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Podsumowanie aktywności i kluczowych efektów 

pracy ZPP 
 

Związek Powiatów Polskich, jako jedna z najbardziej powszechnych 

ogólnopolskich organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, 

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

sobie za cel wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie 

i obronę wspólnych interesów powiatów i miast na prawach powiatu, 

a także kształtowanie wspólnej polityki. Związek nie zapomina także 

o konieczności stałego wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji 

powiatów, wspierania wymiany doświadczeń czy upowszechniania 

modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. 

 

Siła Związku Powiatów Polskich drzemie głównie w mocnym mandacie 

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

Dzięki temu wsparciu Związek ma możliwość 

odważnego reprezentowania powiatowego środowiska samorządowego. 

 

Realizację swoich założeń Związek Powiatów Polskich prowadzi przy wykorzystaniu 

statutowych organów oraz biura. 

 

Aktywność i kluczowe efekty prac, w okresie od 26 lutego do 25 maja 2016 

roku przedstawiono poniżej. 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się XX Zgromadzenie Ogólne ZPP, podczas 

którego delegaci przyjęli 10 ważnych stanowisk, ustalono priorytety działań na 2016 

rok, goszczono znakomitych gości, uhonorowano laureatów rankingu ZPP. 

Jednocześnie, w skali kraju, sumarycznie odbyło się 18 posiedzeń Konwentów 

Powiatów poszczególnych województw, podczas których poruszono kilkadziesiąt 

spraw oraz przyjęto 13 stanowisk. Natomiast przewodniczący Konwentów z poszcze-

gólnych województw skierowali do biura Związku 26 pism.  

Głównym organem analizującym i podejmującym decyzję w Związku jest jego 

Zarząd. W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie stacjonarne oraz 

jedno internetowe. Członkowie Zarządu rozpatrzyli blisko 30 zagadnień i podjęli 

4 uchwały. 

Organem z jednej strony – zgodnie ze statutem – kontrolnym, ale z drugiej wspiera-

jącym, z głosem doradczym dla Zarządu ZPP jest Komisja Rewizyjna. W okresie 

sprawozdawczym Komisja spotkała się jeden raz. Należy jednak podkreślić, 

że członkowie Komisji brali aktywny udział w posiedzeniach Zarządu ZPP. 
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Również przewodniczący Konwentów Powiatów z poszczególnych województw 

czynnie uczestniczyli w spotkaniach Zarządu Związku. 

Reasumując, w okresie sprawozdawczym wszystkie organy Związku Powiatów 

Polskich przyjęły sumarycznie 23 stanowiska w sprawach kluczowych dla powiatów 

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

odpowiednim organom centralnym, a ich przekaz niejednokrotnie był dodatkowo 

artykułowany przez przedstawicieli ZPP w ramach różnych spotkań. 

 

Działalność Związku Powiatów Polskich opiera się głównie na aktywności biura ZPP. 

To pracownicy i eksperci zatrudnieni w Związku, w ramach swoich codziennych 

działań, realizują zadania wskazane przez organy ZPP wynikające z celów i zadań 

stawianych przed Związkiem. 

Praca ta polega głównie na prowadzeniu analiz aktów prawnych poddawanych 

konsultacjom publicznym i uzgodnieniom z samorządami. W tym miejscu należy 

wskazać, że w okresie sprawozdawczym prawnicy ZPP przeanalizowali łącznie 

199 aktów prawnych, z czego do 45 przygotowali szczegółową opinię prawną. 

Niejednokrotnie przygotowanie tych opinii poprzedzało przeprowadzenie prac 

badawczych (w okresie sprawozdawczym w ten sposób postąpiono w siedmiu 

przypadkach). 

Główna aktywność ZPP odbywa się na płaszczyźnie współpracy pomiędzy organami 

państwa, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. Walka 

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

właściwe reprezentowanie głosu środowiska samorządu powiatowego. Realizacją tego 

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

wskazani przez organy Związku. 

Główny sposób działań odbywa się poprzez artykułowanie stanowisk środowiska 

samorządowego na płaszczyźnie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

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

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

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

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

na których poruszano problematykę funkcjonowania samorządów powiatowych. 

 

Działalność reprezentantów Związku wykracza także poza granice naszego kraju. 

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

Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych 

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

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

prawodawstwo unijne uwzględniało głos środowiska samorządowego, w tym ten 

dotyczący działalności szczebla samorządu powiatowego. 
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Zaangażowanie organów i biura Związku przekłada się na konkretne 

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

na poniższe. 

 Resort rozwoju wsi i rolnictwa zaakceptował uwagi Związku Powiatów Polskich 

dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dzięki 

czemu powiaty mające siedzibę w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców 

będą mogły korzystać ze wsparcia ww. programu w ramach lokalnych strategii 

rozwoju. 

 Dzięki działaniom Związku Powiatów Polskich posłowie przyjęli nowelizację 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która przesuwa o rok – z 1 sty-

cznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. – termin wejścia w życie niektórych 

przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

 W wyniku intensywnego zaangażowania ZPP wdrożenie CEPIK 2.0 zostanie 

przesunięte w czasie (na przełomie września i października resort cyfryzacji, 

wraz z innymi podmiotami rządowymi zaangażowanymi w CEPIK 2.0, ma 

przygotować i przedstawić nowy harmonogram wdrożenia). 

 Dzięki interwencji Związku Powiatów Polskich także i środowisko samorządowe 

będzie miało swoich przedstawicieli w Krajowej Radzie Konsultacyjnej 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

 W wyniku zabiegów czynionych przez ZPP udało się przybliżyć termin dla wy-

dania nowych legitymacji osób niepełnosprawnych – będą one wprowadzane 

od sierpnia 2017 roku. 

 Dzięki zaangażowaniu ZPP udało przywrócić w ustawie o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej możliwość niezatrudniania kierowników w każdej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, jednocześnie powstrzymano szereg 

negatywnych zmian w zakresie zakazu funkcjonowania na jednej 

nieruchomości placówek oświatowych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, 

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 etc. 

