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Konwenty Powiatów 
 

W okresie od 15 lipca do 7 października 2015 r. odbyło się 13 posiedzeń 

Konwentów Powiatów. Podczas nich starostowie przyjęli 14 stanowisk, które zostały 

zestawione w poniżej zamieszczonej tabeli. 

 

L.P. 
Dzień 

podjęcia 

Podjęte przez Konwent 

Powiatów Województwa 
Stanowisko w sprawie 

1 5 lipca Zachodniopomorskiego 

usuwania odpadów z dróg krajowych, 

powstałych w następstwie wypadków 

komunikacyjnych 

2 6 lipca Dolnośląskiego 

zwiększenia środków finansowych 

przekazywanych na funkcjonowanie 

Powiatowych Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznych  

3 6 lipca Dolnośląskiego środków PFRON 

4 6 lipca Dolnośląskiego 

finansowania przez NFZ świadczeń 

wykonywanych ponad limit wynikający  

z umów o świadczenia opieki zdrowotnej 

w zakresie leczenia szpitalnego 

5 10 lipca Podlaskiego oceny rozmiaru szkód łowieckich 

6 15 lipca Podkarpackiego 
zmiany zasad finansowania inwestycji 

drogowych 

7 20 lipca Podlaskiego oceny rozmiaru szkód łowieckich 

8 23 lipca Warmińsko-Mazurskiego 

zmian w Wojewódzkim Planie Działania 

Systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne dla województwa warmińsko-

mazurskiego 

9 4 września Wielkopolskiego 

projektu „Programu Rozwoju Gminnej  

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 

lata 2016-2020” 

10 7 września Zachodniopomorskiego 

możliwości dofinansowania przebudowy  

i modernizacji dróg powiatowych 

w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 

11 14 września Świętokrzyskiego 

finansowania przez Świętokrzyski 

Oddział Wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Kielcach świadczeń 

medycznych realizowanych przez 

szpitale powiatowe w 2016 r. 

12 16 września Małopolskiego 
zmian ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych  
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13 16 września Małopolskiego 

obowiązków starosty, wynikających  

z przepisów art. 11 ust. 1-3 ustawy 

z dnia 31.01.1959 r. (Dz.U. 1959 Nr 11, 

poz. 62) 

14 17 września Warmińsko-Mazurskiego 

pilnej potrzeby uregulowania kwestii 

wskazania źródeł finansowania zadania 

związanego ze stwierdzeniem zgonu 

przez osobę powołaną do tych celów 

przez starostę 

 

W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Konwentów Powiatów skierowali 

do Biura ZPP 20 pism w sprawach ujętych w poniżej zamieszczonym zestawieniu 

tabelarycznym. 

 

L.P. Z dnia 
Od Konwentu 

Powiatów Województwa 
Pismo w sprawie 

1 17 lipca Podlaskiego 

prośba o analizę projektu porozumienia 

w sprawie o współpracy w zakresie 

oceny rozmiaru szkód wyrządzonych 

przez zwierzynę łowną na terenie 

województwa Podlaskiego 

2 17 lipca Podlaskiego 
informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (20 lipca) 

3 23 lipca Świętokrzyskiego 
protokół z posiedzenia Konwentu 

(14 lipca) 

4 23 lipca Opolskiego 

informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu wraz z programem 

(27-28 sierpnia) 

5 13 sierpnia Łódzkiego 

informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu wraz z programem 

(20-21 sierpnia) 

6 18 sierpnia Kujawsko-Pomorskiego 
protokół z posiedzenia Konwentu 

(25-26 czerwca) 

7 24 sierpnia Podkarpackiego 

zaproszenie Prezesa ZPP na posiedzenie 

Konwentu (28 sierpnia) wraz 

z porządkiem obrad 

8 24 sierpnia Zachodniopomorskiego 
informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu i porządek obrad (27 sierpnia) 

9 26 sierpnia Warmińsko-Mazurskiego 
informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu i porządek obrad (9 września) 

10 27 sierpnia Lubuskiego 
protokół z posiedzenia Konwentu 

(24-25 sierpnia) 

11 2 września Świętokrzyskiego 

zaproszenie Prezesa ZPP na posiedzenie 

Konwentu (14 września) wraz 

z porządkiem obrad 
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L.P. Z dnia 
Od Konwentu 

Powiatów Województwa 
Pismo w sprawie 

12 3 września Małopolskiego 
zaproszenie Prezesa ZPP na posiedzenie 

Konwentu (16 września)  

13 8 września  Dolnośląskiego 
informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (28-29 września) 

14 9 września Lubelskiego 

informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu wraz z porządkiem obrad 

(15 września) 

15 11 września Lubuskiego 
prośba o opinię prawną w sprawie 

powołania koronera 

16 13 września  Dolnośląskiego 
materiały na posiedzenie Konwentu 

(28-29 września) 

17 17 września  Pomorskiego 

informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu wraz z porządkiem obrad 

(30 września) 

18 18 września Opolskiego 
informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (28 września) 

19 18 września Dolnośląskiego 
kolejne materiały na posiedzenie 

Konwentu (28-29 września) 

20 30 września Małopolskiego 
protokół posiedzenia Konwentu 

(16 września) 
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Prace Zarządu ZPP 
 

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie stacjonarne Zarządu 

ZPP. Miało to miejsce 16 lipca 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej w Warszawie (nr 10/15). Realizowane było także jedno internetowe 

posiedzenie Zarządu (nr 11@/15). 

Poniżej informacja o tematyce obrad poszczególnych posiedzeń Zarządu ZPP. 

Posiedzenie Zarządu nr 10/15 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 
 

 Przyjęcie porządku obrad. 
 

Część I z udziałem: 

Tadeusza Sławeckiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; 

Urszuli Martynowicz, Dyrektor Departamentu  Strategii i Współpracy Między-

narodowej MEN; Grzegorza Pochopnia, Dyrektora Departamentu Analiz 

i Prognoz MEN; Jacka Falkowskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN oraz Czesławy Kunkiewicz-

Waligóry, Naczelnik Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym 

MEN. 

  Szkolnictwo zawodowe – edukacja z przyszłością. 

 Stan prac nad krajowym systemem kwalifikacji. 

 Zasady finansowania zadań oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem 

algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. 

 Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej. 
 

Część II wewnętrzna 

 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi 

posiedzeniami Zarządu. 

 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 8/15 i Nr 9@/15 oraz materiałów 

przyjętych podczas tych posiedzeń. 

 Sprawy różne. 

 

Posiedzenie Zarządu nr 11@/15 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 

w sprawie usuwania odpadów z dróg krajowych, powstałych w następstwie 

wypadków komunikacyjnych. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie 

zmiany zasad finansowania inwestycji drogowych. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 10 lipca 

2015 r. w sprawie oceny rozmiaru szkód łowieckich. 
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 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 20 lipca 

2015 r. w sprawie oceny rozmiaru szkód łowieckich. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego w sprawie:  

 zwiększenia środków finansowych przekazywanych na funkcjonowanie 

Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; 

 środków PFRON; 

 finansowanie przez NFZ świadczeń wykonywanych ponad limit 

wynikający z umów o świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie 

leczenia szpitalnego. 

 Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie sytuacji finansowej domów 

pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

wraz z odpowiedzią Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w sprawie zmian w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego 

Ratownictwa Medycznego dla województwa warmińsko-mazurskiego. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej 

i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, które odbyło się 11 sierpnia 2015 r. w Warszawie wraz 

z załącznikiem dotyczącym funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wraz z załącznikiem - informacją 

o stanie funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych, a które odbyło się 

14 sierpnia 2015 r. w Warszawie. 

 Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych przez JST 

wraz z odpowiedzią Ministerstwa Skarbu Państwa. 

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

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się  18 sierpnia  

2015 r. w Warszawie. 

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

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 

20 sierpnia 2015 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 

Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

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

 Stanowisko Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie 

podjęcia działań związanych z realizacją dofinansowania wdrażania Programu 

bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Miejskich 

i Metropolitalnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które 

odbyło się 19 sierpnia 2015 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 

13 sierpnia 2015 r. w Warszawie. 
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 Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skierowane do Pana Marka 

Woźniaka Przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw dotyczące 

stanowisk Konwentu w sprawie: 

 zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. 

w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na 

finansowanie zadań w województwie; 

 stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych; 

 potrzeby prowadzenia badań w ramach Instrumentu Szybkiego 

Reagowania. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

projektu „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2020”. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 

w sprawie możliwości dofinansowania przebudowy i modernizacji dróg 

powiatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 Informacja o wykonaniu budżetu Związku Powiatów Polskich w pierwszej 

połowie 2015 roku. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 15 września 

2015 r. w Warszawie. 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu 

rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz 

wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci 

w tych placówkach. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie: 

 zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 

 obowiązków starosty, wynikających z przepisów art. 11 ust. 1-3 ustawy 

z dnia 31.01.1959 r. (Dz.U. 1959 Nr 11, poz. 62). 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 21 września 

2015  r. w Warszawie. 

 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w sprawie pilnej potrzeby uregulowania kwestii wskazania źródeł finansowania 

zadania związanego ze stwierdzeniem zgonu przez osobę powołaną do tych 

celów przez starostę. 

