: PCPR w Gostyniu
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Kolejną częścią XII Forum były wystąpienia prezentujące dobre praktyki.
Joanna Luberadzka-Gruca i Edyta Wojtasińska z Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
przedstawiły narzędzie badawcze służące weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy
zastępczej w powiatach. Ma ono ułatwić wprowadzenie zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce do
roku 2020. Ma ono pomóc w analizach obecnej sytuacji oraz w planowaniu zmian w obszarze pieczy
zastępczej na terenie samorządu powiatowego. Podkreślały, że największą troskę Koalicji budzi los
najmłodszych dzieci, które są powierzane pieczy instytucjonalnej. Mimo podejmowanych działań liczba ta
spada powoli. Obecnie w przypadku dzieci do 6. roku życia wynosi 1452 dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku tych maluchów podjęcie zdecydowanych kroków
wydaje się nie tylko pilne, ale i niezbędne. W dyskusji moderowanej przez prelegentki uczestnicy XII Forum
wskazali wiele przeszkód utrudniających deinstytucjonalizację pieczy zastępczej, np.: brak strategii
deinstytucjonalizacji na poziomie kraju, zbyt mała liczba rodzin zastępczych (tendencja spadkowa), brak
kandydatów na rodziców adopcyjnych, brak pomysłów na wykorzystanie likwidowanych placówek
opiekuńczo-wychowawczych i ich pracowników, brak współpracy z gminami w kierunku powrotu dzieci
z pieczy do rodzin biologicznych, społecznikostwo rodzin zastępczych zamiast wynagradzania ich za
pracę.
Następnie Adam Szponka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, przedstawił
partnerski projekt „Rodzina w Centrum”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wraz z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie,
obejmujący swym zasięgiem całe województwo kujawsko-pomorskie. Projekt zakłada wsparcie na rzecz
rodzin zastępczych oraz kadr systemu pieczy zastępczej z jednoczesnym uwzględnieniem rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
Iwona Romanowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaprezentowała
film pt. „Drogowskaz do samodzielności” nagrany przez PCPR w Wejherowie w związku z inauguracją
Powiatowego Programu dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej pn. „Drogowskaz do
samodzielności”. W filmie występują byli wychowankowie pieczy zastępczej oraz wychowawcy prowadzący
rodzinny dom dziecka. Wychowankowie wypowiadają się o swoim okresie usamodzielnienia, jakie z tego
wynieśli korzyści, jakie zdobyli wykształcenie, na jaką pomoc mogli liczyć ze strony instytucji, w tym PCPR
oraz jak sobie radzą w życiu dorosłym: zawodowym i rodzinnym. Film zachwycił swoją autentycznością
i posiada walory edukacyjne i profilaktyczne. W ramach realizacji Powiatowego Programu „Drogowskaz do
Samodzielności” wydano poradniki: dla usamodzielniających się wychowanków pt. „Świadoma
samodzielność” oraz dla opiekunów usamodzielnienia pt. „Patron samodzielności”.
Mirosława Zielony – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przedstawiła film „XI
Rodzinalia – święto rodzin zastępczych w powiecie koszalińskim”, przedstawiający działania wspierające
rodziny zastępczej w powiecie koszalińskim.
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Obrady XI Forum to także czas wytężonych obrad i dyskusji. Poszczególne sesje XII Forum prowadzili
przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „CENTRUM”: Mirosława Zielony, Mirosław Sobkowiak, Iwona
Romanowska.
W trakcie Forum odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia „Centrum”, przygotowane
przez Adama Witasa – dyrektora PCPR w Zawierciu. Uczestnicy obrad przyjęli sprawozdanie
z działalności Zarządu w 2016 r. i udzielili mu absolutorium. Wybrano też przewodniczącego Zarządu
OSPiMOPR „CENTRUM”. Został nim, tak jak w poprzednich kadencjach, Andrzej Smulczyński – dyrektor
PCPR w Busku-Zdroju, inicjator powstania stowarzyszenia PCPR-ów.
W skład zarządu nowej kadencji weszli też: Waldemar Fedorowicz, Barbara Gębala, Anna Gołębska,
Małgorzata Janik-Trella, Krystyna Marcińczak, Iwona Romanowska, Mirosław Sobkowiak, Arleta
Szmigielska, Rafał Walter, Krystyna Wilisowska, Adam Witas i Mirosława Zielony. Członkami Komisji
Rewizyjnej zostali: Anna Kulczyńska, Danuta Sołtyk i Lidia Zeller.

13 października 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja
pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”.
Zorganizowały ją: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. oraz Poczta Polska S.A.
Konferencja połączona była z uroczystą inauguracją pierwszej edycji studiów podyplomowych,
rozpoczynających kampanię informacyjno-szkoleniową dotyczącą zagadnień związanych z budowanym
systemem bezpieczeństwa dokumentów.
Celem konferencji była wymiana doświadczeń związanych z bezpieczeństwem dokumentów. Przewidziano
wystąpienia przedstawicieli instytucji związanych z tematem przewodnim konferencji zarówno ze środowisk
naukowych, jak i producentów dokumentów zabezpieczonych oraz służb zajmujących się wskazaną
problematyką.
W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele organizatorów, a także Ministerstwa Sprawiedliwości,
Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy
Głównej Policji, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna, Związku Powiatów Polskich.
Jednym z punktów programu był panel dyskusyjny, podczas którego poruszono takie zagadnienia jak:
zjawisko przestępczości przeciwko dokumentom publicznym; nowe standardy w zakresie zabezpieczania
dokumentów publicznych (oczekiwania wobec ustawy o dokumentach publicznych); obowiązek kontroli
autentyczności dokumentów publicznych oraz oczekiwania osób pracujących z dokumentami publicznymi
(potrzeby szkoleniowe, dostęp do informacji o dokumentach publicznych). Wziął w nim udział Grzegorz
Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.
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18-20 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się
VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Patronat merytoryczny nad tym
wydarzeniem sprawował m.in. Związek Powiatów Polskich. Z kolei patronat medialny objął m.in. Dziennik
Warto Wiedzieć.
Wydarzenie to było okazją do spotkań przedstawicieli nauki, biznesu i samorządu.
Trzydniowy cykl debat, spotkań, warsztatów i wydarzeń towarzyszących to stały scenariusz Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Siódma edycja Kongresu prowadzona była pod hasłem przewodnim „Uwolnić biznes!”, które stanowi
wielopłaszczyznowy postulat przedsiębiorców, wyrażający gotowość do zmiany prawa, postaw
przedsiębiorczości, otwarcia się na nowe technologie oraz ekspansję zagraniczną.
Sesje panelowe i warsztaty obejmowały 10 bloków tematycznych. Przedsiębiorcy, naukowcy
i samorządowcy rozmawiali m.in. o innowacyjności w zarządzaniu, prawie i podatkach, rynku pracy
i edukacji czy finansowaniu MŚP. Czym jest RODO i jak wpłynie na polskie firmy? Jak budować solidny
zespół pracowników? Dla kogo są turkusowe organizacje? To tylko kilka pytań, na które eksperci starali się
odpowiedzieć w trakcie Kongresu. W programie nie zabrakło również zagadnień z zakresu marketingu, firm
rodzinnych, czasu wolnego i automotive.
W ramach Kongresu odbyła się także Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z udziałem Rady KIG,
Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Posiedzenie
Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.
Sesje panelowe zostały poświęcone m.in. przedsiębiorczości na terenach wiejskich, cyberbezpieczeństwu
w miastach, elektryfikacji transportu publicznego i nowoczesnym technologiom wspierającym zarządzanie
miastem. Z kolei samorządy, które w sposób szczególny wspierają rozwój małej i średniej
przedsiębiorczości, uhonorowane zostały nagrodami „Samorząd, który wspiera MŚP”.
Ważnym punktem programu były spotkania dotyczące współpracy międzynarodowej. W tym roku
uczestnicy i zaproszeni goście rozmawiali o roli Polski w budowaniu Nowego Jedwabnego Szlaku, a także
o tym, jak europejskie MŚP będą mogły wykorzystać ten projekt. Uczelnie wyższe, instytuty naukowe
i technoparki rozmawiały o możliwości współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a w ramach business
mixera odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami Stanu Nevada. Kongres był także okazją do nawiązania
relacji biznesowych z firmami z Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Belgii.

19-20 października 2017 r. w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbył się
III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2017. Organizatorami było Europejskie Centrum Biznesu
oraz Miasto Siedlce. Patronat nad tym wydarzeniem sprawował m.in. Związek Powiatów Polskich.
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W ramach tegorocznej edycji Szczytu organizatorzy skoncentrowali się na filarach polskiej gospodarki
przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się
do rozwoju gospodarczego kraju.
W ramach zrealizowanych debat przeprowadzili dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej
gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej,
bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego) jak również potencjału infrastrukturalnego
i innowacyjnego.
Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyła się uroczysta Gala, podczas której zostały wręczone
Statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017”.

19-20 października 2017 roku w warszawskim Centrum Olimpijskim odbył się IV Kongres Edukacja
i Rozwój, organizowany rokrocznie przez wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer Polska. Patronat nad
tym wydarzeniem sprawował m.in. Związek Powiatów Polskich.
Aktualna edycja odbywała się pod hasłem „Wspólnie dla edukacji”. Na dwudniowe wydarzenie złożyły się
specjalistyczne wykłady oraz praktyczne warsztaty dla pracowników oświaty. Uzupełnieniem były
konsultacje z ekspertami, a w bezpłatnej strefie EXPO została zaprezentowana najnowsza oferta
edukacyjna skierowana do szkół, przedszkoli i instytucji pokrewnych, a także do samorządów.
W ramach kongresu odbyły się: XIX Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz
III Konferencja Edukacja w Samorządach.
Dodatkowo została rozstrzygnięta IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor w kategorii Szkoła
i Przedszkole, organizowanego przez czasopisma Dyrektor Szkoły.
Podczas trwania Kongresu zostały omówione między innymi zmiany w prawie oświatowym i ich wpływ na
funkcjonowanie placówek, nowe obowiązki dyrektorów szkół wynikające z reformy oraz nadchodzące
zmiany ustawy o ochronie danych osobowych.
Prelekcje wygłosili wysokiej klasy specjaliści z dziedziny szkolnictwa. Kongres zainaugurował wykład
profesora Łukasza Turskiego.
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23-24 października 2017 r. w Rzeszowie-Jasionce odbyło się II Forum Inteligentnego Rozwoju. Związek
Powiatów Polskich objął to wydarzenie patronatem honorowym.
II Forum Inteligentnego Rozwoju to innnowacyjna płaszczyzna styku biznesu, samorządu i nauki – trzech
kluczowych filarów polskiej perspektywy inteligentnych specjalizacji. Wydarzenie skupia liderów rozwoju
i inwestycji, którzy nadają kierunek innowacyjnej, polskiej gospodarce.
Podczas II Forum Inteligentnego Rozwoju odbyło się ponad 20 konferencji skupiających się wokół motywu
przewodniego wydarzenia - "Nowe technologie i bezpieczeństwo energetyczne gwarantem inteligentnego
rozwoju". Cenieni eksperci debatowali o problemach i wyzwaniach dla polskiego biznesu, samorządu
i szkolnictwa wyższego. Podczas wydarzenia odbyły się także targi goPL2020, dedykowane dawcom
i biorcom innowacyjnych technologii.

27 listopada 2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bochni odbyła się konferencja
poświęcona roli dziedzictwa lokalnego w polskim ustroju dziedzictwa.
Sesja ta zatytułowana „Dziedzictwo i rozwój – perspektywa powiatowej polis” stanowiła kontynuację
realizowanej od kilku już lat Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny.
Na spotkanie organizowane wspólnie przez Powiat Bocheński oraz Związek Powiatów Polskich przybyło
wielu wyśmienitych gości.
Konferencję rozpoczął Ludwik Węgrzyn, Starosta Bocheński, który powitał wszystkich zgromadzonych
gości, wyraził radość ze spotkania podkreślając jak ważną rolę pełni lokalne dziedzictwo, będące nie tylko
świadectwem wspólnej historii ale także zasobem wiedzy o regionie.
Bardzo ciekawy wykład o lokalnym dziedzictwie zaprezentowała prof. Dorota Folga-Januszewska,
przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego ICOM. Przywrócenie wartości widoku – od tego się
wszystko zaczyna, Bochnia, powiat bocheński jest o tyle szczęśliwym miejscem, że ma tych widoków
wiele, ma widoki historyczne ale ma też widoki które są współczesnością, wszystko zależy od tego jak tym
widokiem będziemy dysponować - podkreślała w swoim wystąpieniu pani Profesor.
W dalszej części zgromadzeni goście rozmawiali o wspólnocie lokalnej jako podmiocie narodowego ustroju
kultury i dziedzictwa, wykład prowadził Waldemar Rataj, prezes Fundacji Kolegium Wigierskie.
O dziedzictwie w perspektywie powiatowej polis i kolejnych krokach w rozwoju Konferencji Muzeum
i Samorządu Terytorialnego, mówił Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP.
Dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski przedstawił możliwości wsparcia dla samorządowych
obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. Ostatnim punktem programu był panel w którym
uczestniczyła Małgorzata Więckowska, burmistrz Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz; Ludwik Węgrzyn,
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Starosta Bocheński; ks. Mariusz Jachymczak, proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła, Sanktuarium św.
Szymona w Lipnicy Murowanej; Bogdan Krawiec, kierownik działu turystyki Kopalni Soli Bochnia oraz
Filip Kobiela, właściciel Muzeum Motyli Arthropoda w Bochni. Każdy z uczestników panelu przygotował
wystąpienie związane z dobrymi praktykami umacniającymi więzi lokalne.

Na zakończenie konferencji odbyła się żywa dyskusja podsumowującą, w której chętnie uczestniczyli
zaproszeni goście w tym m.in. Maria Serafińska-Domańska z Muzeum Jana Matejki Koryznówka; Piotr
Górajec z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; Marek Skrzyński właściciel Dworu w Wieuszycach
czy Wit Karol Wójtowicz, Dyrektor Muzeum Zamek w Łańcucie.
Konferencja Muzeum i Samorząd Terytorialny jest stałym forum wymiany myśli i doświadczeń między
przedstawicielami instytucji, zainteresowanych rozwojem muzeów i muzealnictwa. Powołano ją w 2013 r.
z inicjatywy Polskiego Komitetu Narodowego ICOM.
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6 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyło się Forum Nowoczesnego Samorządu. Jedną z części tego
wydarzenia był panel zatytułowany „Inwestycje mieszkaniowe i infrastrukturalne”.
W rozmowie wzięli udział: Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt Gminy Lesznowola; dr Jacek Furga,
przewodniczący Komitetu Związku Banków Polskich ds. Finansowania Nieruchomości; dr Alina MuziołWęcławowicz, doradca Unii Metropolii Polskich; Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów
Polskich, Starosta Bocheński i Małgorzata Zielińska, dyrektor Biura Sektora Publicznego w DNB Bank
Polska. W roli moderatora wystąpiła Bożenna Chlabicz, redaktor naczelna kwartalnika „Finansowanie
Nieruchomości”.