 

Działalność Związku w okresie sprawozdawczym wykraczała poza płaszczyznę 

legislacyjną. Związek Powiatów Polskich czynnie angażował się także w organizację 

i współorganizację różnego rodzaju konferencji. 

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

bezpłatnych warsztatów i szkoleń dedykowanych pracownikom samorządowym 

(np. z zakresu edukacji). W okresie sprawozdawczym sumarycznie zrealizowano 

cztery dni szkoleniowe. 

Eksperci przygotowywali i współpracowali także przy tworzeniu trzech publikacji 

książkowych poświęconych problematyce samorządowej oraz przygotowywali 

artykuły prasowe – głównie o charakterze konsultacyjno-doradczym, publikowane 

w prowadzonym przez Związek portalu internetowym Dziennik Warto Wiedzieć 

(zlokalizowanym pod adresem  www.wartowiedziec.org). Warto podkreślić, 

że w ciągu tego okresu sprawozdawczego przygotowali oni ponad 1300 artykułów 

prasowych. 
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Dzięki swojej wielopłaszczyznowej działalności Związek Powiatów Polskich umacnia 

swoją markę. Na publikacje i stanowiska ZPP powołują się inne dzienniki, czasopisma 

oraz serwisy informacyjne. W okresie sprawozdawczym o patronat Związku zwróciło 

się kilkadziesiąt różnego rodzaju podmiotów, a ZPP objęło patronatem 21 przedsię-

wzięć.  

Kolejnym elementem działalności ZPP były także realizowane projekty, na które 

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

realizacji ZPP może w większym wymiarze wspierać samorządy, szczególnie 

powiatowe, w doskonaleniu profesjonalnego świadczenia usług publicznych. Dzięki 

temu stale zwiększa się liczba powiatów i miast na prawach powiatu, które 

skutecznie i profesjonalnie świadczą usługi publiczne. 

Szczegółowe zobrazowanie działalności Związku Powiatów Polskich w okresie 

sprawozdawczym zostało przedstawione w kolejnych rozdziałach niniejszego 

sprawozdania. 
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Działalność organów statutowych 
 

Szczegółowe informacje o pracach wszystkich organów Związku ujęto w kolejnych 

podrozdziałach. 

 

Zgromadzenie Ogólne ZPP 

10 ważnych stanowisk, ustalone priorytety działań na 2016 r., znakomici goście, 

ciekawe rozmowy, puchary dla laureatów rankingu ZPP – wszystko to wydarzyło się 

podczas XX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. 

 

Spotkanie odbyło się 31 maja i 1 czerwca br. w Ossie koło Rawy Mazowieckiej. 

Oprócz delegatów, wzięli w nim udział laureaci rankingu. 

Przybyli także goście, a wśród nich m.in. Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii 

Prezydenta RP; Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli; 

Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju; Jacek Bogucki, sekretarz stanu 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Rozwoju; Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie 

spoczynku; dr Tomasz Żukowski, radca marszałka Sejmu RP; Stefan Löwl, 

Starosta Powiatu Dachau, reprezentujący Związek Powiatów Niemieckich; 

gen. Władysław Padło z Komendy Głównej Policji; Dariusz Minkiewicz, dyrektor 

Biura Prewencji Komendy Głównej Policji; Leszek Świętalski, sekretarz generalny 

Związku Gmin Wiejskich RP; Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich; 

Sławomir Neumann, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy 

Obywatelskiej w Sejmie; Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Klubu 

Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego; Andrzej Maciejewski, 

przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 
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Dobrze wydane pieniądze 

Interesujące wystąpienie miał Krzysztof Kwiatkowski. Odniósł się w nim do wy-

ników kontroli dotyczących samorządów, które ukazały się w ostatnim czasie. 

Dotyczyły one m.in. obiektów mostowych – gdzie we wnioskach z tej kontroli NIK 

zapostulowała o środki dla samorządów na ten cel, czy prawa wyłącznego przy 

publicznym transporcie zbiorowym – kiedy to NIK stwierdziła, że takie prawo 

samorządom należy zapewnić. 

- Powiaty mają w Najwyższej Izbie Kontroli sprzymierzeńca. Każda złotówka wydana 

przez samorząd jest efektywniejsza niż ta wydana przez rząd – mówił prezes 

Krzysztof Kwiatkowski. 

Kazimierz Bujakowski tłumaczył, że choć współpraca między samorządami 

a Głównym Urzędem Kartografii układa się dobrze, to istnieją jeszcze dwa obszary, 

które wymagają jeszcze ściślejszej współpracy - Chodzi o systemy informatyczne, 

które są stosowane do gromadzenia danych geodezyjnych i to wykorzystanie 

środków unijnych – twierdził. 

Przyszłością jest powiat 

Jak zwykle gromkimi oklaskami zakończyło się wystąpienie Jerzego Stępnia. Mówił 

on o przyszłości samorządów, w tym ważnej roli powiatów: podstawowym eleme-

ntem wspólnoty jest polis powiatowa. - Podstawową jednostką będzie powiat, 

a gminy w większości będą pełniły funkcję pomocniczą powiatu. Te słowa mogą 

budzić oburzenie, ale wypowiadam je, patrząc na państwo jako całość, a przede 

wszystkim na więzy wspólnotowe. Te rzeczywiste odniesienia wyznaczają granice 

podziałów terytorialnych. Powiat jest więc silny i będzie coraz silniejszy! – mówił. 

O znaczeniu współpracy polsko-niemieckiej i komitetu CEMR interesująco opowiadał 

Stefan Löwl. 
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Laureaci rankingu nagrodzeni 

Podczas Zgromadzenia wręczono statuetki i dyplomy „Super Powiat” i „Super Gmina” 

oraz wręczono puchary i dyplomy laureatom Rankingów Powiatów i Miast na Prawach 

Powiatu za 2015 r. 

 

 

Zgromadzenie przyjęło sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów 

Polskich w roku 2015 i z wykonania budżetu. 
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Przeszłe budżety 

Dużo miejsca poświęcono rozmowom o finansach JST. - Budżety samorządów 

są w dalszym ciągu budżetami historycznymi – przypominał Ludwik Węgrzyn, 

prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński. - Dochody powiatów należy 

usystematyzować i w końcu rząd powinien się tym zająć – dodawał Józef Michalik, 

starosta lubaczowski. 

