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WSTĘP 
 

arząd Związku Powiatów Polskich ma zaszczyt przedstawić sprawozdanie ze 
swojej działalności za rok 2008. Był to dziesiąty rok działalności naszego 

Związku, a jednocześnie pierwszy rok III kadencji. 

rwające na początku roku wybory uzupełniające do organów Związku 
Powiatów Polskich nie przeszkodziły prowadzeniu codziennej, wytężonej 

pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.  

wiązek, w większym niż do tej pory stopniu, korzystał z dobrodziejstw 
programów unijnych, odważnie, zdecydowanie i profesjonalnie posługując 

się środkami w nich przewidzianym dla realizacji ważnych celów. Przykładem 
mogą być w tej mierze duże i znaczące projekty, realizowane przez nas w 2008 r. 
Główny z nich to realizowany wspólnie ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem 
Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych 
projekt zatytułowany „Budowania potencjału instytucjonalnego samorządów dla 
lepszego dostarczania usług publicznych mieszkańcom, organizacjom 
pozarządowym i przedsiębiorcom poprzez benchmarkingu usług, upowszech-
nianie stosowania dobrych praktyk i szkolenia pracowników administracji”, który 
będzie trwał do roku 2011. 

ealizowaliśmy nasze założenia programowe, przyjęte na poprzednim 
Zgromadzeniu. Związek Powiatów Polskich był w 2008 r. znacząco obecny  

w procesie legislacyjnym, w dyskusji na temat ochrony zdrowia. Naszymi gośćmi 
byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, my uczestniczyliśmy 
aktywnie w konsultacjach, komisjach parlamentarnych, zdecydowanie 
artykułując nasze stanowisko, zawsze broniące interesów społeczności lokalnych. 
Nasze działania skierowaliśmy też na wspieranie inicjatyw związanych z dalszą 
decentralizacją i wzmocnieniem samorządów oraz, co bardzo ważne, nad 
wspieraniem działań w kierunku uruchomienia dodatkowych środków 
przeznaczonych dla samorządów na realizację działań inwestycyjnych 
związanych z budową i modernizacją istniejących dróg lokalnych. Związek 
włączał się czynnie w korygowanie zmian w ustawach związanych z finansami jst 
oraz z edukacją. 

wiązek potrafił też skutecznie interweniować w sprawach doraźnych, jak 
uruchomienie środków z rezerwy subwencji oświatowej na rzecz kilkunastu 

samorządów, które poniosły straty w wyniku wadliwego działania Systemu 
Informacji Oświatowej, czy uruchomienie środków z części drogowej subwencji 
ogólnej na realizację na drogach powiatowych 100 projektów inżynieryjnych, 
głównie mostów. 

 swojej codziennej pracy Zarząd ZPP był wspierany aktywnie przez 
Konwenty Powiatów, które podejmowały liczne działania zmierzające do 

poprawy funkcjonowania samorządów powiatowych, a w razie potrzeby ostro 
protestowały, gdy działania centralnych organów ustawodawczych i rządu 
godziły w podstawy funkcjonowania samorządu. 
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SKŁAD ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH 
PREZES ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH 

Kazimierz Kotowski – Starosta Opatowski 

WICEPREZESI 

Robert Godek – Starosta Strzyżowski 

Marzena Kempińska – Starosta Świecki 

Andrzej Płonka – Starosta Bielski 

Marek Tramś – Starosta Polkowicki 

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU 

Zbigniew Deptuła – Starosta Makowski 

Jan Golonka – Starosta Nowosądecki 

Andrzej Jęcz – Starosta Kościański 

Ligia Krajewska – Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy 

Ryszard Kurp – Starosta Wolsztyński 

Henryk Lakwa – Starosta Opolski 

Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki 

Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski 

Józef Matysiak – Starosta Rawski 

Włodzimierz Pietroczuk – Starosta Hajnowski 

Józef Reszke – Starosta Wejherowski 

Zenon Rodzik – Starosta Opolski (lubelskie) 

Sławomir Snarski – Starosta Bielski (podlaskie) 

Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki 

Marek Szponar – Starosta Oławski 

Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński 
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SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU POWIATÓW 

POLSKICH 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ 

Michał Karalus – Starosta Pleszewski 

 

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ 

Szczepan Ołdakowski – Starosta Suwalski 

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ 

Jarosław Brózda – Starosta Bełchatowski 

Sławomir Jezierski – Starosta Elbląski 

Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski 

Ryszard Ożóg – Starosta Brzeski (małopolska) 

Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki 

Zygmunt Worsa – Starosta Świdnicki 

Zbigniew Żbikowski – Starosta Aleksandrowski 
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PRZEWODNICZĄCY KONWENTÓW POWIATÓW 
W roku 2008 przewodniczącymi Konwentów Powiatów byli: 

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego 
Cezary Przybylski - Starosta Bolesławiecki 

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Marzena Kempińska – Starosta Świecki 

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego 
Paweł Pikula – Starosta Lubelski 

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego 
Marek Cieślak – Starosta Żarski 

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego 
Andrzej Szymanek – Starosta Wieruszowski 

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego 
Jan Golonka – Starosta Nowosądecki 

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego 
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski 

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego 
Henryk Lakwa – Starosta Opolski 

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego 
Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki 

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego 
Franciszek Wiśniewski – Starosta Augustowski 

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego 
Janina Kwiecień – Starosta Kartuski 

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego 
Andrzej Płonka – Starosta Bielski 

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego 
Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski 

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Mirosław Pampuch – Starosta Olsztyński  

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego 
Wiesław Maszewski – Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki,  
od 9 października Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski 

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 
Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki 
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PROGRAM DZIAŁANIA ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH 

NA ROK 2008 
Prezentujemy oryginalny tekst uchwalony przez XI Zgromadzenie Ogólne ZPP: 

Najważniejszym zadaniem Związku będzie działanie na rzecz decentralizacji 
administracji publicznej, poprzez przekazywanie przez administrację centralną 
kolejnych zadań strukturom samorządowym i tworzenie mechanizmów 
zapewniających samorządom środki adekwatne do wykonywanych zadań. Wymagać 
to będzie współpracy z innymi korporacjami samorządowymi oraz sprawnego 
mechanizmu wymiany informacji i konsultacji pomiędzy członkami Związku Powiatów 
Polskich. 

Wykonując to zadanie, w roku 2008 Związek Powiatów Polskich realizował będzie 
także wszechstronne działania na rzecz obrony interesów samorządów powiatowych, 
z jednej strony kontynuując wcześniejsze i sprawdzone formy aktywności, a z drugiej 
podejmując kolejne inicjatywy wynikające z aktualnej sytuacji społecznej  i gospo-
darczej państwa.  

W roku 2008 stajemy u progu X-lecia usamorządowienia wspólnot powiatowych. 
Związek Powiatów Polskich podejmie więc starania, aby rzetelnie podsumować 
działalność samorządów powiatowych, także poprzez sporządzenie bilansu dokonań, 
zysków i strat w budowaniu samorządności lokalnej. Będziemy również prezentować 
te dokonania zarówno społeczeństwu, jak i przedstawicielom władzy uchwało-
dawczej, organizując seminaria, konferencje oraz poprzez publikacje prasowe  
i elektroniczne.  

W codziennej działalności Związku główny akcent położony będzie na problematykę: 

� wzmacniania roli samorządu powiatowego w systemie administracji publicznej,  
� wzmacniania potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej,  w tym 

przywrócenia powiatowej administracji zespolonej, której zwierzchnikiem 
powinien być starosta, 

� zapewnienia wpływu samorządów powiatowych na funkcjonowanie szpitali, 
� pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego oraz zapewnienia odpowiedniej roli powiatów  
w realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowej Strategii Spójności 
na lata 2007 – 2013, 

� finansowania dróg powiatowych, zarówno w kontekście bieżącego 
zarządzania, jak i realizacji projektów inwestycyjnych, 

� budowy społeczeństwa informacyjnego, 
� wspierania rozwoju e-Administracji, 
� budowy społeczeństwa obywatelskiego,  
� ochrony środowiska, a przede wszystkim wykorzystywania źródeł energii 

odnawialnych, 
� funkcjonowania systemu pomocy społecznej,  
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� bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania kryzysowego, 
� zapewnienia samorządom powiatowym dochodów adekwatnych do skali 

realizowanych zadań i kompetencji, 
� tworzenia ładu przestrzennego państwa, a szczególnie w kontekście zadań 

stojących przed służbami geodezyjnymi i nadzoru architektoniczno – 
budowlanego. 

 
 
Najistotniejsze przedsięwzięcia podejmowane przez Związek to: 
 

1. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących 
samorządów terytorialnych, pod kątem usprawniania działania administracji 
publicznej – przede wszystkim poprzez przekazywanie kolejnych zadań 
samorządom i tworzenie mechanizmów finansowych dla ich wykonania - oraz 
obrony interesów lokalnych wspólnot samorządowych,  
 

2. reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynaro-
dowym, a w szczególności: 

 
- aktywne działanie przedstawicieli Związku i udział w pracach 

legislacyjnych na forum: Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich, komitetów sterujących  
i monitorujących wdrażanie funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, 

- działanie przedstawicieli powiatów w Komitecie Regionów Unii 
Europejskiej oraz Radzie Europejskich Gmin i Regionów CEMR, 

- kontynuację współpracy z ogólnopolskimi organizacjami samorządu 
terytorialnego, 

- poszerzanie kontaktów międzynarodowych z organizacjami samorządo-
wymi krajów Unii Europejskiej 
 

3. propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań 
własnych i zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: 

 
- kontynuację organizacji konferencji szkoleniowo – informacyjnych 

poszczególnych grup zawodowych pracowników starostw powiatowych  
i urzędów miast na prawach powiatu, 

- realizację projektów zmierzających do wzmacniania potencjału 
instytucjonalnego administracji samorządowej, a w szczególności 
podnoszenia jakości kadr pracowników samorządowych, zarządzania 
usługami publicznymi, usprawnienia funkcjonowania starostw 
powiatowych, urzędów miast na prawach powiatu i powiatowej 
administracji zespolonej, 
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- realizację projektów teleinformatycznych skierowanych na budowę 
społeczeństwa informacyjnego, 

- tworzenie kolejnych forów skupiających przedstawicieli różnych 
środowisk działających w ramach samorządu powiatowego, 

- kontynuowanie dotychczasowych projektów i programów oraz realizacja 
kolejnych, a między innymi projektów zmierzających do podnoszenia 
potencjału instytucjonalnego samorządów powiatowych, sieć 
internetowa JST, projektów upowszechniania wiedzy o funduszach 
strukturalnych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 
samorządowych, projektów zmierzających do promowania korzystania 
ze źródeł energii odnawialnej w samorządach lokalnych, 

- podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia jawności  
i przejrzystości działania administracji publicznej, 

- monitorowanie systemu finansowania jednostek samorządu 
terytorialnego, 
 

4.  inspirowanie i podejmowanie inicjatyw mających wpływ na rozwój społecz-
ności powiatowych, a w szczególności poprzez: 

 
- podejmowanie problematyki informatyzacji powiatów i budowy społe-

czeństwa informacyjnego, tworzenia platformy informatycznej i tele-
informatycznej, wspierającej działalność samorządów powiatowych, 

- realizację projektów informatycznych promujących walory kulturowe, 
przyrodnicze i gospodarcze lokalnych wspólnot samorządowych, 

- kontynuowanie działań na rzecz integracji europejskiej, 
- poprawę stanu środowiska naturalnego i rozwój gospodarczy dzięki 

wykorzystywaniu źródeł energii odnawialnej,  
- podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,  
- tworzenie i współtworzenie podmiotów oraz instytucji wspierających 

samorządy powiatowe w realizacji ich zadań ustawowych i wykony-
waniu usług publicznych na rzecz mieszkańców, 

 
5. prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na 

celu rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin 
działalności samorządu terytorialnego, a w szczególności: 

 
- kontynuowanie działań analitycznych w oparciu o zaplecze eksperckie 

ZPP, 
- wspieranie samorządów powiatowych w pozyskiwaniu środków z fun-

duszy strukturalnych, monitorowania ich wydatkowania oraz rozliczania 
projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, 
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6. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, dotyczącej problematyki 
Związku i jego członków, 

 
7. wzmacnianie instytucjonalne struktur organizacyjnych i zaplecza instytucjo-

nalnego Związku Powiatów Polskich, a przede wszystkim poprzez:  
 

- usprawnienie funkcjonowania i rozszerzenie zakresu działania 
konwentów powiatów i komisji merytorycznych ZPP, 

- rozbudowę infrastruktury informatycznej ZPP, w tym także poprzez 
działania na rzecz  utworzenia międzynarodowej, wielofunkcyjnej sieci 
teleinformatycznej z udziałem Związku Powiatów Polskich. 
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XI ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU POWIATÓW 

POLSKICH 
W dniach 3 i 4 kwietnia 2008 r. odbyło się w Warszawie XI Zgromadzenie Ogólne 
Związku Powiatów Polskich. Było to Zgromadzenie sprawozdawcze, któremu 
towarzyszyły wybory uzupełniające do organów Związku. 

Podczas Zgromadzenia wręczono także puchary zwycięzcom Rankingów Najlepszych 
Powiatów, Miast na Prawach Powiatu oraz Gmin za rok 2007. 

Gośćmi Zgromadzenia Ogólnego ZPP byli m.in.: wicepremier Grzegorz Schetyna, 
wicepremier Waldemar Pawlak oraz Danuta Wawrzynkiewicz, która odczytała 
delegatom list od Prezydenta RP i Marian Zalewski, który odczytał list od Marka 
Sawickiego, ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Katarzyna Hall - minister Edukacji 
Narodowej, a także poseł Eugeniusz Grzeszczak, poseł Sławomir Neumann, poseł 
Jacek Bogucki, poseł Władysław Ortyl, poseł Grażyna Gęsicka, Marek Ziółkowski – 
wicemarszałek Senatu, sędzia Trybunału Stanu Kazimierz Barczyk, Andrzej 
Lubiatowski – Unia Metropolii Polskich, Bogdan Ciepielewski – Związek Województw 
RP, Edward Trojanowski - Związek Gmin Wiejskich, Rolf Derenbach – Powiaty 
Niemieckie, Mirosław Stańczyk, Alicja Zielińska - ministerstwo finansów, Olgierd 
Dziekoński – wiceminister infrastruktury, marszałek małopolski Marek Nawara, mjr 
Leszek Elas, Komendant Główny Straży Granicznej, Witold Płatek -prezes Centrum 
Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o., Wiesław Andrzej Szczepański, Marian 
Zalewski, Mirosława Wnuk, Czesława Rudzka – Lorens z NIK, Jan Ponulak, Bogdan 
Dombrowski, Bronisław Dutka. 

Delegaci przyjęli sprawozdanie prezesa Zarządu z działalności Zarządu za rok 2007 
oraz z wykonania budżetu Związku za rok 2007. Przyjęto także projekt budżetu 
Związku na rok 2008, założenia do programu działania Związku na rok 2008 i podjęto 
decyzję w sprawie podwyższenia wysokości składki członkowskiej.  

XI Zgromadzenie dokonało też wyboru nowego Prezesa Zarządu ZPP, którym został 
Kazimierz Kotowski – starosta opatowski oraz wyborów uzupełniających do 
zarządu ZPP i komisji rewizyjnej ZPP. 

 

STANOWISKA PRZYJĘTE PRZEZ XI ZGROMADZENIE OGÓLNE  
ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH 

XI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich odniosło się do wszystkich 
najważniejszych dla samorządu powiatowego i społeczności lokalnych zagadnień. 
Wyrazem tego były liczne stanowiska, przyjęte przez delegatów.  