Maria Jolanta Batycka-Wąsik przypominała, że zasadniczą rolą samorządu, gminy czy miasta,
w kontekście gospodarki mieszkaniowej jest stworzenie fundamentu, czyli planu przestrzennego
gospodarowania. - Państwo doskonale wiedzą jak to w Polsce wygląda. Niestety z rożnych względów tych
planów nie ma. Dlatego piękna Polska samorządowa różnie wygląda. W mojej ocenie, po długoletnim
doświadczeniu w samorządzie, wiem, że dużym problemem jest kwestia wydatkowania środków na
uzbrojenie terenu. W mojej gminie szukamy różnorodnych rozwiązań finansowych tej kwestii, m.in.
negocjujemy z deweloperami, aby dać możliwość inwestorowi na szybsze osiągnięcie założonego celu –
mówiła.
Z kolei dr Alina Muzioł-Węcławowicz zwracała uwagę na problem warunków mieszkaniowych Polaków. Można trochę powiedzieć, że samorządy zostały pozostawione sobie z rozwiązaniem problemów ogromnej
dekapitalizacji zasobów, które zostały im przekazane na starcie – w momencie komunalizacji – podawała.
Dr Alina Muzioł-Węcławowicz zaznaczała, że samorządy są odpowiedzialne konstytucyjnie za tworzenie
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warunków mieszkaniowych i starają się z tego wywiązywać jak najlepiej. Natomiast w ocenie ekspertki
zawsze pozostaje problem konkurencyjności decyzji politycznej jak mamy w gminie dysponować środkami
– czy za tą samą pulę środków lepiej jest zapewnić mieszkanie jednej rodzinie, czy np. zagospodarować
teren rekreacyjny dla ogółu mieszkańców. Zaznaczyła, że dane świadczą o tym, iż gminy dokonują
ogromnych inwestycji mieszkaniowych dla swoich mieszkańców. Jednak i tak jest to kropla w morzu
potrzeb. Dotyczy to także wielkich miast. Wymiarem ciągle niezaspokojonych potrzeb jest to, że samotne,
dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami. Dr Alina Muzioł-Węcławowicz mówiła ponadto o znaczeniu
rządowych programów mieszkaniowych.
Ludwik Węgrzyn mówił zaś o tym, że przy inwestycjach mieszkaniowych musi zostać zachowany
porządek. Najpierw musi być idea, potem zabezpieczenie finansowania, następnie diagnoza stanu
istniejącego i na końcu realizacja. - Powiat nie odpowiada za realizację polityki mieszkaniowej, ale
w łańcuchu gospodarki mieszkaniowej jest elementem niezbędnym.
Prezes przypomniał też, że od lat trwa dyskusja o potrzebie unifikacji prawa budowlanego. - Wszystkie
wnioski samorządów idą w kierunki usprawnienia procesu budowlanego. Dziś jego przejście to gehenna.
Załatwienie środków finansowania to sprawa drugorzędna. Wyzwaniem jest uzyskanie pozwolenia na
budowę. To nie tylko kwestia mieszkań, ale i rozwoju całej gospodarki – twierdził Ludwik Węgrzyn.
Do tego, że banki mają szeroką ofertę finansową dla samorządów przekonywała Małgorzata Zielińska.
Zwracała m.in. uwagę na obligacje przychodowe, które mogą służyć jako świetny instrument finansowania
mieszkań komunalnych. Powinniśmy brać przykład w włodarzy, którzy się nie boją, którzy chcą by ich
miasta były nowoczesne. Z doradcą finansowym należy kontaktować się na etapie pomysłu a nie
ogłaszania przetargów na wykonawcę. Natomiast w odpowiedzi przedstawiciele samorządów zwracali
uwagę na problemy, np. ograniczenia prawno-finansowe JST.
- Potrzebne jest nowe spojrzenie na własność mieszkaniową – podawał dr Jacek Furga. Tłumaczył, że
poczucie odpowiedzialności za wspólną własność mieszkaniową powinno być egzekwowane. Mieszkańcy
domów komunalnych powinni być rozliczani z ewentualnego braku dbałości o zajmowane przez siebie
lokalne. One nie mogą np. być dewastowane.
Także dr Alina Muzioł-Węcławowicz zwróciła uwagę na zdarzający się zły stosunek najemcy lokalów
komunalnych do zajmowanych mieszkań. W jej ocenie pogłębiają go przepisy. System się psuje a ochrona
lokatorów jest bardzo mocna.
Uczestnicy panelu poruszyli także kwestię polityki senioralnej, w tym mieszkalnictwa dla tej grupy osób.
Mówili o finansowaniu, wyposażeniu i dostosowaniu mieszkań dla potrzeb pokolenia silver. Ludwik
Węgrzyn wskazał na decentralizację opieki nad osobami starszymi będącą obecnym nowym trendem
europejskim. Podkreślał także znaczenie powiatów w realizacji polityki senioralnej.
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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 2017 roku, przez lub przy współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich,
przeszkolonych zostało ponad 4.000 pracowników samorządowych.
Sumarycznie zrealizowanych zostało 121 dni szkoleniowych.

W roku sprawozdawczym ZPP przeprowadził szkolenia z tematyki:















Szkoły prowadzone przez powiat w nowym systemie oświaty,
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i zmiany w ustawie – Karty Nauczyciela,
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego,
Petycje i dostęp do informacji publicznej,
Praktyczne aspekty pracy rzecznika praw pacjenta,
Zarządzanie kryzysowe – przepisy i praktyka,
Realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
Zarządzanie oświatą – Grupa Wymiany Doświadczeń,
Partnerstwo publiczno-prywatne – szkolenia oraz wizyty studyjne,
Drogownictwo i transport – Tematyczna Grupa Robocza,
Komunikacja miejska i pozamiejski transport zbiorowy – Grupa Wymiany Doświadczeń,
Zarządzanie drogami – Grupa Wymiany Doświadczeń
Geodezja i kartografia – Tematyczna Grupa Robocza,
Utrzymywanie i udostępnianie zasobu geodezyjnego – Grupa Wymiany Doświadczeń.

Szkolenia dedykowane były wszystkim zainteresowanym pracownikom samorządowym z powiatów
i miast na prawach powiatu.
Na mapie przedstawiono miejsca, w których odbywały się szkolenia lub warsztaty.
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Praktyczne aspekty pracy
Rzecznika Praw Pacjenta

Szkoły prowadzone przez powiaty
w nowym systemie oświaty

Realizacja zadań z zakresu wsparcia
rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarządzanie oświatą
– Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD)

Kodeks Postępowania Administracyjnego
po zmianach

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
i zmiany w ustawie – Karty Nauczyciela

Zarządzanie kryzysowe
– przepisy i praktyka

Petycje i dostęp do informacji publicznej

Partnerstwo Publiczno-Prywatne
– szkolenia

Partnerstwo Publiczno-Prywatne
– wizyty studyjne

Komunikacja miejska i pozamiejski
transport zbiorowy – GWD

Drogownictwo i transport
– Tematyczna Grupa Robocza (TGR)

Utrzymywanie i udostępnianie
zasobu geodezyjnego – GWD

Zarządzanie drogami
– GWD

Utrzymywanie i udostępnianie
zasobu geodezyjnego – TGR

W dalszej części tematycznie przedstawiono szczegółowy opis prowadzonych przez ZPP warsztatów
szkoleniowych.
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Szkoły prowadzone przez powiaty w nowym systemie oświaty

Blisko 180 osób wzięło udział w bezpłatnych warsztatach tematycznych
kierowanych do kadry zarządzającej powiatami, a także do pracowników
Wydziałów Edukacji i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.

W okresie sprawozdawczym szkolenia te odbyły się:
 24 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Puławach (woj. lubelskie),
 25 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie),
 26 stycznia 2017 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą
(woj. lubuskie),
 30 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu (woj. śląskie),
 13 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie),
 20-21 kwietnia 2017 r. w Hotelu Mikołajki Resort w Jorze Wielkiej (powiat mrągowski, woj.
warmińsko-mazurskie).

Szkolenia prowadziła ekspertka ZPP: Katarzyna Liszka-Michałka.
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Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i zmiany w ustawie
– Karty Nauczyciela
W związku z przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektem ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych, Związek Powiatów Polskich wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez
przedstawicieli powiatów członkowskich, zorganizował wykłady dotyczące przedmiotowego aktu prawnego.
W powołanej ustawie uregulowano nie tylko kwestie finansowe (m.in. przekazywanie dotacji podmiotom
prywatnym, finansowanie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy też finansowanie
kształcenia zawodowego) ale także dotyczące obszernych zmian w ustawie – Karta Nauczyciela.
Prelekcje te odbywały się podczas posiedzeń Konwentów poszczególnych województw, a prowadzone były
przez Katarzynę Liszkę-Michałka, ekspertkę ZPP.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Myślenicach

W okresie sprawozdawczym wykłady te odbyły się:
 28 września 2017 r. w Suwałkach – podczas Konwentu Powiatów Województw: Mazowieckiego,
Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego;
 9 października 2017 r. w Karpaczu – podczas Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego;
 16 października 2017 r. w Myślenicach – podczas Konwentu Powiatów Województwa
Małopolskiego;
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 25 października 2017 r. w Łęczycy – podczas Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego;
 27 października 2017 r. w Starogardzie Gdańskim – podczas Konwentu Powiatów Województwa
Pomorskiego,
 8 listopada 2017 r. w Olsztynie – podczas Konwentu Dyrektorów/Naczelników Wydziałów Oświaty
Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 21 listopada 2017 r. w Starachowicach – podczas Konwentu Powiatów Województwa
Świętokrzyskiego;
 23 listopada 2017 r. w Opolu Lubelskim – podczas Konwentu Powiatów Województwa
Lubelskiego;
 30 listopada 2017 r. w Bochni – podczas szkolenia Dyrektorów Szkół;
 5 grudnia 2017 r. w Świeciu – podczas Konwentu Powiatów Województwa KujawskoPomorskiego;
 14 grudnia 2017 r. w Sterdyniu – podczas Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego
i Podlaskiego.

Sumarycznie w ramach tych prelekcji udział wzięło około 230 osób.

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego
W połowie 2017 roku weszła w życie ważna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która
ze względu na jej charakter (znaczne rozszerzenie wachlarza konsensualnych form działania administracji)
budziła liczne wątpliwości.
W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników samorządowych, Związek
Powiatów Polskich, w okresie od marca do czerwca, organizował szkolenia dedykowane nowelizacji KPA.
Podczas tych warsztatów, eksperci ZPP prezentowali podstawowe zmiany w procedurze administracyjnej
w kontekście ich wpływu na codzienną pracę organów administracji publicznej. Omawiane były także m.in.
nowe zasady postępowania administracyjnego, polubowne formy rozwiązywania sporów, reguły
prowadzenia postępowań uproszczonych. Uczestnicy poinformowani zostali także o sposobach i skutkach
wdrożenia ww. ustawy.
W okresie sprawozdawczym szkolenia te odbyły się:






27 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim (woj. mazowieckie),
28 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Brzezinach (woj. łódzkie),
29 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim (woj. święto-krzyskie),
30 marca 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim (woj. lubelskie),
4 kwietnia 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie),
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 5 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Tczewie (woj. pomorskie),
 6 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie),

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Toruniu
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7 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku (woj. wielkopolskie),
10 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Łańcucie (woj. podkarpackie),
11 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu (woj. małopolskie),
12 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bochni (woj. małopolskie),
20 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Suwałkach (woj. podlaskie),
21 kwietnia 2017 r. w Internacie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
(woj. warmińsko-mazurskie),
25 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym we Wschowie (woj. lubuskie),
26 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Polkowicach (woj. dolnośląskie),
27 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kluczborku (woj. opolskie),
28 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Będzinie (woj. śląskie),
16 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim (woj. mazowieckie),
18 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim (woj. podlaskie),
23 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze (woj. lubuskie),
26 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku (woj. podlaskie),
30 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie),
1 czerwca 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kartuzach (woj. pomorskie),
26 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Łańcucie (woj. podkarpackie).
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Szkolenia prowadzili naprzemiennie eksperci ZPP: Monika Małowiecka i Marcin Maksymiuk.

W ramach całego cyklu eksperci ZPP przeszkolili blisko 1400 osób.

Petycje i dostęp do informacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiązuje od kilkunastu lat, pomimo tego jej stosowanie wciąż
budzi w praktyce problemy. Wątpliwości dotyczą w szczególności takich zagadnień jak kwalifikacja danej
informacji jako informacji publicznej, obowiązek udostępniania informacji publicznej przetworzonej,
ograniczenie prawa do informacji ze względu na ochronę prawa do prywatności czy udostępnianie
informacji na podstawie przepisów szczególnych.
Kolejną instytucją, która zyskuje coraz większą popularność wśród obywateli jest prawo składania petycji.
Po dwóch latach obowiązywania ustawy o petycjach można wyciągnąć wnioski w jaki sposób ta
stosunkowo nowa regulacja funkcjonuje w praktyce.
W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników samorządowych, ZPP w 2017
roku zorganizował szkolenia dedykowane wskazanym zagadnieniom. Podczas warsztatów omówione
zostały wskazane regulacje, bieżące orzecznictwo sądowe oraz stanowisko doktryny.
W okresie sprawozdawczym szkolenia te odbyły się:







6 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Radomsku (woj. łódzkie),
7 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie),
20 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Lesznie (woj. wielkopolskie),
21 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich (woj. lubuskie),
22 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Polkowicach (woj. dolnośląskie),
23 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich (woj. opolskie).

Sumarycznie przeszkolono ponad 140 osób.

Szkolenia prowadziła: Bernadeta Skóbel – radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego
i Ekspertyz Biura ZPP.
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Praktyczne aspekty pracy Rzecznika Praw Pacjenta
W 2017 roku zrealizowany został cykl szkoleń z zakresu praw pacjenta, który zorganizowany został przez
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich. Szkolenia odbywały się
od stycznia do grudnia 2017 r. na terenie całego kraju.

Źródło: SP w Bielski-Białej

Na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta w ubiegłym roku zadzwoniło ponad 50 tysięcy osób ze skargami na
placówki zdrowotne. Tymczasem, jak się okazuje, 87 proc. zgłaszanych spraw uznawanych jest za
nieuzasadnione. Ludzie chcą dochodzić swoich praw, ale nie zawsze mają wystarczającą wiedzę na ich
temat. Nie zawsze też sami pracownicy służby zdrowia wiedzą, gdzie przebiega granica ich powinności. To
prowadzi do nieporozumień. Stąd pomysł na bezpłatne szkolenia organizowane dla dyrektorów
i pełnomocników ds. praw pacjenta w polskich szpitalach.
Praktyczne aspekty pracy Rzecznika Praw Pacjenta, prowadzenie postępowań w sprawach praktyk
naruszających zbiorowe prawa pacjentów, rola pełnomocnika ds. praw pacjenta w placówce medycznej –
to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas tych szkoleń. Warsztaty były także doskonałą okazją do
zadawania pytań i wymiany doświadczeń.
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W okresie sprawozdawczym szkolenia te odbyły się:



















24 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Opatowie (woj. świętokrzyskie),
9 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie (woj. lubelskie),
10 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej (woj. podkarpackie),
9 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie (woj. mazowieckie),
10 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie),
6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (woj. dolnośląskie),
7 kwietnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku (woj. opolskie),
10 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie),
11 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem (woj. podlaskie),
8 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Goleniowie (woj. zachodniopomorskie),
9 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Słupsku (woj. pomorskie),
13 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Piasecznie (woj. mazowieckie),
15 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu (woj. małopolskie),
5 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu (woj. lubuskie),
6 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (woj. wielkopolskie),
9 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie (woj. śląskie),
10 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej (woj. śląskie),
14 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Łowiczu (woj. łódzkie).

Do udziału zapraszani byli w szczególności dyrektorzy szpitali oraz pełnomocnicy ds. praw pacjenta.
Szkolenia prowadzili eksperci Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

W szkoleniach udział wzięło 890 osób.

Zarządzanie kryzysowe – przepisy i praktyka
Nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji do zapobiegania i przeciwdziałania
sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków,
a także odpowiedniego przygotowania do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych – to
cel szkoleń jakie w 2017 roku zrealizował Związek Powiatów Polskich.
Szkolenia podzielone były na 3 tożsame tury. Odbyły się one w dniach: 18-20 października 2017 r., 15-17
listopada 2017 r. oraz 6-8 grudnia 2017 r. Wszystkie szkolenia odbywały się w Ośrodku SzkoleniowoWypoczynkowym „Kirowy Gościniec” w Kościelisku k. Zakopanego.
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Szkolenia adresowane były do osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej,
tj. dyrektorów/naczelników oraz pracowników Wydziałów Zarządzania Kryzysowego w Starostwach
Powiatowych, a także Urzędach Miast mających status miast na prawach powiatu, członków zespołów
zarządzania kryzysowego oraz zainteresowanych radnych.

W szkoleniach wzięło udział blisko 80 osób.

Zajęcia realizowane były przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, tj. ekspertów biura ZPP – Bernadetę
Skóbel i Katarzynę Liszkę-Michałka, a także specjalistów i praktyków funkcjonujących w systemie
zarządzania kryzysowego.

Realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej
26 kwietnia 2017 r. w Zakopanem (woj. małopolskie) odbyło się szkolenie kierowane do koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologów pracujących z rodzinami zastępczymi dotyczące ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W szkoleniu wzięło udział blisko 60 osób.

Szkolenie przeprowadziła Bernadeta Skóbel – radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego
i Ekspertyz Biura ZPP.