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

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się  23 września  

2015 r. w Warszawie. 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wydawania kart 

zgonu. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 

17 września 2015 r. w Warszawie. 
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 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej 

i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, które odbyło się 29 września 2015 r. w Warszawie. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w sprawie: 

 rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie rozwiązania 

Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

 powołania przez Starostów lekarzy wystawiających karty zgonu 

i stwierdzających zgon; 

 realizacji przez Powiaty zadań wynikających z organizowania 

i finansowania publicznego transportu zbiorowego; 

 rozwiązywania skutków suszy w rolnictwie; 

 wprowadzenia niekorzystnych zmian dla powiatów w zapisach ustawy 

z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

oraz niektórych innych ustaw. 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Związku Powiatów Polskich przyjął 

2 stanowiska, tj.: 

 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie 

rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków 

pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach; 

 z dnia 1 października 2015 roku w sprawie wydawania kart zgonu. 
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Uwagi ZPP w procesie legislacyjnym 
 

Związek Powiatów Polskich czynnie uczestniczył w procesie legislacyjnym. W okresie 

od 15 lipca do 7 października 2015 roku przeanalizowano 33 projekty aktów 

prawnych (opiniowanych poza Komisją Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego). Do 12 z nich przygotowano i przesłano szczegółowe opinie 

z uwagami. 

 

Wykaz projektów, w odniesieniu do których Związek zajął stanowisko, przedstawia 

poniżej zamieszczone zestawienie tabelaryczne (kolejność chronologiczna). 

L.P. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

1 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druk nr 3603) 

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

fizycznych (RS-020-1358/15) 

3 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3589) 

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

fizycznych (RS-020-1391/15) 

5 
Ministerstwo 

Środowiska 

wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych programów ochrony środowiska 

6 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (MKB-020-1404/15) 

7 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz 

ustawy – Kodeks wyborczy 

8 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

zdrowia na lata 2014-2020 

9 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (MKB-020-1392/15) 

10 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju 

założeń dotyczących nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym 

11 Sejm RP 

ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(numer druku 3877) 

12 Sejm RP 
ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej (MKB-020-1453/15) 
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Z opiniami Związku Powiatów Polskich można zapoznać się po wejściu 

na stronę internetową www.zpp.pl, dział dotyczący prac Zarządu – zakładka 

zatytułowana „Działania ZPP w procesie legislacyjnym” 

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

Dzięki takiemu rozwiązaniu każda zainteresowana osoba może dowiedzieć się jakie 

stanowisko zajął Związek w odniesieniu do konkretnego projektu aktu prawnego. 
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Działalność przedstawicieli ZPP w innych gremiach 
 

Przedstawiciele Związku pracują w komisjach, komitetach oraz zespołach funkcjonu-

jących przy różnego typu organach i instytucjach centralnych. 

 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) działa na podstawie 

Ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej 

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

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

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

wszystkim jednak, praca Komisji odbywa się w zespołach tematycznych. 

Działalność Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) 

to przede wszystkim wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy 

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

dotyczących zagadnień ustrojowych. KWRiST rozpatruje problemy związane 

z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego obszaru 

znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, 

do których należy Rzeczypospolita Polska. 

W okresie od 15 lipca do 7 października 2015 r. odbyły się trzy posiedzenia 

plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Każdy z przedstawionych przez rząd projektów, jest analizowany 

i opiniowany przez ekspertów Biura Związku Powiatów Polskich. 

W okresie sprawozdawczym do zaopiniowania przez ZPP w ramach prac Komisji 

trafiły 82 projekty ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów. 

 

Projekty te przedstawione zostały w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 

L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

Lipiec 2015 (stacjonarnie) 

1 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przepro-

wadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji 

o pracy i wynikach audytu wewnętrznego  

2 
Ministerstwo 

Rolnictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kon-

trolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020  
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

3 
Ministerstwo 

Rolnictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie  

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

4 
Ministerstwo 

Rolnictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

5 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w sprawie wykazu samorządowych instytucji 

kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko 

dyrektora następuje w drodze konkursu 

6 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa”  

7 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach 

artystycznych  

8 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w sprawie typów szkół artystycznych publicznych 

i niepublicznych  

9 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w sprawie egzaminów eksternistycznych 

z zakresu szkół artystycznych 

10 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki 

zawodu  

11 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki 

doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, 

publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół 

artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia 

nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają  

w szkołach rolniczych 

12 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania gminom 

dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 

w zakresie wychowania przedszkolnego  
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

13 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyj-

nej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii  

14 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniają-

cego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia 

nauczycieli  

15 

Ministerstwo 

Pracy i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez 

wojewodów oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przepro-

wadzania kontroli  

16 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup 

środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży młodzieży 

i dzieciom 

17 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

substancji czynnych zawartych w lekach, środków spo-

żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu 

wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych  

18 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  

19 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu leczenia stomatologicznego  

20 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat 

za korzystanie ze środowiska   

21 
Ministerstwo 

Gospodarki 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych   

22 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni  

23 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny 

energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  

24 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności 

oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

25 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 

sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020  

26 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków dostępu 

i korzystania  z infrastruktury kolejowej  
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

27 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji 

służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  

28 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.  

29 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Projekt aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020  

30 

Ministerstwo 

Obrony 

Narodowej 

Projekt "Programu Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022" 

(ReSAP) wraz z projektem uchwały Rady Ministrów  

31 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych  

i Ministerstwo 

Obrony 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra 

Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji 

wojskowej w 2016 r.  

32 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania 

w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa 

„Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi 

i gminie, przekazywania staroście środków finansowych 

na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom 

pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi 

i gminie 

33 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielenia 

dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego 

na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych 

i gminnych 

34 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie utworzenia 

programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” 

35 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 

Projekt programu Regionalna Strategia Innowacji 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

36 
Ministerstwo 

Gospodarki 

Projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 

udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie sieci 

ciepłowniczej lub chłodniczej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

37 
Ministerstwo 

Gospodarki 

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 

udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne 

w zakresie infrastruktury energetycznej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

38 
Ministerstwo 

Gospodarki 

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udziela-

nia pomocy publicznej na inwestycje w zakresie jednostek 

kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020  

39 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie finanso-

wania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej 

utrzymania i remontów na lata 2016–2023”  

40 

Ministerstwo 

Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020  

Sierpień 2015 (stacjonarnie) 

1 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 

badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych 

na lata 2014-2020 

3 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic 

kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz warunków 

technicznych użytkowania tych obiektów  

4 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg 

ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz 

ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej  

5 
Ministerstwo 

Gospodarki 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw  

6 

Ministerstwo 

Pracy i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

w sprawie udzielania pomocy  cudzoziemcom  

7 

Ministerstwo 

Pracy i Polityki 

Społecznej 

Projekt  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.  

8 

Ministerstwo 

Pracy i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym  
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

9 

Ministerstwo 

Pracy i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego 

10 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm 

szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji 

rolnej  

11 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 

działania publicznych poradni psychologiczno-pedago-

gicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych  

12 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-

wej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych  

13 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 

od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 

można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 

nauczycieli 

14 

Ministerstwo 

Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania 

zaliczek w ramach PROW 2014-2020  

15 

Ministerstwo 

Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie 

i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

16 

Ministerstwo 

Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Wrzesień 2015 (stacjonarnie) 

1 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem  

2 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie uzyskania uprawnień przez instruktorów 

i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych 

w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków 

komisji  
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

3 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regional-

nej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze 

związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz 

pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji 

początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich 

w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych 

na lata 2007-2013  

4 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy 

de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich 

w ramach regionalnych programów operacyjnych  

5 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy 

ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach 

regionalnych programów operacyjnych 

6 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

wzorów sprawozdań odebranych i zebranych odpadach 

komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz 

realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi  

7 
Ministerstwo 

Gospodarki 

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 

udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie 

transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020  

8 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa 

Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania 

na środowisko 

9 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 

Projekt Subregionalnego Programu Rozwoju do roku 2020 dla 

Województwa Małopolskiego  

10 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań 

zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych 

w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż 

partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych 

i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania 

komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze 

medycznie wspomaganej prokreacji 

11 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń 

w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, 

testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków 

przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie 

wspomaganej prokreacji osób, których czynności 

bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych  
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

i zarodków, a także bezpieczeństwo dawców i biorczyń 

12 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 

i urządzenia banku komórek rozrodczych zarodków  

13 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 

i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji  

14 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wywozu  

z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to 

terytorium komórek rozrodczych i zarodków  

15 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru 

dawców komórek rozrodczych i zarodków 

16 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać 

dokumentacja dotycząca komórek rozrodczych i zarodków 

17 

Ministerstwo 

Pracy i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi 

spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka 

wsparcia dziennego  

18 

Ministerstwo 

Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy 

o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk 

nr 3744) 

19 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  

20 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 

do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym oraz niektórych innych ustaw  

21 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych 

od nagród otrzymanych w „Loterii Paragonowej” 

22 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w sprawie dodatkowego wynagradzania 

pracowników instytucji kultury  

23 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej 



 

Strona | 20  

 

L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

24 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-

wej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu 

podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, 

form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych 

ze środków wyodrębnionych w budżetach organów 

prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów 

i trybu przyznawania tych środków  

25 
Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy 

prawnej  

26 

Ministerstwo 

Administracji  

i Cyfryzacji  

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 

w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia 

metryki sprawy jest wyłączony  

 

Wszystkie istotne, dla funkcjonowania samorządu terytorialnego, akty 

prawne przesyłane do zaopiniowania w ramach poszczególnych Zespołów 

tematycznych zamieszczane są na bieżąco: 

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

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

prawne do zaopiniowania 
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2) na stronie Związku Powiatów Polskich (www.zpp.pl) w dziale Legislacja,  

zakładce: Legislacja, dziale: Akty prawne do zaopiniowania 

 

Szczegółowe sprawozdania z posiedzeń Zespołów tematycznych oraz 

posiedzeń plenarnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

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

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 
 

Projektem szczególnie istotnym, z punktu widzenia samorządów, poświęcane  

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

w poszczególnych dodatkach branżowych Dziennika Warto Wiedzieć. 
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Komisje sejmowe i senackie 

Udział Związku Powiatów Polskich w procesie legislacyjnym, to także 

uczestnictwo w komisjach sejmowych i senackich. Warto podkreślić, 

że przedstawiciele ZPP – jako jedyni – aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach 

komisji sejmowych i senackich, których przedmiot obrad dotyczył spraw 

samorządowych. W okresie sprawozdawczym wzięli oni udział 

w ponad 70-ciu posiedzeniach komisji wymienionych w poniżej zamieszczonym 

zestawieniu tabelarycznym. 