Tak więc przyjęto następujące stanowiska: 

� w sprawie Polski samorządowej i zdecentralizowanej, 
� w sprawie restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
�  

� w sprawie poszerzenia zakresu kompetencji samorządów powia-
towych, 

�  
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� w sprawie finansowania domów pomocy społecznej, 
� w sprawie standardów w domach pomocy społecznej, 
�  

� w sprawie systemu Centrów Powiadamiania Ratunkowego, 
�  

� w sprawie konieczności zniesienia opłat za częstotliwości radiowe  
w przypadku ich wykorzystywania przez samorządy do realizacji 
zadań związanych z budową infrastruktury służącej rozwojowi 
komunikacji elektronicznej, 

�  

� w sprawie szkół artystycznych, 
� w sprawie założeń polityki prorodzinnej państwa, 
�  

� w sprawie rozwoju terenów wiejskich, 
�  

� w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu  
w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, 

�  

� w sprawie uporządkowania i modernizacji sieci dróg, 
� w sprawie zagrożenia możliwości wykonywania zadań z dziedziny 

geodezji, 
�  

� w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu, 
�  

� w sprawie subwencji oświatowej, 
� w sprawie realizacji zadań finansowanych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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WYBRANE STANOWISKA I DOKUMENTY  
ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH 
 

Data Stanowisko/dokument 

14 stycznia w sprawie projektu wyłączenia samorządów powiatowych z grona 
organów założycielskich dla szpitali 

21 kwietnia w sprawie konieczności niezwłocznego przystąpienia do realizacji 
zobowiązań Polski w zakresie wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych do 2020 r. i możliwości wspierania tych działań w ramach 
kampanii „Zielona Energia 2008+” 

14 lipca w sprawie wystąpienia o podjęcie działań porządkujących w zakresie 
zarządzania majątkiem Skarbu Państwa 

14 lipca w sprawie propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości likwidacji w nie-
których Sądach Rejonowych wydziałów ksiąg wieczystych 

18 sierpnia w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów, w dniu 12 sierpnia br., 
uchwały zmieniającej program wieloletni pod nazwą: "Wzmocnienie 
bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli" 

26 sierpnia w sprawie proponowanych zmian do przepisów dotyczących rejestracji  
i oznaczania pojazdów 

29 sierpnia w sprawie centralizacji Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym 

26 września w sprawie projektu ustawy o systemie oświaty 

26 września w sprawie projektu ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek 
samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz zmianie niektórych 
innych ustaw 

26 września w sprawie przywrócenia możliwości organizowania robót publicznych 
przez powiaty 

26 września w sprawie konieczności pilnej nowelizacji Rozporządzenia MTiGM z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 43) 
oraz Rozporządzenia MTiGM z dn. 30 maja 2000 r. w celu umożliwienia 
inwestorom uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych 
polegających na poprawie parametrów technicznych dróg i związanych 
z nimi obiektów inżynierskich w istniejącym pasie drogowym 

26 września w sprawie projektu ustawy o funduszu sołeckim 

14 października w sprawie przyznania gminom i powiatom środków z rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej 

14 października w sprawie planowanych zmian w strukturze Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej 

20 listopada w sprawie włączenia Policji do administracji zespolonej na szczeblu 
powiatu 
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27 listopada w sprawie projektów tworzenia kolejnych miast na prawach powiatu 

27 listopada w sprawie opłat za przejazd pojazdów ponadnormatywnych po drogach 
samorządowych 

27 listopada w sprawie zmiany algorytmu naliczania subwencji oświatowej na prowa-
dzenie szkól zawodowych 

15 grudnia w sprawie kontraktowania świadczeń z zakresu lecznictwa szpitalnego 
na rok 2009 

16 grudnia w sprawie zmian w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymia-
nie gruntów 
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POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH 
W roku 2008 odbyło się jedenaście posiedzeń Zarządu Związku Powiatów Polskich – 
pięć stacjonarnych i sześć internetowych. 

 

POSIEDZENIE INTERNETOWE 1@/2008 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 
1. Odpowiedź Ministra Finansów na Stanowisko ZPP w sprawie braku 

zrekompensowania powiatom utraconych dochodów w związku z wprowa-
dzeniem ulgi prorodzinnej. 

2. Przyjęcie Stanowiska w sprawie projektu wyłączenia samorządów 
powiatowych z grona organów założycielskich dla szpitali. 

3. Materiały od p. Jacka Stolarczyka, Dyrektora Projektu „Europejska Akademia 
Samorządowa”: 
a) protokół uzgodnień z ostatniego posiedzenia Komitetu Sterującego, 
b) projekt wystąpienia do Prezesa RM D. Tuska w sprawie Debaty dotyczącej 

Rozwoju Polski Wschodniej, 
c) opis projektu IPES - jako materiał wstępny do przygotowaniu wniosku  

o współfinansowanie z Funduszy Unijnych. 
4.  Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST,   

które odbyło się 18 stycznia br. 
5. Projekty pism organizacyjnych dot. XI ZO ZPP: 

a) projekt porządku obrad XI Zgromadzenia Ogólnego ZPP, 
b) formularz zgłoszenia - do akceptacji. 

6. Materiały jakie zostały przekazane uczestnikom konferencji "Biały Szczyt", 
która miała miejsce w poniedziałek 21 stycznia br. w Warszawie - do wiado-
mości. 

7. Projekty nowych regulaminów dotyczących Rankingu ZPP. 
8. Propozycje ZPP zmian do ustawy o samorządzie powiatowym i gminnym. 
9. Propozycje ZPP zmian do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, będące 

Stanowiskiem Rady Forum Geodetów Powiatowych ZPP  z prośbą o zatwier-
dzenie. Jednocześnie wnosimy o wyłączenie z wersji ostatecznej, propozycji 
przekazania kompetencji starosty wynikających z ustawy  z dnia 6 marca 1982 
r. o scalaniu i wymianie gruntów marszałkom województw.  

10. Projekt Uchwały w sprawie przedstawicieli ZPP do KR UE.  
11. Stanowisko XIV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w konsul-

tacjach na temat przyszłości polityki spójności po roku 2013 - do wiadomości. 
12. Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na stanowisko ZPP z 14 grudnia 2007 r.  

w sprawie projektu wyłączenia samorządów powiatowych z grona organów 
założycielskich dla szpitali - do wiadomości. 
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13. Projekt "Koncepcji systemu zgłoszeń ratunkowych", przesłany przez  Andrzeja 
Płonkę, Wiceprezesa Zarządu. 

14. Projekt  porozumienia o współpracy między Ogólnopolską Izbą Gospodarczą     
Wyrobów Medycznych POLMED a Związkiem Powiatów Polskich w sprawie  
deklaracji przemysłu. 

15. Projekt deklaracji współpracy przy realizacji projektu Cyfrowa Gmina/Cyfrowy 
Powiat oraz  opis projektu. 

16. Projekt Sprawozdania z działalności ZPP w 2007 roku. 
17. Projekt założeń do programu działania ZPP  na rok 2008. 
18. Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,  

Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, które odbyło się 25 lutego br. - 
do wiadomości. 

19. Projekt porozumienia o wsparciu kampanii edukacyjno medialnej 
Populacyjnego Programu Zdrowotnego profilaktyki i wczesnego wykrywania 
raka szyjki macicy i Populacyjnego Programu wczesnego wykrywania raka 
piersi pomiędzy NFZ a ZPP. 

20. Projekt Sprawozdania z wykonania budżetu ZPP w 2007 roku. 
21. Projekt  "Projektu budżetu ZPP na 2008 rok". 
22. Informację z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspól-

nej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się  12 marca 2008 r.  
w Warszawie. 

 

POSIEDZENIE 2/2008 

W porządku obrad były: 
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Nr 9/07, Nr 10@/07, Nr 1@08 oraz 

materiałów przyjętych podczas posiedzeń internetowych. 
2. XI Zgromadzenie Ogólne ZPP – uzgodnienia organizacyjne. 
3. Informacja o działaniach rządu na rzecz decentralizacji zadań i finansów 

publicznych – Marek Wójcik, Zastępca Dyrektora Biura ZPP. 
4. Informacja o przebiegu prac „Białego Szczytu” – Sekretarz Generalny ZPP 

Rudolf Borusiewicz, członek Komitetu Sterującego. 
5. Informacja na temat przebiegu prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 
6. Uzgodnienia dotyczące punktów 13, 14 i 15 internetowego Zarządu Nr 1@/08: 

a) projekt "Koncepcji systemu zgłoszeń ratunkowych", przesłany przez   
p. Andrzeja Płonkę, Wiceprezesa Zarządu, 

b) projekt  porozumienia o współpracy między Ogólnopolską Izbą 
Gospodarczą     Wyrobów Medycznych POLMED a Związkiem Powiatów 
Polskich w sprawie  deklaracji przemysłu, 

c) projekt deklaracji współpracy przy realizacji projektu Cyfrowa 
Gmina/Cyfrowy Powiat. 
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7. Korespondencja, sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 

POSIEDZENIE INTERNETOWE 3@/2008 

Tematy posiedzenia były następujące: 

1. Informacja z  posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa 
KWRiST. 

2. Projekt Raportu końcowego z realizacji ePolski,  Zespołu ds. Społeczeństwa 
Informacyjnego KWRiST. 

3. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,  
Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, które odbyło się 17 marca br. 

4. Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST, 
które odbyło się 12 marca br. 

5. Zaproszenie p. Marzeny Kempińskiej, Wiceprezes Zarządu ZPP  na prezentacje 
dobrych praktyk w zakresie przekształceń zakładów opieki zdrowotnej  
w Polsce, przygotowane przez roboczy zespół ZPP ds. ochrony zdrowia  
i polityki społecznej.  

6. Projekty stanowisk na XI ZO ZPP w sprawie: 
a) poszerzenia zakresu kompetencji samorządów powiatowych, 
b) zmian ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 
c) realizacji zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, 
d) subwencji oświatowej, 
e) opłaty za wydanie karty pojazdu, 
f) szkół artystycznych 

7. Projekt uchwały na XI ZO ZPP w sprawie zmiany Uchwały nr I/7/99  
I Zgromadzenia Ogólnego ZPP w sprawie wysokości i terminu płatności 
składek członkowskich z dnia  28 maja 1999 r. (z poźn. zm.). 

8. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpie-
czeństwa Obywateli KWRiST, które odbyło się 19 marca br. 

9. Projekty stanowisk na XI ZO ZPP w sprawie: 
a) rozwoju terenów wiejskich, 
b) założeń polityki prorodzinnej państwa, 
c) standardów w domach pomocy społecznej, 
d) Polski samorządowej i zdecentralizowanej, 
e) zagrożenia możliwości wykonywania zadań z dziedziny geodezji, 
f) zmiany ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 
jednostek samorządu terytorialnego. 

10. Projekt  porozumienia o współpracy między Ogólnopolską Izbą Gospodarczą 
Wyrobów Medycznych   POLMED a Związkiem Powiatów Polskich. 
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11. Projekty stanowisk na XI ZO ZPP w sprawie: 
a) restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
b) uporządkowania i modernizacji sieci dróg. 

12. Projekt Raportu  na XI ZO ZPP - "Analiza systemu finansów publicznych". 
13. Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego z 28 marca. 

 

POSIEDZENIE 4/2008 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Nr 2/08 i Nr 3@08 oraz materiałów 
przyjętych podczas posiedzenia internetowego. 

2. XI Zgromadzenie Ogólne ZPP – uzgodnienia organizacyjne. 
3. Korespondencja, sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

POSIEDZENIE INTERNETOWE 5@/2008 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami na ra-

chunkach bankowych Związku Powiatów Polskich. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 
3. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 

Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, które odbyło się 14 kwietnia br. 
-  do wiadomości. 

4. Przyjęcie stanowiska w sprawie konieczności niezwłocznego przystąpienia do 
realizacji zobowiązań Polski w  zakresie wykorzystana energii ze źródeł 
odnawialnych do 2020 r. i możliwości wsparcia tych działań w ramach 
kampanii „Zdrowa Energia 2008+”.  

5. Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa 
Obywateli KWRiST, które  odbyło się 15 kwietnia br. w Warszawie. 

6. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST, 
które odbyło się 16 kwietnia br. 

7. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 
KWRiST, które odbyło się 25 kwietnia br. 

8. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa 
KWRiST, które odbyło się 29 kwietnia br. 

9. Informacja o spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego dotyczącym 
efektywnego wdrażania środków UE. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 
11. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu  KWRiST, 

które odbyło się 22 kwietnia br. 
12. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpie-

czeństwa Obywateli KWRiST, które odbyło się 13 maja br. 
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13. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, które odbyło się 12 maja br. 

14. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, 
które odbyło się 21 maja br. 

15. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych, które 
odbyło się 16 maja br. 

16. Życzenia  z okazji Święta Samorządu Terytorialnego, otrzymane od Federacji 
Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej  
w Polsce. 

17. Stanowisko Konwentu Starostów i Wicestarostów Lubuskich w sprawie  
reformy służby zdrowia. 

18. Zaproszenie  na konferencję organizowaną przez  Europejskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych  nt. "Wdrażania dyrektywy 2002/91/we Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy z dn. 16 grudnia 2003 r. w sprawie certyfikacji 
energetycznej budynków".  

19. Pisma dotyczące przedsięwzięcia związanego z przypadającą w 2009 roku 
dziesiątą rocznicą powstania powiatów w Polsce i 10-lecia Związku Powiatów 
Polskich: 

a) projekt umowy o współpracy z wydawnictwem MaxMedia, 
b) projekt listu intencyjnego do starostw. 

20. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpie-
czeństwa Obywateli KWRiST, które odbyło się 10 czerwca  br. 

21. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, które odbyło się 11 czerwca br. 

22. Projekty ustaw, które będą opiniowane przez Zespół ds. Ustrojowych KWRiST. 
23. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

KWRiST, które odbyło się 17 czerwca br. 
24. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST,  

które odbyło się 19 czerwca br.  
25. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Systemu Finansów KWRiST, które 

odbyło się 23 czerwca br. 
26. Informacja z posiedzenia  Zespołu Ustrojowego KWRiST, które odbyło się  

23 czerwca br. 
27. Korespondencja od  p. Wacława Strażewicza, Starosty Giżyckiego zawierającą  

interpelację p. poseł Beaty Bublewicz w sprawie zwiększenia nakładów 
finansowych z budżetu państwa na remonty dróg powiatowych  wraz z odpo-
wiedzią p. Zbigniewa Rapciaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury.  

28. Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. 
29. Pismo od p. Grzegorza Urbana, Prezesa Zarządu Twigger SA, Koordynatora 

Projektu Europejska Akademia Samorządowa dotyczące projektu "Akademia 
Samporządowa XXI w (@S21w)  oraz zawierające wstępną koncepcję nowego 
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projektu na Konkurs otwarty nr 2/POKL/5.2.1/2008 "Wzmacnianie zdolności 
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa 
miejscowego oraz aktów administracyjnych". 

30. Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego. 
31. Kopia  treści artykułu zamieszczonego w Gazecie Prawnej (GP) z dnia 2 lipca 

br. zawierającego wykonaną przez GP analizę wpływu zmian stawek PIT na 
dochody jednostek samorządu terytorialnego (informacja ta obrazuje problem 
znacznej utraty dochodów jst). 

 

POSIEDZENIE 6/2008 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Nr 4/08 i Nr 5@08 oraz materiałów 

przyjętych podczas posiedzenia internetowego. 
2. Opinia ZPP w sprawie Ustawy o rozwoju miast w centrach obszarów 

metropolitalnych. 
3. Opinia ZPP w sprawie Ustawy „Kompetencyjnej”. 
4. Informacja o naborze uczestników na II cykl szkoleń w ramach projektu 

„Budowanie potencjału instytucjonalnego dla lepszego dostarczania usług 
publicznych”. 

5. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów powiatów -  
aktualna sytuacja i perspektywa przyszłości. 

6. Zasady finansowania rodzinnych domów dziecka – podjęcie stanowiska. 
7. Propozycje Ministra Zdrowia w sprawie zmian w systemie zdrowia,  

a w szczególności w kontekście finansowania ZOZ -ów i ich oddłużania. 
8. Omówienie koncepcji organizacji Mistrzostw Polski Sztafet Powiatowych  

w biegu 24-godzinnym. 
9. Korespondencja, sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 
POSIEDZENIE INTERNETOWE 7@/2008 

Porządek obrad siódmego, internernetowego posiedzenia Zarządu obejmował 
następujące zagadnienia: 
 

1. Informacja z  posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 
KWRiST. 

2. Przyjęcie stanowiska w sprawie wystąpienia o podjęcie działań porządkujących 
w zakresie zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. 

3. Informacja z posiedzenia  Zespołu  Ustrojowego KWRiST. 
4. Przyjęcie stanowiska w sprawie propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości 

likwidacji w niektórych Sądach Rejonowych wydziałów ksiąg wieczystych. 
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5. Podziękowanie od p. Józefa Krzyworzeki, Starosty Krakowskiego za przesłanie 
informacji niezbędnych do przygotowania opinii prawnej w sprawie wykładni 
art. 87 ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jst wraz z  opinią 
prawną. 

6. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.  

7. Informacje z   pierwszego zgromadzenia krajowych organizacji samorządów 
lokalnych średniego szczebla (z krajów europejskich). 

8. Informacja na temat konkursu PO KL od  p. Grzegorza Urbana, Prezesa 
TWIGGER S.A. 

9. Informacja z posiedzenia  Zespołu  Ustrojowego KWRiST. 
10. Informacja ze wspólnego  posiedzenia Zespołu Ustrojowego oraz Zespołu ds. 

Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie utraty członkostwa w Związku Powiatów Polskich 

- Miasto Lublin. 
12. Przyjęcie koncepcji I Mistrzostw Polski Sztafet Powiatowych. 
13. Przyjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów, w dniu 12 

sierpnia br., uchwały zmieniającej program wieloletni pod nazwą 
„Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli”. 

14. Przyjęcie stanowiska w sprawie proponowanych zmian do przepisów 
dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów. 

15. Przyjęcie stanowiska w sprawie centralizacji Funduszu Gospodarki Zasobami 
Geodezyjnymi i Kartograficznymi. 

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

17. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. 