Zarządzanie oświatą – Grupy Wymiany Doświadczeń
W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich
zorganizował serię spotkań związanych z zarządzaniem sektorem oświaty w samorządach powiatowych.
Warsztaty szkoleniowe związane były z wdrażaniem projektu pn. „Wsparcie kadry jednostek samorządu
terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”,
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w którym biorą udział przedstawiciele powiatu bocheńskiego, gorlickiego, jędrzejowskiego, kieleckiego,
nowosolskiego, lubaczowskiego i bialskiego.
W okresie sprawozdawczym szkolenia te odbyły się:






26 i 27 stycznia 2017 r. w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie),
20 i 21 kwietnia 2017 r. w Janowie Podlaskim (woj. lubelskie),
8 i 9 czerwca 2017 r. w Kielcach (woj. świętokrzyskie),
5 i 6 października 2017 r. w Lubaczowie (woj. podkarpackie),
7 i 8 grudnia 2017 r. w Łańcucie (woj. podkarpackie).

Celem projektu, w ramach którego odbyły się opisywane spotkania, jest podniesienie kompetencji
w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów
niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Cel ten ma zostać osiągnięty w dwóch krokach, przez
opracowanie jednolitych programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla
przedstawicieli JST (2016-2018) oraz wdrożenie tych programów w 500 samorządach różnego typu jak
również budowa trwałego systemu wsparcia dla przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych (20182020).
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.
Moderatorem Grupy Wymiany Doświadczeń jest Jarosław Komża, natomiast z głosem doradczym
towarzyszą mu Katarzyna Liszka-Michałka oraz Rafał Rudka.

www.zpp.pl

343

Dodatkowe działania wspierające powiaty

Publikacje i wydawnictwa
Kolejnym z elementów wspierania samorządów członkowskich przez Związek Powiatów Polskich jest
przygotowywanie różnego rodzaju opracowań i wydawnictw.

W 2017 roku Związek Powiatów Polski wydał osiem publikacji
poświęconych problematyce samorządowej.

Publikacje te, przedstawione zostały poniżej (wg kolejności chronologicznej).

Etyczne aspekty w pracy samorządowca
Problematyka etyki w pracy samorządowca w ostatnich
latach jest jedną z bardziej wrażliwych sfer. Zauważa się
ogólny trend do tworzenia i ujednolicania etycznych
zachowań pracowników administracji publicznej. Mając to
na uwadze ZPP widzi potrzebę szeregu działań
zmierzających do unowocześniania metod pracy, lepszej
organizacji administracji publicznej, korekty wzajemnych
relacji między organami samorządowymi, a mieszkańcami
zamieszkującymi dany obszar.
Ulepszanie jakości pracy administracji ma swój wyraz nie
tylko w poprawie administrowania, ale również w tworzeniu
prawa dobrej jakości opartego o etyczne zasady. Dlatego
też jednym z elementów pracy w administracji publicznej
jest konieczność budowania etycznych postaw i zachowań
pracowników samorządowych. Istota tego polega na
ustaleniu
norm,
wzorów
działania,
wprowadzeniu
mechanizmów ich realizacji oraz kryteriów oceny.
W szczególności obszar etyki i zapobiegania zjawiskom korupcji obejmuje takie elementy, jak standardy
zachowań etycznych, katalogi zasad i wartości etycznych oraz szczegółowe procedury postępowania.
Wpływ etyki na zachowania urzędników jest społecznie mierzalny i wyczuwalny. Uzewnętrznia się zarówno
w jakości usług świadczonych przez administrację publiczną, jak i w społecznym odbiorze pracy
funkcjonariuszy publicznych.
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W związku z czym, aby podnieść rangę etyki w pracy samorządowej na jeszcze wyższy poziom
i przedstawić praktyczne podejście do tego zagadnienia Związek Powiatów Polskich w 2017 roku wydał
podręcznik dotyczący etycznych aspektów w pracy samorządowca. Znaleźć w nim można odpowiedzi na
najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości w tym obszarze.
Autorką podręcznika jest ekspertka ZPP: Katarzyna Liszka-Michałka.

Przekazywanie, likwidacja, przekształcanie szkół i placówek
publicznych
4 grudnia 2016 r. została przez Sejm RP przyjęta ustawa
Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę
Prawo oświatowe. Do przepisów Prawa oświatowego
przeniesiono z ustawy o systemie oświaty także
rozwiązania dotyczące właśnie przekazywania, likwidacji
i przekształcania szkół i placówek oświatowych (uchylając
przepisy regulujące te zagadnienia w ustawie o systemie
oświaty). Dokonano jednak pewnych doprecyzowań
i wprowadzono nowe zapisy.
Ustawa – Prawo oświatowe weszła w życie 1 września
2017 r. i z tą też datą zaczną obowiązywać zmiany
i uściślenia
wynikające
z
ustawy
a
dotyczące
przekazywania, likwidacji i przekształcania szkół i placówek
publicznych.
Z myślą o swoich Członkach, Związek wydał podręcznik
opisujący praktyczne
aspekty transformacji szkół
i placówek publicznych.
Publikacja zatytułowana „Przekazanie, likwidacja, przekształcanie szkół i placówek publicznych” zawiera
pogłębioną analizę, wzbogaconą o komentarze oraz orzecznictwo. Uwzględnia najnowsze przepisy. Krok
po kroku pokazuje jak dokonywać zmian. Kładzie nacisk na praktyczne problemy. Stanowi unikatową
pozycję, którą warto przeczytać.
Autorką pozycji jest Katarzyna Liszka-Michałka – stały ekspert Zespołu ds. Edukacji, Kulturyi Sportu
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ekspert Biura Związku Powiatów Polskich
specjalizująca się m.in. w prawie oświatowym.
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Profesjonalna obsługa rady
Organizacja pracy rady powiatu nie powinna mieć tajemnic
zarówno dla radnych, jak i dla pracowników starostw. Każdy
ma przypisane role, wykonuje określone czynności –
wszystko funkcjonuje jak w zegarku.
Ale czy rzeczywiście w każdym powiecie rada działa tak
samo? Czy wynikające z wieloletniej praktyki zwyczaje
związane z organizacją pracy rady obowiązują w jednakowej
postaci we wszystkich urzędach? Czy wszystkie przepisy
prawne są jasne i nie budzą żadnych wątpliwości? Jak nasze
wypracowane
sposoby
organizacji
oceniają
sądy
administracyjne?
Okazuje się, że czasami rzeczywistość kreuje scenariusze
nie przewidziane wprost przez przepisy prawa, że te same
obowiązki wynikające z ustawy można wypełniać na różne
sposoby. Jak wówczas postąpić? Która wykładnia norm
prawnych jest właściwa? Jakie konsekwencje niesie ze sobą
ewentualne naruszenie przepisów?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Związek Powiatów Polskich wydał poradnik zatytułowany
„Profesjonalna obsługa rady powiatu”.
Autorka tej publikacji stara się w nim przybliżyć działanie rady powiatu w praktyce, tj. „od kuchni”,
jednocześnie z uwzględnieniem podstaw prawnych, orzecznictwa i doktryny. Stara się odpowiedzieć na
podstawowe pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości.
Autorką jest Monika Małowiecka – prawnik, adwokat, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz
w Biurze Związku Powiatów Polskich, redaktor Dziennika Warto Wiedzieć.
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Prawa pracownicze w samorządzie terytorialnym
Prawa pracownicze, z pozoru proste, w praktyce nierzadko
okazują się być labiryntem, przez który ciężko się
przedostać. Tymczasem każdy z pracowników z nich
korzysta. Każdy więc powinien znać przynajmniej ich
podstawy. Także pracodawcom samorządowym przydaje
się znajomość tych przepisów.
W jakich przypadkach przysługuje nam wolne od pracy albo
prawo odmowy wykonania polecenia? Jakie prawa mają
pracujący rodzice? Jak wygląda procedura naboru na
stanowiska urzędnicze? Czego i w jakim zakresie może
wymagać pracodawca? Co wolno robić urzędnikowi po
godzinach, a co może się nie spodobać? Za co można
stracić posadę? Kogo nie wolno wysłać w delegację? Kto
i kiedy i z jakiego tytułu dostanie odprawę?
Przybliżeniu właśnie takiej wiedzy służy prezentowana
publikacja.
Prowadzi ona krok po kroku przez przepisy dotyczące praw pracowniczych w samorządzie terytorialnym.
Niezaprzeczalnym jej walorem jest to, że w zasadzie każde z poruszonych zagadnień poszerzone zostało
o aktualne orzecznictwo sądowo-administracyjne, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, czy opinie
Państwowej Inspekcji Pracy, resortów, raporty Najwyższej Izby Kontroli, itp.
Szeroko przytaczane są także komentarze ekspertów.
Wszystko to powoduje, że wydawnictwo ma charakter praktyczny i unikatowy.
Autorką jest Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska – prawnik, dziennikarz, specjalista w Dziale Współpracy,
Informacji, Analiz i Programów w Biurze Związku Powiatów Polskich, sekretarz redakcji Dziennika Warto
Wiedzieć.
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Samorządowiec z klasą. Kieszonkowy poradnik stylu i dobrych manier
Poradnik ten poświęcony jest zasadom savoir vivre’u.
Wydawnictwo skupia się przede wszystkim na kwestiach
związanych z operowaniem nienagannymi manierami,
pozwala na uzyskanie świadomości co, komu i kiedy
wypada, itp.
Nie ulega wątpliwości, że znajomość zasad etykiety, dobrych
manier odgrywa istotną rolę w budowaniu obrazu
profesjonalnego samorządowca, ale także wpływa na
wizerunek urzędu.
Uprzejmość,
emanowanie
dobrymi
manierami,
znajomość etykiety nie powinny być traktowane jako coś
nadzwyczajnego, ale jako jedna z podstawowych
kompetencji każdego szanującego siebie i swoją pracę
samorządowca.
Doskonalenie we wszystkich dziedzinach, a więc i dotyczące
etykiety ma niezwykle istotne znaczenie dla radnych,
starostów, prezydentów miast, osób pracujących w urzędach. Ciągle rosnące oczekiwania społeczności
powodują, że od samorządowca wymaga się oprócz zdobywania coraz to większych kompetencji, także
znajomości zasad savoir vivre’u. Dobry pracownik samorządowy, to obecnie osoba, która czuje się
odpowiedzialna wobec społeczeństwa również przez pryzmat dobrego wychowania – dawania przykładu.
Niniejsza publikacja kierowana jest do starostów, prezydentów miast, sekretarzy, skarbników, naczelników
i dyrektorów wydziałów, kierowników referatów, a także innych pracowników samorządowych.
Autorem jest Dawid Kulpa – specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów w Biurze
Związku Powiatów Polskich, redaktor Dziennika Warto Wiedzieć.
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Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 1, 2 i 3
Związek Powiatów Polskich w partnerstwie z Ministerstwem
Rozwoju, Związkiem Miast Polskich, Konfederacją Lewiatan
oraz Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
realizuje projekt zatytułowany „Rozwój partnerstwa
publiczno-prywatnego w Polsce”. Projekt ten jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza-EdukacjaRozwój.
Jednym z produktów projektu jest przygotowywanie
i wydawanie przez ZPP kwartalnika poświęconego promocji
modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.
W 2017 roku, zgodnie z harmonogramem projektu wydane
zostały trzy biuletyny PPP.
Biuletyn ten, jest ważnym elementem projektu, służącym
upowszechnianiu wiedzy i doświadczeń z zakresu PPP.
W pierwszym z nich znalazły się wywiady z przedstawicielami partnerów projektu, informacje dotyczące funkcjonowania PPP, dobre praktyki samorządu
dotyczące wykorzystania modelu PPP w uzyskiwaniu wyższej efektywności energetycznej.
Z kolei w Biuletynie PPP nr 2 można znaleźć informacje
o wsparciu doradczym resortu rozwoju w zakresie PPP; opis
doświadczeń dotychczasowych beneficjentów ww. wsparcia;
omówienie zakresu wsparcia, roli doradców, zasad
współpracy z doradcą oraz doświadczeń z tego
wynikających; podsumowanie wiosennej edycji szkoleń
regionalnych dotyczących PPP, a także opis partnerstwa
PPP w sektorze wodno-kanalizacyjnym.
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Natomiast w Biuletynie PPP nr 3 przedstawione zostały
m.in.: zasady polityki PPP, realizowane projekty hybrydowe,
zarys rynku PPP ze szczególnym uwzględnieniem
przedsięwzięć w zakresie drogownictwa, a także
umieszczono podsumowanie jesiennej edycji szkoleń
realizowanych w ramach projektu.

Redaktorem
Korbus.

naczelnym

ww.

biuletynów

był

Bartosz

Autorami byli: Paulina Brencz, Rafał Cieślak, Ryszard
Grobelny, Grzegorz Kaczorowski, Marcin Maksymiuk,
Joanna Michalak, Andrzej Panasiuk, Mariusz Strawiński,
Krzysztof Szymański, Marcin Wawrzyniak, Anna
Wiktorczyk-Nadolna, Magdalena Wojciechowska, Krzysztof Wojtczak, Magdalena Zabłocka, Beata Zalewska,
Dawid Zalewski.
Przy tworzeniu biuletynów współpracowali: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska, Grzegorz Kubalski, Rafał
Rudka oraz Bernadeta Skóbel.

Wszystkie publikacje, wydane przez Związek Powiatów Polskich,
można bezpłatnie pobrać ze strony www.zpp.pl,
zakładka „Polecane wydawnictwa”.
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Dziennik Warto Wiedzieć

Związek Powiatów Polskich jest wydawcą bezpłatnego internetowego portalu
informacyjnego Dziennik Warto Wiedzieć, który zlokalizowany jest pod adresem
www.wartowiedziec.pl
Portal poświęcony jest problematyce funkcjonowania samorządu
terytorialnego, w tym opisuje aktywność Związku, jego organów, a także
poszczególnych samorządów terytorialnych.

Materiały umieszczane w Dzienniku Warto Wiedzieć, kierowane są zarówno do pracowników
samorządowych, radnych jak i do innych osób zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień
istotnych dla działania samorządów terytorialnych.
Na stronach Dziennika Warto Wiedzieć można znaleźć, m.in.:
 aktualności dotyczące funkcjonowania samorządów terytorialnych (aktualne raporty, analizy,
opinie),
 informacje o szkoleniach, konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach,
 informacje prawne i finansowe dotyczące działalności podmiotów samorządowych,
 aktualności związane z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne, o które może ubiegać się
samorząd,
 dobre praktyki działania gmin, powiatów i województw.

Dziennik Warto Wiedzieć można bezpłatnie zaprenumerować, dzięki czemu każdy zainteresowany
Czytelnik codziennie otrzymuje na swoją skrzynkę e-mail newsletter zawierający skrót wiadomości
zamieszczanych na portalu.
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Poza serwisem głównym, Dziennik Warto Wiedzieć pozwala na bezpłatną subskrypcję serwisów
tematycznych z zakresu: polityki zdrowotnej; komunikacji i transportu; architektury i budownictwa; edukacji,
kultury i sportu; rozwoju i funduszy; polityki społecznej oraz legislacji. W każdy piątek rozsyłany jest także
newsletter podsumowujący tydzień – „Przegląd tygodnia”, zawierający materiały najchętniej czytane
w danym tygodniu.

Dziennik Warto Wiedzieć redagowany jest przez pracowników Biura Związku Powiatów Polskich. Obecny
skład redakcji przedstawia się następująco:
 redaktor naczelny: Rafał Rudka
 sekretarz redakcji: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
 redaktorzy: Grzegorz P. Kubalski, Bernadeta Skóbel, Katarzyna Liszka-Michałka, Jarosław
Komża, Monika Małowiecka, Marcin Maksymiuk, Tadeusz Narkun, Dawid Kulpa, Tomasz
Smaś oraz Alicja Cisowska.
 administrator www: Artur Duda

W 2017 roku pracownicy Biura ZPP (zarazem redaktorzy Dziennika)
opublikowali ponad 4100 artykułów prasowych, które zamieszczone zostały
w serwisie www.wartowiedziec.pl

Dzięki temu, zainteresowani Czytelnicy mogą sięgać do źródła gwarantującego zawsze aktualne informacje
dotyczące środowiska samorządowego.
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Współpraca i działalność promocyjna
W 2017 roku 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 pomocy samorządom terytorialnym.
Istotniejsze działania podejmowane przez ZPP zestawiono w poniższych podrozdziałach.