 

L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

Lipiec 2015 

1 14 

Komisja Infrastruktury Sejmu 

RP – Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia poselskich 

projektów ustaw: 1) o zmianie 

ustawy o straży gminnej, usta-

wy Prawo o ruchu drogowym 

oraz ustawy Kodeks postępo-

wania w sprawach o wykrocze-

nia (druk nr 2973), 2) o zmianie 

ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 3222) 

Rozpatrzenie poselskich proje-

któw ustaw: 

1) o zmianie ustawy o straży 

gminnej, ustawy Prawo o ruchu 

drogowym oraz ustawy Kodeks 

postępowania w sprawach 

o wykroczenia (druk nr 2973) 

2) o zmianie ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym oraz o zmia-

nie niektórych innych ustaw 

(druk nr 3222) 

 

2 15 

Komisje Sejmu RP: 

Infrastruktury 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej, 

a także Polityki Społecznej i 

Rodziny – Podkomisja stała ds. 

rozwoju i rewitalizacji miast 

Rozpatrzenie rządowego proje-

ktu ustawy o rewitalizacji (druk 

nr 3594) 

3 16 

Komisje Sejmu RP: 

Administracji i Cyfryzacji 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

– Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia poselskiego 

projektu ustawy o powiecie 

metropolitarnym (druk nr 2107) 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o powiecie 

metropolitarnym (druk nr 2107) 

4 20 

Komisje Sejmu RP: 

Polityki Społecznej i Rodziny 

oraz Infrastruktury, a także 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Rozpatrzenie sprawozdania 

Podkomisji stałej ds. rozwoju 

i rewitalizacji miast o rządowym 

projekcie ustawy o rewitalizacji 

(druk nr 3594) 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

5 20 

Komisja Infrastruktury Sejmu 

RP - Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia rządowego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg 

publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 3575) 

Rozpatrzenie rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o szczególnych zasadach przy-

gotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 3575) 

6 20 

Komisje Sejmu RP: 

Administracji i Cyfryzacji 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

– Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia poselskiego 

projektu ustawy o powiecie 

metropolitalnym 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o powiecie metro-

politalnym (druk nr 2107) – 

kontynuacja  

7 20 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

– Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia przedsta-

wionego przez Prezydenta RP 

projektu ustawy o współdzia-

łaniu w samorządzie terytorial-

nym na rzecz rozwoju lokalnego 

i regionalnego oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 1699) 

Rozpatrzenie przedstawionego 

przez Prezydenta RP projektu 

ustawy o współdziałaniu 

w samorządzie terytorialnym 

na rzecz rozwoju lokalnego 

i regionalnego oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (druk 

nr 1699) - kontynuacja 

8 21 

Komisje Sejmu RP: 

Infrastruktury 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej  

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji nadzwyczajnej o posel-

skich projektach ustaw: 

1) o zmianie ustawy o straży 

gminnej, ustawy – Prawo o ru-

chu drogowym oraz ustawy 

- Kodeks postępowania w spra-

wach o wykroczenia (druk 

nr 2973) 

2) o zmianie ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym oraz zmianie 

niektórych innych ustaw (druk 

nr 3222) 

9 21 

Komisje Sejmu RP: 

do Spraw Kontroli Państwowej 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Rozpatrzenie Sprawozdania 

z działalności regionalnych izb 

obrachunkowych i wykonania 

budżetu przez JST w 2014 r. 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

10 21 

Komisje Sejmu RP: 

Administracji i Cyfryzacji 

oraz Mniejszości Narodowych 

i Etnicznych 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o mniejszościach narodo-

wych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 3545) 

11 21 

Komisje Sejmu RP: 

Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (druk nr 3667) 

12 21 
Komisja Polityki Społecznej i 

Rodziny Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o zatrudnieniu socjalnym 

(druk nr 3667) 

13 21 

Komisje Sejmu RP:  

Infrastruktury 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji nadzwyczajnej o rządo-

wym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg 

publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 3575) 

14 21 

Komisja Infrastruktury Sejmu 

RP - Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia rządowego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg 

publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 3575) 

Rozpatrzenie rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o szczególnych zasadach przy-

gotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 3575) 

15 21 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP – 

Podkomisja stała ds. finansów 

samorządowych 

1) Informacja na temat zadłu-

żenia jednostek samorządu 

terytorialnego w parabankach. 

2) Rozpatrzenie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o Karcie Dużej Rodziny 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 3585) 

16 22 

Komisje Sejmu RP: 

Administracji i Cyfryzacji 

oraz Edukacji, Nauki 

i Młodzieży, a także Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych 

Rozpatrzenie obywatelskiego 

projektu ustawy o zmienie usta-

wy o mniejszościach narodo-

wych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym, a także niektórych 

innych ustaw (druk nr 2699) 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

17 22 

Komisje Sejmu RP: 

Polityki Społecznej i Rodziny 

oraz Infrastruktury, a także 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania 

do projektu ustawy o rewitali-

zacji (druki nr 3594 i 3679) 

18 22 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

– Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia przedsta-

wionego przez Prezydenta RP 

projektu ustawy o współdzia-

łaniu w samorządzie terytorial-

nym na rzecz rozwoju lokalnego 

i regionalnego oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 1699) 

Rozpatrzenie przedstawionego 

przez Prezydenta RP projektu 

ustawy o współdziałaniu 

w samorządzie terytorialnym 

na rzecz rozwoju lokalnego 

i regionalnego oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (druk 

nr 1699) - kontynuacja 

19 22 

Komisje Sejmu RP: 

Edukacji, Nauki i Młodzieży 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

1) Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz 

o zmianie niektórych innych 

ustaw (druk nr 3606) 

2) Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy zmieniającej 

ustawę o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz 

o zmianie niektórych innych 

ustaw (druk nr 3610) 

20 22 

Komisje Sejmu RP:  

Infrastruktury 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w trakcie drugiego czytania 

do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym i usta-

wy – Prawo budowlane (druki 

nr 2964 i 3640) 

21 22 

Komisje Sejmu RP: 

Infrastruktury 

oraz Finansów Publicznych 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania 

do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o niektórych formach 

popierania budownictwa mie-

szkaniowego oraz niektórych 

innych ustaw (druki nr 3586 

i 3612) 

22 23 

Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

– Podkomisja stała 

Informacja na temat wydatko-

wania środków unijnych w latach 

2007-2013 na zadania z zakresu 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

ds. ekonomiki edukacji i nauki oświaty i wychowania. Wnioski 

i propozycje na perspektywę 

2014-2020 

23 23 

Komisje Sejmu RP: 

Administracji i Cyfryzacji 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Rozpatrzenie sprawozdania Pod-

komisji nadzwyczajnej o posel-

skim projekcie ustawy o powie-

cie metropolitarnym (druk 2107) 

24 23 

Komisje Sejmu RP: 

Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

– Prawo ochrony środowiska 

(druk nr 3667) 

25 23 

Komisje Sejmu RP: 

Finansów Publicznych 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (druk 

nr 3700) 

26 23 
Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz 

ustawy o Krajowym Rejestrze 

Karnym (druk nr 3678) 

27 23 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

1) Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o uprawnie-

niach do mienia byłego 

Funduszu Wczasów Pracowni-

czych (druk nr 571) 

2) Rozpatrzenie poprawek zgło-

szonych w czasie drugiego 

czytania do projektu ustawy 

o zmianie ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do ali-

mentów, ustawy o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpie-

czeń Społecznych oraz ustawy 

o świadczeniach rodzinnych 

(druki nr 3584 i 3618) 

3) Rozpatrzenie uchwały Senatu 

RP w sprawie ustawy o zmianie 

ustawy o świadczeniach rodzin-

nych oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 3723) 

28 29 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP – 

Podkomisja nadzwyczajna do 

Rozpatrzenie przedstawionego 

przez Prezydenta RP projektu 

ustawy o współdziałaniu 

w samorządzie terytorialnym 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

rozpatrzenia przedstawionego 

przez Prezydenta RP projektu 

ustawy o współdziałaniu 

w samorządzie terytorialnym 

na rzecz rozwoju lokalnego 

i regionalnego oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 1699) 

na rzecz rozwoju lokalnego 

i regionalnego oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (druk 

nr 1699) - kontynuacja 

29 30 

Komisje Senatu RP: 

Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

oraz Komisja Rodziny i Polityki 

Społecznej 

1) Rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, 

ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społe-

cznych oraz ustawy o świadcze-

niach rodzinnych (druk senacki 

nr 1020, druki sejmowe 

nr 3584, 3618 i 3618-A) 

2) Rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o ewidencji ludności 

(druk senacki nr 1018, druki 

sejmowe nr 3603 i 3694) 

30 30 

Komisje Senatu RP: 

Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

oraz Komisja Gospodarki 

Narodowej, a także Rodziny 

i Polityki Społecznej 

Rozpatrzenie ustawy o rewita-

lizacji (druk senacki nr 1017, 

druki sejmowe nr 3594, 3679 

i 3679-A) 

Sierpień 2015 

31 3 

Komisje Sejmu RP: 

Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP 

w sprawie ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej (druk nr 3751) 

32 4 

Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

- Podkomisja stała 

ds. młodzieży 

Rozpatrzenie rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz ustawy 

o Krajowym Rejestrze Karnym 

(3678) 

33 4 

Komisje Sejmu RP: 