Andrzej Stolpa, starosta płoński mówił o finansowaniu ochrony zdrowia 

i nierównym traktowaniu sektora prywatnego i publicznego. - Od 2010 r. nie wzrosła 

wartość punktu przeliczeniowego w szpitalach a wartość stawki kapitacyjnej dla 

lekarzy wzrosła o prawie 50% - przypominał. 

Zgromadzenie podjęło także 10 stanowisk w sprawie: 

 publicznego transportu zbiorowego; 

 funkcjonowania systemu pieczy zastępczej; 

 szpitali powiatowych; 

 dróg lokalnych; 

 koniecznych zmian w zakresie dysponowania przez samorządy środkami 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

 przyszłości oświaty; 

 ustrojowych i finansowych podstaw funkcjonowania samorządu powiatowego; 

 pełnienia dyżurów nocnych przez apteki ogólnodostępne; 

 integralności granic jednostek samorządu terytorialnego; 

 uregulowania sytuacji prawnej pojazdów usuniętych z dróg przed 2009 r. 
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Konwenty Powiatów regionalnymi mandatariuszami ZPP 
 

Do realizacji celów statutowych Związek Powiatów Polskich powołał 16 Konwentów 

Powiatów (w każdym województwie). Zadaniem Konwentu jest reprezentowanie 

interesów członków Związku w danym regionie. Konwent pełni rolę 

doradczą względem organów ZPP i może w szczególności przyjmować 

własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu ZPP pisma 

o podjęcie interwencji – w sprawach związanych z celami statutowymi 

Związku. Ponadto Konwent Powiatów może współpracować z organami 

administracji rządowej i samorządowej w danym województwie. 

 

W okresie od 26 maja do 23 września br., w skali kraju, 

sumarycznie odbyło się 18 posiedzeń Konwentów Powiatów. 

Podczas nich poruszono  blisko 30 spraw 

oraz przyjęto 13 stanowisk. 

Jednocześnie przewodniczący konwentów 

skierowali do Biura ZPP 26 pism. 

 

 

Zestawienia dotyczące prac poszczególnych Konwentów przedstawiono na poniżej 

zamieszczonej tabeli (uwaga: zestawienia na podstawie danych przekazanych przez 

poszczególne Konwenty do Biura ZPP). 

 

L.P. Dzień podjęcia 

Podjęte przez 

Konwent Powiatów 

Województwa 

Stanowisko w sprawie 

1 25 maja Lubuskiego 
podziału środków finansowych pocho-

dzących ze składek członkowskich 

2 6 czerwca Podkarpackiego 

zmiany przepisów Rozporządzenia Mi-

nistra Transportu i Gospodarki Mor-

skiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powin-

ny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie 

3 6 czerwca Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami 

4 6 czerwca Podkarpackiego 
konieczności zwiększenia wartości 

punktu medycznego 

5 8 czerwca Pomorskiego 
planowanego utworzenia Państwowej 

Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności 

6 8 czerwca Pomorskiego 
uregulowania sytuacji prawnej poja-

zdów usuniętych z dróg 

7 20 czerwca Podlaskiego  publicznego transportu zbiorowego 
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8 30 czerwca 
Kujawsko-

Pomorskiego 

wydłużenia terminów składania wnio-

sków o dofinansowanie dla konkursów 

ogłoszonych w ramach Poddziałania 

10.2.2 i 10.2.3, Działania 10.2 Osi 

priorytetowej 10 Innowacyjna edu-

kacja 

9 1 lipca Łódzkiego 
ujednolicenia Centralnej Ewidencji 

Kierowców oraz bazy "PESEL" 

10 20 lipca Zachodniopomorskiego 

projektu poselskiego zmian do ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, ustawy o pomocy społe-

cznej oraz ustawy o zmianie ustawy 

o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 

22 czerwca 2015 r. 

11 12 września Łódzkiego 

poparcia działań związanych z urucho-

mieniem kopalni odkrywkowej węgla 

brunatnego w Złoczewie 

12 12 września Łódzkiego 

postanowień Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 września 2012 

roku w sprawie gleboznawczej klasyfi-

kacji gruntów (Dz.U.2012 poz. 1246) 

13 12 września Łódzkiego 

zwiększenia limitu środków na realiza-

cję operacji typu "Budowa lub moder-

nizacja dróg lokalnych" w ramach 

poddziałania "Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepsza-

niem lub rozbudową wszystkich rodza-

jów małej infrastruktury, w tym inwe-

stycji w energię odnawialną i w osz-

czędzanie energii" w ramach działania 

"Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich", objętego PROW 

na lata 2014-2020 

 

 

W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Konwentów Powiatów skierowali 

do Biura ZPP 26 pism w sprawach ujętych w poniżej zamieszczonym zestawieniu 

tabelarycznym. 

 

L.P. Z dnia 

Od Konwentu 

Powiatów 

Województwa 

Pismo w sprawie 

1 25 maja Mazowieckiego 
agenda posiedzenia Konwentu 

(16-17 czerwca 2016 r.) 

2 31 maja Lubuskiego 
zaproszenie na posiedzenie Konwentu 

(15 i 16 czerwca 2016 r.) i agenda 
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L.P. Z dnia 

Od Konwentu 

Powiatów 

Województwa 

Pismo w sprawie 

3 1 czerwca Podkarpackiego 

zaproszenie Prezesa na posiedzenie 

Konwentu (6 czerwca 2016 r.) i porzą-

dek obrad 

5 8 czerwca 
Kujawsko-

Pomorskiego 

protokół posiedzenia Konwentu (21-22 

kwietnia 2016 r.) 

6 9 czerwca 
Warmińsko-

Mazurskiego 

informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (15 czerwca 2016 r.) 

7 10 czerwca Wielkopolskiego 
wstępny porządek obrad posiedzenia 

Konwentu (14-15 czerwca 2016 r.) 

8 16 czerwca Pomorskiego 
protokół posiedzenia Konwentu 

(8 czerwca 2016 r.) 