Współpraca z Kancelarią Prezydenta RP

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP
Związek Powiatów Polskich po raz kolejny został jedną z instytucji, które mogą zgłaszać
kandydatów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest powszechnie uznawana za najcenniejsze wyróżnienie dla
przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych oraz wynalazców w Polsce. O jej nieporównywalnym
prestiżu świadczy sposób wyboru najlepszych, którego raz w roku dokonuje Kapituła powołana przez
Prezydenta Polski.
W konkursie tym honorowane są najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do
rozwoju gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm. W tym
roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Nagrody w 4 kategoriach głównych: Lider MŚP,
Narodowy Sukces, Międzynarodowy Sukces, Odpowiedzialny Biznes, oraz w dwóch kategoriach
specjalnych: Startup_PL i Badania+Rozwój.
Związek Powiatów Polskich, w okresie sprawozdawczym, zachęcał do przedstawiania kandydatur
podmiotów gospodarczych, które zasługują na uhonorowanie. Następnie skierował do Kancelarii
Prezydenta RP zebrane propozycje.
Informacje dotyczące wyników tego konkursu zostały zawarte w rozdziale „Odznaczenia, konkursy
i rankingi” niniejszego sprawozdania.

www.zpp.pl

353

Dodatkowe działania wspierające powiaty

Komitet Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
11 września 2017 r. w Pałacu Prezydenckim, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu
Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Nominację na członka Komitetu otrzymał Ludwik Węgrzyn, Prezes Zarządu ZPP, Starosta
Bocheński.

Źródło: KPRP, fot. Grzegorz Jakubowski

Powołanie Komitetu, w którego skład wchodzą m.in. prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz premier,
zakłada ustawa o obchodach 100-lecia niepodległości Polski, które przypada w 2018 roku. W pracach
Komitetu biorą udział przedstawiciele partii politycznych lub ugrupowań, które tworzą klub parlamentarny
albo poselski w Sejmie oraz tych, które w Sejmie obecnej kadencji nie są reprezentowane, lecz którym
przysługuje subwencja z budżetu państwa. Trzecią grupę podmiotów biorących udział w pracach Komitetu
tworzą przedstawiciele Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu
terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub
osoby szczególnie zasłużone dla Polski. Osoby te powoływane i odwoływane są przez prezydenta. Tego
dnia ze środowiska samorządowego nominacje osobiście odebrali jedynie przedstawiciel: Związku Miast
Polskich oraz Związku Powiatów Polskich.
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Celem Komitetu jest realizowanie w latach 2017-21 zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie
wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. Jednym
z głównych zadań Komitetu będzie uchwalenie na dany rok planu obchodów państwowych uroczystości.
Komitet będzie też promował w kraju i za granicą ideę upamiętnienia odzyskania i utrwalenia
niepodległości przez Polskę, inicjował współpracę pomiędzy organami władzy państwowej, JST,
Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi,
organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi. Będzie też wyrażał – na wniosek
prezydenta – opinię w sprawach udzielenia patronatu prezydenta nad uroczystościami związanymi
z uczczeniem rocznicy.

Zespół ds. wypracowania zmian w przepisach dotyczących działalności
samorządu terytorialnego
Przy Prezydencie RP powstał specjalny zespół do spraw wypracowania zmian w przepisach
dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Zasiedli w nim praktycy – przedstawiciele
ogólnopolskich organizacji samorządowych. Do prac w jego ramach zaproszony został Ludwik Węgrzyn,
Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński. W pracach uczestniczy także Grzegorz
Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura ZPP.
Zadaniem zespołu jest dokonanie całościowego przeglądu dotychczasowych regulacji dotyczących
działalności samorządu terytorialnego. Konkretne propozycje legislacyjne służące optymalizacji
funkcjonowania samorządu terytorialnego wypracowane przez zespół zostaną przedstawione Prezydentowi
RP. Ten zaś będzie je rozważał w kontekście prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej.
Pierwsze, inauguracyjne spotkanie zespołu odbyło się 11 października 2017 r. w Pałacu
Prezydenckim w Warszawie. Powiązane było z konferencją zatytułowaną „Wspólnie o Konstytucji,
wspólnie o samorządzie”. Zorganizowano ją w ramach kampanii społeczno-informacyjnej przed
referendum dotyczącym nowej Konstytucji.
Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych, w tym
Związku Powiatów Polskich oraz eksperci zgłoszeni przez te organizacje do zespołu ds. przeglądu prawa
samorządowego przy Prezydencie RP.
Podczas spotkania prezydent RP Andrzej Duda mówił, że nasze przemiany związane z utworzeniem
samorządu terytorialnego, z jego kształtowaniem się, należą do wzorcowych. Zwrócił jednak uwagę na
szereg pytań dotyczących funkcjonowania struktur władz lokalnych. Wśród kwestii wymagających według
Niego doprecyzowania i odpowiedzi są m.in. dotyczące tego czy wystarczy zapisanie w konstytucji jedynie
gminy jako podstawowego szczebla samorządu, czy należałoby zapisać w niej także rolę powiatu
i województwa, a także czy dostatecznie zagwarantowana jest samodzielność samorządu terytorialnego. -
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Czy samorząd jest wystarczająco samodzielny, czy też jak twierdzą niektórzy, jest aż nazbyt samodzielny?
– pytał prezydent.

fot. Maciej Biedrzycki (KPRP)

Zastanawiał się także głośno m.in. nad tym, jak powinien być sprawowany nadzór nad samorządami oraz
co zrobić, aby rozwój w regionach był realizowany w sposób proporcjonalny i zrównoważony.

Współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych
23 października 2017 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie odbyło się spotkanie
przedstawicieli urzędów marszałkowskich i korporacji samorządowych z przedstawicielami resortu
spraw zagranicznych.
Było to drugie tego typu spotkanie w 2017 roku. Tym razem, na prośbę samorządów omówione zostały
możliwości współpracy polskich JST z samorządami innych państw.
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Marta Stachowiak, naczelnik Wydziału Europy Zachodniej w Departamencie Polityki Europejskiej, MSZ
przedstawiła zagadnienia dotyczące Francji. Wspomniała o tym, jak zbudowany jest francuski samorząd
terytorialny. Zwróciła uwagę na to, że Francja jest nadal mocno scentralizowana. Jak podała, polskie
i francuskie samorządy mają podpisane ponad 300 różnego rodzaju umów, porozumień i projektów.
Dotyczą one m.in. edukacji, efektywności energetycznej, turystyki czy kultury. Z informacji przekazanych
przez naczelnik wynika, że Francuzi oczekują większego wkładu we współpracę od Polaków. Marta
Stachowiak wspomniała także o ubiegłorocznym porozumieniu polsko-ukraińsko-francuskim, w które
zaangażował się Związek Miast Polskich. Poinformowała również zgromadzonych o tym, że na forum
politycznym od ponad roku panuje pewne ochłodzenie polsko-francuskich relacji, ale nie dotyczy to relacji
samorządowych.

O stosunkach polsko-niemieckich mówiła Urszula Grebieniow, I sekretarz w Departamencie Polityki
Europejskiej MSZ. Zwróciła uwagę na wyniki ostatnich wyborów w Niemczech, na to jakie partie wygrały,
kto może zostać ministrem spraw zagranicznych i jaki może mieć to wpływ na relacje z Polską. Wskazała
także wyzwania, które staną przed nowym rządem, takie jak np. integracja osób pochodzenia
imigranckiego, sprostanie procesom demograficznym (starzejące się społeczeństwo, brak specjalistów na
rynku pracy), konieczność inwestycji infrastrukturalnych. Mówiła o relacjach Niemiec z innymi państwami,
w tym z Turcją. Wspominała o relacjach transatlantyckich. A także o tym, że w 2018 r. planowane są m.in.
polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe i Forum Polsko-Niemieckie. Podkreślała ponadto znaczenie
dyplomacji historycznej i budowania pozytywnego wizerunku Polski.
Podczas spotkania omówiono też współpracę Polski z państwami Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów
Zachodnich.
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Współpraca z Ambasadą Japonii
W sierpniu i wrześniu 2017 roku Związek Powiatów Polskich zachęcał przedstawicieli samorządów
powiatowych do skorzystania z możliwości odbycia rocznego stypendium, oferowanego 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) obiecujących pracowników administracji samorządowej
(z minimum trzyletnim doświadczeniem w administracji samorządowej).
Głównym celem programu jest wsparcie przyszłych liderów desygnowanych do programu z 20 krajów
z całego świata, utworzenie międzynarodowej sieci kontaktów pomiędzy przyszłymi liderami, ustanowienie
przyjacielskich kontaktów pomiędzy zaangażowanymi krajami, w tym Japonią, a także poprawa jakości
stanowienia prawa w tych krajach.
Podczas rocznego pobytu (październik 2018 - wrzesień 2019) w National Graduate Institute for Policy
Studies w Tokio (GRIPS: www.grips.ac.jp) stypendyści mają możliwość zdobycia wiedzy zarówno
teoretycznej, jak i praktycznej, m.in. z dziedziny politologii, stosunków międzynarodowych, gospodarki czy
administracji. Oprócz wymaganych kursów, uczestnicy mogą wybrać tematy zgodnie z ich
zainteresowaniami i potrzebami. Ponadto program dla pracowników samorządowych obejmuje warsztaty
i wizyty studyjne w japońskich instytucjach. Udział w YLP daje uczestnikom unikalną możliwość dyskusji
z politykami, urzędnikami wysokiego szczebla, dyrektorami przedsiębiorstw, dziennikarzami itp. w ramach
współpracy na poziomie centralnym i lokalnym.
Nauka w School of Local Governance skupia się na takich obszarach jak: zdrowie, edukacja, opieka
społeczna i rozwój lokalny.

Współpraca z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta
W wyniku podjętych uzgodnień na linii Związek Powiatów Polskich – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
w 2017 roku w całej Polsce realizowane były warsztaty szkoleniowe poświęcone praktycznym aspektom
pracy Rzecznika Praw Pacjenta w kontekście zgłoszeń pacjentów, a także wnioskom płynącym z tych
zgłoszeń i postępowań prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta w placówkach medycznych.
Szkolenia były doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat roli pełnomocnika ds. praw pacjenta
w szpitalu oraz dyskusji na temat zidentyfikowanych problemów oraz współpracy dyrekcji placówek
medycznych i pełnomocników z Rzecznikiem Praw Pacjenta.
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Do udziału zapraszani byli dyrektorzy szpitali oraz pełnomocnicy ds. praw pacjenta. Jeśli w szpitalu nie
ustanowiono pełnomocnika, organizatorzy proponowali udział innego, wyznaczonego przez kierownictwo
pracownika placówki.
Szkolenia prowadzili eksperci zatrudnieni w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.
Więcej informacji na temat ww. szkoleń zawarto w rozdziale „Działalność doradcza i informacyjna”,
podrozdziale „Warsztaty i szkolenia regionalne” niniejszego sprawozdania.

Współpraca z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich
W 2017 roku prowadzone były uzgodnienia z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz
Instytutem Psychiatrii i Neurologii w konsekwencji których zdecydowano o wspólnej organizacji
konferencji dotyczącej prezentacji dobrych praktyk lokalnych w zdrowieniu osób po kryzysach
psychicznych oraz I Kongresu Zdrowia Psychicznego.
Inicjatywy te zrealizowane zostały: 14 marca 2017 r. – konferencja zatytułowana „Dobre praktyki lokalne
wsparcia w zdrowieniu osób po kryzysach psychicznych” oraz 8 maja 2017 r. – Kongres Zdrowia
Psychicznego.
Więcej informacji na temat ww. wydarzeń zawarto w rozdziale „Działalność doradcza i informacyjna”,
podrozdziale „Konferencje z udziałem ZPP” niniejszego sprawozdania.

Współpraca z Koordynatorem Programu „Niepodległa”
W 2017 roku podjęto wstępne rozmowy i uzgodnienia z Koordynatorem Programu Wieloletniego
„Niepodległa” oraz z pracownikami biura tego Programu celem uruchomienia wspólnych inicjatyw
organizowanych z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie
godności i praw człowieka oraz solidarność.
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Współpraca z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
W 2017 roku Związek Powiatów Polskich sformalizował współpracę z Uniwersytetem Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kooperacja polegać ma m.in. na prowadzeniu wspólnych badań
naukowych; wymianie doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia; wspólnym
uczestnictwie w projektach naukowych; wspólnym organizowaniu sympozjów, seminariów i konferencji
naukowych; współpracy w zakresie postępowań o nadawanie stopni i tytułów naukowych; oraz wymianie
informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych.

Współpraca z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji oraz Związkiem
Miast Polskich
W 2017 roku Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Powiatów Polskich oraz Związek
Miast Polskich podpisały porozumienie o działaniu na rzecz promowania i stosowania dobrych
praktyk w zamówieniach teleinformatycznych sektora samorządowego.
Strony postanowiły podjąć wspólne działania polegające na upowszechnianiu stosowania dobrych praktyk
w zamówieniach publicznych kierowanych do sektora teleinformatycznego.
Podstawowym celem podejmowanych działań jest:
 dążenie do lepszego dopasowania szeroko rozumianej oferty sektora teleinformatycznego do
potrzeb administracji samorządowej,
 przygotowanie wzorów dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z dobrymi
praktykami opracowanymi w tym zakresie,
 przygotowanie wzorów umów tak, by określały jasno i w sposób nie budzący wątpliwości zarówno
prawa oraz obowiązki stron umowy, jak i wszelkie inne postanowienia rozstrzygające o treści
umowy,
 ułatwienie JST sporządzania dokumentacji przetargowej.
Zamierzenia te będą osiągane poprzez publikację informacji na temat interesujących wdrożeń systemów
teleinformatycznych w Dzienniku Warto Wiedzieć oraz biuletynie PIIT Info. Zagadnienia będą też
prezentowane na wykładach, warsztatach i seminariach organizowanych w ramach regularnych spotkań
organizowanych dla członków Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich.
Zgodnie z porozumieniem dokonywana będzie także okresowa weryfikacja osiągniętych celów. Będzie ona
uwzględniać uzyskane wyniki i zmieniające się potrzeby sygnatariuszy porozumienia.
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Współpraca ze Związkiem Banków Polskich
Związek Banków Polskich realizuje projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”. Inicjatywa ta
ukierunkowana jest na poprawę powszechnego poziomu podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii,
bankowości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. Patronat instytucjonalny nad tym
projektem sprawuje Związek Powiatów Polskich.
Jak wskazują organizatorzy, dla skutecznego osiągnięcia tego celu niezbędne było podjęcie szerokich
działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe,
media, oraz jednostki samorządu terytorialnego, które na co dzień są najbliżej potrzeb lokalnych
społeczności.
Łączny zasięg wszystkich inicjatyw realizowanych od lat dla różnych grup społecznych z inicjatywy Związku
Banków Polskich oraz przy aktywnym udziale Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Centrum Prawa
Bankowego i Informacji to ponad 3 miliony odbiorców oraz poparcie ponad kilkuset podmiotów w tym
instytucji publicznych (m.in. Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), sektora finansowego (m.in.
banków, Biura Informacji Kredytowej i Krajowej Izby Rozliczeniowej), uczelni (ponad 125 placówek
państwowych i prywatnych w skali całego kraju), szkół i reprezentacji wielu innych środowisk.
W okresie sierpień 2016 r. – czerwiec 2017 r. Projekt „Bankowcy dla Edukacji” dotarł bezpośrednio do
ponad 60 tys. dzieci, młodzieży, studentów, seniorów w całej Polsce. Od początku roku szkolnego
2017/2018 Związek Banków Polskich wzbogacił programy lekcji w szkołach o temat „Bezpieczeństwo w
cyberprzestrzeni”. Łącznie do końca 2017 roku przeprowadzono około 2,5 tys. lekcji dla 50 tys.
uczestników, zaś plany na rok 2018 zakładają wspólne dotarcie już do ponad 100 tys. dzieci i młodzieży.

Współpraca Wspólnot Samorządowych
W związku ze skutkami nawałnic jakie w sierpniu 2017 r. dotknęły znaczną część kraju Prezes
Zarządu Związku Powiatów Polskich Ludwik Węgrzyn skierował apel do Starostów i Prezydentów
Miasta na prawach powiatu, w którym wezwał do solidarności z poszkodowanymi.
W komunikatach publikowanych na stronach internetowych, w różnych mediach oraz rozsyłanych siecią email JST poza ww. apelem przekazywana była lista zawierająca zestawienie powiatów dotkniętych
kataklizmem (na podstawie wykazu gmin opublikowanego przez MSWiA). Wśród poszkodowanych
powiatów były:
 z województwa kujawsko-pomorskiego: bydgoski, inowrocławski, nakielski,
sępoleński, toruński, tucholski, wąbrzeski, żniński;
 z województwa pomorskiego: bytowski, chojnicki, kartuski, kościerski, kwidzyński;

radziejowski,
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 z województwa wielkopolskiego: gnieźnieński, gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz (miasto), kolski,
koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno (miasto), ostrowski, pleszewski, poznański,
rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wrzesiński.
Ponieważ większość z powiatów i miast na prawach powiatu wyrażała wolę udzielenia wsparcia poprzez
bezpośrednie przekazanie środków samorządom Związek popierał działania w kierunku realizacji wsparcia
w tej formule.
Sumarycznie w 2017 roku, na podstawie danych przesłanych do Związku Powiatów Polskich oraz
zamieszczonych w sieci, samorządy przekazały kilkanaście milionów złotych. Ponadto udzieliły wsparcia
rzeczowego (m.in. przekazując: piły, agregaty, plandeki, sprzęt AGD, wyprawki szkolne, młotki, toporki,
gwoździe, etc.).