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

19. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu  KWRiST. 
20. Informacja z posiedzenia  doraźnego Zespołu ds. Wzmocnienia Potencjału 

Administracji Samorządowej KWRiST. 
21. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego 

KWRiST. 
 

POSIEDZENIE 8/2008 

Szczegółowy porządek obrad wyglądał następująco: 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Nr 6/08 i Nr 7@08 oraz materiałów 

przyjętych podczas posiedzenia internetowego. 
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3. Projekty ustaw o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę  
o finansach publicznych, dyskusja, przyjęcie stanowiska ZPP. 

4. Projekt ustawy o polityce miejskiej, współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego i zmianie innych ustaw - dyskusja, przyjęcie stanowiska ZPP.  

5. Projekt ustawy o funduszu sołeckim -  dyskusja, przyjęcie stanowiska ZPP.  
6. Projekty ustaw: o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej - dyskusja, przyjęcie stanowiska ZPP.  

7. Przyjęcie stanowiska w sprawie wsparcia uchwały Rady Ministrów z dnia 12 
sierpnia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pod nazwą: „Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 
obywateli”. 

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw - dyskusja, przyjęcie stanowiska ZPP. 

9. Informacja nt. przebiegu procesu legislacyjnego dotyczącego zespolenia na 
szczeblu powiatowym Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

10. Informacja nt. Rządowego programu modernizacji dróg lokalnych i regio-
nalnych. 

11. Dyskusja nad Opinią Grupy Samorządowej Parlamentarnego Zespołu d.s. 
Energetyki w sprawie przedstawionych do konsultacji przez Ministerstwo 
Gospodarki dokumentów: "Polityka energetyczna Polski – Strategia do 2030 
roku” oraz „Tezy do  dyskusji nad polityką energetyczną Polski do roku 2030”. 

12. Sprawozdanie z wykonania budżetu ZPP w pierwszym półroczu 2008 r. 
13. Obchody dziesięciolecia funkcjonowania powiatów i ZPP – informacja o propo-

zycjach, dyskusja. 
14. Informacja o realizacji projektu „Wirtualny kraj”. 
15. Uwagi p. Jana Golonki, Starosty Nowosądeckiego do  zapisów w ustawie  

z dnia 11 sierpnia 2001 r. - o szczególnych zasadach odbudowy, remontów  
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
działań żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906)  – dyskusja, przyjęcie stanowiska. 

16.  Informacja o inicjatywie „Szkoły Obywateli”. 
17.  Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

POSIEDZENIE INTERNETOWE 9@/2008 

W porządku obrad znalazły się następujące zagadnienia: 
1. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu ustawy o systemie oświaty. 
2. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu ustawy o funduszu sołeckim. 
3. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu ustawy o polityce miejskiej i współ-

pracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz zmianie 
niektórych innych ustaw.  
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4. Przyjęcie stanowiska w sprawie przywrócenia możliwości organizowania robót 
publicznych przez powiaty. 

5. Przyjęcie stanowiska w sprawie konieczności pilnej nowelizacji Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 43) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735) w celu umożliwienia inwestorom 
uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na 
poprawie parametrów technicznych dróg i związanych z nimi obiektów 
inżynierskich w istniejącym pasie drogowym. 

6. Informacja z  posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 
KWRiST, które odbyło się 11 września br. 

7. Informacja z posiedzenia  Zespołu Ustrojowego KWRiST, które odbyło się 29 
września br. 

8. Przyjęcie stanowiska w sprawie przyznania gminom i powiatom środków  
z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 

9. Przyjęcie stanowiska w sprawie planowanych zmian w strukturze Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 

10. Pismo  do p. Jolanty Orlińskiej, Głównego Geodety Kraju oraz Opinię ZPP 
dotyczącą projektu Rozporządzenia MZ w sprawie zakresu koniecznych badań 
lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności 
do uprawiania określonych dyscyplin sportu przez dzieci i młodzież do 
ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem 
życia  Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej  
i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST, które  odbyło się 15 kwietnia br.  
w Warszawie. 

11. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego 
KWRiST, które odbyło sie 14 października br. 

12. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpie-
czeństwa Obywateli KWRiST, które odbyło sie 21 października br. 

13. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 
KWRiST, które odbyło sie 21 października br. 

14. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, które odbyło sie 20 października 
br. 

15. Pismo z  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji   w sprawie 
publicznej debaty na temat Policji oraz kształtu nowej ustawy regulującej jej 
funkcjonowanie. 

16. Pismo z  Ministerstwa Sportu i Turystyki  informujące o przyjęciu przez Radę 
Ministrów  dokumentu rządowego "Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku".  
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17. Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 51/07 Zarządu II kadencji 
Związku Powiatów Polskich z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie delegowania 
przedstawicieli ZPP do stałych konferencji współpracy w zakresie spraw 
objętych ustawą z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju. 

18. Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 
r. wraz z projektami aktów wykonawczych. 

19. Odpowiedź z MPiPS na zgłoszone przez Zespół ds. Ustrojowych KWRiST uwagi 
do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego. 

20. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST, 
które odbyło się 28 października br. 

21. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, 
które odbyło się 4 listopada br. 

22. Informacja z posiedzenia  Zespołu ds. Wzmocnienia Potencjału Administracji 
Samorządowej KWRiST, które odbyło się 12 listopada br. 

23. Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST, 
które odbyło się 17 listopada br. 

24. Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 
KWRiST, które odbyło się 18 listopada br. 

25. Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, które odbyło się 14 listopada br. 

 

POSIEDZENIE 10/2008 

Na ostatnim stacjonarnym posiedzenie w 2008 r. Zarząd zrealizował następujący 
porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Nr 8/08 i Nr 9@08 oraz materiałów 
przyjętych podczas posiedzenia internetowego. 

2. Informacja na temat przebiegu procesu legislacyjnego dotyczącego pakietu 
ustaw zdrowotnych oraz dyskusja na temat propozycji Ministerstwa Zdrowia  
w sprawie decentralizacji Narodowego Funduszu Zdrowia. 

3. Informacja na temat zasad kontraktowania świadczeń przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia w 2009 roku, Pan Jacek Grabowski Wiceprezes NFZ. 

4. Opinia Zarządu w sprawie propozycji strategicznych zmian w systemie pomocy 
społecznej. 

5. Opinia Zarządu w sprawie propozycji Ministerstwa Infrastruktury dotyczącej 
rekompensaty samorządom powiatowym kosztów realizacji nowych zadań 
m.in. z zakresu rejestracji pojazdów i kierowców. 

6. Informacja na temat zasad rozdysponowania środków z rezerwy subwencji 
ogólnej w 2009 roku na projekty drogowe. 

7. Stanowisko Zarządu w sprawie projektu sejmowej komisji nadzwyczajnej 
„Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, 
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dotyczącego usprawnienia procedur wydawania zezwoleń na przejazd 
pojazdów nienormatywnych, w tym ustalenia opłat za przejazd tego typu 
pojazdów po drogach samorządowych. 

8. Opinia Zarządu w sprawie kosztów tworzenia Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz propozycji  Głównego Geodety Kraju 
zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne  
i kartograficzne oraz w projekcie ustawy o Infrastrukturze informacji 
przestrzennej.      

9. Stanowisko Zarządu nt. projektu rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. 

10. Stanowisko Zarządu w sprawie propozycji Ministerstwa Finansów dotyczących 
wprowadzenia nowych wskaźników limitujących spłatę zobowiązań jednostek 
samorządu terytorialnego. 

11. Powiat a miasto na prawach powiatu. Informacja na temat propozycji w tym 
zakresie. 

12. Korespondencja, sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 

POSIEDZENIE INTERNETOWE 11@/2008 

Przedmiotem obrad było: 
1. Przyjęcie stanowiska w sprawie  projektów tworzenia kolejnych miast  

na prawach powiatu. 
2. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu ustawy o finansach publicznych. 
3. Przyjęcie stanowiska w sprawie opłat za przejazd pojazdów ponad-

normatywnych po drogach samorządowych. 
4. Przyjęcie stanowiska w sprawie zmiany algorytmu naliczania subwencji 

oświatowej na prowadzenie szkól zawodowych. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego 

Biura Związku Powiatów Polskich, struktury organizacyjnej oraz ilości etatów.  
6. Projekty pism  w sprawie odwołania, planowanego na 16 grudnia, Forum 

Geodetów Powiatowych. 
7. Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które 

odbyło się 9 grudnia br. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami  

na rachunkach bankowych Związku Powiatów Polskich.  
9. Przyjęcie stanowiska  w sprawie kontraktowania świadczeń z zakresu 

lecznictwa szpitalnego na rok 2009. 
10. Przyjęcie stanowiska  w sprawie zmian w ustawie z dnia 26 marca 1982 r.  

o scalaniu i wymianie gruntów. 
11. Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa 

Obywateli  KWRiST,  które odbyło się 15 grudnia br. 
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12. Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST,  
które odbyło się  16 grudnia br.  

13. Odpowiedź  Ministra Infrastruktury  na  Stanowisko ZPP z 14 lipca 2008 r.  
w sprawie wystąpienia o podjęcie działań porządkujących w zakresie 
zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. 

14. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Powiatów 
Polskich na 2009 rok. 

15. Przyjęcie Apelu Związku Powiatów Polskich do Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Powiatów 
Polskich na rok 2008. 
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PRACE KONWENTÓW POWIATÓW 
Konwenty Powiatów spotykały się bardzo często, podejmując najistotniejsze dla 
danego regionu problemy. Dzięki ich działalności następuje integracja środowisk 
samorządowych szczebla powiatowego wokół rozwiązywania najistotniejszych 
problemów, w tym ochrony zdrowia, funkcjonowania regionu. Ważnym zadaniem 
Konwentów był udział w procesie tworzenia i konsultacji Regionalnych Programów 
Operacyjnych. 

W posiedzeniach konwentów brali udział członkowie Zarządu ZPP oraz pracownicy 
Biura, przekazując potem podejmowane stanowiska na forum ogólnopolskim oraz 
podejmując działania w celu realizacji zgłoszonych tam postulatów. Przewodniczący 
konwentów brali także regularnie udział w posiedzeniach Zarządu Związku Powiatów 
Polskich. 

Poszczególne konwenty podjęły wiele stanowisk w sprawach bieżących. Praca 
Konwentów stanowi duże wsparcie dla Zarządu ZPP, a podejmowane przez Konwenty 
stanowiska często stanowią bodziec i inspirację do działań na rzecz zmiany przepisów 
i wysuwania postulatów pod adresem strony rządowej przez Związek Powiatów 
Polskich. 
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KOMISJE PROBLEMOWE I ZESPOŁY MERYTORYCZNE 
Komisje Problemowe Związku Powiatów Polskich pracują w trybie konsultacji 
internetowych. W ciągu roku za pośrednictwem internetu ich członkowie zaopiniowali 
kilkaset projektów aktów prawnych – ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów 
dotyczących samorządu terytorialnego, szczególnie funkcjonowania powiatów. Dzięki 
aktywności członków komisji problemowych ZPP zgłaszane są propozycje zmian  
w aktach prawa regulujących działanie samorządu powiatowego. 

Po X Zgromadzeniu Ogólnym ZPP dokonano reorganizacji struktury Komisji 
Problemowych, dostosowując ją do struktury Zespołów Problemowych Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Powołano następujące Komisje: 

� Komisja do spraw Polityki Europejskiej,  
� Komisja do spraw Systemu Finansów Publicznych,  
� Komisja do spraw Edukacji i Sportu,  
� Komisja do spraw Kultury,  
� Komisja do spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,  
� Komisja do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz 

Środowiska,  
� Komisja do spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli,  
� Komisja do spraw Obszarów Wiejskich Wsi i Rolnictwa,  
� Komisja do spraw Społeczeństwa Informacyjnego (komisja doraźna). 

Oprócz komisji Zarząd uchwałą nr 10/07 z dnia 8 maja 2007 r. powołał Robocze 
Zespoły Merytoryczne Związku Powiatów Polskich w liczbie dziewięciu. W skład 
każdego zespołu wchodzą: członkowie Zarządu ZPP zajmujący się szczególnie daną 
dziedziną, przedstawiciele ZPP w odpowiednim Zespole Roboczym Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego, przewodniczący odpowiedniej komisji proble-
mowej ZPP, przewodniczący forum związanego z zagadnieniami właściwymi dla zes-
połu oraz desygnowani do pomocy pracownicy Biura ZPP. 

Do zadań Komisji Związku należy: opracowywanie projektów stanowisk Związku  
w sprawach objętych zakresem ich działania, w tym zwłaszcza kierowanych do nich 
przez Zarząd Związku do zaopiniowania projektów ustaw, aktów wykonawczych  
i innych materiałów; podejmowanie spraw i problemów z zakresu działania komisji na 
wniosek członków Związku Powiatów Polskich, opracowywanie w tych sprawach 
projektów stanowisk Związku i wniosków pod adresem Zarządu Związku; 
występowanie do Zarządu z wnioskami o podjęcie lub zlecenie wykonania ekspertyz, 
analiz i innych opracowań z zakresu działania komisji. 

Członkami Komisji ZPP są głównie pracownicy starostw powiatowych. Pracują oni  
w Komisjach tematycznie bliskich ich obowiązkom wynikającym z pracy  
w konkretnych wydziałach starostwa. Udział w pracach Komisji jest dobrowolny. 
Składy Komisji są otwarte i nadal można zgłaszać osoby chętne do wzięcia udziału  
w ich pracach. 
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KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego działa na podstawie Ustawy  
z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz 
o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej 
(Dz. U. z dnia 23 maja 2005 r.) oraz zgodnie z Regulaminem Prac Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

KWRiST z reguły odbywa swoje posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu, a na 
każdym opiniuje przynajmniej od 60 do 120 aktów prawnych. Przede wszystkim 
jednak praca Komisji odbywa się w Zespołach Problemowych. 

Związek Powiatów Polskich współpracuje na forum Komisji z innymi korporacjami 
samorządowymi. Efektem tej współpracy są także liczne ekspertyzy, powstające na 
potrzeby rzetelnego i zgodnego z rozwojem wspólnot lokalnych opiniowania 
przedstawianych przez stronę rządową aktów prawnych. Pozwala to na skuteczne 
reprezentowanie samorządów powiatowych. 

Przedstawicielami Związku Powiatów Polskich w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego są Andrzej Jęcz – Starosta Kościański oraz Andrzej Wąsik – 
Starosta Wrocławski. Oprócz naszych stałych przedstawicieli, w posiedzeniach 
Komisji uczestniczą: Rudolf  Borusiewicz, Sekretarz Generalny ZPP oraz Marek 
Wójcik, zastępca Dyrektora Biura ZPP, a także Ludwik Węgrzyn – ekspert ZPP, w celu 
przedstawienia szczegółowych zagadnień dotyczących głównych nurtów działalności 
Związku Powiatów Polskich. 

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich w Zespołach Komisji Wspólnej Rządu  
i Samorządu Terytorialnego: 

Zespół ds. Polityki Europejskiej 
Jan Grabkowski – Starosta Poznański 
Ligia Krajewska – Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy 

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych 
Walery Czarnecki – Starosta Lubański 

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu 
Cezary Przybylski – Starosta Bolesławiecki 
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski 
Marek Cieślak – Starosta Żarski 

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 
Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki 
Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki 
Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski 
Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska 
Marek Wójcik – Zastępca Dyrektora Biura ZPP 
Andrzej Zieliński – Starosta Żywiecki 
Robert Godek – Starosta Strzyżowski 
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Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli 
Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski 
Józef Reszke – Starosta Wejherowski 
Jan Golonka – Starosta Nowosądecki 
Zbigniew Żbikowski – Starosta Aleksandrowski 

Zespół ds. Obszarów Wiejski, Wsi i Rolnictwa 
Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski 
Jacek Pająk – Starosta Bocheński 

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego 
Rudolf Borusiewicz – Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich 

Zespół ds. Ustrojowych (doraźny) 
Andrzej Jęcz – Starosta Kościański 

Zespół ds. Strategicznych Rozwiązań dot. Dochodów JST (doraźny) 
Ludwik Węgrzyn – ekspert Związku Powiatów Polskich 
 

W roku sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Samo-
rządu Terytorialnego, które odbyły się kolejno: 

� 27 lutego br. 
� 26 marca br. 
� 23 kwietnia br. 
� 28 maja br. 
� 25 czerwca br. 
� 23 lipca br. 
� 27 sierpnia br. 
� 24 września br. 
� 29 października br. 
� 26 listopada br. 
� 17 grudnia br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2008 
 

 Komisja Trójstronna 33 
 

KOMISJA TRÓJSTRONNA 
Do kompetencji Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych, zwanej  
w skrócie Komisją Trójstronną, należy prowadzenie dialogu społecznego w sprawach 
wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub 
gospodarczych, a także realizacja zadań określonych w odrębnych ustawach. Każdej 
ze stron Komisji przysługuje prawo wniesienia pod obrady Komisji spraw o dużym 
znaczeniu społecznym lub gospodarczym, jeżeli uzna, że jej rozwiązanie jest istotne 
dla zachowania pokoju społecznego. 
W Komisji spotykają się przedstawiciele strony rządowej, związków zawodowych  
i pracodawców. Zapraszani do jej prac są także przedstawiciele samorządów  
i organizacji samorządowych. Przedstawiciele ZPP biorą aktywny udział w pracach tej 
komisji, jednakże posiadają jedynie status obserwatora. 