Administracji i Cyfryzacji 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Rozpatrzenie sprawozdania Pod-

komisji nadzwyczajnej o posel-

skim projekcie ustawy o powie-

cie metropolitalnym (druk 

nr 2107) – kontynuacja 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

34 4 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

1) Rozpatrzenie sprawozdania 

Podkomisji stałej ds. finansów 

samorządowych o poselskim 

projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o Karcie Dużej Rodziny 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 3585) 

2) Rozpatrzenie sprawozdania 

Podkomisji nadzwyczajnej 

o przedstawionym przez Prezy-

denta RP projekcie ustawy 

o współdziałaniu w samorządzie 

terytorialnym na rzecz rozwoju 

lokalnego i regionalnego oraz 

o zmianie niektórych innych 

ustaw (druk nr 1699) 

3) Rozpatrzenie projektu dezy-

deratu do Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 

w sprawie rozbudowy Żywiec-

kiego Parku Etnograficznego 

w Ślemieniu 

4) Zaopiniowanie dla Komisji 

Administracji i Cyfryzacji oraz 

Komisji Mniejszości Narodowych 

i Etnicznych poselskiego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o mniejszościach narodowych 

i etnicznych oraz o języku regio-

nalnym oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 3545) 

35 4 

Komisje Sejmu RP: 

Administracji i Cyfryzacji 

oraz Mniejszości Narodowych 

i Etnicznych 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o mniejszościach narodowych 

i etnicznych oraz o języku regio-

nalnym oraz niektórych innych 

ustaw (druk 3545) 

36 4 

Komisje Sejmu RP: 

Infrastruktury 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania 

do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwe-

stycji w zakresie dróg publi-

cznych oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 3575 i 3707) 
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37 5 
Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania Pod-

komisji stałej ds. młodzieży 

o rządowym projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz ustawy o Krajowym 

Rejestrze Karnym (druk 

nr 3678) 

38 5 

Komisje Sejmu RP: 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

oraz Spraw Zagranicznych 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o europejskim ugrupowaniu 

współpracy terytorialnej (druk 

nr 3762) 

39 26 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Senatu RP 

1) Rozpatrzenie „Sprawozdania 

z działalności regionalnych izb 

obrachunkowych i wykonania 

budżetu przez jednostki samo-

rządu terytorialnego w 2014 

roku” (druk senacki nr 1052) 

2) Rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i reali-

zacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki 

nr 1038, druki sejmowe nr 

3575, 3707 i 3707-A) 

3) Rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o zatrudnieniu 

socjalnym oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki 

nr 1041, druki sejmowe 

nr 3676, 3680 i 3680-A) 

Wrzesień 2015 

40 2 
Komisja Polityki Senioralnej 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie komisyjnego 

projektu ustawy o osobach 

starszych (druk nr 3838) 

41 7 

Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

– Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia poselskiego 

projektu ustawy o przedsię-

biorstwie społecznym 

i wspieraniu podmiotów 

ekonomii społecznej 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o przedsiębiorstwie 

społecznym i wspieraniu 

podmiotów ekonomii społecznej 

(druk nr 3521) - kontynuacja 
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42 8 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz 

ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym 

(druk nr 3845) 

43 9 
Komisja Sejmu RP do spraw 

Kontroli Państwa  

1) Rozpatrzenie informacji NIK 

o wynikach kontroli wykony-

wania zadań regionalnych izb 

obrachunkowych w zakresie 

przeciwdziałania zagrożeniom 

wynikającym z nadmiernego 

zadłużania się JST 

2) Informacja Przewodniczącej 

Krajowej Rady RIO o wynikach 

działalności opiniodawczej 

i nadzorczej regionalnych izb 

obrachunkowych w zakresie 

budżetów JST i wieloletnich 

prognoz finansowych na 2015 

3) Informacja Przewodniczącej 

Krajowej Rady RIO o naruszeniu 

dyscypliny finansów publicznych 

na tle wyników kontroli 

regionalnych izb obrachunko-

wych 

4) Informacja Przewodniczącej 

Krajowej Rady RIO o szkodli-

wych praktykach wynikających 

z konieczności dostosowywania 

się JST do wymogów art. 243 

ustawy o finansach publicznych 

44 9 Komisja Zdrowia Sejmu RP 

1) Rozpatrzenie uchwały Senatu 

w sprawie ustawy o zmianie 

ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 3815) 

2) Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, ustawy o działalno-

ści leczniczej oraz ustawy 

o zmianie ustawy o działalności 

leczniczej oraz niektórych innych 
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ustaw (druk nr 3837) 

3) Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o finansowaniu 

niektórych świadczeń zdrowo-

tnych w latach 2015-2018 (druk 

nr 3834) 

4) Rozpatrzenie poprawek 

zgłoszonych w czasie drugiego 

czytania do projektu ustawy 

o zdrowiu publicznym (druki 

3675 i 3772) 

45 9 

Komisja Infrastruktury Sejmu 

RP – Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia poselskiego 

projektu ustawy o szkodach 

łowieckich, ubezpieczeniach 

obowiązkowych od szkód 

łowieckich, Łowieckim Funduszu 

Odszkodowawczym oraz 

o zmianie niektórych ustaw 

(druk nr 3666) 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o szkodach łowie-

ckich, ubezpieczeniach obowią-

zkowych od szkód łowieckich, 

Łowieckim Funduszu Odszkodo-

wawczym oraz o zmianie 

niektórych ustaw (druk 

nr 3666) 

46 10 
Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania 

do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz 

ustawy o Krajowym Rejestrze 

Karnym (druki nr 3678 i 3798) 

47 10 
Komisja Administracji 

i Cyfryzacji Sejmu RP 

Dyskusja nad propozycją inicja-

tywy ustawodawczej w sprawie 

nowelizacji ustawy o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci teleko-

munikacyjnych 

48 10 

Komisje: Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o ochronie gruntów rol-

nych i leśnych (druk nr 3773) 

49 10 
Komisja Polityki Senioralnej 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania 

do projektu ustawy o osobach 

starszych (druki nr 3838 

i 3852) 

50 10 

Komisje: Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych  

i Leśnictwa oraz Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, a także 

Samorządu Terytorialnego 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o ochronie zwierząt oraz 

o zmianie niektórych innych 

ustaw (druk nr 3744) 
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i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

51 10 
Komisja Finansów Publicznych 

Sejmu RP 

Zaopiniowanie wniosku Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia 

w sprawie zmian w planie 

finansowym Narodowego Fundu-

szu Zdrowia na rok 2015 

52 11 Komisja Zdrowia Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia oraz 

niektórych innych ustaw (druk 

nr 3763 cz. 1 i 2) 

53 16 

Komisje: Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa oraz Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, a także 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

– Podkomisja nadzwyczajna do 

rozpatrzenia poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o ochronie zwierząt oraz 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 3744) 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o ochronie zwierząt oraz niektó-

rych innych ustaw (druk 

nr 3744) 

54 22 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Senatu RP 

1) Rozpatrzenie „Informacji 

Rady Ministrów o realizacji 

w roku 2014 ustawy z dnia 

5 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastę-

pczej (druk senacki nr 1033); 

2) Rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach (druk 

senacki nr 1058, druki sejmowe 

nr 3585 i 3795) 

3) Rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na 

środowisko oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki 

nr 1075, druki sejmowe 

nr 3677, 3788 i 3788-A) 
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55 22 

Komisje: Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa oraz Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, a także 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

– Podkomisja nadzwyczajna do 

rozpatrzenia poselskiego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o ochronie zwierząt oraz 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 3744) 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o ochronie zwierząt oraz niektó-

rych innych ustaw (druk 

nr 3744) - kontynuacja 

56 22 
Komisja Finansów Publicznych 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o wsparciu kredyto-

biorców znajdujących się w tru-

dnej sytuacji finansowej (druk 

nr 3859) 

57 23 

Komisje: Infrastruktury oraz 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie komisyjnego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o finansowym wsparciu 

tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, nocle-

gowni i domów dla bezdomnych 

(druk nr 3929) 

58 23 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania 

podkomisji nadzwyczajnej 

o poselskim projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o świadcze-

niach rodzinnych (druk nr 3205) 

59 23 Komisja Zdrowia Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji nadzwyczajnej o rządo-

wym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia oraz niektó-

rych innych ustaw (druk 

nr 3763) 

60 23 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

1) Rozpatrzenie poprawek 

zgłoszonych w czasie drugiego 

czytania do projektu ustawy 

o zmianie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych oraz ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o szkolni-

ctwie wyższym (druki nr 3845 

i 3866) 
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2) Rozpatrzenie poprawek 

zgłoszonych w czasie drugiego 

czytania do projektu ustawy 

o zmianie ustawy o świadcze-

niach opieki zdrowotnej finanso-

wanych ze środków publicznych 

oraz niektórych innych ustaw 

(druki nr 3840, 3887 i 3909) 

61 23 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie komisyjnego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o finansowym wsparciu 

tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclego-

wni i domów dla bezdomnych 

(druk nr 3929) 

62 23 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

1) Rozpatrzenie poprawek zgło-

szonych w czasie drugiego 

czytania do projektu ustawy 

o zmianie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych oraz ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o szkolni-

ctwie wyższym (druki nr 3845 

i 3866) 

2) Rozpatrzenie poprawek 

zgłoszonych w czasie drugiego 

czytania do projektu ustawy 

o zmianie ustawy o świadcze-

niach opieki zdrowotnej finanso-

wanych ze środków publicznych 

oraz niektórych innych ustaw 

(druki nr 3840, 3887 i 3909) 