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 tych rozmów, w 2017 roku, do Związku Powiatów Polskich przystąpił Powiat Kołobrzeski (woj.
zachodniopomorskie).

Obecnie do ZPP przynależy 307 samorządów powiatowych.
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Współpraca patronacka
Związek Powiatów Polskich jest poszukiwanym przez wiele podmiotów partnerem do realizacji
różnych przedsięwzięć. Przejawia się to m.in. w występowaniu, przez różnego typu organizacje, o objęcie
patronatem wydarzeń.

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich objął patronaty
nad blisko pięćdziesięcioma przedsięwzięciami, natomiast Dziennik Warto
Wiedzieć nad dwudziestoma wydarzeniami.

Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Związek Powiatów Polskich, przedstawia
poniżej zamieszczona tabela.

Lp.
1

2
3

4

5
6
7
8
9
10

11

12

Instytucja
wnioskująca
Wyższa Szkoła
Bankowa
w Bydgoszczy
Polski Instytut
Rozwoju Biznesu
Sp. z o.o.
SuccessPoint
Sp. z o.o.
Targi Kielce S.A.
Międzykomunalna
Spółka Akcyjna
MUNICIPIUM
City Agencja
Marketingowa
Zespół Doradców
Gospodarczych
TOR Sp. z o.o.
THINKTANK
Sp. z o.o.
Targi Pomorskie
Spółka z o.o.
Inicjatywa Obywatelska Akademia
Nowoczesności
Szczeciński Park
NaukowoTechnologiczny
O/ Bydgoszcz
SuccessPoint
Sp. z o.o.

Rodzaj
wydarzenia
Raport

Forum
Konferencja

Targi

Konferencja

Temat
„Social media” w administracji
samorządowej. Komunikacja
z mieszkańcami 2.0”
Forum Transportu Publicznego –
nowe technologie
i bezpieczeństwo
„Zarządzanie kryzysowe –
komunikacja i kooperacja służb”
XX Międzynarodowe Targi
Energetyki ENEX, XV Targi
Odnawialnych Źródeł Energii
ENEX-NOWA ENERGIA
IV Ogólnopolska Konferencja
Samorządu i Oświaty EDUKACJA
PRZYSZŁOŚCI

Termin i miejsce
od stycznia do marca
2017 r. Bydgoszcz
31 stycznia 2017 r.
Warszawa
28 lutego 2017 r.
Warszawa
1-2 marca 2017 r.
Kielce
15-16 marca 2017 r.
Toruń

Konferencja i
warsztaty

Forum Liderów PPP

22 marca 2017 r.
Warszawa

Konferencja

Safe City Forum

6 kwietnia 2017 r.
Warszawa

Sesja dialogu
i warsztaty

Sesja Dialogu Miasta Przyszłości
2017
Targi Terenów Inwestycyjnych
INVESTATE POLAND 2017

19 kwietnia 2017 r.
Łódź
21-23 kwietnia 2017 r.
Warszawa-Nadarzyn

Konferencja

„Partnerstwo publiczno-prywatne
Przyszłość Małopolski

25 kwietnia 2017 r.
Kraków

Konferencje

Konwenty Informatyków
i Administracji

od maja do listopada
2017 r. Polska

Konferencja

„Zarządzanie kryzysowe –
komunikacja
i kooperacja służb”

9 maja 2017 r.
Warszawa

Targi

www.zpp.pl
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Lp.

13

14
15
16
17

18

19

20

Instytucja
wnioskująca
Stowarzyszenie
Inteligentne
Systemy
Transportowe
ITS POLSKA
Grupa Doradcza
KZP Sp. z o.o.
Instytut Logistyki
i Magazynowania
INFOR Biznes
Sp. z o.o.
Fundacja Roz-woju
Demokracji
Lokalnej
Ogólnopolska
Federacja
Przedsiębiorców
i Pracodawców –
Przedsiębiorcy.pl
Instytut Badań
Fizykomedycznych
Rada Federacji
Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT

Rodzaj
wydarzenia

Temat

Termin i miejsce

Kongres

„Polski Kongres Inteligentnych
Systemów Transportowych”

16-17 maja 2017 r.
Warszawa

Konferencja

„Czyny nieuczciwej konkurencji
w zamówieniach publicznych.
Identyfikacja i przeciwdziałanie”

24 maja 2017 r.
Warszawa

Konferencja

„e-Administracja dla Biznesu”

Kongres

Ogólnopolski Kongres Perły
Samorządu 2017

Kongres

II Krajowy Kongres Sekretarzy

29-30 maja 2017 r.
Kraków

Program

„Sylwetki i Marki Polskiego
Samorządu”

od czerwca do listopada
2017 r.
Polska

Program

Wczesna diagnostyka choroby
niedokrwiennej serca

od czerwca 2017 r.
Polska

Konkurs

III Ogólnopolski Konkurs
Diagnostów Samochodowych

10 czerwca 2017 r.
Lubin
15 czerwca 2017 r.
- 15 czerwca 2018 r.
Polska
19-20 czerwca 2017 r.
Wrocław

24 maja 2017 r.
Warszawa
25-26 maja 2017 r.
Gdynia

21

Fundacja Chaber

Konkurs

„Piękno naszego języka
w codzienności umyka”

22

Ringier Axel
Springer Polska

Kongres

VIII Kongres Regionów

23

Urząd Miejski
w Koninie

Mistrzostwa

XIII Mistrzostwa Polski
Samorządowców w Tenisie
Ziemnym

23-25 czerwca 2017 r.
Konin

24

Stowarzyszenie
Ochrony
Narodowego
Dziedzictwa
Materialnego

Konkurs

„Modernizacja Roku 2016”

Sierpień 2017 r.
Warszawa

25

Polski Instytut
Rozwoju Biznesu

Forum

Forum Transportu Publicznego –
nowe technologie
i bezpieczeństwo

30 sierpnia 2017 r.
Warszawa

Konkurs

„Modernizacja Roku 2017”

od września 2017 r.
do grudnia 2018 r.
Polska

Forum

II Forum Gospodarcze Polonii
Świata

3-5 września 2017 r.
Tarnów

Konferencja

Forum III Wieku

6-9 września 2017 r.
Krynica-Zdrój

Kongres

Forum Ekonomiczne

6-9 września 2017 r.
Krynica-Zdrój

Konferencja

Polsko-Ukraińska Akademia Miast

21 września 2017 r.
Świnoujście

26

27
28

29
30
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Stowarzyszenie
Ochrony
Narodowego
Dziedzictwa
Materialnego
Urząd Miasta
Tarnowa
Stowarzyszenie
Sądecki Uniwersytet III Wieku
Fundacja Instytut
Studiów
Wschodnich
Polsko-Ukraińska
Izba Gospodarcza
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Instytucja
wnioskująca

31

Fundacja Navigo

32

33

34

35

Instytut Zdrowia
i Demokracji
sp. z o.o.
Międzykomunal-na
Spółka Akcyj-na
MUNICIPIUM
Stowarzyszenie
Powiatowych
i Miejskich
Ośrodków Pomocy
Rodzinie
„CENTRUM”
Zespół Doradców
Gospodarczych
TOR Sp. z o.o.

Rodzaj
wydarzenia

Temat

Termin i miejsce

Konferencje

„Innowacyjna Edukacja”

28 września - 9 grudnia
2017 r. , Polska

Forum

Samorządowe Forum Zdrowia
2017

5-6 października 2017 r.
Katowice

Forum

XV Samorządowe Forum Kapitału
i Finansów

5-6 października 2017 r.
Katowice

Forum

XII Forum Powiatowych
i Miejskich Ośrodków Pomocy
Rodzinie pn. „Zawsze
z Rodziną”

5-8 października 2017 r.
Sarbinowo
k. Koszalina

Kongres

VI Kongres Transportu
Publicznego

12-13 października
2017 r.
Warszawa

Wspieranie aktywności sportowej
dzieci oraz wsparcie organizacyjne
i finansowe dla Klubów
Sportowych

16 października
- 31 grudnia 2017 r.
Polska

36

Fundacja Kibica

Akcja
Sportbonus
Dzieciom

37

Regionalna Izba
Gospodarcza
w Katowicach

Kongres

VII Europejski Kongres Małych
i Średnich Przedsiębiorstw

18-20 października
2017 r.
Katowice

38

Stowarzyszenie
Geodetów Polskich
O/ Legnica

Konferencja

XII Konferencja techniczna koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu

19-20 października
2017 r.
Legnica

39

Europejskie
Centrum Biznesu

Konferencja

III edycja Ogólnopolskiego Szczytu
Gospodarczego 2017

40

Wolters Kluwer
Polska S.A.

Kongres

Kongres Edukacja
i Rozwój – Wspólnie dla edukacji

Forum

II Forum Inteligentnego Rozwoju

Kongres

V Polski Kongres
Przedsiębiorczości

19-20 października
2017 r.
Siedlce
19-20 października
2017 r.
Warszawa
23-24 października
2017 r.
Jasionka k. Rzeszowa
26-27 października
2017 r.
Zielona Góra

Kongres

Kongres Smart Metropolia

Konferencja

IT w administracji GigaCon

41

42

43
44
45
46
47
48

49

Centrum
Inteligentnego
Rozwoju S.C.
Polska Agencja
Przedsiębiorczości
sp. z o.o.
Obszar Metropolitalny GdańskGdynia-Sopot
GigaCon (BAMT
sp. z o.o., sp.k.)
Dziennik
Rzeczpospolita
Związek Banków
Polskich
PTTK
Zarząd Główny
Targi Pomorskie
sp. z o.o.
Ogólnopolska
Federacja
Przedsiębiorców
i Pracodawców –
Przedsiębiorcy.pl

Ranking
Forum

XIII edycja Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej”
Forum Nowoczesnego Samorządu
2017

Konkurs

„Gmina Przyjazna Rowerzystom”

Targi

Targi Terenów Inwestycyjnych
INVESTATE POLAND 2018

Program

„Sylwetki i Marki Polskiego
Samorządu”

13-15 listopada 2017 r.
Gdańsk
23 listopada 2017 r.
Warszawa
23 listopada 2017 r.
Jarocin
6-7 grudnia 2017 r.
Warszawa
luty-wrzesień 2018 r.
Polska
21-23 marca 2018 r.,
Warszawa/Nadarzyn
od grudnia 2017 r.
do czerwca 2018 r.
Polska

www.zpp.pl
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Także Dziennik Warto Wiedzieć cieszy się powodzeniem wśród organizatorów różnego rodzaju
działań, którzy występują o patronat.
Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Dziennik Warto Wiedzieć, przedstawia
poniżej zamieszczona tabela.

Lp.

Instytucja
wnioskująca

Rodzaj
wydarzenia

Temat

1

Wolters Kluwer
Polska SA

Konkurs

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Super Dyrektor Szkoły oraz Super
Dyrektor Przedszkola

2017 r.
Polska

2

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców –
Przedsiebiorcy.pl

Konkurs

Ogólnopolski Program „Sylwetki
i Marki Polskiego Samorządu”

2017 r.
cała Polska

3

MUNICIPIUM SA

Konferencja

IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji
Samorządu
i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

15 i 16 marca 2017 r.
Toruń

Konferencja

Forum Liderów PPP

22 marca 2017 r.
Warszawa

Kongres

III Europejski Kongres Samorządów

27 i 28 marca 2017 r.
Kraków

Konferencja

Safe City Forum

6 kwietnia 2017 r.
Warszawa

4

5

6

Magazyn Liderzy
Innowacyjności
w Dzienniku
Gazecie Prawnej
Fundacja Instytut
Studiów
Wschodnich
Zespół Doradców
Gospodarczych
TOR sp. z o.o.

BGK dla JST
pt. „Strategie finansowe projektów
rozwojowych”
„Forum Transportu Publicznego – nowe
technologie i bezpieczeństwo”
Forum III Wieku
– konferencja towarzysząca XXVII
Forum Ekonomicznemu
w Krynicy Zdroju

7

Bank Gospodarstwa
Krajowego

Konferencja

8

Polski Instytut
Rozwoju Biznesu

Konferencja

9

Sądecki
Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Konferencja

10

Fundacja Navigo

Konferencja

Cykl konferencji
“Innowacyjna edukacja”

Kongres

XV Samorządowe
Forum Kapitału i Finansów

Kongres

VI Kongres Transportu Publicznego

11

12

Międzykomunalna
Spółka Akcyjna
MUNICIPIUM
Zespół Doradców
Gospodarczych
TOR sp. z o.o.

13

Fundacja Kibica

Akcja społeczna

Wspieranie aktywności sportowej dzieci
oraz wsparcie organizacyjne
i finansowe dla Klubów Sportowych

14

Regionalna Izba
Gospodarcza
w Katowicach

Kongres

VII Europejski Kongres Małych
i Średnich Przedsiębiorstw

15

Wolters Kluwer
Polska SA

Kongres

IV Kongres Edukacja
i Rozwój pt. “Wspólnie
dla Edukacji”

16

GigaCon (BAMT
sp. z o.o., sp.k.)

Konferencja

IT w Administracji GigaCon
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Termin i miejsce
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24 i 25 maja
2017 r.
Warszawa
30 lipca 2017 r.
Warszawa
5-7 września 2017 r.
Krynica-Zdrój
28 września
– 9 grudnia 2017 r.
cała Polska
5-6 października
2017 r.
Katowice
12-13 października
2017 r.
Warszawa
16 października
- 31 grudnia 2017 r.
Polska
18-20 października
2017 r.
Katowice
19-20 października
2017 r.
Warszawa
23 listopada 2017 r.
Warszawa
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Lp.

17

18

19
20

Instytucja
wnioskująca
Centrum Prawa
Bankowego
i Informacji
sp. z o.o.
Przedsiębiorcy.pl
Polski Instytut
Rozwoju Biznesu
sp. z o.o.
Targi Pomorskie sp.
z o.o.

Rodzaj
wydarzenia

Temat

Termin i miejsce

Forum

Forum Nowoczesnego Samorządu
2017

6-7 grudnia
2017 r.
Warszawa

Program

Ogólnopolski Program
Promocji Regionów
Samorządowa Marka Roku

Konferencja

„Kooperacja służb ratunkowych
i sztabów zarządzania kryzysowego”

Targi

Targi Terenów Inwestycyjnych
INVESTATE POLAND 2018

grudzień 2017r. –
czerwiec 2018r.
cała Polska
30 stycznia
2018 r.
Warszawa
21-23 marca 2018 r.,
Warszawa/Nadarzyn

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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Działalność usprawniająca funkcjonowanie oraz współpracę
z samorządami powiatowymi
Nowa strona internetowa ZPP
W 2017 roku uruchomiona została zupełnie nowa strona internetowa Związku Powiatów Polskich, która
dostępna jest pod adresem www.zpp.pl

Nowe narzędzia informatyczne
W roku sprawozdawczym uruchomione zostały także nowe narzędzia usprawniające pracę Biura ZPP, tj.:
 elektroniczny system służący do zbierania uwag do projektów aktów prawnych rozsyłanych do
samorządów;
 elektroniczny system naboru na szkolenia.

Nowe szablony publikacji i serie tematyczne
W 2017 roku przeprowadzony i rozstrzygnięty został konkurs na projekty szablonów trzech serii
wydawniczych oraz szablonu publikacji pozaseryjnych wydawanych przez Związek. Ponadto w ramach
poszukiwania najskuteczniejszych form wsparcia powiatów podjęto decyzję o poszerzeniu działalności
analityczno-badawczej. Uzyskane wyniki mają być publikowane w ramach serii wydawniczych noszących
wspólną nazwę „Warto wiedzieć więcej”. Planowane serie to: Raporty samorządowe (dla obszernych prac
przekrojowych dedykowanych opracowaniom prezentującym kompleksowo określony, ważny obszar
funkcjonowania samorządu terytorialnego); Analizy samorządowe (dla krótkich prac o charakterze
analitycznym); Kwerenda samorządowa (do publikacji zebranych danych źródłowych).
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Odznaczenia, 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 wynik inicjatyw podejmowanych w okresie sprawozdawczym przez Związek Powiatów
Polskich.