W ramach Komisji działa dziewięć zespołów problemowych: do spraw polityki 
gospodarczej kraju i rynku pracy; do spraw prawa pracy i układów zbiorowych; do 
spraw rozwoju dialogu społecznego; do spraw ubezpieczeń społecznych;  
do spraw usług publicznych; do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, 
do spraw współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy, do spraw funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej; do spraw Zrewidowanej Europejskiej Karty 
Społecznej. 

Komisja podejmuje ważne opinie w sprawach m.in. pomocy społecznej czy ochrony 
zdrowia. 
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KOMITETY MONITORUJĄCE I STERUJĄCE 
Lista Komitetów, w których pracach uczestniczyli przedstawiciele ZPP w 2007 r.:  
 

SPO-RZL 

� Komitet Sterujący w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich (MGiP) - Komitet Sterujący dla Priorytetu 1 SPO-RZL  

� Komitet Sterujący w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich (MGiP) - Komitet Sterujący dla Działań 2.1 i 2.2 SPO RZL 

� Komitet Sterujący w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich (MGiP) - Komitet Sterujący dla Działań 2.3 i 2.4 SPO RZL 

� Komitet Sterujący w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich (MGiP) - Komitet Sterujący dla Priorytetu 3 SPO RZL 

 

SPO-WKP 

� Komitet Sterujący Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw 

� Komitet Monitorujący Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyj-
ności Przedsiębiorstw 

 

SPO-POMOC TECHNICZNA 

Komitet Sterujący Sektorowy Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

 

SPO-TRANSPORT 

Komitet Monitorujący ds. Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 

 

SPO- RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006 

Komitet Sterujący Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 
2004-2006” 

 

SPO - RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO 
ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 

Komitet Sterujący Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i moder-
nizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 
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NPR 

Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju 

- Podkomitet Monitorujący do spraw zatrudnienia i zasobów ludzkich przy Komitecie 
Monitorującym Narodowy Plan Rozwoju (MRR) 

- Podkomitet Monitorujący do spraw innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego 
przy Komitecie Monitorującym Narodowy Plan Rozwoju (MRR) 

- Podkomitet Monitorujący do spraw polityki horyzontalnej przy Komitecie 
Monitorującym Narodowy Plan Rozwoju (MRR) 
 

PWW 

Komitet Monitorujący Podstawy Wsparcia Wspólnoty (MGPiPS) 
 

EOG / NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY  

� Komitet Monitorując Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweskiego Mechanizm 
Finansowy 

� Komitet Sterujący dla priorytetu: „Pomoc Techniczna przy wdrażaniu acquis 
communautaire” Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 

� Komitet Sterujący dla priorytetu: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. 
promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie  
i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby politycznej 
wraz z wspierającymi procesami demokratycznymi” Mechanizmu Finansowego 
EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

� Komitet Sterujący dla priorytetu: „Ochrona kulturowego dziedzictwa 
europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast” Mechanizmu 
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

� Komitet Sterujący dla priorytetów 1, 2 i 8 dotyczących ochrony środowiska 
� Komitet Sterujący dla priorytetu: „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” 

Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
� Komitet Sterujący dla priorytetu „Polityka regionalna i działania trans-

graniczne” 
 

ZPORR 

Komitet Monitorujący Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

- Grupa Robocza ds. oceny i wyboru projektów w ramach ZPORR 

 

Regionalne Komitety Sterujące i Monitorujące we wszystkich 16 woje-
wództwach 
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INNE GREMIA, W KTÓRYCH PRACACH UCZESTNICZYLI PRZEDSTAWICIELE 
ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH: 

Krajowa Sieć Tematyczna dla tematów realizowanych w ramach programu 
operacyjnego - Programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL dla Polski 2004-2006 

- Podkomisja Oceny Projektów w ramach programu operacyjnego Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL na lata 2004-2006 

 

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia 
 

Rady 16 oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia 
 

Naczelna Rada Zatrudnienia 
 

Rada Zamówień Publicznych 

Rada Informatyzacji 

Podkomitet Monitorujący do spraw innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego 
(MGiP)  

Komisja Współpracy Terytorialnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego  

RDPP 

Rada Działalności Pożytku Publicznego 
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PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZPP 
PROCES LEGISLACYJNY 

Związek Powiatów Polskich bierze aktywny udział w procesie stanowienia prawa, 
także poprzez udział swoich przedstawicieli w pracach Komisji Wspólnej Rządu  
i Samorządu Terytorialnego, uczestnictwo w obradach komisji parlamentarnych. 
Posiadamy realny wpływ na kształtowanie prawa samorządowego, opiniując projekty 
ustaw i innych aktów prawnych, zgłaszając też własne projekty rozwiązań prawnych  
i dezyderaty.  

Znacznym sukcesem odniesionym w roku 2008 były działania prowadzące do przeko-
nania rządu w sprawie uruchomienia funduszu pozwalającego na uruchomienie 
dodatkowych środków na inwestycje związane z budową i modernizacją dróg 
lokalnych. Efekty działania tego programu są zapewne już na chwilę obecną w pełni 
wymierne. 

Związek Powiatów Polskich w roku sprawozdawczym wielokrotnie podejmował 
działania na rzecz wspierania organów założycielskich szpitali powiatowych, zgłaszał 
też liczne poprawki do propozycji zmian ustawowych zgłaszanych przez Rząd RP   
w tym zakresie. 

W tym miejscu należy wspomnieć, że w dniu 22 grudnia 2008 r. w Warszawie,  
w obliczu narastających problemów związanych z kontraktowaniem świadczeń na rok 
2009, dzięki działaniom naszej organizacji doprowadzono do podpisania stosownego 
Porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Związkiem Powiatów Polskich oraz przedstawicielami samorządów 
powiatowych, które są organem założycielskim dla szpitali powiatowych. 
Porozumienie to dotyczyło m.in. kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2009 r. 

Po wyborach parlamentarnych i uformowaniu się nowej koalicji rządowej, pojawiło 
się zagadnienie decentralizacji państwa, głównie poprzez przekazanie samorządom 
terytorialnym nowych zadań i kompetencji. Związek Powiatów Polskich, razem  
z innymi korporacjami samorządowymi, aktywnie włączył się w ten proces, zbierając 
stosowne uwagi płynące z samorządów powiatowych, agregując je, a następnie 
przedstawiając w formie licznych postulatów. Niestety wydaje się, iż proces 
decentralizacji, o którym tak dużo mówili przedstawiciele rządu podczas XI 
Zgromadzenia Ogólnego wytracił swój impet, a jego dotychczasowe rezultaty są 
znacznie mniejsze od oczekiwanych przez środowiska samorządów. 
 

 

OCHRONA ZDROWIA 

Począwszy od roku 1999, to jest od momentu przekazania powiatom kompetencji 
związanych z pełnieniem funkcji organu założycielskiego dla samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Związek Powiatów Polskich wielokrotnie 
wskazywał na wadliwość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz 
przedstawiał konstruktywne propozycje rozwiązywania najistotniejszych problemów 
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w tym zakresie. To właśnie powiaty podejmowały, często bardzo trudne, decyzje 
związane z restrukturyzacją i przekształceniami prowadzonych szpitali. Wiązało się to 
i nadal się wiąże ze znacznym obciążeniem finansowym samorządowych wspólnot 
powiatowych. Przede wszystkim z koniecznością spłacania zobowiązań szpitali, które 
powstawały jako konsekwencja decyzji rządu i parlamentu, za którymi nie kierowano 
do systemu ochrony zdrowia środków finansowych adekwatnych do skali wprowa-
dzonych rozwiązań. 

Niestety, mimo podejmowania różnorodnych działań, sytuacja ochrony zdrowia nie 
uległa poprawie, a problemy w tej ważnej dla wszystkich obywateli dziedzinie zamiast 
być rozwiązywane, wciąż narastały. Tak również było w roku 2008. Niepowodzenia 
kolejnych reform i nieporadność rządu doprowadziły do masowych protestów lekarzy 
i pielęgniarek, popieranych także przez znaczną część obywateli. 

Związek Powiatów Polskich nie mógł w tej sytuacji pozostawać bezczynnym.  
W związku z czym spośród wielu podejmowanych w tej sprawie przedsięwzięć warto 
przytoczyć kilka ważniejszych, którymi było: 

� współorganizowanie przez ZPP wspólnie ze Związkiem Zawodowym Anestezjo-
logów oraz Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ 
konferencji pt. „Czas pracy lekarzy. Początek reformy?”, która odbyła się 31 
stycznia 2008 r. w Warszawie 

� współuczestnictwo oraz promocja cyklu Społecznych Forów Dyskusyjnych  
nt. Polskiej Służby Zdrowia w Unii Europejskiej organizowanych przez 
Fundację Prophylaktikos. Terminy oraz tematyka tych konferencji przedstawia 
się następująco: 6 lutego br. – „Formy Przekształceń Własnościowych 
Szpitali”; 1 kwietnia br. – „Szpital publiczny czy niepubliczny?, Kontrakty – 
wielkość, jednolita wycena procedur, Polityka kadrowa w szpitalach, 
Podnoszenie standardu szpitali, Dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe jako 
nowa forma finansowania świadczeń zdrowotnych, Polityka lekowa państwa, 
Koszyk świadczeń zdrowotnych”; 14 maja br. – „Jednorodne grupy pacjentów 
- nowe zasady kontraktowania świadczeń z NFZ"; 7 lipca br. – „Podstawowa 
opieka zdrowotna fundamentem polskiego systemu ochrony zdrowia” 

� współorganizowanie przez ZPP wspólnie ze Stowarzyszeniem Menedżerów 
Opieki Zdrowotnej, Związkiem Zawodowym Anestezjologów i Naczelną Izbą 
Lekarską debaty pt. Przekształcenia Zakładów Opieki Zdrowotnej i Dobrowolne 
Ubezpieczenia Zdrowotne - ustalenia ,,Białego Szczytu”. Debata odbyła się  
w dniu 19 marca 2008 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej PAN w Warszawie. 

� w dniu 2 kwietnia 2008 r. w przeddzień Zgromadzenia Ogólnego ZPP 
zorganizowano spotkanie, podczas którego przedstawiono prezentacje 
dobrych praktyk w zakresie przekształceń zakładów opieki zdrowotnej  
w Polsce. Punktami programu m.in.: (1) Przykłady przekształceń SPZOZ  
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w Świeciu, Kostrzynie, Sztumie, Wschowie, Nakle, Świebodzinie i Skwierzynie, 
(2) Czy szpitale muszą podlegać kryterium rynkowym? 
Spotkanie zorganizowane zostało przez roboczy zespół ZPP ds. ochrony 
zdrowia i polityki społecznej pod przewodnictwem p. Marzeny Kempińskiej, 
wiceprezes Zarządu ZPP. 

� promocja konferencji organizowanej przez MGG Conferences, zatytułowanej 
„Przekształcenia szpitali publicznych w spółki prawa handlowego", która miała 
miejsce 25 kwietnia 2008 r. w Warszawie. Celem konferencji było zachęcenie 
przedstawicieli środowiska medycznego i samorządowego do podjęcia dyskusji 
na temat zasadności i możliwości przekształcania publicznych zoz w spółki 
prawa handlowego, roli samorządu w ochronie zdrowia oraz miejsca dla 
prywatnych inwestorów w przekształconych szpitalach. Uczestnicy poznali 
studia przypadków szpitali przekształcanych w spółki prawa handlowego.  

� promocja konferencji organizowanej przez Firmę Doradcza KPMG oraz Agencję 
Konsultingowo - Edukacyjna ORDO sp. z o. o., zatytułowanej „Międzynaro-
dowy wymiar przekształceń w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia", 
która miała miejsce 24 września 2008 r. w Warszawie. Wśród tematów 
konferencji były: doświadczenia w prowadzeniu reformy publicznego systemu 
służby zdrowia w oparciu o model usamorządowienia na przykładzie Włoch; 
reforma publicznego systemu opieki zdrowotnej - oddłużenie, przekształcenia 
szpitali w spółki prawa handlowego, współpłacenie, wprowadzenie konkurencji 
pomiędzy ubezpieczycielami, tworzenie i upadek koncepcji koszyka świadczeń, 
nadzór nad jakością świadczeń - na przykładzie doświadczeń słowackich; 
zarządzanie jednostką w świetle prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych 
na przykładzie szpitala słowackiego; wyzwania i szanse dla prywatnych 
operatorów na rynku publicznej ochrony zdrowia w Polsce; bieżąca sytuacja  
w systemie ochrony zdrowia w Polsce; bariery skutecznej reformy systemu 
opieki zdrowotnej w Polsce. 

� promocja oraz patronat nad konferencją organizowaną przez Centrum 
Systemów Informacji Ochrony Zdrowia, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz Fundacja na Rzecz 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych PERSPEKTYWY, zatytułowanej „ III Kongres 
Telemedycyna - medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, która miała miejsce 
23 września 2008 r. w Warszawie. Temat wiodącymi III Kongres to 
„Praktyczne możliwości zastosowania technologii telemedycznych w szpitalach 
powiatowych i specjalistycznych ośrodkach lokalnych - medyczne i ekono-
miczne efekty współczesnej telemedycyny". 
 

W obliczu narastających problemów związanych z kontraktowaniem świadczeń na rok 
2009, 22 grudnia 2008 r. w Warszawie zostało zawarte Porozumienie, którego 
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inicjatorem był Związek Powiatów Polskich. Porozumienie to zawarto pomiędzy 
Ministrem Zdrowia, Prezesem NFZ oraz przedstawicielami samorządów powiatowych. 

W treści porozumienia możemy odczytać: „Umowy na udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej na pierwsze półrocze 2009 r. zostaną zawarte z zachowaniem 
następujących zasad: 

1. Kwota zobowiązania NFZ wobec wyżej wymienionych świadczeniodawców  
w rodzaju lecznictwo szpitalne nie będzie niższa niż kwota zobowiązania  
na drugie półrocze 2008 r. 

2.  Liczba zakontraktowanych świadczeń na pierwsze półrocze 2009 r. będzie 
równa, lub wyższa (za dodatkowe środki) za zgodą świadczeniodawcy, liczbie 
świadczeń zakontraktowanych na drugie półrocze 2008 r. 

3. NFZ dokona odpowiedniej zmiany wyceny taryf, która umożliwi zrealizowanie 
celów wskazanych w punktach 1 i 2. 

Ponadto ustalono, że powołany zostanie zespół, którego zadaniem będzie weryfikacja 
wyceny Jednorodnych Grup Pacjentów, co stanowić będzie podstawę kontraktowania 
świadczeń opieki zdrowotnej na drugie półrocze 2009 r. W skład zespołu wejdą 
wyznaczeni przedstawiciele samorządów powiatowych oraz szpitali, dla których 
organem założycielskim jest samorząd powiatowy.” 

Ze strony rządowej porozumienie podpisali: Jakub Szulc (z up. Ministra Zdrowia, 
Sekretarz Stanu), Jacek Paszkiewicz (Prezes NFZ), ze strony samorządowej: 
Kazimierz Kotowski (Prezes Zarządu ZPP), Andrzej Szymanek (Przewodniczący 
Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego), Rudolf Borusiewicz (Sekretarz 
Generalny ZPP). 

Związek Powiatów Polskich popiera postulaty związków zawodowych i korporacji 
pracowniczych, które wskazują na potrzebę zwiększenia nakładów na ochronę 
zdrowa. Wiązać się to musi jednak z podjęciem systemowych zmian w ochronie 
zdrowia. W związku z powyższym Zarząd podejmował też inne działania zmierzające 
do rozwiązania problemów ochrony zdrowia, a wyraz temu dawał w kolejnych 
stanowiskach, z których najważniejsze były: 

� z dn. 14 stycznia 2008 r. w sprawie projektu wyłączenia samorządów 
powiatowych z grona organów założycielskich dla szpitali, 

� z dn. 4 kwietnia 2008 r. w sprawie restrukturyzacji publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, 

� z dn. 15 grudnia 2008 r. w sprawie kontraktowania świadczeń z zakresu 
lecznictwa szpitalnego na rok 2009. 

 

POLSKIE DROGI 

Mimo ogromnego zaangażowania samorządów terytorialnych, wciąż stan dróg 
zarządzanych przez gminy, powiaty i województwa pozostawia wiele do życzenia. 