9 21 czerwca Mazowieckiego 

agenda wspólnego posiedzenia Kon-

wentów (woj. Mazowieckiego i Podlas-

kiego, 16-17 czerwca 2016 r.) 

10 23 czerwca 
Kujawsko-

Pomorskiego 

informacja o zwołaniu posiedzenia Kon-

wentu (30 czerwca 2016 r.) i porządek 

obrad 

11 30 czerwca Łódzkiego 
informacja o zwołaniu posiedzenia Kon-

wentu (1 lipca 2016 r.) i porządek obrad 

12 8 lipca Lubuskiego 
protokół posiedzenia Konwentu 

(15-16 czerwca 2016 r.) 

13 11 lipca Podlaskiego 
prośba o przesłanie krótkiej informacji 

o działaniu ZPP 

14 15 lipca Łódzkiego 
protokół posiedzenia Konwentu 

(1 lipca 2016 r.) 

15 18 lipca 
Kujawsko-

Pomorskiego 

protokół posiedzenia Konwentu 

(30 czerwca 2016 r.) 

16 27 lipca Podlaskiego  

pismo skierowane do Starosty Sokól-

skiego dot. informacji o wystąpieniu ze 

struktur Związku Powiatów Polskich 

17 17 sierpnia Małopolskiego 

prośba o akceptację przesłanej propo-

zycji dot. wspólnego posiedzenia Kon-

wentu woj. małopolskiego i woj. 

śląskiego (16-17 września 2016 r.) 

18 18 sierpnia 
Warmińsko-

Mazurskiego 

informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (6 września 2016 r.) i porzą-

dek obrad 

19 18 sierpnia Łódzkiego 

informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (12 września 2016 r.) i porzą-

dek obrad 

20 23 sierpnia Opolskiego 

informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (29 sierpnia 2016 r.) i porzą-

dek obrad 
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L.P. Z dnia 

Od Konwentu 

Powiatów 

Województwa 

Pismo w sprawie 

21 30 sierpnia Małopolskiego 

prośba o rozważenie dofinansowania 

części kosztów organizacji posiedzenia 

Konwentu woj. małopolskiego i śląskiego 

(16-17 września 2016 r.) i porządek 

obrad 

22 1 września Opolskiego 

informacja o zwołaniu posiedzenia Kon-

wentu (15 września 2016 r.) i porządek 

obrad 

23 6 września Mazowieckiego 
agenda posiedzenia Konwentu 

(22-23 września 2016 r.) 

24 7 września Lubuskiego 
zaproszenie Prezesa na posiedzenie 

Konwentu (6-7 października 2016 r.) 

25 8 września Łódzkiego 

informacja o zwołaniu posiedzenia Kon-

wentu (12 września 2016 r.) i uaktu-

alniony porządek obrad 

26 13 września Podlaskiego 
informacja o zwołaniu posiedzenia 

Konwentu (15 października 2016 r.) 

 

 
Źródło: wabrzezno.pl 

 

 
Źródło: powiat-belchatowski.pl 

 
Źródło: powiat-tomaszowski.com.pl 

 
Zdjęcie: por. Monika Kaczkowska 
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Zarząd ZPP przedstawicielem środowiska powiatowego 
 

Organem wykonawczym Związku Powiatów Polskich jest Zarząd. 

 

 

W okresie od 26 maja do 23 września br. 

odbyły się 2 posiedzenia Zarządu ZPP, 

z czego jedno posiedzenie miało charakter stacjonarny, 

natomiast jedno internetowy. 

 

 

 

Posiedzenie stacjonarne miało miejsce: 30 maja 2016 roku w Rogowie (powiat 

brzeziński), z kontynuacją 31 maja 2016 roku w Ossie k. Rawy Mazowieckiej (powiat 

rawski). 

 

 

 

W trakcie ww. posiedzeń Zarząd 

rozpatrzył 28 zagadnień oraz podjął 4 uchwały. 

 

 

 

Szczegółową tematykę obrad poszczególnych posiedzeń Zarządu ZPP 

przedstawiono poniżej. 

 

 

Posiedzenie Zarządu nr 3/2016 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 

 Przyjęcie porządku obrad. 
 

Część I – wewnętrzna 
 

 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonar-

nymi posiedzeniami Zarządu. 
 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 1/16 i Nr 2@/16 oraz 

materiałów przyjętych podczas tych posiedzeń. 
 Sprawy różne. 
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Część II – związana z uroczystością Obchodów 630-lecia Utworzenia Powiatu 
Brzezińskiego i 15. Rocznicą Odtworzenia Powiatu Brzezińskiego. 

  
 Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Brzezinach z okazji 630-lecia Utworzenia 

Powiatu Brzezińskiego i 15-lecia Odtworzenia Powiatu Brzezińskiego. 
 

 
 

 Wizyta studyjna w Szpitalu prowadzonym przez Powiatowe Centrum 

Zdrowia sp. z o. o. „Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego i Oddział 
Chemioterapii jako efekt partnerstwa samorządu powiatowego z inwesto-

rem prywatnym”. 
 

Część III – wewnętrzna 

 
 Uzgodnienia dotyczące organizacji XX Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Powiatów Polskich. 
 Sprawy różne. 

 
Posiedzenie Zarządu nr 4@/2016 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/15 Zarządu V kadencji 

Związku Powiatów Polskich z 30 listopada 2015 r. dotyczącej wyrażenia zgody 

na dokonanie wydatku o wartości powyżej 20.000 zł (dot. XX Zgromadzenia 

Ogólnego ZPP oraz posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZPP). 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 13 czerwca 

2016  r. w Warszawie. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego w sprawie: 

 planowanego utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa 

Żywności; 

 uregulowania sytuacji prawnej pojazdów usuniętych z dróg. 
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 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 

16 czerwca 2016 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 czerwca 

2016 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 

Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, które odbyło się  21 czerwca 2016 r. w Warszawie. 