Odznaczenia Państwowe
24 marca 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczania odznaczeń
państwowych. Wśród odznaczonych była także b. wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
Ewa Masny-Askanas, która uhonorowana została Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Krzyż Zasługi jest przyznawany za działania na rzecz państwa lub obywateli, które przekroczyły zakres
zwykłych obowiązków, przynosząc znaczną korzyść krajowi. Może być także nadany za ofiarną działalność
publiczną i charytatywną oraz niesienie pomocy.

www.zpp.pl
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Z kolei 29 maja 2017 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu
Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe
reprezentantom samorządu. Otrzymali je także przedstawiciele Związku Powiatów Polskich.
Prezydent wręczył Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymali je m.in. Ryszard Nowak,
prezydent Nowego Sącza; Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński oraz Ludwik Węgrzyn, prezes
Zarządu ZPP, Starosta Bocheński.

Źródło: KPRP, fot. Krzysztof Sitkowski

Siedemnastu osobom Prezydent RP wręczył Złote Krzyże Zasługi, wśród nich byli: Andrzej Płonka,
wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta Bielski (woj. śląskie); Bogdan Zieliński, Starosta Wysokomazowiecki.
Natomiast piętnaście osób nagrodzono Srebrnymi Krzyżami Zasługi. Byli to m.in Maksym Gołoś,
Starosta Pruszkowski; Józef Róg, Starosta Opoczyński a także Marek Sitarz, Wicestarosta Rzeszowski.
W trakcie uroczystości Prezydent podkreślił, że samorząd stanowi jeden z najważniejszych elementów
ustrojowych Rzeczypospolitej; oznacza decentralizację władzy państwowej realizowaną poprzez zasadę
pomocniczości, czyli, że władza powinna być w jak największym stopniu w rękach zwykłych ludzi.
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Rankingi prowadzone przez Związek Powiatów Polskich
11 i 12 maja 2017 r. podczas XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które miało
miejsce w Kołobrzegu, odbyła się uroczystość uhonorowania laureatów wszystkich rankingów
prowadzonych przez ZPP.
Inaugurując uhonorowanie wyróżnionych samorządów Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura Związku
Powiatów Polskich przypomniał, że Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów jest bezpłatnym
i dobrowolnym konkursem prowadzonym przez ZPP. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do
60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców;
miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Oceniając rywali,
eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak:
działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz
funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój
społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki
rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.
Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od
zrealizowanych projektów. Listę laureatów za 2016 r. przedstawiono poniżej.
POWIATY DO 60 TYS. MIESZKAŃCÓW

1. Powiat Augustowski
Dobry Polski Samorząd 2016
2. Powiat Przasnyski
3. Powiat Gołdapski
4. Powiat Świdwiński
5. Powiat Bielski (podlaskie)
6. Powiat Ostrzeszowski
7. Powiat Lubański
8. Powiat Suwalski
9. Powiat Elbląski i Powiat Hajnowski (ex
aequo)
10. Powiat Drawski

POWIATY DO 120 TYS. MIESZKAŃCÓW
1. Powiat Jędrzejowski
Dobry Polski Samorząd 2016
2. Powiat Tomaszowski (lubelskie)
3. Powiat Słupski
4. Powiat Piotrkowski
5. Powiat Ostródzki
6. Powiat Lubartowski
7. Powiat Kwidzyński
8. Powiat Świecki
9. Powiat Chojnicki
10. Powiat Krasnostawski
11. Powiat Zielonogórski
12. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
13. Powiat Toruński
14. Powiat Tomaszowski (łódzkie)
15. Powiat Szczecinecki

www.zpp.pl
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POWIATY
POWYŻEJ 120 TYS. MIESZKAŃCÓW
1. Powiat Kielecki
Dobry Polski Samorząd 2016
2. Powiat Cieszyński
3. Powiat Kartuski
4. Powiat Myślenicki
5. Powiat Poznański
6. Powiat Wodzisławski
7. Powiat Bielski (śląskie)
8. Powiat Starogardzki
9. Powiat Krakowski
10. Powiat Zawierciański

MIASTA NA PRAWACH POWIATU
1. Rzeszów
Dobry Polski Samorząd 2016
2. Nowy Sącz
3. Legnica
4. Krosno
5. Dąbrowa Górnicza
6. Zabrze
7. Chełm
8. Piotrków Trybunalski
9. Słupsk
10. Tarnów

www.zpp.pl
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GMINY MIEJSKIE I MIEJSKO-WIEJSKIE
1. Miasto Biłgoraj
Dobry Polski Samorząd 2016
2. Miasto Płońsk
3. Miasto Bolesławiec
4. Miasto Barcin
5. Miasto Czechowice-Dziedzice
6. Miasto Stronie Śląskie
7. Miasto Polanica-Zdrój
8. Miasto Sochaczew
9. Miasto Siewierz
10. Miasto Dąbrowa Tarnowska

GMINY WIEJSKIE
1. Chełmiec
Dobry Polski Samorząd 2016
2. Kobylnica
3. Wielka Wieś
4. Postomino
5. Ruda-Huta
6. Gołcza
7. Ustka
8. Korzenna
9. Limanowa
10. Zabierzów

Zwycięzcy odebrali puchary i dyplomy.

Następnie odbyła się część związana z uhonorowaniem zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Energii
Odnawialnej – kolejnego prowadzonego przez Związek.
Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich przedstawił listę laureatów roku 2016
w podziale na poszczególne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego.
Lista prezentuje się następująco:
POWIATY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Powiat Bielski (podlaskie)
Powiat Lubartowski
Powiat Tomaszowski (lubelskie)
Powiat Suski
Powiat Świecki
Powiat Kwidzyński
Powiat Ostrzeszowski
Powiat Słupski
Powiat Suwalski
Powiat Cieszyński
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1.
2.
3.
4.
5.

Rzeszów
Nowy Sącz
Legnica
Tarnów
Gdańsk

Dodatkowe działania wspierające powiaty

GMINY MIEJSKIE I MIEJSKO-WIEJSKIE

1.
2.
3.
4.
5.

Miasto Biłgoraj
Miasto Płońsk
Miasto Dąbrowa Tarnowska
Miasto Polanica-Zdrój
Miasto Brodnica

GMINY WIEJSKIE
1.
2.
3.
4.
5.

Kobylnica
Postomino
Chełmiec
Ruda-Huta
Gołcza

Zwycięzcy odebrali statuetki i pamiątkowe dyplomy.
Ostatnim akcentem honorowania samorządów było wręczenie tytułów Super Powiat i Super Gmina za rok
2016.
Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich poinformował, że wyróżnienie to
przyznawane jest w sytuacji, w której dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji
wszystkich kategorii zawartych w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów. - To rodzaj uhonorowania
„Mistrzów wśród Liderów” – powiedział.
W rywalizacji tej zwycięzcami okazali się:
POWIATY
 Powiat Kielecki – Starosta Michał Godowski
 Powiat Piotrkowski – Starosta Stanisław Cubała
 Powiat Przasnyski – Starosta Zenon Szczepankowski
MIASTA NA PRAWACH POWIATU
 Legnica – Prezydent Tadeusz Krzakowski
GMINY MIEJSKIE I MIEJSKO-WIEJSKIE
 Płońsk – Burmistrz Andrzej Pietrasik
GMINY WIEJSKIE
 Wielka Wieś - Wójt Tadeusz Wójtowicz
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki.
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Rankingi prowadzone przy współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich

Nagrody im. Grzegorza Palki
22 października 2017 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich
w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę
Krajową.
LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2017 ROKU ZOSTALI:
W dziedzinie ogólnopaństwowej:
 Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- za wdrożenie, wspólnie z samorządami gmin, strategicznego dla Polski ze względów
demograficznych, Programu 500+
W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
 Janusz Bodziacki – Burmistrz Miasta Lubartów
- za działania na rzecz rozwoju gospodarczego Miasta oraz wzmacnianie pozycji samorządu
w ramach uczestnictwa w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP
 Lucjan Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowej Woli
- za skuteczną realizację programu Rodzina–Praca–Rozwój oraz wzmacnianie pozycji samorządu
w ramach uczestnictwa w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP
 Sławomir Sosnowski – Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP, Marszałek Województwa
Lubelskiego
- za zwiększenie potencjału gospodarczego województwa lubelskiego oraz działania na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w ramach Komisji ZWRP
W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
 Danuta Kamińska – Skarbnik Miasta Katowice
- za skuteczne zarządzanie finansami Miasta o najwyższej ocenie ratingowej
 Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki
- za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu
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fot. Marcin Szpądrowski (Liga Krajowa)

 Bogdan Taranowski – Wójt Gminy Miedźna
- za działania na rzecz rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej Gminy
 Janusz Żmurkiewicz – Prezydent Miasta Świnoujście
- za realizację projektów infrastrukturalnych, kulturalnych i edukacyjnych w ramach współpracy
transgranicznej
Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 9 wyróżnień.
Wyróżnienia otrzymali:
 Tadeusz Brzozowski – Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego
- za inicjowanie działań społecznych i patriotycznych na terenie Powiatu
 Wojciech Dereszewski – Wójt Gminy Kurzętnik
- za tworzenie więzi lokalnych integrujących mieszkańców
 Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta Lublin
- za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w lubelskim systemie oświaty
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 Andrzej Huk – Wójt Gminy Przemyśl
- za inicjowanie działań o charakterze patriotyczno-wychowawczym i społecznym
 Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski
- za działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i łagodzenia skutków bezrobocia
 Błażej Konkol – Wójt Gminy Trąbki Wielkie
- za działania na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Gminy
 Kazimierz Rakowski – Starosta Wołomiński
- za integrację ziem Powiatu, pochodzącego z województw: ostrołęckiego, siedleckiego
i warszawskiego
 Renata Surma – Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
- za działania na rzecz renowacji i odbudowy zabytków oraz rewitalizacji zdegradowanych układów
urbanistycznych
 Tomasz Śmietanka – Burmistrz Miasta i Gminy Kozienice
- za działania na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej

fot. Marcin Szpądrowski (Liga Krajowa)
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Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu
terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło:
„Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych
reform.
Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza
Palkę.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP
Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominowała 18 przedsiębiorstw. Prezydent RP Andrzej Duda laureatów ogłosił i wręczył im statuetki 16 listopada 2017 r. podczas
„Kongresu 590” w Rzeszowie.
Nagroda Gospodarcza jest przyznawana raz do roku przez Prezydenta RP. To wyróżnienie dla firm, które
wnoszą znaczący wkład w rozwój naszej gospodarki, budując pozytywny wizerunek polskiej
przedsiębiorczości na całym świecie oraz stanowią wzór dla innych.
Jedną z instytucji, które mogły zgłaszać propozycje przedsiębiorstw zasługujących na uhonorowanie był Związek Powiatów Polskich.
Nominowane przedsiębiorstwa ubiegają się o wyróżnienie w kategoriach: Lider MŚP, Narodowy Sukces,
Międzynarodowy Sukces, Odpowiedzialny Biznes, Start-UP.PL i Badania+Rozwój.
W tegorocznej edycji zostało przesłanych 152 wniosków, z czego 142 spełniło wszystkie wymagania
formalne. Najwięcej wniosków zostało wysłanych w kategorii Badania + Rozwój – 30.
Kapituła pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Opolskiego nominowała następujące podmioty
(kolejność alfabetyczna):
Lider MŚP
 Browar Kormoran sp. z o. o. (Instytucja Zgłaszająca: Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego)
 Dramiński S.A. (Instytucja Zgłaszająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
 Prevac sp. z o.o. (Instytucja Zgłaszająca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)
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Narodowy Sukces
 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu (Instytucja Zgłaszająca: Związek Powiatów Polskich)
 SaMASZ sp. z o.o. (Instytucja Zgłaszająca: Fundacja Technotalenty)
 Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie (Instytucja Zgłaszająca: Agencja
Rozwoju Przemysłu)
Międzynarodowy Sukces
 Melex sp. z o.o. (Instytucja Zgłaszająca: Redakcja „Przegląd Techniczny”)
 Szynaka-Meble sp. z o.o. (Instytucja Zgłaszająca: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektoriat
Pracy)
 Wielton S.A. (Instytucja Zgłaszająca: Konfederacja Lewiatan)

Źródło: KPRP (fot. Maciej Biedrzycki)

Odpowiedzialny Biznes
 PKO Bank Polski (Instytucja Zgłaszająca: Redakcja „Polish Market”)
 Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita (Instytucja Zgłaszająca: Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego)
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ZPUE S.A. (Instytucja Zgłaszająca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)
START-UP.PL Blebox sp. z o.o. (Instytucja Zgłaszająca: Fundacja Startup Poland)
Nexbio sp. z o. o. (Instytucja Zgłaszająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)
XTPL S.A. (Instytucja Zgłaszająca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)

Badania + Rozwój
 Croetech Instruments S.A. (Instytucja Zgłaszająca: Agencja Rozwoju Przemysłu)
 Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (Instytucja Zgłaszająca: Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego)
 Zespół Badaczy z Wydziału Fizyki UW i Centrum Nowych Technologii (Instytucja Zgłaszająca:
Urząd Patentowy RP)

Modernizacja Roku 2016
24 sierpnia 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników
i wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2016”.
Nominacje otrzymało 460 obiektów z całej Polski. Do finału konkursu zakwalifikowano 62 nieruchomości.
Oto kto został nagrodzony:
 Kategoria „drogi i obiekty mostowe":
Przebudowa ścieżki rowerowej wokół lotniska w Bielsku-Białej. Inwestor: Miejski Zarząd Dróg.
Wykonawcy: Jerzy Strzelec Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksportowe "WIKOS", Grzegorz
Tomala, Barbara Tomala Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Tomart", Józef Stekla "Wtórbet I.
Autor projektu: Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji Drogowych i Inżynierii Środowiska "NORDA",
Rafał Kleist.
 Kategoria „edukacja”:
Modernizacja dawnego hotelu robotniczego na siedzibę Centrum Promocji Leśnictwa „Lasy
Bieszczadzkie”, Muczne. Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Stuposiany. Wykonawca: Krosieńskie
Przedsiębiorstwo Budowlane. Autor projektu: ARCHIT-STUDIO Autorska Pracownia Projektowa
Zbigniew Święciński.
 Kategoria „obiekty gastronomiczne”:
Kompleks Bankietowo-Konferencyjny „Szyb Bończyk", Mysłowice. Inwestor: BRAKS Restauracje
Halina Sikora. Autor projektu: Paweł Gałeczka NOVA STUDIO, Jan Dybała Decorum 3.
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 Kategoria „elewacje i termorenowacje":
Iluminacja budynku Opery Śląskiej w Bytomiu. Inwestor: Opera Śląska. Wykonawca: GIJO. Autor
projektu: architekciPL Jerzy Hnat.
 Kategoria „kultura”:
Przebudowa i rozbudowa dawnego dworca z przeznaczeniem na Gminny Dom Kultury, Straszyn.
Inwestor: Gmina Pruszcz. Wykonawca: TYM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar
Tymoszewski. Autor Projektu: Studio Alex Projektowanie Aleksandra Arentowicz-Żochowska
 Kategoria „obiekty mieszkalne":
Tobaco Park, Łódź. Inwestor i wykonawca: Arche. Autor projektu: Pracownia Projektowa Bulak
Projekt.
 Kategoria „nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej”:
Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Parkowa w Sopocie. Inwestor: SMT Shipmanagement and
Transport Gdynia LTD. Wykonawca: spółka Lipczyński. Autor Projektu MS Architekci.
 Kategoria: „ochrona środowiska”:
Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów Rogowiec.
Inwestor: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Wykonawca: Rafako. Autor projektu:
Jerzy Mazurek Rafako.
 Kategoria „przemysłowo-inżynieryjna":
Modernizacja ciągu technologicznego do wytopu miedzi zabudowanego w KGHM Polska Miedź
S.A. w Oddziale Huta Miedzi Głogów, zmodernizowany w ramach Programu Modernizacji
Pirometalurgii. Zgłaszający: KGHM Polska Miedź. Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta
Miedzi Głogów. Wykonawcy: KGHM Zanam, Mostostal Kraków, Mostostal Zabrze, Polimex
Mostostal, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa, Tulcon, Naftoremont Naftobudowa. Autor
projektu: Bipromet.
 Kategoria „sport i rekreacja”:
Budowa Wodnego Placu Zabaw, Będzin. Inwestor: Urząd Miejski w Będzinie. Wykonawca i autor
projektu: Firma Gutkowski Jan Gutkowski.
 Kategoria „rewitalizacje obszarów urbanistycznych i terenów zieleni”:
Budowa wybiegu dla pingwinów Humboldta z zapleczem technicznym wraz z instalacjami
i infrastrukturą techniczną. Inwestor: Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TRANSCOM. Autor projektu B2
Studio.
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 Kategoria „użyteczność publiczna”:
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego Dąbrowskich Wodociągów, Dąbrowa
Górnicza. Inwestor: Dąbrowskie Wodociągi. wykonawca: Zakład Budowlano-Handlowy Andrzej
Muc. Autor projektu: Przybyła-Foryś S.C. Małgorzata Przybyła Jacek Foryś.
 Kategoria: „zabytki”:
Wykonanie rewitalizacji wraz z przebudową gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.
Termomodernizacja obiektu Plac Politechniki. Inwestor: Politechnika Warszawska. Wykonawcy:
RENOVA, ZYMETRIC, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AKCES" inż. Zbigniew Czubaj.
autor projektu: MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT, FRONTON Pracownia ArchitektonicznoKonserwatorska Małgorzata Pastewka, ATELIER 2 Architekci.
Patronat nad konkursem sprawowały: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektor
Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Podsekretarz Stanu Jan Widera
w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Instytut Badawczy
Dróg i Mostów, Marszałek Województwa Opolskiego.