63 24 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

1) Raport na temat dzietności 

i sytuacji ekonomicznej rodzin 

w Polsce 

2) Rozpatrzenie Informacji 

o wynikach kontroli koordynacji 

polityki rodzinnej w Polsce 

3) Rozpatrzenie i zaopiniowanie 

dla Marszałka Sejmu – na 

podstawie Ministra Pracy i Poli-

tyki Społecznej – wniosku Klubu 

Parlamentarnego PiS o przedsta-

wienie na posiedzeniu Sejmu 

„Informacji Prezesa Rady Mini-
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strów na temat polityki 

rodzinnej w Polsce w oparciu 

o raport NIK z dnia 13 lipca 

2015 r. „Koordynacji polityki 

rodzinnej w Polsce”” 

64 24 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

1) Rozpatrzenie poprawek zgło-

szonych w czasie drugiego 

czytania projektu ustawy 

o zmianie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu prze-

strzennym (druki nr 3904 

i 3912) 

2) Rozpatrzenie poprawek 

zgłoszonych w czasie drugiego 

czytania projektu ustawy 

o zmianie ustawy o finansowym 

wsparciu tworzenia lokali 

socjalnych, mieszkań chronio-

nych, noclegowni i domów dla 

bezdomnych (druki nr 3929 

i 3932) 

65 24 

Komisje: Administracji 

i Cyfryzacji oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania 

do projektu ustawy o związkach 

metropolitalnych (druki nr 2107 

i 3729) 

66 29 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Senatu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (druk senacki 

nr 1084, druki nr 3773 i 3910) 

67 29 
Komisja Zdrowia 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy o Państwowym Rato-

wnictwie Medycznym, ustawy 

o działalności leczniczej oraz 

ustawy o zmianie ustawy 

o działalności leczniczej oraz 

niektórych innych ustaw (druk 

senacki nr 1079, druki sejmowe 

nr 3837, 3907 i 3907-A) 

68 29 

Komisja Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo o stowarzysze-

niach oraz niektórych innych 

ustaw (druk senacki nr 1089, 

druki sejmowe nr 3019, 3914 

i 3914-A) 
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69 29 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Senatu RP 

1) Rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (druk senacki 

nr 1084, druki sejmowe nr 3773 

i 3910) 

2)  Rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o mniejszościach 

narodowych i etnicznych oraz 

o języku regionalnym oraz 

niektórych innych ustaw (druk 

senacki nr 1097, druki sejmowe 

nr 3545, 3767 i 3767-A) 

3) Rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o dochodach jedno-

stek samorządu terytorialnego 

(druk senacki nr 1086, druki 

sejmowe nr 3927 i 3934) 

4) Rozpatrzenie ustawy o związ-

kach metropolitarnych (druk 

senacki nr 1100, druki sejmowe 

nr 2107, 3729 i 3729-A) 

70 29 

Komisja Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej 

Senatu RP 

1) Rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o promocji zatrudnie-

nia i instytucjach rynku pracy 

(druk senacki nr 1082, druki 

sejmowe nr 3465, 3553 

i 3553-A) 

2) Rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o finansowym wspar-

ciu tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclego-

wni i domów dla bezdomnych 

(druk senacki nr 1096, druki 

sejmowe nr 3929 i 3932) 

71 29 

Komisja Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej 

Sejmu RP 

1) Rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych (druk senacki 

nr 1081, druki sejmowe 

nr 3845, 3866 i 3866-A) 

2) Rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finanso-

wanych ze środków publicznych 

oraz niektórych innych ustaw 
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(druk senacki nr 1083, druki 

sejmowe nr 3840, 3887, 3909 

i 3909-A) 

72 29 

Komisje: Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej oraz Gospodarki 

Narodowej, a także Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej 

Sejmu RP 

1) Rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o promocji zatrudnie-

nia i instytucjach rynku pracy 

(druk senacki nr 1082, druki 

sejmowe nr 3465, 3553 

i 3553-A) 

2) Rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o finansowym 

wsparciu tworzenia lokali 

socjalnych, mieszkań chronio-

nych, noclegowni i domów 

dla bezdomnych (druk senacki 

nr 1096, druki sejmowe nr 3929 

i 3932) 

Październik 2015 

73 7 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Rady 

Ministrów o realizacji w roku 

2014 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej 

(druk nr 3851) 

 

Szczegółowe sprawozdania z posiedzeń komisji sejmowych i senackich 

na bieżąco zamieszczane są w Dzienniku Warto Wiedzieć 

(www.wartowiedziec.org) w dodatku Legislacja, dziale: Sejm, Senat i Prezydent. 
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Komitety Monitorujące i Sterujące 

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich aktywnie biorą udział w pracach 

komitetów monitorujących i sterujących Programy Operacyjne i występują 

w interesie JST, a także organizacji skupiających samorządy. Dzięki ich determinacji 

udało się zmienić wiele zapisów niekorzystnych dla samorządów, a także wpisać 

organizacje JST jako beneficjentów w kilku działaniach, m.in. Program Operacyjny 

Wiedza-Edukacja-Rozwój i Program Operacyjny Polska Cyfrowa.  

Informacje z prac Komitetów zamieszczane są na bieżąco w Dzienniku 

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

 

 

 

Komisje merytoryczne ZPP 

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku Powiatów Polskich cyklicznie, w każdym 

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

funkcjonujących przy ZPP z prośbą o opinie otrzymywanych projektów aktów 

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

podstawie powstają stanowiska i opinie, które kierowane są do odpowiednich 

instytucji centralnych. 
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Zaangażowanie ZPP w wybrane inicjatywy i wydarzenia 
 

Związek Powiatów Polskich podejmuje szereg działań oraz współuczestniczy 

w różnego rodzaju wydarzeniach, których celem jest umacnianie roli samorządu 

terytorialnego w Polsce.  

 

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego, ważniejsze z nich zestawiono poniżej. 

 Powiat strzyżowski złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Jego 

przedmiotem będzie zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów 

zamieniających część subwencji oświatowej w dotację. 

23 września br. Rada Powiatu Strzyżowskiego podjęła uchwałę, która umożliwi 

wystąpienie powiatu z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwier-

dzenie czy art. 32 ustawy okołobudżetowej jest zgodny z Konstytucją. 

Przypomnijmy, że kwestionowany przepis ustanawia na jeden rok budżetowy 

(2015) regułę zobowiązującą samorządy do gospodarowania w określony 

sposób częścią środków oświatowej subwencji ogólnej. Wprowadza bowiem 

obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż 

zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu 

terytorialnego. Przez to zdaniem powiatów jest niezgodny m.in. z art. 167 

Ustawy Zasadniczej ustanawiającym zasadę swobody finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego. 

W imieniu 47 powiatów wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złoży Powiat 

strzyżowski. Związek Powiatów Polskich, podobnie jak i inne organizacje 

zrzeszające samorządy nie ma legitymacji do wniesienia takiego pisma 

do Trybunału Konstytucyjnego, niemniej jednak Związek czynnie uczestniczy 

w pracach przygotowawczych. 

 W dniu 20 sierpnia br., na posiedzeniu Zespołu ds. Obszarów Wiejskich Wsi 

i Rolnictwa KWRiST, resort rolnictwa potwierdził nowe ustalenia 

finansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

inwestycji na drogach lokalnych, o które zabiegał Związek Powiatów 

Polskich (więcej szczegółów:  

http://wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/26613-atrakcyjniejsze-

warunki-finansowania-drog-lokalnych)  

 Wskutek działań podjętych m.in. przez Związek Powiatów Polskich, 

10 września br. połączone sejmowe Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły zmiany w ustawie 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przyjęta nowelizacja precyzuje 

właściwość organu właściwego do dochodzenia i egzekwowania 

należności wskazanych w ww. ustawie (obowiązek marszałka) 

(więcej szczegółów: 

http://wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/26892-koniec-sporow-

marszaka-i-starosty-sukces-zpp)  

http://wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/26613-atrakcyjniejsze-warunki-finansowania-drog-lokalnych
http://wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/26613-atrakcyjniejsze-warunki-finansowania-drog-lokalnych
http://wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/26892-koniec-sporow-marszaka-i-starosty-sukces-zpp
http://wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/26892-koniec-sporow-marszaka-i-starosty-sukces-zpp
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 Związek Powiatów Polskich czynnie zaangażował się 

w zminimalizowanie zagrożeń dla powiatów, które występowały 

w pierwotnej wersji ustawy o związkach metropolitarnych. 

 Skuteczna interwencja Związku Powiatów Polskich uchroniła 

starostów od konieczności rozpatrywania wniosków o udzielenie 

pomocy dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej. Szacunkowe analizy pokazywały, że ewentualny nakład pracy nie 

byłby mały. W niekorzystnej sytuacji mogło to oznaczać w przeciętnym 

powiecie wydawanie około tysiąca decyzji administracyjnych rocznie (zarówno 

w sprawie udzielenia pomocy, zmiany jej zasad, jak i odmowy). Łączne 

nakłady w skali całego kraju mogłyby wynosić około 25 mln zł. 

(więcej szczegółów:  

http://wartowiedziec.org/index.php/start/felietony/27098-starostowie-

uratowani-przed-kredytobiorcami)  

 1 października br. Związek Powiatów Polskich zwrócił się z żądaniem 

niezwłocznego przeprowadzenia zmian legislacyjnych, które 

jednoznacznie określą zasady wydawania kart zgonu oraz 

finansowania tego zadania i które będą uwzględniać obowiązujący stan 

prawny w zakresie organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

 1 i 2 października br. w Katowicach odbyło się XIII Forum Kapitału 

i Finansów pod patronatem ZPP.  

Tegoroczna impreza wyróżniała się nie tylko z uwagi na przypadające w tym 

roku 25-lecie samorządu. Nowością było to, że Forum składało się 

aż z 10 odbywających się równolegle konferencji tematycznych, paneli i debat. 

Na jednej z takich konferencji - Kongres Skarbników Polskich Samorządów 

obecny był Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów 

Polskich. 1 października wziął on czynny udział w debacie 

pt. „Podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT – skutki dla budżetów 

JST i ewentualne sposoby zrekompensowania utraconych wpływów”. 