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

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się  21 czerwca  

2016 r. w Warszawie. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami; 

 konieczności zwiększenia wartości punktu medycznego; 

 zmiany przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Powiatów 

Polskich na rok 2016 wraz z załącznikiem. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w sprawie wydłużenia terminów składania wniosków o dofinansowanie dla 

konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałania 10.2.2 i 10.2.3, Działania 10.2 

Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego w sprawie 

ujednolicenia Centralnej Ewidencji Kierowców oraz bazy „PESEL”. 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Związek 

Powiatów Polskich do realizacji projektu w ramach konkursu POWER 

zatytułowanego „Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia 

się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych 

Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)”. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w spra-

wie projektu poselskiego zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy 

o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 czerwca 2015 

roku. 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Związek 

Powiatów Polskich do porozumienia o współpracy korporacji samorządowych, 

działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (projekt został przełożony do 

przedłożenia na posiedzeniu stacjonarnym). 

 Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące funkcjonowania niepublicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz z odpowiedzą Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. 

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

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się  18 sierpnia  

2016 r. w Warszawie. 
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 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 16 sier-

pnia 2016 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 

Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, które odbyło się  22 sierpnia 2016 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 22 sierpnia 

2016  r. w Warszawie. 

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

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego, które odbyło się 26 sier-

pnia 2016 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeń-

stwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które 

odbyło się 29 sierpnia 2016 r. w Warszawie. 

 Informacja o wykonaniu budżetu Związku Powiatów Polskich w pierwszej 

połowie 2016 roku. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 30 sierpnia 2016 roku 

w Warszawie. 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wydatku o wartości 

powyżej 20.000 zł. 

 Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego w sprawie:  

 poparcia działań związanych z uruchomieniem kopalni odkrywkowej 

węgla brunatnego w Złoczewie; 

 postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 

roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012 poz. 

1246); 

 zwiększenia limitu środków na realizację operacji typu "Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 

2014-2020. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Poli-

tyki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, które odbyło się  19 września 2016 r. w Warszawie. 

 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 

15 września 2016 r. w Warszawie. 
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Komisja Rewizyjna ZPP 
 

Organem kontrolnym Związku Powiatów Polskich jest Komisja Rewizyjna. 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna spotkała się jeden raz. 

Należy jednak podkreślić, że członkowie Komisji Rewizyjnej biorą aktywny 

udział w posiedzeniach Zarządu ZPP. 

 

Posiedzenie Komisji miało miejsce 31 maja 2016 roku w Ossie k. Rawy Mazowieckiej 

(powiat rawski). 
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Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym 
 

Zaangażowanie przedstawicieli Związku Powiatów Polskich w proces 

legislacyjny przejawia się w wielu aspektach. 

Część aktywności skupiona jest wokół dyskutowanych i formułowanych 

stanowisk, które następnie kierowane są do adresatów – najczęściej instytucji 

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

mentarzystów. W poszczególnych regionach stanowiska o charakterze wojewódzkim 

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

przewodniczący Konwentów Powiatów poszczególnych województw). 

Kolejny obszar aktywności to analiza projektów aktów prawnych dotyczących 

jednostek samorządu terytorialnego trafiających do konsultacji społecznych. Projekty 

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

przygotowują opinie prawne kierowane do instytucji centralnych. 

Kluczowym miejscem opiniowania aktów prawnych jest Komisja Wspólna Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. 

Aktywność w procesie legislacyjnym to także czynne uczestnictwo 

przedstawicieli i ekspertów ZPP w posiedzeniach komisji sejmowych 

i senackich, gdzie wymieniane są poglądy i wprowadzane zmiany w projektach 

aktów prawnych. 

Warto także wspomnieć o analizach aktów prawnych prowadzonych w ramach 

komisji tematycznych funkcjonujących przy Związku Powiatów Polskich, a także 

w ramach innych komitetów, w tym monitorujących i sterujących zewnętrzne 

programy pomocowe. 

Precyzyjne informacje o zaangażowaniu ZPP w procesie legislacyjnym zestawiono 

w kolejnych podrozdziałach. 
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Stanowiska ZPP 

W okresie sprawozdawczym Konwenty Powiatów poszczególnych województw oraz 

Zarząd ZPP dyskutowali i w konsekwencji podejmowali szereg stanowisk w sprawach 

najbardziej istotnych dla funkcjonowania samorządu terytorialnego (tematycznie 

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

 

W okresie od 26 maja do 23 września br. wszystkie organy ZPP 

przyjęły ogółem 24 stanowiska, 

w tym 10 – Zgromadzenie Ogólne ZPP, 13 – Konwenty Powiatów poszczególnych 

województw oraz jedno Zarząd Związku Powiatów Polskich. 
 

Z treścią stanowisk poszczególnych organów Związku można zapoznać się 

po wejściu na stronę Związku Powiatów Polskich. 

 Stanowiska Konwentów Powiatów poszczególnych województw 

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

(wybór interesującego nas województwa) 

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

 Stanowiska Zarządu ZPP 

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

 bezpośredni link: http://zpp.pl/strona/stanowiska-zpp 
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Opinie prawne ZPP 

W okresie sprawozdawczym prawnicy i eksperci biura Związku Powiatów Polskich 

analizowali wszystkie projekty aktów prawnych, które dotyczyły jednostek 

samorządu terytorialnego, a skierowane były do konsultacji społecznych. 

 

W okresie od 26 maja do 23 września br. pracownicy biura ZPP 

przeanalizowali 101 projektów aktów prawnych 

(opiniowanych poza Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego), 

a do 45 przygotowana została szczegółowa opinia 

(uwzględniając opinie w ramach KWRiST). 

 

 

Wykaz projektów, w odniesieniu do których Związek zajął stanowisko, 

przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie tabelaryczne (kolejność chrono-

logiczna). 