Podstawową przyczyną tej niekorzystnej sytuacji jest chroniczne niedoszacowanie 
budżetów samorządowych, a w konsekwencji brak środków na realizacje projektów 
drogowych. 
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Nie sprzyjają zmianie tej złej sytuacji regulacje prawne nieuwzględniające 
faktycznych potrzeb samorządów w zakresie bieżącego utrzymania i modernizacji 
sieci drogowej. Także skala środków unijnych, zabezpieczonych w narodowych  
i regionalnych programach operacyjnych, na realizację inwestycji drogowych, nie 
daje gwarancji nadrobienia wieloletnich zaniedbań w infrastrukturze transportowej  
w perspektywie krótszej niż kilkadziesiąt lat.  

W tej sytuacji Związek Powiatów Polskich podejmował szereg starań, które miały na 
celu doprowadzenie do wzmocnienia finansowania, które mogło zostać przeznaczone 
na działania związane z budową i modernizacją dróg lokalnych.  

Sztandarowym efektem tych starań było uruchomienie rządowego Programu 
wsparcia modernizacji sieci dróg lokalnych – gminnych i powiatowych. 

Ponadto  Związek Powiatów Polskich podejmował w trakcie roku inne działania 
wspierające procedurę poprawy jakości dróg powiatowych, a wyraz temu dawał  
w kolejnych stanowiskach, z których najważniejsze były: 

� z dn. 4 kwietnia 2008 r. w sprawie uporządkowania i modernizacji sieci dróg, 
� z dn. 27 listopada br. w sprawie opłat za przejazd pojazdów ponadnorma-

tywnych po drogach samorządowych. 
 

EDUKACJA 

W dziedzinie edukacji jednym z głównych obszarów zapalnych były, sprawy związane  
z subwencją oświatową (m.in. przyjęcie stanowiska z dn. 4 kwietnia 2008 r.  
w sprawie subwencji oświatowej). Także na kolejną próbę przejmowania przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego szkół artystycznych Związek 
Powiatów Polskich protestował stanowiskiem z dn. 4 kwietnia 2008 r. w sprawie szkół 
artystycznych. Podobnie z przeciwdziałaniem ZPP spotkały się działania rządu 
zmierzające do wprowadzenia niekorzystnych zmian w Systemie Informacji 
Oświatowej (stanowisko z dn. 14 października 2008 r. w sprawie przyznania gminom 
i powiatom środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).  

Innym problemem był algorytm naliczania subwencji oświatowej na prowadzenie 
szkół zawodowych, krzywdzący te placówki poprzez nieuwzględnienie ich specyfiki  
i konieczności większych wydatków na sprzęt i wyposażenie. Związek przyjął  w dniu 
27 listopada 2008 r. stanowisko w sprawie zmiany algorytmu naliczania subwencji 
oświatowej na prowadzenie szkól zawodowych. 

Związek Powiatów Polskich wyrażał też pozytywne zdanie na temat propozycji 
nowelizacji ustawy o systemie oświaty, czemu dał wyraz przyjmując w dn. 26 wrześ-
nia 2008 r. stanowisko w sprawie projektu ustawy o systemie oświaty. 

 

FORA TEMATYCZNE 

Regularne spotkania dla specjalistów samorządowych, podczas których wymieniają 
oni doświadczenia, zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami w ich dziedzinie, 
wypracowują nowe zasady codziennego działania. 
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W roku sprawozdawczym odbyły się następujące fora: 

Forum Oświatowe, 25 lipca, Warszawa. Elementem determinującym do prze-
prowadzenia tej konferencji był fakt, proponowanych przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej znaczących zmian w systemie oświaty. Zmiany te związane były  
z decentralizacją zadań oświatowych na rzecz samorządów terytorialnych. Dotyczyły 
one będą także postulatów zgłaszanych od dawna przez osoby zarządzające oświatą, 
a w tym ograniczenia kompetencji kuratorów w zakresie: opiniowania arkuszy  
i aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół, blokowania decyzji jst w kwestii 
kształtowania sieci szkół i placówek oświatowych oraz wpływu na wyłanianie  
i powołanie dyrektorów szkół. 

Podczas Forum przedstawione zostały szczegółowe informacje związane z przepro-
wadzeniem reformy systemu oświaty. 

Głównymi prelegentami Forum byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
w tym Pani Minister Katarzyna Hall, a także Ministerstwa Finansów. Przedstawili oni 
szczegółowe informacje związane z planowaną w najbliższym czasie reformą systemu 
oświaty. 

Ponadto uczestnicy Forum zapoznani zostali z systemem zarządzania oświatą  
w aspekcie realizowanego wspólnie przez ZPP, ZMP, ZGW RP oraz NZWLiR projektu 
"Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania 
usług publicznych". Temat ten przedstawił kierownik tego projektu dr Tomasz 
Potkański (ZMP). 

 

Forum Bezpieczeństwa, 7 października 2008 r., Sala Kolumnowa Sejmu RP. 
Związane było ono głównie z wejściem w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym, która nałożyła na samorządowców konieczność 
przygotowania planów kompleksowego reagowania zagrożenia kryzysowe, który 
stworzyć mają w efekcie spójny, ogólnopolski plan antykryzysowy. Według założeń 
legislatora oznaczało to konieczność wdrożenia w każdej jednostce samorządu tery-
torialnego w Polsce własnego planu antykryzysowego (do dnia 22 sierpnia 2008 r.). 

Z danych wynikało, że z formalnego punktu widzenia samorządy wywiązały się  
z obowiązku posiadania planu. Problemem jednak był fakt, na ile te plany sprawdzą 
się w momencie kryzysu. Dopiero bowiem w praktyce nastąpi prawdziwa weryfikacja 
dokumentów, które zostały opracowane przez samorządy powiatowe i przyjęte przez 
wojewodę. 

Dodatkowo ustawa nakazała starostom uaktualnianie planów antykryzysowych co 
dwa lata. Wydaje się jednak, że praca na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
oraz dyskusja na ten temat powinny trwać nieprzerwanie. Podobnie jak szkolenia 
ludzi w tym zakresie, które powinny mieć charakter treningu permanentnego. 
 

Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, 
9-10 października, Warszawa. Uczestnicy Forum zapoznali się z informacjami 
dotyczącymi bieżącej działalności oraz dalszych planów Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w odniesieniu do zadań realizowanych przez PCPR-y, ponadto poruszona 
została tematyka związana z funduszami strukturalnymi, w tym dotycząca  
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w szczególności  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednocześnie przedstawione 
zostały kierunki zmian w Prawie Zamówień Publicznych. Na zakończenie uczestnicy 
zapoznani zostali z tematem związanym z aktywizacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych. 

Prelegentami byli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu 
Zamówień Publicznych oraz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. 
 

Ogólnopolskie Forum Skarbników Powiatów i Miast na prawach powiatu, 
27-28 października. Na Forum zostały przedstawione informacje dotyczące 
bieżącej działalności oraz dalszych planów Ministerstwa Finansów związanych  
z planowanymi zmian w ustawach o finansach publicznych oraz przepisach 
wprowadzających ustawę o finansach publicznych, ponadto poruszona została 
tematyka związana z nowelizacją ustawy o dochodach jst, jednocześnie 
przedstawione zostało stanowisko reprezentanta samorządu terytorialnego  
w odniesieniu do zmian proponowanych przez Ministerstwo Finansów w w/w 
ustawach. Na zakończenie zaprezentowano tematykę związana z nadzorem i kontrolą 
finansów powiatowych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Prelegentami byli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Krajowej Rady Regio-
nalnych Izb Obrachunkowych oraz Urzędu Miasta Krakowa. 
 
 

SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA JST  

W czasach zagrożeń i powszechnych kradzieży danych na sprzedaż konieczne jest, 
szczególnie w organach publicznych, zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa w tym 
względzie. Związek Powiatów Polskich, wraz z firmami Microsoft, Symantec  
i Amigable.pl realizowało bezpieczną sieć informacyjną. 

W jej ramach możliwe jest bezpieczne przesyłanie danych przez internet, ale także 
szyfrowane rozmowy telefoniczne. 

W poszczególnych regionach funkcjonują już specjaliści do spraw bezpieczeństwa, 
którzy po odbyciu specjalistycznych szkoleń otrzymali certyfikaty uprawniające ich do 
wykonywania zadań w tym zakresie. 
 

INTERNETOWA SIEĆ JST (GMIN, POWIATÓW, WOJEWÓDZTW)  

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego mają nadany przez Związek Powiatów 
Polskich unikalny adres mailowy, skrzynkę pocztową oraz stronę zawierającą między 
innymi moduł informacji o imprezach i wydarzeniach kulturalnych, ofertach 
inwestycyjnych, zamówieniach publicznych, atrakcjach turystycznych, aktywności 
samorządu w zakresie pozyskiwania energii odnawialnej, wprowadzania certyfikatów 
jakości w urzędach samorządowych i innych działaniach na rzecz rozwoju 
instytucjonalnego administracji publicznej. 

Internetowa sieć jst jest jednym z wielu działań podejmowanych przez ZPP na rzecz 
budowy społeczeństwa informacyjnego, podejmowanych m.in. z kilkuset powołanymi 
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przez Związek gminnymi i powiatowymi pełnomocnikami zajmującymi się tą proble-
matyką. 

Obecnie dodatkowo tą siecią mailową wysyłane są następujące opracowania 
(biuletyny): 

1. Cotygodniowy serwis informacyjny: zpp@warto wiedzieć - opracowanie ZPP 
2. Okresowe dodatki tematyczne Warto wiedzieć – opracowanie ZPP 
3. Biuletyn dotyczącej Energii Odnawialnej - Polska Izba Gospodarcza Energii 

Odnawialnej 
4. Biuletyn prasowy - Ministerstwo Gospodarki 
5. Biuletyn informacyjny poświęcony problematyce możliwości pozyskiwania 

funduszy strukturalnych przez samorządy terytorialne - opracowanie ZPP 
6. Inne wydawnictwa okazjonalne. 

 

INTERWENCJE 

W codziennej działalności konieczne są także interwencje w bardzo konkretnych, 
samorządowych sprawach. 
Przykładem takiej aktywności ZPP jest skuteczna interwencja, w wyniku której 
zostały uruchomione środki z rezerwy subwencji oświatowej na rzecz kilkunastu 
samorządów, które poniosły straty w wyniku wadliwego działania Systemu Informacji 
Oświatowej. 
Skuteczna okazała się również interwencja, w wyniku której zostały uruchomione 
środki z części drogowej subwencji ogólnej na realizację na drogach powiatowych 
100 projektów inżynieryjnych, głównie mostów.  
W  efekcie usilnych starań Związku Powiatów Polskich dochodzi do ponownego 
zespolenia inspekcji sanitarnej z powiatem, co znajduje potwierdzenie w projektach 
legislacyjnych, przygotowywanych przez rząd. 
 

DORADZTWO,  WYDAWNICTWA, INFORMACJA 

Związek Powiatów Polskich prowadzi działalność doradczą i konsultacyjną związaną  
z wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi samorządu, szczególnie powiatowego. 

Pracownicy Biura ZPP udzielają porad i wyjaśnień w zakresie prawa samorządowego 
oraz praktyki działania organów i urzędów samorządowych. O przygotowanych 
ekspertyzach z różnych dziedzin napisano przy omawianiu poszczególnych rodzajów 
działalności. 

Związek prowadzi także działalność wydawniczą. Obok wydawnictw okazjonalnych, 
ukazało się kilkadziesiąt Biuletynów Informacyjnych ZPP, poświęconych różnorodnej 
tematyce. Biuletyny te są rozprowadzane między innymi wśród uczestników 
konferencji informacyjno-szkoleniowych. 

Związek Powiatów Polskich wydaje cotygodniowy internetowy serwis informacyjny 
zpp@warto_wiedzieć, w którym znajdują się między innymi praktyczne informacje  
o możliwościach pozyskiwania dodatkowych środków na funkcjonowanie wspólnot 
samorządowych, ciekawostki i dobre praktyki dotyczące działalności samorządu 
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terytorialnego, porady prawne i orzecznictwo. Serwis ten cyklicznie uzupełniany jest 
o  branżowe dodatki tematyczne. 

Związek Powiatów Polskich obecny był w mediach przy okazji rozmaitych dyskusji  
o sprawach, które mniej lub bardziej bezpośrednio dotyczyły samorządów 
powiatowych. Starostowie oraz prezydenci wypowiadali się w roli komentatorów bądź 
ekspertów, występując jako przedstawiciele swoich jst bądź wprost - władz Związku. 
Współpracowaliśmy z dziennikarzami wielu mediów. Jednak szczególnie ścisłe  
i bardzo regularne kontakty dotyczą kilku tytułów prasy ogólnopolskiej. 

Głos samorządowców powiatowych niemalże w każdym tygodniu obecny był  
w Gazecie Prawnej oraz na bieżąco na łamach Gazety Samorządu i Administracji  
i dwutygodnika Wspólnota, a także na co dzień w Serwisie Samorządowym Polskiej 
Agencji Prasowej. Okazjonalnie cytowano nas także w Rzeczpospolitej oraz 
pokazywano w TVP Info (dawniej regionalna Trójka TVP). 

Częściej niż w poprzednich latach, informacje dotyczące Związku Powiatów Polskich 
publikowane były na stronach internetowych poszczególnych samorządów. One zaś 
są jednym z podstawowych źródeł informacji dla dziennikarzy mediów regionalnych  
i lokalnych. 
 

KRAKOWSKA INICJATYWA NA RZECZ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ COGITO 

Projekt realizowany był w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, przez dziewięciu 
partnerów. W ramach projektu ZPP utworzył specjalny portal internetowy oraz 
prowadził doradztwo w zakresie gospodarki społecznej, zorganizował także seminaria  
i warsztaty zawodowe dla osób włączających w tworzenie III sektora w Polsce. 

W roku sprawozdawczym przede wszystkim upowszechniano rezultaty kilkuletnich 
działań projektowych. Zorganizowano konferencję poświęconą zarówno prezentacji 
osiągnięć Krakowskiej Inicjatywy na Rzecz Gospodarki Społecznej, ale także dyskusji 
na temat sposobów rozwiązywania problemów osób wykluczonych z rynku pracy oraz 
rozwojowi gospodarki społecznej. Sformułowano również postulaty dotyczące 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Konferencja odbyła się  
w dwóch etapach – pierwsza część w Sejmie RP, a druga w siedzibie Wojewody 
Małopolskiego. Patronat nad konferencją objął Bronisław Komorowski, Marszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przygotowano również foldery i wydawnictwa promocyjne, poświęcone zagadnieniom 
gospodarki społecznej – jej obecnego miejsca na rynku oraz perspektyw na przysz-
łość. 

Realizacja projektu zakończyła się, zgodnie z harmonogramem, w końcu czerwca 
2008 r. 

 

BUDOWANIE POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO SAMORZĄDÓW  
DLA LEPSZEGO DOSTARCZANIA USŁUG PUBLICZNYCH 

Projekt przygotowany został przez Związek Miast Polskich (lidera), w partnerstwie ze 
Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim 
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Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. Celem bezpośrednim jest budowanie 
potencjału instytucjonalnego, w tym rozwój zasobów ludzkich w jednostkach 
samorządu, służący lepszemu i bardziej efektywnemu dostarczaniu usług 
publicznych. Celem ogólnym jest to, iż projekt przyczyni się do podniesienia zaufania 
publicznego do działań samorządów i idei samorządności lokalnej poprzez 
polepszenie jakości, podniesienie skuteczności i efektywności usług świadczonych 
przez samorządy, a także przejrzystości ich działania. 

Zadaniem Związku Powiatów w projekcie jest przede wszystkim przeprowadzenie 
szkoleń z zakresu dostarczania usług publicznych. Drugi cykl szkoleń rozpoczął się 
jesienią 2008 r., a do końca roku zrealizowano kilkanaście sesji szkoleniowych 
poświęconych zarządzaniu usługami społecznymi w następujących dziedzinach: 
kultura, mieszkalnictwo, oświata, pomoc społeczna, drogownictwo, usługi 
komunalne. Uczestnicy szkoleń rekrutowani są zarówno z powiatów, jak i gmin, 
dlatego zajęcia odbywają się oddzielnie dla pracowników powiatów i dla pracowników 
gmin. Każdy cykl szkoleń obejmuje dziesięć dni zajęć rozłożonych na dwu- i jedno-
dniowe sesje. Na zakończenie uczestnicy napiszą pracę, na podstawie której 
otrzymają certyfikaty ukończenia kursu. Ten cykl szkoleń zakończy się w kwietniu 
2009 r., a do końca trwania projektu odbędą się jeszcze trzy cykle szkoleń. 

Uczestnicy szkoleń otrzymują obszerne materiały szkoleniowe, w tym podręczniki 
opisujące zarządzanie usługami w poszczególnych dziedzinach działalności 
samorządu.  