 Do biura ZPP wpłynęły pisma: 

 Elżbiety Seredyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy 

i Polityki Społecznej będące odpowiedzią na Stanowisko Związku 

w sprawie sytuacji finansowej domów pomocy społecznej 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, 

 Wojciecha Kowalczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu 

Państwa będące odpowiedzią na Stanowisko Związku w sprawie 

podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji 

roszczeń reprywatyzacyjnych przez JST. 

 Została przekazana, do samorządów powiatowych, informacja o: 

 naborze na warsztaty tematyczne “EUROFUNDUSZE 2014-2020 

źródło dodatkowego wsparcia finansowego samorządów”, które 

prowadzi Związek Powiatów Polskich; 

http://wartowiedziec.org/index.php/start/felietony/27098-starostowie-uratowani-przed-kredytobiorcami
http://wartowiedziec.org/index.php/start/felietony/27098-starostowie-uratowani-przed-kredytobiorcami
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 naborze na warsztaty szkoleniowe “PUBLICZNY TRANSPORT 

ZBIOROWY - prawne aspekty prawidłowej realizacji zadań 

ustawowych”, które prowadzi Związek Powiatów Polskich; 

 międzynarodowej konferencji pt. „30-lecie Europejskiej Karty 

Samorządu Lokalnego – promocja polskich doświadczeń 

w zakresie reformy samorządu terytorialnego”, która odbyła się 

18 września br. w Warszawie; 

 możliwości wzięcia udziału w konkursie „Aktywne przejścia dla 

pieszych”; 

 odbywającym się w dniach 24-25 września br. XXI Forum 

Teleinformatyki w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS 

w Miedzeszynie (dla Członków ZPP wynegocjowany był 65% rabat). 
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Współpraca krajowa i działania wspierające powiaty 
 

 

Współpraca z instytucjami Państwowymi i samorządami 

 

Współdziałanie z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) prowadzi prace nad platformą 

KREPTD – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.  

Podstawowymi zadaniami platformy będą: 

 eliminacja nieuczciwych przedsiębiorców z rynku,  

 wzrost efektywności procesów administracyjnych związanych z wydawaniem 

zezwoleń i licencji wspólnotowych,  

 udostępnienie e-usług dla obywateli (dostęp do rejestrów, możliwość złożenia 

wniosku do starosty o wydanie zezwolenia, sprawdzenie statusu sprawy),  

 integracja z rejestrami publicznymi w zakresie transportu drogowego,  

 wzmocnienie współpracy administracyjnej z państwami UE w zakresie 

nadzorowania przedsiębiorstw transportu drogowego,  

 usprawnienie wymiany danych pomiędzy GITD, starostami i organami 

kontrolnymi,  

 ustanowienie (i automatyczna aktualizacja) jednolitej bazy danych osób o tzw. 

„dobrej reputacji” i naruszeniach,  

 centralna rejestracja naruszeń, gromadzenie informacji, aktualizacja, 

usuwanie danych na podstawie informacji otrzymywanych ze starostw oraz 

Biura ds. Transportu Drogowego. 

W związku z tym, że powiaty będą jednymi z najistotniejszych użytkowników 

platformy, Związek Powiatów Polskich, we wrześniu br., przeprowadził w całej Polsce 

badanie ankietowe dotyczące KREPTD. Analiza odpowiedzi i pozyskanych 

informacji, będzie stanowiła podstawę wypracowania rozwiązań platformy KREPTD 

optymalnych z punktu widzenia powiatów. 

 

Współdziałanie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 

We wrześniu br. biuro ZPP przeprowadziło w całej Polsce ankietyzację dotyczącą 

edukacji młodzieży polonijnej. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w pracach 

nad założeniami regulaminowymi dotyczącymi kolejnej edycji konkursu dotacyjnego 

"Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2016" prowadzonego przez Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych. 

Badanie to było konsekwencją ścisłego współdziałania Związku Powiatów Polskich 

z Departamentem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych. 
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Aktualizacja baz danych JST 

W okresie sprawozdawczym Biuro ZPP kontynuowało prace nad aktualizacją 

posiadanych baz kontaktowych. 

Celem tego działania jest stworzenie wewnętrznej sieci pozwalającej na przekazy-

wanie bieżących informacji wprost do grup odbiorców, których dane zagadnienie 

dotyka. Przekazywane informacje pozwolą na sprawniejszą współpracę – wymianę 

informacji pomiędzy Związkiem, a urzędami/wydziałami/jednostkami podległymi. 

 

Działania analityczne 

W okresie sprawozdawczym Biuro ZPP przy współudziale samorządów powiatowych 

prowadziło badania analityczne otrzymywanych projektów aktów prawnych. 

Realizacja tego zadania pozwalała na przygotowywanie wystąpień Związku opartych 

o „twarde” dane pozyskane z samorządów oraz uwzględniające doświadczenia 

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

W okresie sprawozdawczym zbierano opinie o: 

 projekcie „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych programów ochrony środowiska”; 

 projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych 

innych ustaw; 

 projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

 projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów 

i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu 

dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności 

wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach; 

 projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych; 

 projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 

ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności 

leczniczej oraz niektórych innych ustaw; 

 projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów 

postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki 

położniczo–ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, 

połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad 

kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych; 



 

Strona | 44  

 

 projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów 

postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego; 

 projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego; 

 projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu 

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; 

 projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określania 

zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności 

gospodarczej w przypadku niektórych podatników. 

 

Ponadto w okresie sprawozdawczym – z uwagi na to, że sejmowa Komisja 

Administracji i Cyfryzacji na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego rozpatrywała możliwość wprowadzenia całkowitego zwolnienia z opłat 

za zajęcie pasa drogowego urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów 

budowlanych wchodzących w skład regionalnych sieci szerokopasmowych 

– ZPP przeprowadził analizę stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w różnych 

miejscach w Polsce. 
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Działalność doradcza, informacyjna i promocyjna 
 

Związek Powiatów Polskich w okresie sprawozdawczym prowadził stałą działalność 

doradczą i konsultacyjną związaną ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi 

samorządu, szczególnie powiatowego. 

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

samorządowego oraz praktyki działania organów i urzędów samorządowych. 

Część zagadnień zgłoszonych przez pracowników samorządowych była poruszana 

w Dzienniku Warto Wiedzieć. 

Przedstawiciele Biura Związku Powiatów Polskich uczestniczyli także w spotkaniach 

na terenie powiatów, aby służyć pomocą i informacją dotyczącą aktualnych 

zagadnień funkcjonowania powiatów. 

 

Dziennik Warto Wiedzieć 

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

sprawozdawczym prowadził internetową gazetę. 

W okresie od 15 lipca do 7 października br. pracownicy ZPP (zarazem redaktorzy 

Dziennika) opublikowali ponad 970 artykułów prasowych, które zamieszczone 

zostały w serwisie www.wartowiedziec.org 

Dzięki temu, zainteresowani samorządowcy mogą sięgać do źródła gwarantującego 

zawsze aktualne informacje o działalności ZPP i samorządu powiatowego. 

Dziennikarze zamieszczają także informacje o innych wydarzeniach, mających wpływ 

na warunki funkcjonowania samorządu terytorialnego. 
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Warsztaty i szkolenia regionalne 

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich zrealizował i zakończył – 

trwający od maja br. - cykl bezpłatnych warsztatów tematycznych 

zatytułowanych „EUROFUNDUSZE 2014-2020, źródło dodatkowego wsparcia 

finansowego samorządów”. 

W tym okresie eksperci biura ZPP, tj. Bernadeta Skóbel oraz Jarosław Komża, 

poprowadzili całodniowe warsztaty szkoleniowe w 7-miu województwach w Polsce. 

Kolejno warsztaty te odbyły się:  

 2 września br. w Piszu (woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE), 

 3 września br. w Białymstoku (woj. PODLASKIE), 

 4 września br. w Chełmie (woj. LUBELSKIE), 

 22 września br. w Inowrocławiu (woj. KUJAWSKO-POMORSKIE), 

 23 września br. w Pruszczu Gdańskim (woj. POMORSKIE), 

 24 września br. w Stargardzie Szczecińskim (woj. ZACHODNIOPOMORSKIE), 

 25 września br. w Świebodzinie (woj. LUBUSKIE). 

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

we wszystkich 16-tu województwach. 
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Podczas warsztatów omawiana była polska polityka rozwoju, unijna polityka 

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

ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Spotkania były także okazją 

do pozyskania wiedzy o rozwiązaniach, które mogą dodatkowo wzmacniać pisane 

przez samorządy wnioski. 

 

Ponadto w okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich kontynuował cykl 

bezpłatnych warsztatów tematycznych zatytułowanych “PUBLICZNY 

TRANSPORT ZBIOROWY - prawne aspekty prawidłowej realizacji zadań 

ustawowych”. 

Szkolenia te odbyły się: 

 14 września br. w Zgierzu (woj. ŁÓDZIE), 

 15 września br. w Kielcach (woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE), 

 16 września br. w Przeworsku (woj. PODKARPACKIE), 

 17 września br. w Krakowie (woj. MAŁOPOLSKIE), 

 29 września br. w Jędrzejowie (woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE), 

 6 października br. w Olsztynie (woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE), 

 7 października br. w Bytowie (woj. POMORSKIE). 

Warsztaty prowadzone przez ZPP od czerwca br. odbyły się już w 10-ciu 

województwach (zaznaczonych na poniżej przedstawionej mapie). 
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Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z zapisami ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym, wyjaśnienie pojęć i definicji oraz dostarczenie wskazówek 

ułatwiających właściwe zrozumienie wymienionych przepisów oraz poprawne ich 

stosowanie w codziennej praktyce. Szkolenia prowadzone były przez prawników 

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

uczestników umiejętności z zakresu zarządzania, organizacji i usprawnienia 

publicznego transportu zbiorowego. 