L.P. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

1 Sejm RP 
ustawy  o  zmianie  ustawy  o  izbach  rolniczych  oraz niektó-

rych innych ustaw 

2 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

i Budownictwa 

rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa w spra-

wie wzorów wniosków budowlanych 

3 Sejm RP 
ustawy o zmianie  ustawy o  odnawialnych  źródłach  energii 

oraz  niektórych  innych  ustaw 

4 
Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

rozporządzenia  Ministra  Sprawiedliwości  w  sprawie  wyso-

kości  kwoty bazowej  stanowiącej  podstawę  ustalenia  wy-

sokości  dotacji  na finansowanie  zadania  polegającego  na  

udzielaniu  nieodpłatnej  pomocy prawnej 

5 Sejm RP 
poprawek do rządowego  projektu ustawy  o  zmianie  ustawy  

o  systemie  oświaty 

6 Sejm RP 

ustawy o zmianie ustawy o   rehabilitacji   zawodowej   i spo-

łecznej   oraz   zatrudnianiu   osób niepełnosprawnych oraz 

niektórych innych ustaw 

7 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  

wzorów znaków  graficznych  informujących  o  poziomach  

Polskiej  Ramy Kwalifikacji  przypisanych  do  kwalifikacji  peł-

nych  i  cząstkowych włączonych  do  Zintegrowanego  Syste-

mu  Kwalifikacji 

8 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw wraz z pro-

jektami rozporządzeń wykonawczych 

9 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego 
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L.P. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

10 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 

11 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania 

„Wsparcie ma wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

12 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

zagadnień dotyczących funkcjonowania  niepublicznych  

poradni  psychologiczno-pedagogicznych 

13 

Ministerstwo 

Kultury i Dzie-

dzictwa 

Narodowego 

ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie 

14 Sejm RP 
ustawy  o  zmianie ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  

pieczy  zastępczej 

15 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

ustawy o spółdzielniach rolników 

16 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o  systemie  oświaty 

17 Sejm RP 
ustawy o  używaniu  siedlisk  w  celu  prowadzenia  

pozarolniczej  działalności gospodarczej 

18 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o lasach 

19 Sejm RP 

ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie 

płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 

ciąży oraz   ustawy   Kodeks   karny 

20 Senat RP 

ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomuni-

stycznej oraz osobach  represjonowanych  z  powodów  poli-

tycznych 

21 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i  spo-

łecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych 

22 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego 

23 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

placówek doskonalenia nauczycieli 

24 
Ministerstwo 

Środowiska 

ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych 

innych ustaw 

25 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wyna-

grodzenia za pracę 
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26 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kole-

gium Arbitrażu Egzaminacyjnego 

30 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształ-

cenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 

będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę 

w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 

państw 

31 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

rozporządzenia w sprawie standardów noclegowni, schronisk 

dla osób bezdomnych i ogrzewalni 

32 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny 

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

fizycznych 

34 Sejm RP projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym 

35 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej 

i  niektórych innych ustaw 

36 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności 

37 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachun-

kowych 

38 
Ministerstwo 

Zdrowia 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie spo-

sobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 

kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsię-

biorcą 

39 Senat RP 

ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu 

lub innego ustroju  totalitarnego  przez  nazwy  budowli,  

obiektów  i  urządzeń użyteczności  publicznej  

40 

Zespół ds. 

Ustrojowych 

KWRiST 

ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachun-

kowych 

41 
Ministerstwo 

Rozwoju 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 

prawnego przedsiębiorców 

42 Sejm RP ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie 

43 

Zespół ds. 

Finansów 

KWRiST 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2017 
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44 

Zespół ds. 

Finansów oraz 

Zespół ds. 

Ustrojowych 

KWRiST 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania admini-

stracyjnego oraz niektórych innych ustaw 

45 

Zespół ds. 

Finansów oraz 

Zespół ds. 

Ustrojowych 

KWRiST 

ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachun-

kowych oraz niektórych innych ustaw 

 

Z treścią wszystkich ww. opinii Związku Powiatów Polskich można zapoznać 

się po wejściu na stronę internetową ZPP: 

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

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

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) funkcjonuje na 

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

i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej 

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

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

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

wszystkim jednak, praca Komisji odbywa się w zespołach tematycznych. 

Działalność KWRiST to głównie wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy 

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

dotyczących zagadnień ustrojowych. Komisja ta rozpatruje problemy związane 

z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego obszaru 

znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, 

do których należy Rzeczypospolita Polska. 

 

 

W okresie od 26 maja do 23 września br. odbyły się 3 posiedzenia plenarne 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Część projektów opiniowana była również w trybie obiegowym. 

Do zaopiniowania przez ZPP tylko w ramach prac Komisji 

trafiło 98 projektów ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów. 

Każdy z przedstawionych przez rząd projektów, był analizowany 

i opiniowany przez ekspertów Biura Związku Powiatów Polskich. 

 

 

 

Wszystkie projekty, które w okresie od 26 maja do 23 września br., 

przedłożono do zaopiniowania w ramach KWRiST przedstawione zostały 

w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 

L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

Czerwiec 2016 (obiegowo) 

1 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania 

świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. 

2 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego roz-

porządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pocho-

dzących ze źródeł zagranicznych. 
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Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

Czerwiec 2016 (stacjonarnie) 

1 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu 

i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług admi-

nistracji publicznej. 

2 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zasad 

i warunków potwierdzania, przedłużania ważności, unieważ-

niania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej. 

3 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

4 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szcze-

gółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które 

powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identy-

fikacji użytkowników. 

5 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumen-

tów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów 

i kopii dokumentów elektronicznych. 

6 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie udostę-

pniania kanału technologicznego przez zarządców dróg pub-

licznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnianie kanału 

technologicznego. 

7 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań 

technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesy-

łanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkin-

gowych. 

8 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wyja-

śniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej 

ewidencji posiadaczy kart parkingowych. 

9 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru 

wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierow-

ców. 

10 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru 

wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojaz-

dów. 

11 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 

szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 

egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych 

sprawach. 

12 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania 

dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 

pojazdami. 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

13 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 

instruktorów i wykładowców. 

14 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, 

wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków. 

15 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. 

16 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. 

17 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykła-

dowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych 

sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji. 

18 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub 

rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. 

19 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wy-

danie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego 

transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. 

20 
Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia 

wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na 

udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

21 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie działań 

naprawczych. 

22 
Ministerstwo 

Środowiska 
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. 