W ramach tego projektu Związek Powiatów Polskich prowadzi i rozwija portal 
internetowy www.jst.org.pl, zawierający dokładny opis poszczególnych komponentów 
projektu, prezentacje partnerów, interaktywne ankiety, słownik pojęć, aktualności, 
możliwość subskrypcji newslettera oraz bibliotekę samorządowca. Portal ten 
umożliwia zdobycie pełnej i wszechstronnej informacji o działaniach podejmowanych 
w projekcie, a także wiele przydatnych informacji z zakresu wiedzy o samorządzie, 
funduszach strukturalnych i pomocowych, głównie jednak Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Przeprowadzono również konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2008 w trzech 
obszarach: gospodarka mieszkaniowa, transport (drogowy i komunikacja publiczna) 
oraz gospodarka komunalna (sektor wodno-kanalizacyjny, gospodarka odpadami).  
W każdym obszarze rywalizujące jednostki były oceniane w czterech grupach: 
powiaty, miasta na prawach powiatu i gminy o statusie miasta powyżej 50 tys. 
mieszkańców, gminy o statusie miasta poniżej 50 tys. i gminy miejsko wiejskie oraz 
gminy wiejskie. Poniżej prezentujemy zbiorczą listę laureatów w poszczególnych 
kategoriach: 

� miasta na prawach powiatu i miasta powyżej 50 000 mieszkańców: 
 

o  w dziedzinie transportu komisja konkursowa przyznała równorzędnie  
I miejsca: 
 

� Miastu Rybnik za projekt "E-Bilet w ramach Elektronicznej Karty 
miejskiej" - za systemowe podejście do publicznego transportu 
pasażerskiego w mieście 
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� Miastu Elbląg za projekt "Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego instrumentem nowoczesnego zarządzania kształtującego 
politykę dobrych praktyk w bezpieczeństwie ruchu drogowego i wpro-
wadzania zmian w infrastrukturze drogowej" – za zarządzanie drogami 
prowadzone w sposób komplementarny, odpowiadający wymogom 
systemowym traktowania miejskiej infrastruktury drogowej 
 

o  w dziedzinie gospodarki komunalnej równorzędnymi laureatami zostały: 
 

� Miasto Elbląg za projekt "Dostosowanie jakości wody pitnej do norm UE" 
– za wzorcowy w warunkach krajowych nowoczesny system zarządzania 
zaopatrzeniem w wodę, przy zastosowaniu rzadko spotykanej w kraju 
kompleksowości rozwiązań 

� Miasto Gdańsk za projekt "Powierzenie właścicielskiej spółce majątkowej 
gminy ogółu zadań związanych z zarządzaniem, a eksploatacji - 
podmiotowi prywatnemu" – za optymalne wykonywanie funkcji 
właścicielskich w sektorze wodno-ściekowym, łączące wciąż rzadkie 
zaangażowanie kapitału prywatnego ze sprawnym zarządzaniem 
publicznym 
 

o w dziedzinie komunalnej gospodarki mieszkaniowej równorzędne pierwsze 
miejsce otrzymały: 
 

� Miasto Gdańsk za projekt "Kompleksowa obsługa w zakresie zamiany 
mieszkań" – za wysoce skuteczny i replikowany element racjonalnej 
gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy 

� Miasto Sopot za "Program rewitalizacji zabytkowego centrum" – za 
zintegrowany z innymi obszarami i narzędziami zarządzania program, 
realizowany dwutorowo, tj. poprzez modernizację istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej, a także poprzez kompleksowe zagospodarowanie 
wytypowanych kwartałów miasta z udziałem inwestora zewnętrznego 
 

� w kategorii miast małych i średnich 
 

o w dziedzinie transportu pierwsze miejsce i tytuł laureata otrzymało: 
 

� Miasto Szczecinek za projekt "Rozwój transportu miejskiego i turystyki  
w Szczecinku w latach 2006-12. Wdrożenie żeglugi wodnej jako 
uzupełnienie oferty przewozowej w komunikacji miejskiej" – za 
nowatorskie cechy w kształtowaniu efektywnie zorganizowanego 
systemu transportu miejskiego, polegającego na integracji i uzupełnianiu 
transportu lądowego – autobusowego, transportem wodnym – 
interesujące połączenie „klasycznych” funkcji transportu pasażerskiego  
z elementami rekreacji i ochrony środowiska naturalnego w mieście. 
 

o w dziedzinie gospodarki komunalnej: 
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� Miasto Oława (I miejsce) za projekt Ekologiczny Związek Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi "EKOGOK" – za realizację długoletniego 
projektu Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
"EKOGOK", charakteryzującego się współpracą i zaangażowaniem wielu 
podmiotów w ochronę środowiska 

� Miasto Puszczykowo (II miejsce) za projekt „Czyste Puszczykowo” 
� Miasto Błażowa (III miejsce) za projekt „Powszechny system gospodarki 

odpadami i surowcami wtórnymi” 
 

o w dziedzinie komunalnej gospodarki mieszkaniowej: 
� Miasto Bytów (I miejsce) za projekt Prywatyzacja komunalnego zasobu 

mieszkaniowego fundacja "Nowa Wspólnota" – za podjęcie działania, 
które doprowadziło do sprzedaży 96% mieszkań komunalnych, oraz – co 
było łatwiejsze w ówczesnym porządku prawnym – do uruchomienia na 
dużą skalę działalności remontowej zdekapitalizowanego zasobu przez 
wspólnoty mieszkańców 

� Miasto Murowana Goślina (II miejsce) za projekt „Wieloletnie zarządzanie 
oraz realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie 
lokalowym gminy” 
 

� w kategorii powiatów ziemskich 
 

o w dziedzinie gospodarki komunalnej I miejsce oraz tytuł laureata otrzymał: 
 

� Powiat Poznański za projekt "Azbest - Produkt NON GRATA" – za stwo-
rzenie kompleksowego i skutecznego systemu dofinansowania kosztów 
demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest 
 

o w dziedzinie transportu: 
 

� Powiat Ostrowski (I miejsce) za projekt "Budowa Obwodnicy Ostrowa 
Wlkp. Partnerstwo samorządowo-rządowe" – za nawiązanie partnerstwa 
samorządowo-rządowego w przedmiocie inwestycji krajowej istotnej dla 
lokalnej wspólnoty samorządowej 

� Powiat Kościański (II miejsce) za projekt „Działania zmierzające do pop-
rawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2004-2013” 

 

� w kategorii gmin wiejskich 
 

o wyróżnienia przyznawano jedynie w dziedzinie gospodarki komunalnej, które 
przypadło: 

 

� Gminie Popielów (I miejsce) za projekt „Wdrożenie kompleksowego 
systemu usług z zakresu gospodarki odpadami, świadczonych na rzecz 
mieszkańców Gminy Popielów” – za umiejętność skutecznego 
wykorzystania do realizacji zadań publicznych uwarunkowań lokalnych 
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oraz sprawne pełnienie roli lokalnego regulatora rynku odpadów 
komunalnych 

� Gminie Morawica (II miejsce) za projekt „Współpraca międzygminna na 
rzecz upowszechniania selektywnej zbiórki odpadów” 

 

Nagrodą dla laureatów były wyjazdy studyjne do Norwegii dla dwóch osób z wyróż-
nionego samorządu i zdobywanie doświadczeń w tamtejszych samorządach. 
 
Kolejnym elementem działań Związku Powiatów Polskich w ramach realizowanego 
projektu jest koordynowanie prac specjalnie zorganizowanych Grup Wymiany 
Doświadczeń. W ramach tego działania wybrane samorządy pracują nad 
doskonaleniem dostarczania usług publicznych stosując ilościowe wskaźniki, ankiety 
satysfakcji klientów i dobre praktyki. Doświadczenia zdobyte w tym komponencie 
służą do  upowszechnienia tej metody wśród polskich samorządów. 

Pierwszy cykl Grup Wymiany Doświadczeń był zrealizowany od października  2007 do 
listopada 2008. W tym cyklu, traktowanym jako pilotażowy, zorganizowano 11 grup, 
w których udział wzięło 68 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 35 miast, 13 
gmin wiejskich i 20 powiatów. Cały cykl, składający się w pierwszym roku z sześciu 
spotkań, ukończyło 65 samorządów czyli 96 % zaczynających pracę w GWD. 
Wszystkie te samorządy przygotowały plany doskonalenia dostarczania jednej  
z wybranych usług, po wcześniejszym wyliczeniu wskaźników skuteczności, 
efektywności i dostępności usługi oraz po przeprowadzaniu badań opinii odbiorców 
usługi. 

Obecnie trwają spotkania drugiego cyklu, które rozpoczęły się w listopadzie 2008 
roku, a potrwają do czerwca 2009 roku. 
 

WIRTUALNY KRAJ 

Związek Powiatów Polskich, w ramach działań na rzecz budowy społeczeństwa 
informacyjnego, kontynuował w 2008 r. realizację projektu pod nazwą Wirtualny 
Kraj. 

Istotą przedsięwzięcia jest wizualizacja miast i gmin, poczynając od urzędów i insty-
tucji samorządowych, publicznych, po infrastrukturę terytorialną. Wizualizacja 
obejmie wszelkie obiekty, stając się narzędziem promocji dzięki rzetelnej informacji 
na bazie najnowocześniejszej, unikatowej technologii prezentacji panoramicznych. 

Zgodnie z harmonogramem w roku sprawozdawczym realizowane były kolejne 
prezentacje poszczególnych gmin, miast, powiatu oraz innych podmiotów. Dzięki 
projektowi internauci mają możliwość wirtualnego zwiedzania danego regionu. 
Wchodząc do wirtualnego kraju mamy wrażenie realnego zwiedzania poszczególnych 
obiektów, poznawanie ich. Dodatkowe efekty takie jak autentyczne dźwięki 
charakterystyczne dla danego miejsca/obiektu, narracja, filmy czy bardzo duże 
zbliżenia obiektów stanowią o olbrzymich walorach poznawczych poszczególnych 
prezentacji. 

Partnerem technologicznym Związku Powiatów Polskich jest firma E-Kontakt, twórca 
unikatowej technologii i systemu „wkraj”. 
Wszystko to można obejrzeć na stronie www.wirtualnykraj.pl. 
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RANKING POWIATÓW, MIAST I GMIN 

Związek Powiatów Polskich prowadzi coroczny ranking najlepszych powiatów i gmin. 
W rankingu mogą uczestniczyć wszystkie gminy, powiaty i miasta na prawach 
powiatu z całej Polski. 

Ranking trwa cały czas, natomiast na koniec każdego roku jest podsumowanie,  
a samorządom które osiągnęły najwyższe wyniki przyznawane są puchary i oko-
licznościowe dyplomy. Puchary te są wręczane podczas Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Powiatów Polskich. 

Uczestnicy rankingu otrzymują punkty w kilku głównych kategoriach: promocji 
jednostki, wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, poprawy jakości 
obsługi interesantów, rozwój informacyjny. 

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców za rok 2008 w poszczególnych 
kategoriach: 

Powiaty: 
 

1. Powiat Kielecki 
2. Powiat Bielski (śląski) 
3. Powiat Augustowski 
4. Powiat Krośnieński (Krosno Odrzańskie) 
5. Powiat Żniński 
6. Powiat Kołobrzeski 
7. Powiat Oleśnicki 
8. Powiat Szczecinecki 
9. Powiat Słupski 
10. Powiat Ostrowski 
11. Powiat Żywiecki 
12. Powiat Drawski 
13. Powiat Sieradzki 
14. Powiat Kwidzyński 
15. Powiat Pilski 

 
 
 
Miasta na prawach powiatu: 
 

1. Miasto Dąbrowa Górnicza 
2. Miasto Legnica 
3. Miasto Słupsk 
4. Miasto Rzeszów 
5. Miasto Piotrków Trybunalski 
6. Miasto Świnoujście 
7. Miasto Konin 
8. Miasto Ruda Śląska 
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9. Miasto Tychy 
10. Miasto Krosno 
11. Miasto Bytom 
12. Miasto Włocławek 
13. Miasto Rybnik 
14. Miasto Jaworzno 
15. Miasto Szczecin 

 
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: 
 

1. Polanica-Zdrój 
2. Trzebinia 
3. Dąbrowa Tarnowska 
4. Brodnica 
5. Bolesławiec 
6. Duszniki Zdrój 
7. Kudowa-Zdrój 
8. Lądek-Zdrój 
9. Pułtusk 
10. Stronie Śląskie 
11. Morąg 
12. Barcin 
13. Kożuchów 
14. Paczków 
15. Krapkowice 

 
Gminy wiejskie: 
 

1. Kobylnica 
2. Przemęt 
3. Duszniki 
4. Limanowa 
5. Sztabin 
6. Jasienica 
7. Korzenna 
8. Jabłonna 
9. Tychowo 
10. Poświętne 
11. Wielka Wieś 
12. Bralin 
13. Borzęcin 
14. Kołobrzeg 
15. Piątek 
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KONKURSY 

Konkurs „Samorząd na 6” 

Związek Powiatów Polskich objął patronat nad konkursem „Samorząd na 6”, orga-
nizowanym przez  Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z Poznania, wydawcę 
„Informatorów Edukacja” i wortalu www.Edukacja.net 

Ideą konkursu jest docenienie i upowszechnienie działań samorządów wspierających 
rozwój placówek oświatowych, zainspirowanie samorządów i dyrektorów szkół do 
skutecznej współpracy oraz wskazanie najlepszych rozwiązań promocji szkół w dobie 
niżu demograficznego. 

Uczestnikami konkursu są samorządy szczebla powiatowego, poddane ocenie 
dyrektorów podległych im placówek oświatowych. Zwycięzcami są starostwa 
powiatowe lub urzędy miast, które otrzymały największą liczbę punktów w swoim 
województwie. 
 

Konkurs dobre praktyki PPP 

Związek Powiatów Polskich objął patronat nad konkursem Dobre Praktyki PPP  
na najlepszy projekt przedsięwzięcia publiczno–prywatnego. Celem konkursu Dobre 
Praktyki PPP jest przygotowanie modelowych projektów publiczno-prywatnych  
i popularyzacja partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 Organizatorami były Investment Support oraz Ministerstwo Gospodarki. W konkursie 
mogły brać udział podmioty publiczne, w tym powiaty. Najlepsze projekty zostały 
objęte programem pilotażowym Ministerstwa Gospodarki i uzyskają środki na sfi-
nansowanie analiz przedrealizacyjnych.  

Poniżej prezentujemy krótkie opisy projektów zgłoszonych przez liderów tego 
konkursu. 

Rewitalizacja domów familijnych w Łodzi, budowa basenów termalnych w Lidzbarku 
Warmińskim, szynowe połączenie aglomeracji górnośląskiej z lotniskiem  
w Katowicach – Pyrzowicach oraz parking podziemny w Rudzie Śląskiej to zwycięskie 
projekty tegorocznej edycji Konkursu Dobre Praktyki PPP. Laureaci otrzymają łącznie 
950 tys. złotych na analizy prawne i finansowe dla swoich przedsięwzięć. 

„Program rewitalizacji domów familijnych” zgłoszony przez Urząd Miasta Łodzi 
zwyciężył w kategorii infrastruktury komunalnej. Projekt zakłada, że inwestor 
prywatny wybuduje dla miasta budynki komunalne, a w zamian otrzyma, na ściśle 
określonych warunkach, zabytkowe domy familijne. 

Najlepszy projekt w kategorii infrastruktury sportowo – rekreacyjnej to „Termy 
Warmińskie”, który został przygotowany przez Powiat Lidzbarski. Opiera się  
o wykorzystanie wód termalnych na Warmii i obejmuje budowę zespołu basenów 
wraz z zapleczem hotelowo – rekreacyjnym. Poza finansowaniem prywatnym, projekt 
ubiega się także o środki unijne. 

Dużą szansą dla poprawy komunikacji w aglomeracji górnośląskiej byłaby realizacja 
projektu Gminy Bytom, laureata w kategorii infrastruktury komunalnej. Zgodnie  
z założeniami, dzięki stworzeniu nowych oraz modernizacji istniejących linii 
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tramwajowych i kolejowych, a także wybudowaniu dworca przesiadkowego  
w Bytomiu, będzie łatwiej podróżować pomiędzy miastami aglomeracji a lotniskiem  
w Katowicach-Pyrzowicach. 

Rozwiązanie problemów parkingowych gminy zapewnia projekt Laureata w kategorii 
Małe PPP, przeznaczonej dla przedsięwzięć o wartości poniżej 10 mln euro. Ruda 
Śląska zaproponowała współpracę z inwestorem prywatnym przy budowie i eksplo-
atacji parkingu podziemnego na potrzeby ratusza miejskiego. 

Trzy najlepsze projekty w kategoriach infrastrukturalnych otrzymują od resortu 
gospodarki po 250 tys. zł, natomiast zwycięzca w kategorii projektów małych – 200 
tys. zł. 

Jury Konkursu honorowo wyróżniło także inne projekty szczególnie warte realizacji: 
park wodny w Toruniu, kolejkę wąskotorową w Powiecie Opolskim, centrum 
przesiadkowe w Zabrzu oraz tramwaj do warszawskich Ząbek. 