Warsztaty były adresowane do pracowników jednostek samorządowych miast i gmin 

odpowiedzialnych za sektor usług transportowych. 

Zakończenie całego cyklu szkoleniowego we wszystkich województwach zaplanowane 

zostało na koniec października br. 

 

 

Patronaty, konkursy, rankingi 

Związek Powiatów Polskich jest poszukiwanym przez wiele podmiotów partnerem 

do realizacji różnych przedsięwzięć. Przejawia się to występowaniem przez 

różnego typu organizacje o objęcie patronatem wydarzeń: konferencji, sesji 

naukowych, konkursów i targów. 

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich objął patronaty nad 

10-cioma przedsięwzięciami. 

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniżej zamieszczona tabela. 

L.P. 
Instytucja 

wnioskująca 

Rodzaj 

wydarzenia 
Temat Termin i miejsce 

1 
Evention 

sp. z o.o. 
Konferencja 

"M2M Summit - w stronę 

inteligentnych 

społeczności" 

30 września br. 

Warszawa 

2 

Miesięcznik 

„Przetargi 

Publiczne” 

Forum 

„Prawo zamówień 

publicznych – problemy 

praktyczne w świetle 

nowych dyrektyw, 

aktualnych przepisów  

i planowanych zmian” 

12-14 

października br. 

Jachranka  

k. Warszawy 

3 
Stowarzyszenie 

Polskich Mediów 
Festiwal 

„Festiwal Słoików Świata 

oraz Owoców i Warzyw” 

4-6 września br. 

Warszawa 

4 
Wolters Kluwer 

S.A. 
Kongres 

„Edukacja i Rozwój”, 

„Edukacja w samorządzie” 

22-23 

października br. 

Warszawa 

5 

Pismo Samorządu 

Terytorialnego 

WSPÓLNOTA 

Forum 
XIII Samorządowe Forum 

Kapitału i Finansów 

1-2 

października br. 

Katowice 

6 

Stowarzyszenie 

Sądecki 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Forum Forum III Wieku 

9-12 września br. 

Nowy Sącz, 

Krynica Zdrój 
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7 

Międzynarodowe 

Targi Gdańskie 

S.A. 

Kongres 

IV Międzynarodowy 

Kongres SMART 

METROPOLIA 

22-23 

października br. 

Gdańsk 

8 

Polski Związek 

Brydża 

Sportowego 

Turniej 

Ogólnopolski Turniej Par 

„25-lecia Odrodzenia 

Samorządu Terytorial-

nego” o Srebrne Trofeum 

25-lecia Samorządności 

25 

października br. 

teren całej Polski 

9 
Wielkopolski 

Dom Pasywny 
Konferencja 

„Budownictwo pasywne. 

Budownictwo Zielone” 

28 

października br. 

Poznań 

10 

Zakład Usług 

Konsultingowych 

Know How  

sp. z o.o.  

Konferencja 
„20-lecie instytucji 

lekarza rodzinnego” 

17 listopada br. 

Szczecin 

 

 

Z kolei Dziennik Warto Wiedzieć, w okresie sprawozdawczym, objął patronat 

nad dwoma wydarzeniami. 

L.P. 
Instytucja 

wnioskująca 

Rodzaj 

wydarzenia 
Temat Termin i miejsce 

1 

Pismo Samorządu 

Terytorialnego 

WSPÓLNOTA 

Forum 
XIII Samorządowe Forum 

Kapitału i Finansów 

1-2 

października br. 

Katowice 

2 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Rybniku 

Kampania 
„T:RAF do Niedobczyc 

i Niewiadomia” 

2015 r. 

Rybnik i okolice 

 

 

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

informacji, które różne organizacje chcą przekazać do samorządów terytorialnych 

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

cieszy się dużym prestiżem. 
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Przedstawiciele ZPP delegowani do kolejnych gremiów 
 

W okresie od 15 lipca do 7 października 2015 roku delegowano przedstawicieli 

Związku Powiatów Polskich do prac w ramach kolejnych gremiów.  

 

L.P. Organ Przedstawiciel 

1 

Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

Paweł Pikula – starosta lubelski 

(członek) 

Tadeusz Kwiatkowski – starosta 

dąbrowski (zastępca członka) 

2 
Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi 

dla Samorządu Terytorialnego 

Wacław Strażewicz – starosta 

giżycki 

3 
Rada Programowa Narodowego 

Instytutu Samorządu Terytorialnego 

Andrzej Szymanek – starosta 

wieruszowski 

4 
Rada Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Ludwik Węgrzyn – starosta 

bocheński 

5 
Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób 

Niepełnosprawnych 

Tadeusz Kwiatkowski – starosta 

dąbrowski 

6 Rada Rynku Pracy 

Edward Tyranowicz – starosta 

strzelecko-drezdenecki 

(członkiem Rady jest również Jan 

Grabkowski – starosta poznański, 

który został zgłoszony w kwietniu br.) 

 

Delegaci mają bronić interesów samorządów powiatowych. 
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Działania międzynarodowe 
 
Reprezentanci Związku Powiatów Polskich pracują także w ramach organizacji 

międzynarodowych, gdzie dbają o interesy samorządów terytorialnych szczebla 

pośredniego. 

Wśród nich można wymienić: 

 

Komitet Regionów UE 

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

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

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

Kempińska – radna powiatu świeckiego; Joachim Smyła – starosta lubliniecki; 

Robert Godek – wiceprezes Zarządu ZPP, starosta strzyżowski. 

 

 

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) 

w Izbie Władz Lokalnych 

Przedstawicielami ZPP są: Walery Czarnecki – starosta lubański oraz 

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

 

Komitet Polityczny CEMR 

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

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

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

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

 

Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla 

Pośredniego (CEPLI asbl) 

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

bocheński. Obsługę Związku w pracach związanych z CEPLI prowadzą: 

dr Jan Maciej Czajkowski oraz Monika Czerniakowska. 

 

W okresie sprawozdawczym ww. przedstawiciele czynnie uczestniczyli 

w pracach ww. organów. 
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Projekty dla samorządów 
 

Związek Powiatów Polskich w okresie sprawozdawczym wspierał działania 

samorządów powiatowych w podnoszeniu sprawności i efektywności świadczenia 

usług publicznych. Wsparcie instytucjonalne w tak dużym zakresie możliwe było 

dzięki realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  

Efektem projektów realizowanych przez Związek Powiatów Polskich jest podnoszenie 

jakości usług świadczonych przez samorządy powiatowe i wzrost kwalifikacji 

pracowników jednostek samorządu terytorialnego.  

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

Związku Powiatów Polskich i wzmacniają dążenia do zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego powiatów. 

Związek Powiatów Polskich  kontynuuje swoją aktywność w pozyskiwaniu środków 

w ramach krajowych programów operacyjnych, a także regionalnych. 

W perspektywie finansowej 2014-2020 władze regionalne mają większy niż 

we wcześniejszych latach wpływ na wydatkowanie funduszy europejskich – urzędy 

marszałkowskie województw będą zarządzać większą częścią środków 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Aktualnie trwa analiza informacji o istniejących źródłach finansowania 

z programów i funduszy UE pod kątem możliwości ich wykorzystania biorąc pod 

uwagę potrzeby członków ZPP. 

 

Dobry klimat dla powiatów  
 

Źródło finansowania: LIFE+ 

Partnerstwo: Związek Powiatów Polskich, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, Instytut na rzecz Ekorozwoju (lider). 

Okres realizacji: 1.09.2010 - 31.08.2015   

Budżet ZPP: 297 760 euro 

Cel 

Zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu. Stymulowanie 

praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych na ochronę 

klimatu i adaptacje do jego zmian.   

Działania realizowane w okresie sprawozdawczym 

W ciągu niespełna pięciu lat kończącego się projektu na terenie Polskich odbyło się 

90 debat klimatycznych, w których udział wzięło ponad 1900 uczestników 

we wszystkich regionach Polskich. W każdym z województw odbyła się Konferencja 

Regionalna, podczas której obok danych ogólnych, uczestnicy zapoznawali się 

z sytuacją klimatyczną swojego regionu oraz wypracowywali możliwe działania. 
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Uczestnicy otrzymywali także szczegółowe informacje o źródłach finansowania 

działań związanych z ochroną klimatu i środowiska. Dwa najważniejsze produkty 

projektu to metoda obliczania tzw. śladu węglowego, koniecznego do zarządzania 

jakością powietrza oraz Pilotażowy Program Niskowęglowego Rozwoju. Oba narzędzia 

są bardzo ważne i przydatne dla samorządów dbających o środowisko i klimat. 

Minister Środowiska Maciej Grabowski uznał realizację projektu za ważne 

przedsięwzięcie dla uświadomienia sobie, skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy i w jaki 

sposób mamy osiągać stawiane przez Unię cele strategiczne. Jego zdaniem 

podsumowanie projektu stanowi także okazję do zobaczenia, jak pod względem 

ochrony środowiska zmieniła się Polska przez te 25 lat samorządności. 

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja ww. projektu. 

 

 

 

Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej 

i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego 

i regionalnego  
 

Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

2009-2014 

Partnerstwo: Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich (lider) 

Okres realizacji: 1.07.2012 - 30.04.2016  

Budżet ZPP: 978 600 zł 

Cel projektu 

Pomoc doradcza we wzmocnieniu istniejących lub utworzeniu nowych lokalnych 

partnerstw i wsparcie ich w pracach nad wnioskami o dotację z Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju, na przedsięwzięcia służące rozwojowi obszarów 

funkcjonalnych miast. 