23 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu 

gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji 

ogólnej za rok 2015. 

24 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. 

25 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych. 

26 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności 

pieniężnych. 
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Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

27 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społe-

cznej w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych. 

28 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społe-

cznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków 

i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat 

w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Pomoc żywie-

niowa 2014-2020”. 

29 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społe-

cznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

30 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt Informacji o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych 

działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych za okres 2014-2020". 

31 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środ-

ków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom 

i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, 

jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

32 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia o zmianie rozpo-

rządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 

33 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

34 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmie-

niającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach pod-

działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010. 

35 

Ministerstwo 

Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-

znawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację 

operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i rea-

lizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych 

priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorial-

nej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

36 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” 

wraz z programem. 

37 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegó-

łowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na 

zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. 
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Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

38 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodach. 

Lipiec 2016 (obiegowo) 

1 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników. 

Lipiec 2016 (stacjonarnie) 

1 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych. 

2 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nierucho-

mościami. 

3 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przeka-

zywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu 

drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia 

kierowców. 

4 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przeka-

zywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach 

przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali 

egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. 

5 

Ministerstwo 

Kultury 

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz ustawy o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie. 

6 

Ministerstwo 

Kultury 

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych 

szkołach i placówkach artystycznych. 

7 

Ministerstwo 

Nauki i Szkolni-

ctwa Wyższego 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających 

warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. 

8 

 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji prze-

biegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji. 

9 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych. 

10 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. 

11 
Ministerstwo 

Sprawiedliwości 
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

12 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przepro-

wadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. 

13 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji w sprawie sposobu punktowania i liczby punktów 

odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego. 

14 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia 

granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym 

miejscowościom statusu miasta. 

15 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

16 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegó-

łowych warunków pobierania, przechowywania i przeszcze-

piania komórek, tkanek i narządów. 

17 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia 

wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r. 

18 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagno-

styków laboratoryjnych. 

19 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia 

szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu 

w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

20 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednostek 

organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produ-

któw leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych 

oraz opłat pobieranych za te badania. 

21 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

22 

Ministerstwo 

Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obsza-

rów wiejskich z udziałem środków europejskich funduszu 

rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-

2020 oraz niektórych innych ustaw. 

Sierpień 2016 (obiegowo) 

1 

Ministerstwo 

Kultury 

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji. 

Sierpień 2016 (stacjonarnie) 

1 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informa-

tyzacji Państwa” wraz z projektem uchwały Rady Ministrów. 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

2 
Ministerstwo 

Cyfryzacji 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury 

szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. 

3 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków 

transportowych składanych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

4 
Ministerstwo 

Finansów 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

5 
Główny Urząd 

Statystyczny 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych. 

6 
Ministerstwo 

Rozwoju 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie 

budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

7 
Ministerstwo 

Skarbu Państwa 

Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie okre-

ślenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania 

w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego. 

8 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwo-

wym. 

9 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. 

10 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Budownictwa 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw. 

11 
Ministerstwo 

Środowiska 

Projekt rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szcze-

gółowego sposobu selektywnego zbierania frakcji odpadów. 

12 
Ministerstwo 

Środowiska 

 

Pakiet projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk. 

 

13 

Starostwo 

Powiatowe 

w Gdańsku 

Program Rozwoju Powiatu Gdańskiego do roku 2020 plus. 

14 

Ministerstwo 

Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-

znawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację 

działań w ramach Priorytetu 6. „Wspieranie wdrażania 

zintegrowanej polityki morskiej” zawartego w programie 

operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020. 

15 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

16 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciw-

działania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 

dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 

17 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

18 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji 

udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące 

działalność leczniczą oraz NFZ. 

19 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-

Dentystycznego Egzaminu Końcowego. 

20 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu progra-

mów zdrowotnych. 

21 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza 

Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze 

Zdrowia. 

22 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia 

właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych 

i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru 

świadectwa potwierdzającego te właściwości. 

23 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 

ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komó-

rek, tkanek i narządów. 

24 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych 

(miejskich). 

25 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki 

i położne. 

26 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na dopu-

szczenie do obrotu produktu leczniczego. 

27 
Ministerstwo 

Zdrowia 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

laboratoriów przeprowadzających weryfikację maksymalnego 

poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku 

węgla w dymie papierosów. 

28 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

placówek doskonalenia nauczycieli. 

29 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. 
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L.P. 
Instytucja 

przedkładająca 
Tytuł projektu aktu prawnego 

30 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia 

kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji 

egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzamina-

torów z ewidencji. 

31 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniają-

cego rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

32 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniają-

cego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania 

egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu 

i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przepro-

wadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. 

33 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych. 

34 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy 

i Polityki 

Społecznej 

Projekt Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 

za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 

 

Projekty aktów prawnych, przesyłanych do zaopiniowania w ramach 

KWRiST, zamieszczane są na bieżąco: 

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

KWRiST,  zakładce: Projekty aktów prawnych do zaopiniowania 
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 w Dzienniku Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.org) w zakładce: 

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

– akty prawne do zaopiniowania 

 

 

Z kolei szczegółowe sprawozdania z prac KWRiST zamieszczane są 

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

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

Aktywność w procesie legislacyjnym przejawia się również czynnym uczestni-

ctwem przedstawicieli i ekspertów ZPP w posiedzeniach komisji sejmowych 

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

przypadków – aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach komisji, których przedmiot 

obrad dotyczył spraw samorządowych. 

 

W okresie od 26 maja do 23 września br. przedstawiciele i eksperci ZPP 

wzięli aktywny udział 

w 51 posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. 

 

Poniżej przedstawiona została tematyka wraz z terminami tylko tych posiedzeń 

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

czynny udział przedstawiciele ZPP. 

 

L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

Czerwiec 2016 

1 8 

Komisje: Infrastruktury oraz 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

Informacja Ministra Infrastru-

ktury i Budownictwa na temat 

sytuacji transportu publicznego 

– kompetencje jednostek samo-

rządu terytorialnego i państwa 

w tym zakresie. 