O główne nagrody w Konkursie Dobre Praktyki PPP ubiegały się 42 projekty z całej 
Polski, z czego najwięcej z województwa śląskiego (8). 15 projektów zgłoszono w 
kategorii infrastruktura sportowo – rekreacyjna. Do kategorii infrastruktura 
komunalna, obejmującej budownictwo komunalne, programy rewitalizacyjne oraz 
modernizację i budowę obiektów publicznych, zgłoszono 12 przedsięwzięć. 4 projekty 
wpłynęły w kategorii Infrastruktura sieciowa, a 11 projektów przesłano do kategorii 
Małe PPP. 

 

V edycja konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie 

29 maja 2008 r. podczas uroczystego posiedzenia plenarnego Strony Samorządowej 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nastąpiło wręczenie nagród  
w ramach V edycji konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie, 
obronione w roku 2007 nt. samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji. 

Konkurs organizowany jest corocznie przez miesięcznik „Samorząd Terytorialny”. 

Związek Powiatów Polskich od początku, tj. od 2003 r. jest Patronem Instytucjo-
nalnym Konkursu. 

 

Konkurs Gminess 

Konkurs ten skierowany był do wszystkich gmin i powiatów. Miał on na celu 
promowanie aktywności fizycznej i sportowej, oraz turystyki i rekreacji wśród 
Polaków, szczególnie osób niepełnosprawnych. 

Udział w Konkursie był doskonałą promocją dla startujących gmin, powiatów i miast - 
szansą zaprezentowania swoich osiągnięć w poszczególnych kategoriach 
konkursowych. 

Związek Powiatów Polskich podjął się promocji tego Konkursu. 
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III edycja programu „Szkoła bez przemocy” 

W programie tym mogą wziąć udział wszystkie samorządy lokalne z całego kraju. 
Doświadczenie poprzednich edycji Programu pokazuje, że współpraca samorządów 
ze szkołami jest kluczowym elementem dla budowania skutecznego systemu 
profilaktyki przemocy w szkołach. 

Tytuł „Partnera Lokalnego Programu Szkoła bez przemocy” otrzyma każdy samorząd, 
który zobowiąże się, że w roku szkolnym 2008/2009 zrealizuje co najmniej dwa  
z zaproponowanych przez Organizatorów programu działań. Samorząd może 
zadeklarować: sfinansowanie badania „Diagnoza szkolna" w szkołach, dla których 
jest organem prowadzącym, zwiększenie liczby etatów psychologów lub pedagogów, 
bądź sfinansowanie szkolenia dla uczniów i nauczycieli, związane z profilaktyką 
przemocy i działaniami na rzecz środowiska lokalnego. 

W ubiegłej edycji Programu tytuł „Partnera Lokalnego Programu Szkoła bez 
przemocy" otrzymało aż 51 samorządów. Dzięki pomocy samorządów współpracujące 
z Programem organizacje przeprowadziły 165 szkoleń z mediacji rówieśniczych.  
W szkołach na swoim terenie 36 samorządów wprowadziło 55 dodatkowych etatów 
dla psychologów i pedagogów, a 15 samorządów sfinansowało w 41 szkołach 
badanie poziomu przemocy i agresji. 

Związek Powiatów Polskich zajmował się promocją tego Konkursu. 
 

Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Związek Powiatów Polskich promował również Konkurs organizowany przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej. Uczestnikami konkursu mogły być samorządy, które   
w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz 
aktywizacji społeczności lokalnej. Nagroda objęta była patronatem Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO. 

 

X Edycja Konkursu Pro Publico Bono na Najlepsze Dzieło Obywatelskie 2008 r. 

Związek Powiatów Polskich wspierał promocję X Edycja Konkursu Pro Publico Bono 
na Najlepsze Dzieło Obywatelskie 2008 r. 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Konkurs Pro Publico Bono. 
 

ENERGIA ODNAWIALNA 

Związek Powiatów Polskich prowadzi również działania promujące wykorzystanie 
źródeł energii odnawialnej. Poza oczywistymi korzyściami płynącymi z jej stosowania, 
pamiętać też należy o tym, że według Polityki energetycznej Polski do 2025, w roku 
2010 planuje się uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 7,5%. 

W ramach swoich działań ZPP prowadzi rejestr pełnomocników ds. energii 
odnawialnej oraz ekoenergetyczny ranking powiatów, miast i gmin. 

Lista laureatów Rankingu ekoenergetycznego za rok 2008, w podziale na poszcze-
gólne szczeble jednostek samorządu terytorialnego, przedstawia się następująco: 
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Powiaty: 
 

1. Powiat Szczecinecki 
2. Powiat Krośnieński (Krosno Odrzańskie) 
3. Powiat Białogardzki 
4. Powiat Kołobrzeski 
5. Powiat Kielecki 
6. Powiat Augustowski 
7. Powiat Kwidzyński 
8. Powiat Słupski 
9. Powiat Drawski 
10. Powiat Oleśnicki 

 
Miasta na prawach powiatu: 
 

1. Miasto Dąbrowa Górnicza 
2. Miasto Legnica ex equo Miasto Słupsk 
3. Miasto Tychy 
4. Miasto Rzeszów 

 
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: 
 

1. Brodnica 
2. Trzebinia 
3. Dąbrowa Tarnowska 
4. Polanica-Zdrój 
5. Barcin 
6. Kożuchów 
7. Sędziszów 
8. Duszniki Zdrój 
9. Susz ex equo Bolesławiec 

 

Gminy wiejskie: 
 

1. Kobylnica 
2. Korzenna 
3. Sztabin 
4. Przemęt 
5. Dobre 
6. Limanowa 
7. Jasienica 
8. Bralin 
9. Duszniki 
10. Mszana Dolna 
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W ramach działań związanych z promowaniem inwestycji ekoenergetycznych Związek 
Powiatów Polskich wspólnie z Ambasadą Królestwa Szwecji zorganizował wyjazd 
studyjny do Szwecji skierowany dla samorządowców, który miał miejsce w dniach 25-
28 maja 2008r. 

Celem wizyty było zapoznanie się z przekrojem inwestycji w energię odnawialną. 
Szwecja, kraj przodujący w tego typu inwestycjach i który ze względu na swoje 
położenie geograficzne ma dużo większe zapotrzebowanie na energię cieplną niż 
Polska, 80% energii cieplnej uzyskuje z energii odnawialnej. W związku z tym energia 
odnawialna jest pełnym zamiennikiem dla energii uzyskiwanej z paliw kopalnianych. 
Znając prawodawstwo szwedzkie dotyczące ekologii możemy zagwarantować pełne 
parametry ekologiczne każdej instalacji. 

38-osobowa grupa przedstawicieli różnych polskich instytucji (w tym głównie 
samorządowców) brała udział w wyjeździe studyjnym do Szwecji. Głównym 
elementem tego wyjazdu było uczestnictwo w odbywającej się w tym czasie 
Międzynarodowej Konferencji i Targach „World Bioenergy Conference and Exhibition” 
w Jönköping. W konferencji i targach wziął również udział Wicepremier RP,  
a zarazem Minister Gospodarki Pan Waldemar Pawlak. Konferencja ta jest jednym  
z największych światowych zjazdów związanych z tematyką odnawialnych źródeł 
energii. Przede wszystkim jest to interesujące miejsce spotkań dostawców i od-
biorców produktów, technologii i usług - stwarzające możliwość zapoznania się  
z najnowszymi informacjami z zakresu energii uzyskiwanej z biopaliw. 

Poza uczestniczeniem w konferencji i targach wszyscy delegaci poszczególnych 
instytucji brali czynny udział w wizytacji różnego rodzaju inwestycji 
ekoenergetycznych zlokalizowanych na terenie środkowej i południowej Szwecji. 
Podczas tych kliku dni odwiedzili oni: spalarnie odpadów i oczyszczalnie ścieków – 
zlokalizowane w Sztokholmie, elektrociepłownie wykorzystującą biomasę w Enköping, 
elektrociepłownie opalaną odpadami komunalnymi w Högdalen oraz w Ljungby, 
następnie uczestnicy spotkali się z przedstawicielami gminy Växjö (najbardziej 
ekologicznego /zielonego/ miasta Europy), zapoznawali się także z funkcjonowaniem 
systemu biogazowego w gminie Kristianstad, a także z metodą produkcji i użycia 
peletów ze zboża oraz odpadów zbożowych, nasion zbożowych i trawy funkcjonującą 
w procesie odzyskiwania energii – wykorzystywaną w zakładach znajdujących się  
w Östra Tommarp. 

Wizyta studyjna do Szwecji była organizowana wspólnie przez Ambasadę Królestwa 
Szwecji oraz Związek Powiatów Polskich, a w połowie opłacona przez Rząd Królestwa 
Szwecji. 
 

W ramach krajowych działań na rzecz wspierania tematyki związanej z inwestycjami 
ekoenergetycznymi Związek Powiatów Polskich wspólnie z poszczególnymi powiatami 
gospodarzami zorganizował trzy konferencje regionalne w: Kołobrzegu, Bartoszycach 
i Pile, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
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WYBRANE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM  
LUB POD PATRONATEM ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH 

Posiedzenie Rady Forum Geodetów Powiatowych  

8 stycznia 2008 r. w siedzibie GUGiKu w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady 
Forum Geodetów Powiatowych . Spotkanie poświęcone było omówieniu następującej 
problematyki: 

1. Podjęcie prac nad nową ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 
podstawowe regulacje prawne objęte nową ustawą; 

2. Kwestia zapewnienia środków finansowych, organizacyjnych i technicznych dla 
potrzeb realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu prawa 
własności nieruchomości Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych 

 

VI Międzynarodowe Targi Geologiczne GEOLOGIA 2008 

26-27 lutego 2008 r. odbyły się VI Międzynarodowe Targi Geologiczne GEOLOGIA 
2008, nad którymi patronat objęli m.in.: Ministerstwo Środowiska, Główny Geolog 
Kraju, Główny Geodeta Kraju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 
Promocją tego przedsięwzięcia zajął się także Związek Powiatów Polskich. 
 

IV Konferencja Państwo w Mikro- i Makroskali 2008 

27-28 lutego br. w Poznaniu odbyła się IV Konferencja Państwo w Mikro- i Makroskali 
2008, organizowana przez Urząd Miasta Poznania i Tygodnik Computerworld. 
Konferencja tą rozpoczęta została debata nad adekwatnymi do potrzeb 
współczesności regułami funkcjonowania państwa i sposobami efektywnego, 
nowoczesnego zarządzania sferą publiczną. Jednym z ważnych nurtów tej dyskusji 
jest procesowe podejście do działań administracji i roli technik informacyjnych jako 
ważnego dzisiaj narzędzia do wspomagania zarządzania państwem. 
Wnioski pokonferencyjne posłużyły do przygotowania opinii dla władz 
samorządowych, Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Sejmowej 
Komisji Samorządu Terytorialnego, Prezesa Rady Ministrów, Ministrów Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Infrastruktury. 
Związek Powiatów Polskich uczestniczył w aktywnej promocji tego przedsięwzięcia. 
 

Konferencja poświęcona wdrażaniu podpisu elektronicznego 

7 kwietnia 2008 r. w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu 
podpisu elektronicznego. Tematyka poruszana podczas tej konferencji to, m.in: 
„Dokument elektroniczny w administracji i jego wpływ na sposób realizacji zadań 
administracji publicznej”; „Projekty dotyczące realizacji centralnych usług związanych 
z obsługą dokumentów elektronicznych”, ponadto przedstawiona została prezentacja 
warsztatowa dotycząca sposobu korzystania z usług e-Puapu przez JST, prezentacja 
projektów realizowanych przez CIM w Łodzi na potrzeby administracji publicznej oraz 
prezentacja koncepcji CISCO dot. zrównoważonego rozwoju miast. 
Współorganizatorem konferencji był Związek Powiatów Polskich. 
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Konferencja podsumowująca projekt - Krakowska Inicjatywa na Rzecz 
Gospodarki Społecznej COGITO 

21 kwietnia 2008 r. w Warszawie Związek Powiatów Polskich oraz Dom Maklerski 
PENETRATOR SA - administrator projektu Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki 
Społecznej COGITO zorganizowali konferencję podsumowującą projekt działań 
wspierających osoby, które z rozmaitych powodów zostały wykluczone z rynku pracy. 
Patronat nad Konferencją objął Marszałek Sejmu RP, Bronisław Komorowski. 
 

II edycja Festiwalu Promocji Miast i Regionów 

21-22 kwietnia br. w Warszawie miała miejsce II edycja Festiwalu Promocji Miast  
i Regionów. Podczas dwóch dni Konferencji organizowanej w ramach Festiwalu 
odbyły się liczne wykłady i prezentacje. Wśród prelegentów Konferencji znaleźli się 
m.in. eksperci-praktycy z Polski i zagranicy, autorytety w zakresie planowania  
i realizacji kampanii reklamowych, identyfikacji wizualnej, promocji on-line, tworzenia 
strategii rozwoju miast i promocji oraz marketingu terytorialnego.  
Związek Powiatów Polskich promował to przedsięwzięcie. 
 

Konferencja tygodnika Computerworld 

22 – 23 kwietnia 2008 r. w Wieliczce odbyła się kolejna konferencja organizowana 
przez tygodnik Computerworld, zatytułowana „Wolność i bezpieczeństwo.  
W podziemiu.” Podczas konferencji omawiano tematykę związków między 
bezpieczeństwem informacji a zarządzaniem kryzysowym. 
Jednym z promotorów konferencji był Związek Powiatów Polskich. 
 

III Kongres Obywatelski pod hasłem „Jaka modernizacja Polski?” 

17 maja 2008 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej, Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową zorganizował III Kongres Obywatelski pod hasłem „Jaka 
modernizacja Polski?”. 
Celem Kongresu było przeprowadzenie ogólnopolskiej debaty obywatelskiej skupionej 
wokół wyzwań przed którymi stoi Polska. Ponadto podczas tego wydarzenia 
kontynuowano dialog zapoczątkowany w czasie poprzednich dwóch Kongresów, które 
łącznie zgromadziły 1800 osób z całej Polski. 
Promocją tego przedsięwzięcia zajmował się także Związek Powiatów Polskich. 
 

Konferencja podsumowująca I cykl szkoleń w ramach projektu norweskiego 

20 maja br. w Warszawie odbyła się konferencję podsumowującą I cykl szkoleń  
w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla 
lepszego dostarczania usług publicznych”. 
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Konferencja "Parki przemysłowe i parki naukowo-technologiczne - od re-
witalizacji terenów poprzemysłowych do transferu innowacyjnych 
technologii- szansa na dynamiczny rozwój miast" 

W dniach 26 i 27 maja br. w Katowicach odbyła się konferencja zatytułowana „Parki 
przemysłowe i parki naukowo-technologiczne - od rewitalizacji terenów poprzemys-
łowych do transferu innowacyjnych technologii- szansa na dynamiczny rozwój miast”. 
Partnerem konferencji jest Związek Miast Polskich, a patronat nad nią objął Minister 
Gospodarki. 
W gronie promujących konferencję podmiotów był także Związek Powiatów Polskich. 
 

III konferencja Nowocześni z Urzędu 

30 maja 2008 r. w Warszawie, w hotelu Kyriad Prestige odbyła się organizowana 
przez portal Publiczni.pl – III konferencja Nowocześnie z Urzędu. Podczas tego 
wydarzenia spotkali się urzędnicy z całej Polski, zainteresowani dyskusją o najważ-
niejszych problemach administracji oraz poszerzaniem wiedzy w strategicznych 
obszarach tematycznych. 
III konferencja Nowocześni z Urzędu była poświęcona przede wszystkim problemom 
ujednolicenia pozycji zawodowej urzędników administracji samorządowej i służby 
cywilnej, naboru urzędników oraz płacom w administracji publicznej. 
Patronat honorowy nad konferencją objęli Prezydent miasta stołecznego Warszawy 
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam 
Struzik oraz Związek Powiatów Polskich. 
 

Konferencja "IT w Administracji GigaCon" 

17 czerwca 2008 r. miała miejsce konferencja „IT w Administracji GigaCon”, która 
wzbudziła wiele emocji wśród prelegentów oraz uczestników. W warszawskim Airport 
Hotel Okęcie zgromadziło się ok 150 słuchaczy z branży administracyjnej. Na 
bezpłatnym seminarium organizowanym przez Software Konferencje, mieli okazje 
wysłuchać kilka interesujących wykładów oraz zobaczyć prezentacje rozwiązań firm: 
D-Link, Riset oraz Elo Digital Office. 
Patronat honorowy sprawował Związków Powiatów Polskich oraz Federacja 
Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. 
Seminarium pomagał prowadzić Adam Grytner, posiadający długoletnie 
doświadczenie w budowaniu e-administracji. Duże zainteresowanie wzbudził wykład 
kierownika projektu e-Łódź. Poruszony został również kontrowersyjny temat ePUAPU. 
Jednym z punktów konferencji był panel dyskusyjny: „Jakie są główne przeszkody  
w „internetyzacji” usług publicznych”. Problem ten został omówiony przez 
pracowników administracji publicznej oraz przedstawicieli firm oferujących dla nich 
rozwiązania. 
 