Źródło: modernizacjaroku.pl
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Konkurs od lat odbywa się przy współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich. ZPP był także fundatorem
nagrody dodatkowej, którą przyznano za rewitalizację budynków Starostwa Powiatowego w Puławach
wraz z otoczeniem. Realizacja ta zdobyła także I miejsce w ogólnopolskim głosowaniu internetowym na
najpopularniejszą modernizację w Polsce w kategorii „użyteczność publiczna”.

XIV edycja Konkursu im. prof. Michała Kuleszy
24 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego miało miejsce uroczyste
wręczanie nagród im. prof. Michała Kuleszy.
Konkurs organizowany był przez Wydawnictwo Wolters Kluwer SA i Redakcję Samorządu Terytorialnego
przy współpracy m.in. ze Związkiem Powiatów Polskich.
W konkursie brały udział prace dyplomowe dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień
decentralizacji, obronione w 2016 r.

Oceny nadesłanych do konkursu prac dokonała Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Paweł
Swianiewicz (przewodniczący), prof. dr hab. Bogdan Dolnicki, prof. dr hab. Jadwiga GlumińskaPawlic, dr hab. Jan Jeżewski, prof. WSFiZ w Warszawie, prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
oraz dr Justyna Przedańska (sekretarz Komisji).
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W sumie oceniono 12 rozpraw doktorskich oraz 8 prac magisterskich, które reprezentowały różne dziedziny
nauki oraz szerokie, a przy tym zróżnicowane grono uczelni.
Przyznano następujące nagrody:
 w kategorii rozprawy doktorskie:
- II nagrodę (5.000 zł) otrzymała Danuta Szpilko za rozprawę pt.: „Foresight jako narzędzie
doskonalenia zarządzania turystyką w regionie”, promotor – dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof.
Politechniki Białostockiej (przeprowadzono w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu)
 wyróżnienie ex aequo (po 2.000 zł) otrzymali:
- Izabela Pietrzak-Abucewicz za rozprawę pt.: „Opłata planistyczna. Studium finansowoprawne”,
promotor – dr hab. Tomasz Nieborak, prof. UAM (przeprowadzono w Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu),
- Izabela Bogdanowicz-Piesik za rozprawę pt.: „Wpływ kodeksów etyki na wzorce komunikowania
się jednostek samorządu terytorialnego z mediami”, promotor – dr hab. Wiesław Ł. Macierzyński,
prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (przeprowadzono w Uniwersytecie Warszawskim),
- Jan Kazak za rozprawę pt.: „Scenariusze zmian zagospodarowania przestrzennego i ocena ich
skutków środowiskowych na przykładzie strefy podmiejskiej Wrocławia”, promotor – dr hab. inż.
Szymon Szewrański (przeprowadzono w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu).
Innych nagród w tej kategorii nie przyznano.
 w kategorii prace magisterskie:
- II nagrodę ex aequo (po 3.000 zł) otrzymali: Martyna Kopcińska za pracę pt. „Jednomandatowe
okręgi wyborcze a zjawisko dysproporcjonalności w wyborach do rad gmin”, promotor – dr Adam
Gendźwiłł (przeprowadzono w Uniwersytecie Warszawskim) oraz Filip Stradomski za pracę pt.
„Jednostki pomocnicze w miastach na prawach powiatu”, promotor – dr hab. Jerzy Korczak, prof.
UWr (przeprowadzono w Uniwersytecie Wrocławskim).
Innych nagród w tej kategorii nie przyznano.
Patronami Instytucjonalnymi XIV edycji Konkursu byli: Związek Miast Polskich, Związek Województw
Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich a także Związek Gmin
Wiejskich RP oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
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Konkurs „INNOWATOR COP”
Związek Powiatów Polskich został jedną z 75 instytucji, które mogły zgłaszać kandydatów do konkursu
INNOWATOR COP.
W roku 2017 przypadł Jubileusz 80-lecia powołania Centralnego Okręgu Przemysłowego, największego
przedsięwzięcia gospodarczego II Rzeczypospolitej Polskiej. Z okazji jubileuszu Prezydent Stalowej Woli
Lucjusz Nadbereżny ogłosił konkurs INNOWATOR COP, którego celem było uhonorowanie firm
w szczególny sposób wyróżniających się innowacjami w swojej działalności gospodarczej, prowadzonej na
terenie historycznie związanym z Centralnym Okręgiem Przemysłowym.
Konkurs INNOWATOR COP skierowany był do założycieli i szefów firm, którzy wdrażają twórcze
rozwiązania oraz mają nowatorskie podejście do biznesu, także do twórców przedsiębiorstw we wczesnej
fazie rozwoju, liderów biznesu, którzy prowadząc efektywną działalność gospodarczą, wykazują
jednocześnie wrażliwość na potrzeby lokalnych społeczności i im sprzyjają.
Do Konkursu można było zgłaszać przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa
podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego (tereny historycznie
związane z Centralnym Okręgiem Przemysłowym).

IX edycja Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu”
19 maja 2017 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się Wielka Gala „Polska Przedsiębiorczość”,
podczas której poznaliśmy Laureatów IX edycji Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu”, realizowanego
w ramach Samorządowej Marki Roku, jak również Laureatów projektów skierowanych do przedsiębiorców.
Nagrodzone samorządy uhonorowano tytułami Gmina Roku, Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości oraz
Gmina Atrakcyjna Turystycznie.
Wielką Galę otworzył Gospodarz Wieczoru Robert Składowski – Prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl, który
powitał zebranych gości. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów, jak również
osobistości świata polityki i kręgów biznesu. Galę w znakomity sposób poprowadzili Iwona Radziszewska
i Piotr Gąsowski.
Nagrody dla najlepszych samorządowców wręczył Janusz Piechociński – Wicepremier i Minister
Gospodarki w latach 2012-1015 – obecnie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja oraz Lesław
Wiatrowski – Wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy.pl
Szczegółowe informacje o plebiscycie dostępne są na www.samorzady.org.pl
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Werdykt Rady Programowej Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu
 Złota Statuetka Orzeł Polskiego Samorządu: Gmina Grabów - Łódzka Gmina Roku w kategorii
gmina wiejska; Gmina Sochaczew – Gmina Roku w kategorii gmina wiejska powyżej 10 tysięcy
mieszkańców; Gmina Świdnica – Gmina Roku w kategorii gmina wiejska od 5 tysięcy do 7 tysięcy
mieszkańców; Gmina Zaręby Kościelne - Mazowiecka Gmina Roku w kategorii gmina wiejska;
Gmina Zgorzelec – Gmina Roku w kategorii gmina wiejska od 7 tysięcy do 10 tysięcy
mieszkańców; Gmina Żelechlinek – Gmina Roku w kategorii gmina wiejska do 5 tysięcy
mieszkańców; Miasto i Gmina Wieliczka – Gmina Roku w kategorii gmina miejsko-wiejska; Miasto
Kostrzyn nad Odrą – Gmina Roku w kategorii gmina miejska;
 Srebrna Statuetka Orzeł Polskiego Samorządu: Gmina Bełchatów – Gmina Roku w kategorii
gmina wiejska powyżej 10 tysięcy mieszkańców; Gmina Kaczory – Gmina Roku w kategorii gmina
wiejska od 7 tysięcy do 10 tysięcy mieszkańców; Gmina Ksawerów - Gmina Roku w kategorii
gmina wiejska od 7 tysięcy do 10 tysięcy mieszkańców; Gmina Narewka – Gmina Roku w kategorii
gmina wiejska do 5 tysięcy mieszkańców; Gmina Ożarowice – Gmina Roku w kategorii gmina
wiejska od 5 tysięcy do 7 tysięcy mieszkańców; Gmina Warlubie – Gmina Roku w kategorii gmina
wiejska od 5 tysięcy do 7 tysięcy mieszkańców; Miasto i Gmina Kórnik – Gmina Roku w kategorii
gmina miejsko-wiejska;
 Brązowa Statuetka Orzeł Polskiego Samorządu: Gmina Kobyla Góra – Gmina Roku w kategorii od
5 tysięcy do 7 tysięcy mieszkańców; Gmina Lipowa – Gmina Roku w kategorii gmina wiejska
powyżej 10 tysięcy mieszkańców; Gmina Wilków – Gmina Roku w kategorii gmina wiejska do
5 tysięcy mieszkańców; Gmina Żelazków – Gmina Roku w kategorii gmina wiejska od 7 tysięcy do
10 tysięcy mieszkańców;
 Nagroda specjalna – Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości: Gmina Babimost – srebrna
statuetka w kategorii gmina miejsko-wiejska; Gmina Tarczyn – złota statuetka w kategorii gmina
miejsko-wiejska; Gmina Wilkowice – złota statuetka w kategorii gmina wiejska;
 Nagroda specjalna – Gmina Atrakcyjna Turystycznie: Gmina Krokowa – złota statuetka w kategorii
gmina wiejska; Gmina Poświętne – srebrna statuetka w kategorii gmina wiejska; Miasto i Gmina
Daleszyce – srebrna statuetka w kategorii gmina miejsko-wiejska; Miasto i Gmina Kórnik – złota
statuetka w kategorii gmina miejsko-wiejska.

VI edycja Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom
Celem konkursu jest nagrodzenie samorządów wychodzących naprzeciw potrzebom rowerzystów. Jury,
w skład którego wchodził przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, w edycji 2017 roku oceniło zgłoszenia
i postanowiło przyznać następujące nagrody:
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W kategorii Grand Prix – gmina Józefów (woj. lubelskie).
W kategorii gminy miejskie od 100 do 200 tys. mieszkańców Certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom”
otrzymały: Kalisz (woj. wielkopolskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Ruda Śląska (woj. śląskie)
oraz Rzeszów (woj. podkarpackie).
W kategorii gminy miejskie od 30 do 100 tys. mieszkańców Certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom”
otrzymały: Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Leszno (woj. wielkopolskie) oraz Świecie (woj.
kujawsko-pomorskie).
Wyróżnienia przyznano gminom: Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie), Tczew (woj. pomorskie) oraz
Świdnica (woj. dolnośląskie).
W kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie od 10 do 30 tys. mieszkańców Certyfikat „Gmina Przyjazna
Rowerzystom” otrzymały: Milicz (woj. dolnośląskie), Mrągowo (woj. warmińsko-mazurskie), Strzałkowo
(woj. wielkopolskie), Wągrowiec (woj. wielkopolskie) oraz Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie).
Wyróżnienia przyznano gminom: Brwinów (woj. mazowieckie), Grodzisk Wielkopolski
(woj.
wielkopolskie), Kazimierz Biskupi (woj. wielkopolskie), Łuków (woj. lubelskie) oraz Wołów (woj.
dolnośląskie).
W kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie od 3 do 10 tys. mieszkańców Certyfikat „Gmina Przyjazna
Rowerzystom” otrzymały: Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), Głuszyca (woj. dolnośląskie), Podkowa
Leśna (woj. mazowieckie) oraz Szklarska Poręba (woj. dolnośląskie).
Wyróżnienia przyznano gminom: Baranów (woj. mazowieckie) oraz Kalety (woj. śląskie).
Wręczenie Grand Prix, certyfikatów i wyróżnień oraz nagród od patronów i sponsorów odbyło się 21
września 2017 roku podczas 8. edycji Międzynarodowych Targów Rowerowych Kielce Bike-Expo.
Konkurs objęty był patronatem honorowym Związku Powiatów Polskich.

Puchar Powiatów w Rzutach Karnych – Razem Wygrywamy z Rakiem Piersi
Fundacja Piłka jest Piękna, w 2017 roku, kontynuowała kampanię informacyjną zachęcającą wszystkich
starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu do zorganizowania na swoim terenie Pucharów
Powiatów w Rzutach Karnych Razem Wygrywamy z Rakiem Piersi. Konkurs ten odbywał się pod
patronatem Związku Powiatów Polskich i Dziennika Warto Wiedzieć.
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Organizatorzy, zawodnicy i kibice Powiatowych Turniejów Rzutów Karnych o Puchar Starosty promowali
pięć sposobów wczesnego wykrywania raka piersi: badania lekarskie, usg, samobadanie, mammografia
oraz badania genetyczne.
Wszystko to pod hasłem kampanii społecznej Dni Przyjaciół Piłki Nożnej: Razem Wygrywamy z Rakiem
Piersi. Każda drużyna i zawodnik wykonywała zdjęcia z Różową Kartką Życia i publikowała je w mediach
elektronicznych i social mediach.
Turniej – zależnie od decyzji organizatora – był rozgrywany w jednej lub kilku kategoriach wiekowych, np.
dzieci do 12 roku życia, młodzież, zawodnicy powyżej 18 roku życia, kategorie mieszane pod względem
wieku i płci.
Rozgrywki w ramach turnieju odbywały się zgodnie z regulaminem UEFA (PZPN). Zasady te są również
stosowane do rzutów karnych. Wolno było je modyfikować – jednak pod warunkiem uprzedniego
oficjalnego zgłoszenia.
Więcej szczegółów na stronach: http://przyjacielepilki.pl/

Związek Powiatów Polskich uhonorowany
28 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość 15-lecia powstania
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
Spotkanie było okazją, aby Związkowi Powiatów Polskich wręczyć okolicznościową statuetkę. Odebrał ją
Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich.
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej to jedna z najmłodszych korporacji samorządowych
w Polsce. Powołane w 2002 roku stowarzyszenie wszystkich polskich województw samorządowych. ZW
RP ma swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie
Regionów UE i Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Przedstawiciele Związku
uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP. Przedstawiciele ZW RP dbają, by
projekty ustaw rządowych przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków w jakże różnorodnych
regionach naszej ojczyzny. Z uwagi na bliskość obywateli i znajomość codziennych bolączek mieszkańców
regionów, opinie na temat projektowanych przez rząd zmian mają ogromne znaczenie dla realizowania
polityki rozwoju regionalnego.
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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 z funduszy europejskich, możliwe było poszerzanie
potencjału i możliwości działania wspierającego pracę powiatów.
W okresie sprawozdawczym realizowano działania związane z trzema projektami.

System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP
Cel projektu
Celem jest opracowanie wstępnej, a następnie wykonawczej koncepcji powszechnego systemu
monitorowania świadczenia usług publicznych.
Zadania
Zadania planowane do realizacji przez ZPP w projekcie to:
 horyzontalna diagnoza potrzeb w zakresie monitoringu powiatowych usług publicznych,
 ocena istniejących systemów monitoringu powiatowych usług publicznych,
 identyfikacja potrzeb w zakresie konkretnych obszarów tematycznych powiązana z identyfikacją luk
informacyjnych,
 dobór przedstawicieli samorządu powiatowego do grup roboczych,
 konsultacje wstępnej koncepcji systemu monitorowania świadczenia usług publicznych,
 określenie wymaganej przez powiaty funkcjonalności interfejsu użytkownika,
 konsultacje koncepcji wykonawczej systemu monitorowania świadczenia usług publicznych,
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 opracowanie podręcznika wykorzystania danych z monitoringu powiatowych usług publicznych do
analizy i poprawy jakości tych usług,
 uczestnictwo w bieżącym uzgadnianiu projektu w zakresie wymaganym przez lidera projektu,
 popularyzacja koncepcji monitorowania usług publicznych.
Odbiorcy
Grupę docelową stanowią pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych z całej
Polski.
Realizatorzy
Projekt realizowany jest w następującym partnerstwie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Główny Urząd Statystyczny, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich oraz Związek
Powiatów Polskich.
Czas realizacji
Wdrażanie projektu potrwa do 31 grudnia 2018 roku.
Finansowanie
Finansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.