Działania realizowane w okresie sprawozdawczym 

Partnerstwa projektowe kontynuowały opracowywanie swoich dokumentów 

strategicznych i operacyjnych. Zespół doradców strategicznych projektu opracował 

założenia i strukturę podręcznika współpracy partnerstw. Kontynuowana była druga 

seria warsztatów zarządzania strategicznego, na których przedstawiciele partnerstw 

zaznajamiani są z narzędziem służącym analizie sytuacji finansowej partnerów. 

ZPP kontynuował prowadzanie doradztwa w zakresie współpracy JST w obszarze 

planowania przestrzennego, usług społecznych, usług technicznych. 

 

 

 

 



 

Strona | 54  

 

Miasta w transferze polskiego doświadczenia decentralizacji 

na Ukrainie 

 

Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu 

„Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 

2015” 

Partnerstwo: Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Ukrainy, Śląski Związek 

Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich (lider) 

Okres realizacji: 1.04.2015 - 30.11.2015  

Budżet: 179 200 zł 

Cel projektu 

Projekt wpisuje się w inicjatywę Prezydenta RP dotyczącą polskiej pomocy dla 

Ukrainy oraz rządowy program wspierania reform na Ukrainie. Ogólnie pomoc 

polskich samorządów polega przede wszystkim na przygotowaniu jak najszerszej 

grupy ukraińskich samorządowców do wdrożenia zaplanowanych reform 

decentralizacyjnych w kontekście sięgania po dotacje z Unii Europejskiej. Ponadto 

prowadzi do wzmocnienia obrazu tamtejszego samorządu w oczach społeczeństwa, 

wpływa na podniesienie jakości, dostępności i efektywności lokalnych usług 

publicznych, a także ogranicza zjawiska korupcyjne. 

W ramach przedsięwzięcia 16 polskich miast przyjmie po 2 przedstawicieli 

samorządów ukraińskich w ramach wizyt studyjnych poświęconych przekazaniu 

doświadczeń polskich reform. Podczas wizyt poruszana będzie tematyka 

wykorzystania programów przedakcesyjnych, a polskie samorządy praktycznie 

zaprezentują swoje kompetencje w tej dziedzinie.  

Działania realizowane w okresie sprawozdawczym 

Trwały przygotowania do konferencji podsumowującej (listopad 2015), której celem 

będzie zebranie wniosków z wizyt studyjnych, w kontekście potrzeb strony 

ukraińskiej, wypracowanie rekomendacji dla dalszych działań strony polskiej 

i sformułowanie założeń programu wsparcia decentralizacji na Ukrainie. 

Opracowaniem dokumentu zawierającego rekomendacje zajmie się zespół polskich 

i ukraińskich ekspertów i samorządowców, przy udziale przedstawicieli Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych. Związek Powiatów Polskich odpowiada głównie za działania 

informacyjne i promocyjne. 
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Streszczenie 
 

Ważniejsze inicjatywy jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym: 

 Odbyło się 13 posiedzeń Konwentów Powiatów, podczas których starostowie 

przyjęli 14 stanowisk. Ponadto przewodniczący poszczególnych Konwentów 

skierowali do biura Związku 20 pism dotykających spraw powiatów. 

 Odbyło się jedno posiedzenie stacjonarne Zarządu ZPP (16 lipca 2015 r. 

w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie), realizowane było 

także jedno internetowe posiedzenie Zarządu. 

 W trybie obiegowym Zarząd przyjął 2 stanowiska: 

 w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych 

zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci 

i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności 

wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, 

 w sprawie wydawania kart zgonu. 

 Związek Powiatów Polskich czynnie uczestniczył w procesie legislacyjnym. 

Zaopiniowano ponad 115 projektów aktów prawnych. 

 Przedstawiciele ZPP brali na bieżąco udział w posiedzeniu plenarnym a także 

w posiedzeniach tematycznych Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

 Eksperci ZPP brali także czynny udział w posiedzeniach komisji sejmowych 

i senackich, których przedmiot obrad dotyczył spraw samorządowych. 

W okresie sprawozdawczym było to ponad 70-siąt posiedzeń. 

 Przedstawiciele Związku aktywnie uczestniczyli w pracach komitetów monito-

rujących i sterujących Programy Operacyjne i występowali w interesie 

samorządów, a także organizacji skupiających samorządy. 

 Biuro ZPP cyklicznie wysyłało komunikat do Członków Komisji merytorycznych 

funkcjonujących przy ZPP z prośbą o opinie otrzymywanych projektów aktów 

prawnych. 

 Związek Powiatów Polskich aktywnie włączył się we wspieranie Powiatu 

strzyżowskiego w procesie przygotowywania i złożenia wniosku do Trybunału 

Konstytucyjnego o stwierdzenie czy art. 32 ustawy okołobudżetowej jest 

zgodny z Konstytucją. 

 W sierpniu br., na posiedzeniu Zespołu ds. Obszarów Wiejskich Wsi i Rolnictwa 

KWRiST, resort rolnictwa potwierdził nowe ustalenia finansowania z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 inwestycji na drogach lokalnych, 

o które zabiegał Związek Powiatów Polskich. 

 Wskutek działań podjętych m.in. przez Związek Powiatów Polskich, 

we wrześniu br. połączone sejmowe Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły zmiany w ustawie 
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o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przyjęta nowelizacja precyzuje 

właściwość organu właściwego do dochodzenia i egzekwowania należności 

wskazanych w ww. ustawie (odpowiedzialność marszałka). 

 Z inicjatywy Związku resort rolnictwa i rozwoju wsi dokonał istotnej dla 

powiatów i gmin zmiany w projekcie rozporządzenie w sprawie warunków 

finansowania inwestycji na drogach lokalnych z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020. Zmiana polegała na usunięciu bariery pozyskania 

dofinansowania przez jeden z samorządów na obszarze powiatu - de facto 

wykluczenia możliwości pozyskania dofinansowania przez gminę, jeśli 

pozyskał powiat i odwrotnie.   

 Związek Powiatów Polskich czynnie zaangażował się w zminimalizowanie 

zagrożeń dla powiatów, które występowały w pierwotnej wersji ustawy 

o związkach metropolitarnych. 

 Skuteczna interwencja Związku uchroniła starostów od konieczności 

rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy dla kredytobiorców 

znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (w przeciętnym mogło 

to oznaczać wydawanie około tysiąca decyzji administracyjnych rocznie). 

Łączne nakłady w skali całego kraju mogłyby wynosić około 25 mln zł. 

 W październiku br. Związek Powiatów Polskich zwrócił się z żądaniem 

niezwłocznego przeprowadzania zmian legislacyjnych, które jednoznacznie 

określą zasady wydawania kart zgonu oraz finansowania tego zadania, i które 

będą uwzględniać obowiązujący stan prawny w zakresie organizacji systemu 

ochrony zdrowia w Polsce. 

Do ważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym 

(w ujęciu chronologicznym) warto zaliczyć: 

 1 i 2 października br. w Katowicach odbyło się XIII Forum Kapitału i Finansów 

pod patronatem ZPP. Na jednej z takich konferencji - Kongres Skarbników 

Polskich Samorządów obecny był Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku 

Powiatów Polskich. 1 października wziął on czynny udział w debacie 

pt. „Podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT – skutki dla budżetów JST 

i ewentualne sposoby zrekompensowania utraconych wpływów”. 

 W okresie od 2 do 25 września br. Związek Powiatów Polskich zrealizował 

kolejne bezpłatne warsztaty tematyczne zatytułowane „EUROFUNDUSZE 

2014-2020, źródło dodatkowego wsparcia finansowego samorządów”. 

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

we wszystkich 16-tu województwach. 

 W okresie od 14 września do 7 października br. Związek Powiatów Polskich 

zrealizował także kolejne bezpłatne warsztaty tematyczne zatytułowane 

„PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY - prawne aspekty prawidłowej realizacji 

zadań ustawowych”. Warsztaty prowadzone od czerwca br. odbyły się już 

w 10-ciu województwach. 
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 Do biura ZPP wpłynęły pisma: 

 Elżbiety Seredyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej będące odpowiedzią na Stanowisko Związku w sprawie 

sytuacji finansowej domów pomocy społecznej prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego, 

 Wojciecha Kowalczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu 

Państwa będące odpowiedzią na Stanowisko Związku w sprawie 

podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń 

reprywatyzacyjnych przez JST. 

Inne działania podejmowane przez ZPP w okresie sprawozdawczym: 

 Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) prowadzi prace nad 

platformą KREPTD – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców 

Transportu Drogowego. 

W związku z tym, że powiaty będą jednymi z najistotniejszych użytkowników 

platformy Związek Powiatów Polskich, we wrześniu br., przeprowadził w całej 

Polsce badanie ankietowe dotyczące KREPTD. 

Analiza odpowiedzi i pozyskanych informacji, będzie stanowiła podstawę 

wypracowania rozwiązań platformy KREPTD optymalnych z punktu widzenia 

powiatów. 

 Na bieżąco prowadzone były także inne badania analityczne dotyczące 

projektów ustaw, rozporządzeń i wytycznych. 

 Realizowane były kolejne działania wynikające z harmonogramów wdrażanych 

przez ZPP projektów. 

 Związek Powiatów Polskich objął patronaty nad dziesięcioma, a Dziennik 

Warto Wiedzieć nad dwoma inicjatywami. 

 Biuro ZPP prowadziło stałą działalność doradczą i konsultacyjną związaną 

ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi samorządu, szczególnie 

powiatowego. Pracownicy Biura niemal codziennie udzielali porad i wyjaśnień 

w zakresie prawa samorządowego oraz praktyki działania organów i urzędów 

samorządowych. Część zagadnień była poruszana w Dzienniku Warto 

Wiedzieć. W okresie sprawozdawczym pracownicy ZPP (zarazem redaktorzy 

Dziennika Warto Wiedzieć) opublikowali ponad 970 artykułów prasowych.  

 



 

 