Regionalne konferencje nt. „Finansowania przedsięwzięć w ochronie 
środowiska ze środków Unii Europejskiej". 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy ze Związkiem 
Powiatów Polskich zorganizował trzy regionalne konferencje szkoleniowe kierowane 
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do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Tematyka szkoleń 
obejmowała „Finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska ze środków Unii 
Europejskiej”. 
Konferencje te odbyły się w dniach 19 czerwca br. (Cedzyna koło Kielc), 26 czerwca 
br. (Poznań) oraz 16 lipca br. (Kraków). 
Podczas konferencji istniała możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. 
 

Konferencja „Energy Finance 2008. Optymalizacja źródeł finansowania 
sektora energetyki odnawialnej” 

Gdańska Akademia Bankowa działająca przy Instytucie Badań nad Gospodarką 
Rynkową oraz EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej zorganizowały kolejne, 
coroczne seminarium poświęcone zagadnieniom finansowania sektora energetyki 
odnawialnej, zatytułowane: „Energy Finance 2008. Optymalizacja źródeł 
finansowania sektora energetyki odnawialnej”. 
Konferencja ta odbyła się 25 czerwca 2008 r. w Hotelu Holiday Inn w Warszawie. 
Patronat Honorowy sprawował Związek Powiatów Polskich. 
 
Seminaria samorządowe zatytułowane „Elektroniczny Obieg Dokumentów 
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” 

7 lipca 2008 r. w Łodzi oraz 8 lipca 2008 r. w Warszawie odbyły się bezpłatne 
seminaria samorządowe realizowane w ramach inicjatywy Microsoft Innovation 
Center, w której współuczestniczy Związek Powiatów Polskich. 
Tematyka seminarium obejmowała zagadnienie Elektronicznego Obieg Dokumentów 
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. 
Szczegółowy program zawierał następujące aspekty: Podstawy prawne i techno-
logiczne projektu elektronicznego obiegu dokumentów i jego znaczenie dla urzędów 
e-urząd w ujęciu prawnym i technologicznym; Przykłady rozwiązań sprzętowych  
i technologicznych dla urzędów wdrażających projekty elektronicznego obiegu 
dokumentów; Możliwości zewnętrznego wsparcia finansowego samorządowych 
projektów ICT z funduszy europejskich; Prezentacja programu konsultacji i współ-
pracy pomiędzy Microsoft Innovation Center i jednostkami samorządu terytorialnego 
 

Nadzwyczajny Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły „Małe 
Dziecko - Wielka Zmiana” 

12 września 2008 r. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Akademii 
Zarządzania Dyrektora Szkoły „Małe Dziecko - Wielka Zmiana”, organizowany przez 
redakcję miesięcznika „Dyrektor Szkoły”, poświęcony zagadnieniom związanym  
z edukacją małego dziecka i planowanymi w niej zmianami. Głównym celem było 
przedstawienie, przedyskutowanie i przekazanie MEN opinii, postulatów i wniosków 
na temat obniżenia wieku obowiązku szkolnego, upowszechnienia przedszkoli, zmian 
programowych oraz dostosowania szkół i przedszkoli do stopniowo wdrażanej przez 
MEN reformy. 
Dyskusja w gronie dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli 
kuratoriów, pedagogów i nauczycieli oraz rodziców jest niezwykle potrzebna. 
Promocją tego przedsięwzięcia zajmował się także Związek Powiatów Polskich. 
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XIV Forum Teleinformatyki 

18-19 września br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pod Warszawą odbyło 
się XIV Forum Teleinformatyki, zatytułowane „Usługi, procedury i dokumenty 
elektroniczne – dobre praktyki”. 
Honorowy Patronat sprawowali: Grzegorz Schetyna (Wicepremier i Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji), prof. dr hab. Krystyna Chałasińska-Macukow (Rektor 
Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Bank Polski). 
Podczas Forum zostały poruszone zagadnienia związane z usługami i dokumentami 
elektronicznymi. 
Związek Powiatów Polskich aktywnie promował to ważne forum. 
 

VIII Miedzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja nt. handlu elektro-
nicznego i e-Government (ECOM & EGOV 08) 

W dniach 22-23 października 2008 r. w Wiśle miała miejsce VIII Międzynarodowa 
Multidyscyplinarna Konferencja nt. handlu elektronicznego i e-Government (ECOM & 
EGOV 08). 
Konferencja adresowana była między innymi do samorządów. 
Promocją tego przedsięwzięcia zajął się także Związek Powiatów Polskich. 
 

IV Konferencja Energii Odnawialnej pt. „Ekonomiczne aspekty energii  
ze źródeł odnawialnych w perspektywie 2020 roku” 

W dniach 16-17 października 2008 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez  
Fundację Rozwoju Nauk Materiałowych - IV Konferencja Energii Odnawialnej pt. 
„Ekonomiczne aspekty energii ze źródeł odnawialnych w perspektywie 2020 roku”. 
Patronat nad konferencją sprawowali:  Wiceprezes Rady Ministrów, Minister 
Gospodarki – Waldemar Pawlak; Minister Środowiska – Maciej Nowicki; Prezes 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Jan Rączka; 
Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Nawara oraz Burmistrz miasta 
Zakopane – Janusz Majcher. 
Związek Powiatów Polskich aktywnie uczestniczył w promocji tej konferencji. 
 

Debata „Edukacja dla Rozwoju” 

29 września br. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie 
Obywatelska Polska oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – we współpracy  
z Centrum Informacji Obywatelskiej (CinfO), Związkiem Miast Polskich, Związkiem 
Powiatów Polskich oraz Kolegium Wigierskim – inaugurująca  debata pt. „Edukacja 
dla Rozwoju". Konferencja otwierająca debatę nosiła tytuł „Szkoły obywateli – w kie-
runku nowego systemu edukacji narodowej w Polsce”. 
Debata „Edukacja dla rozwoju” to cykl działań opiniotwórczych służących rozwojowi 
społeczeństwa obywatelskiego, tworzonego na fundamencie niezależnej od wpływu 
polityki i interesów ekonomicznych informacji publicznej. W ramach cyklu, 
zatytułowanego – „Debata Pro Publico Bono” – będą prezentowane możliwości 
reformy polskiego systemu życia publicznego (projekty obywatelskie), które zdaniem 
organizatorów debaty, są warunkiem modernizacji Polski i stworzenia w naszym 



Sprawozdanie z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2008 
 

 62 Projekty realizowane przez ZPP 
 

państwie autentycznego ładu publicznego, opartego na wolności obywateli i ich 
wspólnot. 

Konferencja „Finansowanie ochrony środowiska ze środków Unii 
Europejskiej” 

16 października 2008 r. w Toruniu miała miejsce  kolejna konferencja szkoleniowa 
dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego nt. 
„Finansowanie ochrony środowiska ze środków Unii Europejskiej". 
Promocją tego przedsięwzięcia zajął się także Związek Powiatów Polskich. 
 

II Ogólnopolski Kongres Infrastruktury Sportowej 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku oraz środowisk 
zaangażowanych w budowę i rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej w Polsce, 
Polski Klub Infrastruktury Sportowej oraz Związek Powiatów Polskich - Partner 
Kongresu - zorganizowały II Ogólnopolski Kongres Infrastruktury Sportowej, który 
odbył się w dniach 21-24 października 2008 r. w Centralnym Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich w Spale. 
 

XII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny - Środowisko i Klimat 

W dniach od 26 do 28 października br. w Poznaniu miał miejsce XII Międzynarodowy 
Zjazd Ekologiczny - Środowisko i Klimat. Zjazd ten to przedsięwzięcie, które każdego 
roku gromadzi blisko 500 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, 
funduszy ekologicznych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz 
polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.  
Hasło przewodnie tegorocznego Zjazdu brzmiało „Środowisko i Klimat”. Na równo-
ległych sesjach omawiane były  zmiany klimatyczne jako problem globalny, dotyczący 
wszystkich dziedzin gospodarki. 
Związek Powiatów Polskich uczestniczył w promocji tego zjazdu. 
 

Ogólnopolski Kongres Kształcenia Zawodowego 

12 – 13 listopada 2008 r. na Zamku Książ w Wałbrzychu odbył się Ogólnopolski 
Kongres Kształcenia Zawodowego. Współorganizatorem Kongresu był Związek 
Powiatów Polskich. 
 

IT w Administracji GigaCon 

14 listopada 2008 r. w Warszawie odbyła się kolejna konferencji zatytułowanej IT  
w Administracji GigaCon. Tematyka: Archiwizacja i składowanie danych; Technologie 
WiFi, WiMAX; Integracja usług elektronicznych; Wykorzystanie technologii Web 
Services; Biuletyn Informacji Publicznej; Bezpieczeństwo i niezawodność 
infrastruktury informatycznej w Urzędzie (serwery, sieci teleinformatyczne, wydajne 
łącza); Gmina w Internecie- portale internetowe dla Urzędów; Intranet w Urzędzie; 
Budowa publicznych punktów dostępu do internetu. 
Promocją tego przedsięwzięcia zajmował się także Związek Powiatów Polskich. 
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Dni Samorządu 

27 listopada 2008 r. w Warszawie odbyła się druga edycja Dni Samorządu. 
W tym roku formuła imprezy uległa rozszerzeniu. W ciągu dnia odbyły się targi 
prezentujące produkty i usługi dostawców dla sektora publicznego. Równolegle 
trwały panele konferencyjne, w blokach: „Informatyzacja urzędów”, „Zarządzanie 
finansami publicznymi” oraz „Promocja Miast i Regionów”. Oprócz 2 edycji konkursu 
na najbardziej podziwianych samorządowców „Innowator”, na wieczornej gali 
rozstrzygnięte zostały również konkursy na najlepsze inwestycje oraz najbardziej 
podziwiane spółki samorządowe. Zostały również ogłoszone wyniki badania 
satysfakcji klientów Gold Standard. Organizatorem imprezy była agencja MMT 
Management oraz Centrum im. Adama Smitha. Stałym partnerem merytorycznym 
jest Manhattan Institute z Nowego Jorku, jedna z najbardziej doświadczonych 
zagranicznych jednostek badawczych, zajmujących się kwestiami związanymi z zarzą-
dzaniem miastami 
II edycję Dni Samorządu wspierały również: Związek Powiatów Polskich, Unia 
Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich oraz Projekt 
Łódź. 
 
Szkolenie „Dostęp do informacji, udział społeczeństwa oraz ocena 
oddziaływania na środowisko w podejmowaniu decyzji dotyczących 
środowiska” 

W dniach 2-3 grudnia br. (dla NGO) oraz 3-4 grudnia br. (dla JST) w Krakowie-
Swoszowicach odbyło się szkolenie zatytułowane „Dostęp do informacji, udział 
społeczeństwa oraz ocena oddziaływania na środowisko w podejmowaniu decyzji 
dotyczących środowiska”. 
Związek Powiatów Polskich promował to szkolenie. 
 

Forum dyskusyjne na temat polityki samorządów na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

W dniach 9-10 grudnia br. w Krakowie odbyło się, organizowane przez Fundację 
Instytut Rozwoju Regionalnego, Forum dyskusyjne na temat polityki samorządów na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Podczas tej konferencji dyskutowano o wyzwaniach, 
jakie stają przed samorządami w związku z rozszerzeniem zakresu zadań 
realizowanych przez nie na rzecz osób niepełnosprawnych. Promocją tego 
przedsięwzięcia zajął się także Związek Powiatów Polskich. 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

ZPP ma podpisany Traktat o Współpracy ze Związkiem Powiatów Niemieckich. 
Traktat realizowany był poprzez robocze kontakty, podczas których uzgadniano 
wspólne przedsięwzięcia. 

Związek Powiatów Polskich uczestniczy także w pracach afiliowanych przy Unii 
Europejskiej międzynarodowych organizacji skupiających samorządy. Jest członkiem 
Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), a naszymi reprezentantami w Komitecie 
Politycznym CEMR są: 
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Ligia Krajewska – wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
Zenon Rodzik – Starosta Opolski (lubelskie) 
Jan Grabkowski – Starosta Poznański 
Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki. 

Pani Ligia Krajewska została wybrana do władz CEMR i pełni funkcję wice przewodni-
czącej Komitetu Wykonawczego, a do jej obowiązków należy uczestniczenie w posie-
dzeniach Komitetów Politycznych.  

W ramach CEMR działa również Polsko-Niemiecka Grupa Robocza, której członkami 
ze strony Związku Powiatów Polskich są: Jan Golonka – Starosta Nowosądecki, 
Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński, Henryk Lakwa – Starosta Opolski, Jacek 
Pająk – Starosta Bocheński, Marzena Pilipiec – Starostwo Powiatowe w Wodzis-
ławiu Śląskim, Cezary Przybylski – Starosta Bolesławicki, Joachim Smyła – 
Starosta Lubliniecki, Justyna Tracichleb – Starostwo Powiatowe w Wołowie, Edyta 
Woldan – Starostwo Powiatowe w Radomsku. 

Związek Powiatów Polskich ma także swoich przedstawicieli w Kongresie Władz 
Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE). Członkami Izby Władz Lokalnych są 
Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki oraz Elżbieta Smolińska – Starosta 
Pruszkowski. 

Z kolei w Komitecie Regionów Unii Europejskiej przedstawicielami ZPP są: Ludwik 
Węgrzyn – radny powiatu bocheńskiego, Marek Tramś – Starosta Polkowicki, 
Marek Kotschy – Wicestarosta Szczecinecki, Marzena Kempińska – Starosta 
Świecki, Robert Godek – Starosta Strzyżowski, Michał Karalus – Starosta 
Pleszewski. 
 
Europejskie Stowarzyszenie Samorządów Szczebla Pośredniego 

W roku sprawozdawczym miało miejsce historyczne przedsięwzięcie, którym było 
przystąpienie Związku Powiatów Polskich do Europejskiego Stowarzyszenia 
Samorządów Szczebla Pośredniego. 
Dziesięć krajowych stowarzyszeń samorządowych z Francji, Niemciec, Włoch, Belgii 
(Walonia i Flamandia), Bułgarii, Hiszpanii, Grecji, Węgier, Rumunii i Polski podpisało 
15 lipca 2008 r. w Awinionie wspólną deklarację woli przystąpienia do Europejskiego 
Stowarzyszenia Samorządów Szczebla Pośredniego (w przypadku Polski – powiatów). 
Związek Powiatów Polskich reprezentowany był przez prezesa Kazimierza 
Kotowskiego – starostę opatowskiego oraz Włodzimierza Tomaszewskiego - 
wiceprezydenta Miasta Łodzi. Przedstawiciele organizacji, zrzeszających samorządy 
szczebla pośredniego z krajów założycielskich zdecydowały o połączeniu sił swoich 
organizacji w celu utworzenia Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych II Szczebla 
(CEPLI – skrót francuskojęzycznej nazwy stowarzyszenia Confédération Européenne 
de Pouvoirs Locaux Intermédiaires). 
Konfederacja CEPLI podejmie starania o uzyskanie statusu prawnego Europejskiego 
Ugrupowania Współpracy Terytoralnej (EUWT) lub innej podobnej formy 
organizacyjnej. To umożliwiłoby jej m.in. reprezentowanie swoich członków i ich 
interesów na poziomie europejskim, oraz stworzyłoby warunki bezpośredniego 
dialogu z instytucjami europejskimi, odpowiedzialnymi za programy i strategie 
terytorialne. 
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U podstaw wyżej wymienionej inicjatywy leży wspólne przekonanie członków 
założycieli o znaczeniu zasady pomocniczości, autonomii lokalnej oraz spójności 
terytorialnej jako podstaw funkcjonowania silnej europejskiej wspólnoty politycznej, 
społecznej, gospodarczej i kulturalnej. 
Cele Konfederacji zostaną ostatecznie określone i uzupełnione w momencie nadania 
jej osobowości prawnej. Jednak inicjatywa utworzenia Konfederacji powinna znacznie 
ułatwić członkom stowarzyszonym dostęp do finansowania projektów w ramach 
europejskich programów. 
Związek Powiatów Polskich, jako jeden z 13 partnerów-założycieli, włączył się 
aktywnie w proces tworzenia Konfederacji. Decyzją Zarządu Związku Powiatów 
Polskich do prac organizacyjnych został upoważniony Prezydent Miasta Łodzi. 
Pierwszym krokiem do powołania Konfederacji było podpisanie 1 lipca 2008 r.  
w Paryżu bilateralnego porozumienia między Związkiem Powiatów Polskich, 
reprezentowanym przez prezesa Kazimierza Kotowskiego, a inicjatorem całego 
przedsięwzięcia – ADF, reprezentowanym przez prezesa Slaudy Lebreton. 
Wspólne porozumienie wszystkich członków założycieli stwierdzające wolę utworzenia 
Konfederacji nastąpiło 15 lipca 2008 r. w Awinionie w obecności przedstawicieli 
Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej oraz Kongresu Władz Lokalnych i Regio-
nalnych Europy. 
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