Działania zrealizowane w 2017 roku
Od początku 2017 roku w projekt bezpośrednio zaangażowani zostali przedstawiciele ZPP, którzy aktywnie
uczestniczyli w posiedzeniach Grupy Metodologii Badań Usług Publicznych – jako podmiotu
koordynującego działania projektowe. Grupa ta wypracowała ostateczną wersję Ogólnej Koncepcji
Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Dokument ten został przedstawiony do akceptacji Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pozytywna ocena koncepcji SMUP umożliwiła przejście do
kolejnego etapu realizacji projektu.
W czerwcu 2017 roku, z udziałem przedstawicieli ZPP, odbyła się wizyta studyjna w Urzędzie
Statystycznym w Norwegii i Norweskim Związku Komunalnym. Celem wizyty była wymiana doświadczeń
pomiędzy ekspertami uczestniczącymi w budowie norweskiego systemu raportowania i monitorowania
usług publicznych (KOSTRA) oraz ekspertami zespołu opracowującego koncepcję Systemu Monitorowania
Usług Publicznych (SMUP).
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W drugiej połowie 2017 roku Związek Powiatów Polskich przeprowadził nabór na moderatorów
Tematycznych Grup Roboczych i Grup Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarach drogownictwo
i transport oraz geodezja i kartografia. Ponadto sfinalizował prace związane z naborem jednostek
samorządu terytorialnego uczestniczących w pracach poszczególnych Grup Wymiany Doświadczeń.
W dalszej części roku Związek Powiatów Polskich zorganizował dwa spotkania Grupy Wymiany
Doświadczeń – komunikacja miejska i pozamiejski transport zbiorowy w Rybniku i Legionowie oraz
dwa spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń – zarządzanie drogami publicznymi w Płońsku
i Bielsku-Białej. Ponadto w temacie drogownictwo i transport odbyły się trzy posiedzenia
Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) – w Poznaniu.

Ruszyła również druga tura TGR, w związku z czym odbyły się trzy posiedzenia
z obszaru geodezji i kartografii w Warszawie. ZPP zorganizował również jedno spotkanie GWD –
utrzymywanie i udostępnianie zasobu geodezyjnego w Polkowicach.
W ramach tych warsztatów pracownicy ZPP - specjaliści ds. analiz oraz specjalista ds. usług publicznych,
stanowili bieżące wsparcie dla moderatorów poszczególnych grup.
Jednocześnie eksperci sektorowi i specjaliści ZPP aktywnie uczestniczyli w pracach Tematycznych Grup
Roboczych i Grup Wymiany Doświadczeń organizowanych przez partnerów projektowych. Ponadto ekspert
prawny TGR prowadził bieżące wsparcie prac dla wszystkich Tematycznych Grup Roboczych.
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Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób
dorosłych
Cel projektu
Celem projektu jest wdrożenie modelu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) w 15 społecznościach lokalnych z terenu Polski.
Zadania
Zadania planowane w projekcie to:
 opracowanie modelu funkcjonowania w środowisku lokalnym Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji
(LOWE) prowadzącego działania na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych,
 przeprowadzenie procesu naboru organów prowadzących do udziału w projekcie i pod-pisanie
umów grantowych,
 opracowanie diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz
rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych oraz ocenę potencjału szkoły do pełnienia
przewidzianych w modelu zadań LOWE,
 udzielanie wsparcia organom prowadzącym w zakresie przygotowania szkół do pełnienia funkcji
LOWE i funkcjonowania LOWE,
 monitorowanie oraz ewaluacja bieżąca i końcowa funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy
i Edukacji utworzonych w projekcie.
Odbiorcy
Odbiorcami projektu są organy prowadzące szkoły.
Opracowany w ramach projektu model Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) zakłada objęcie
działaniem LOWE rodziców dzieci realizujących obowiązek szkolny oraz osób dorosłych z następujących
grup, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych: osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji
osób dorosłych; osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające
aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w zeszłym
wieku); osoby dorosłe związane z rolnictwem; osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne; osoby
dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny; osoby dorosłe w wieku 45+.
Realizatorzy
Projekt realizowany jest w następującym partnerstwie: Uniwersytet Jagielloński – Centrum Edukacji Służb
Publicznych i Administracji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Związek Powiatów
Polskich.
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Czas realizacji
Wdrażanie projektu potrwa do 30 czerwca 2018 roku.
Finansowanie
Finansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.

Działania zrealizowane w 2017 roku
W roku 2017, Związek Powiatów Polskich odpowiadał za pierwsze zasadnicze zadanie, tj. przygotowanie
i przeprowadzenie naboru organów prowadzących szkoły, chętnych do udziału w projekcie. Następnie
obowiązkiem ZPP było przeprowadzenie oceny zgłoszonych wniosków oraz wyłonienie 15 organów, które
otrzymało grant na pełnienie założonej funkcji, czyli przystosowanie techniczno-organizacyjne, a następnie
prowadzenie do czerwca 2018 form edukacyjnych dla dorosłych. Wśród szkół wyłonionych do pełnienia tej
funkcji – w projekcie nazwanej Lokalnym Ośrodkiem Wiedzy i Edukacji – są 4 szkoły powiatowe.
Przeprowadzone kontrole Ministerstwa Edukacji Narodowej wykazały, że ZPP wywiązał się wzorowo
z zadania organizacji naboru i oceny zgłoszeń.
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Związek Powiatów Polskich był również organizatorem konferencji otwierającej projekt. Odbyła się ona
w dniach 12-13 września 2017 roku w Warszawie. Przyjechali na nią przedstawiciele wszystkich
grantobiorców. Wykładowcami i prowadzącymi warsztaty byli eksperci ZPP oraz goście, w tym licznie
przybyła delegacja resortu edukacji.
Kolejnym etapem działań (wrzesień-październik) było opracowanie przez szkoły, przy wsparciu m.in.
ekspertów ZPP, diagnoz – zarówno lokalnego środowiska, jak i potencjału szkoły do pełnienia nowej funkcji
– prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dorosłych. Z pomocą ekspertów ZPP wykonane zostały m. in.:
ankietowe badania opinii i przeprowadzone wywiady w środowisku lokalnym. Badania te pomogły szkołom
opracować precyzyjną ofertę edukacyjną, odpowiadającą zapotrzebowaniu lokalnego środowiska.
Z kolei ocena potencjału szkół, w tym przede wszystkim zidentyfikowane braki kompetencyjne, posłużyły
przygotowaniu ostatniego etapu działań w projekcie – trwającego od października 2017 do końca projektu
(czerwiec 2018 r.) – tj. doradztwa dla personelu szkół w celu jak najlepszego przygotowania się do
pełnienia nowej roli. Na podstawie ujawnionych deficytów kompetencyjnych personelu szkolnego eksperci
ZPP opracowali program cyklu warsztatów i indywidualnego doradztwa, który jest obecnie wdrażany.
Tematyka doradztwa koncentruje się wokół specyfiki edukacji dorosłych, organizacji procesu edukacyjnego
oraz komunikacji interpersonalnej.

Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce
Cel projektu
Celem projektu jest upowszechnienie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Działania projektowe
skupiać się będą na opracowaniu koncepcji rozwiązań dotyczących zdefiniowania standardów procedur
i analiz w zakresie rozwoju rynku PPP w Polsce oraz na systemowo ujętym wsparciu podnoszenia
kwalifikacji kadr zatrudnionych w administracji publicznej.
Zadania
Działania przewidziane w ramach projektu obejmują w szczególności:
 przygotowanie wzorów umów PPP, wytycznych w zakresie przygotowania projektów PPP,
przygotowania ofert,
 przygotowanie i upowszechnienie materiałów dotyczących „najlepszych praktyk” na podstawie
doświadczeń z realizacji projektów PPP,
 doskonalenie kompetencji kadr administracji publicznej,
 analizę stanu rozwoju rynku PPP w Polsce.
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Ww. działania mają przyczynić się do podniesienia wiedzy, a także praktycznych umiejętności w zakresie
realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przedstawicieli administracji
centralnej i samorządowej, a także mają na celu, w dalszej perspektywie, wzrost liczby przedsięwzięć
realizowanych w tej formule w Polsce.
Zadania planowane w projekcie to:
cykl szkoleń regionalnych,
cykl szkoleń profilowanych,
cykl warsztatów specjalistycznych,
cykl krajowych wizyt studyjnych,
cykl szkoleń zagranicznych,
opracowanie standardów procedur/wytycznych w obszarze PPP,
upowszechnianie przykładów najlepszych praktyk,
opracowanie standardów postępowania w zakresie realizacji projektów partnerstwa publicznoprywatnego na podstawie udzielanego wsparcia,
 upowszechnianie wiedzy na temat PPP,
 analizy rynku PPP w Polsce.









Odbiorcy
Adresatami działań projektowych są instytucje administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.
Z kolei grupę docelową stanowią pracownicy jednostek administracji publicznej na szczeblu centralnym
i regionalnym, zajmujący się tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego i inwestycji oraz osoby, które
mogą lub będą się tą tematyką zajmować.
Realizatorzy
Projekt realizowany jest w następującym partnerstwie: Ministerstwo Rozwoju, Konfederacja Lewiatan
z Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Związek Miast Polskich ze Związkiem
Powiatów Polskich.
Czas realizacji
Wdrażanie projektu potrwa do 30 listopada 2019 roku.
Finansowanie
Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.
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Działania zrealizowane w 2017 roku
Związek Powiatów Polskich realizował głównie działania związane z upowszechnianiem modelu
partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
Jednym z tego typu działań było zorganizowanie panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Partnerstwo
publiczno-prywatne bez tajemnic”, który poprzedzał Zgromadzenie Ogólne ZPP. W ramach wykładu
poruszono takie zagadnienia jak:
 uwarunkowania prawne projektów PPP oraz rynek ze szczególnym uwzględnieniem efektywności
energetycznej i infrastruktury kubaturowej – prelegent: adw. Marcin Wawrzyniak,
 możliwości łączenia w ramach projektu środków unijnych i środków partnera prywatnego
(hybrydowe projekty PPP) oraz analizy przedrealizacyjne – prelegent: Krzysztof Wojtczak.
Spotkanie odbyło się 11 maja 2017 r. w sali konferencyjnej „Laguna” Hotelu Aquarius&Spa w Kołobrzegu,
ul. Kasprowicza 24.
Bezpośrednio po wykładzie, eksperci odpowiadali na pytania i udzielali indywidualnych porad.
Ponadto, w okresie sprawozdawczym Związek współuczestniczył w przygotowywaniu szkoleń
regionalnych poświęconych PPP, których celem było przybliżenie tematyki i procedur partnerstwa
publiczno-prywatnego osobom, które nie mają w tym zakresie doświadczenia. Cykl 16 szkoleń, po jednym
w każdym województwie, odbywał się w dwóch turach – wiosennej i jesiennej.
Podczas każdego szkolenia omawiane były zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP. Uczestnicy
zapoznali się z całym procesem realizacji projektu PPP, począwszy od wyboru źródeł finansowania
projektu, poprzez wykonanie analiz przedrealizacyjnych i wybór partnera prywatnego, a skończywszy na
podpisaniu umowy ze stroną prywatną. W trakcie spotkań kładziony był nacisk na praktyczne aspekty
interesujące pracowników sektora publicznego.
W okresie sprawozdawczym szkolenia te odbyły się:











8-9 czerwca 2017 r. w Rzeszowie (woj. podkarpackie),
15-16 maja 2017 r. w Gdańsku (woj. pomorskie),
29-30 maja 2017 r. w Poznaniu (woj. wielkopolskie),
5-6 czerwca 2017 r. w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie),
12-13 czerwca 2017 r. we Wrocławiu (woj. dolnośląskie),
19-20 czerwca 2017 r. w Opolu (woj. opolskie),
26-27 czerwca 2017 r. w Kielcach (woj. świętokrzyskie),
4-5 września 2017 r. w Lublinie (woj. lubelskie),
11-12 września 2017 r. w Łodzi (woj. łódzkie),
18-19 września 2017 r. w Zielonej Górze (woj. lubuskie),
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25-26 września 2017 r. w Białystoku (woj. podlaskie),
2-3 października 2017 r. w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie),
9-10 października 2017 r. w Katowicach (woj. śląskie),
16-17 października 2017 r. w Krakowie (woj. małopolskie),
23-24 października 2017 r. w Warszawie (woj. mazowieckie),
26-27 października 2017 r. w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie).

Źródło: ZMP

Szkolenia prowadził doświadczony zespół trenerski w składzie: Magdalena Wojciechowska – trener ds.
uwarunkowań prawnych PPP, Bartosz Korbus – trener ds. wymiaru finansowego PPP oraz Tomasz
Kayser i Mirosław Kruszyński – eksperci-praktycy samorządowi.
Każde spotkanie gromadziło wójtów, burmistrzów, skarbników, osoby merytorycznie zajmujące się
inwestycjami, prawników, specjalistów zamówień publicznych, dyrektorów szpitali, szefów spółek
komunalnych i innych.
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Szkolenia dały intensywny przekaz praktycznej wiedzy dotyczącej różnych aspektów partnerstwa
publiczno-prywatnego: od idei i zasadności stosowania tej formuły, poprzez uwarunkowania prawne
i finansowe, do samej procedury wyboru partnera prywatnego i realizacji umowy: wybór źródeł
finansowania projektu PPP, analiza przedrealizacyjna, wybór partnera prywatnego aż do etapu umowy ze
stroną prywatną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych.
Program zawierał również czas na indywidualne konsultacje z ekspertami.
Sumarycznie w tych szkoleniach wzięło udział 738 osób, reprezentujących 212 instytucji z całej
Polski.
Kolejnym elementem upowszechniającym PPP był wydawany przez Związek Powiatów Polskich
„Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”. W 2017 roku wydano trzy części tego periodyku.
Ukazywały się one raz na kwartał, a dystrybuowane były wśród uczestników szkoleń z zakresu PPP,
a także wśród jednostek samorządu terytorialnego.
W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich współuczestniczył także w przygotowywaniu
wyjazdów studyjnych poświęconych PPP, których celem było promowanie partnerstwa publicznoprywatnego. Cykl 7 wyjazdów realizowany jest od grudnia 2017 i potrwa do grudnia 2018 roku.
Pierwszym gospodarzem było miasto Płock, które 12 grudnia 2017 r. gościło uczestników projektu. Miasto
to z sukcesem wdraża projekt zatytułowany „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej
w Płocku”. To kompleksowe rozwiązanie dla 24 budynków – przedszkoli, szkół, budynków urzędu oraz
basenu miejskiego – wdrażane we współpracy z firmą Siemens. Realizacja inwestycji prezentowanej
podczas tej wizyty obejmowała zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej
obiektów użyteczności publicznej Gminy-Miasta Płock, mającej na celu zmniejszenie kosztów zużycia
energii cieplnej i elektrycznej, a także utrzymanie tych obiektów, zarządzanie źródłami i sieciami ciepła oraz
energii elektrycznej wewnątrz budynków w zakresie przeprowadzonej modernizacji przez okres 17 lat
obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zakres prezentowanej modernizacji
uwzględnia również prace remontowe oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach.
Wartość umowy opiewała na kwotę niemal 33 mln zł.
Wizyta zorganizowana została przez konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich.

Związek Powiatów Polskich kontynuował także swoją aktywność w analizie
możliwości pozyskania środków w ramach krajowych programów operacyjnych,
a także regionalnych – w obszarach akceptowanych przez Zarząd ZPP.
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ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
Siedziba:
Pałac Kultury i Nauki, 27 piętro, 00-901 Warszawa,
Plac Defilad 1, skr. poczt. 7, tel. 22 656 63 34, fax 22 656 63 34
Adres do korespondencji:
33-300 Nowy Sącz, skr. poczt. 119,
tel. 18 477 86 00, fax 22 477 86 11
e-mail: biuro@zpp.pl
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