2 8 

Komisje: Edukacji Nauki 

i Młodzieży oraz Gospodarki 

i Rozwoju Sejmu RP 

Rozpatrzenie informacji na te-

mat dostosowania szkolnictwa 

zawodowego i zawodów rzemie-

ślniczych do potrzeb rynku 

pracy. 

3 8 

Komisje: Cyfryzacji, 

Innowacyjności i Nowoczesnych 

technologii oraz Infrastruktury 

Sejmu RP 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych podczas drugiego czytania 

do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o wspieraniu usług i sieci 

telekomunikacyjnych. 

4 8 

Podkomisja nadzwyczajna 

Sejmu RP do rozpatrzenia 

rządowego projektu 

Ustawy o zmianie ustawy 

o transporcie drogowym 

Rozpatrzenie rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o transporcie drogowym. 

5 9 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Najwyż-

szej Izby Kontroli o wynikach 

kontroli wykorzystania przez sa-

morządy powiatowe środków 

Państwowego Funduszu Rehabi-
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

litacji Osób Niepełnosprawnych. 

Rozpatrzenie Informacji Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społe-

cznej na temat sprawowania 

opieki nad dzieckiem niepełno-

sprawnym. 

6 9 

Podkomisja nadzwyczajna 

Sejmu RP do rozpatrzenia 

rządowego projektu 

Ustawy o zmianie ustawy 

o transporcie drogowym 

Rozpatrzenie rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o transporcie drogowym. 

7 

8 
9 Komisja Zdrowia Sejmu RP 

Rozpatrzenie rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o działalności leczniczej oraz 

niektórych innych ustaw. 

9 10 
Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Rozpatrzenie rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektó-

rych innych ustaw. 

10 10 Komisja Zdrowia Sejmu RP 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania 

do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o działalności leczniczej 

oraz niektórych innych ustaw. 

11 21 

Komisje: Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej oraz 

Finansów Publicznych Sejmu RP 

Rozpatrzenie rządowego proje-

ktu ustawy o aktywizacji prze-

mysłu okrętowego i przemysłów 

komplementarnych. 

12 21 
Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania 

do projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz niektórych innych 

ustaw. 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania 

do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw. 

13 22 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie uchwały Senatu 

w sprawie ustawy o zmianie 

ustawy ‒ Kodeks pracy oraz 

niektórych innych ustaw. 

Pierwsze czytanie poselskiego 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz 

niektórych innych ustaw. 

14 23 
Podkomisja stała ds. rynku 

pracy Sejmu RP 

Rozpatrzenie rządowego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę oraz niektórych innych 

ustaw. 

Lipiec 2016 

15 5 

Posiedzenie Komisji: 

Infrastruktury; Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej; oraz Komisji 

Ustawodawczej Senatu RP 

Pierwsze czytanie projektu usta-

wy o zmianie ustawy o publi-

cznym transporcie zbiorowym. 

16 5 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Ministra 

Sportu i Turystyki na temat 

finansowego wspierania sportu 

przez jednostki samorządu tery-

torialnego. 

17 5 

Podkomisja stała ds. ustroju 

samorządu terytorialnego 

Sejmu RP 

Informacja Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji nt. 

potrzebnych zmian w ustawie 

o związkach metropolitalnych 

18 5 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji stałej do spraw rynku 

pracy o rządowym projekcie 

ustawy o zmianie ustawy o mini-

malnym wynagrodzeniu za pracę 

oraz niektórych innych ustaw. 

19 5 
Komisja ds. Energii i Skarbu 

Państwa Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o komercjalizacji i prywaty-

zacji. 

20 5 
Podkomisja stała do spraw osób 

niepełnosprawnych Sejmu RP 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i spo-

łecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektó-

rych innych ustaw. 

21 6 
Podkomisja stała ds. polityki 

regionalnej Sejmu RP 

Informacja na temat wpływu 

aglomeracji na rozwój regional-
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

ny, na przykładzie Aglomeracji 

Wałbrzyskiej. Budowanie pro-

gramów prorozwojowych dedy-

kowanych aglomeracjom lokal-

nym (regionalnym i subregio-

nalnym). 

22 6 
Komisja Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej Sejmu RP 

Informacja na temat wykorzy-

stania potencjału gospodarczego 

rzek w Polsce z uwzględnieniem 

budowy i rozwoju infrastruktury 

hydrotechnicznej. 

Rozpatrzenie poprawek zgłoszo-

nych w czasie drugiego czytania 

do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o wspieraniu zrównowa-

żonego rozwoju sektora ryba-

ckiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackie-

go. 

23 6 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji stałej do spraw osób 

niepełnosprawnych o poselskim 

projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz 

niektórych innych ustaw. 

Rozpatrzenie projektu planu 

pracy Komisji na okres od 

1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r. 

24 19 
Komisja Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności Senatu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy o komercjalizacji i pry-

watyzacji. 

25 19 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Informacja o działalności Ślą-

skiego Stowarzyszenia Samorzą-

dowego. 

Informacja Ministra Edukacji 

Narodowej o planowanej refor-

mie oświaty. 

26 19 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu 

powojennego oraz niektórych 

innych ustaw. 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o wspieraniu rodziny i syste-

mie pieczy zastępczej, ustawy 

o pomocy społecznej oraz usta-

wy o zmianie ustawy o samo-

rządzie gminnym oraz niektó-

rych innych ustaw. 

27 19 
Komisja Infrastruktury 

Sejmu RP 

Pierwsze czytanie senackiego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o publicznym transporcie 

zbiorowym. 

28 19 

Komisje: Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o używaniu sie-

dlisk w celu prowadzenia poza-

rolniczej działalności gospodar-

czej. 

29 

30 
20 

Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie sprawozdania pod-

komisji stałej do spraw rodziny 

o poselskim projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy za-

stępczej, ustawy o pomocy spo-

łecznej oraz ustawy o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym 

oraz niektórych innych ustaw. 

31 21 

Komisje: Administracji i Spraw 

Wewnętrznych oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o pracownikach samorządo-

wych oraz zmianie niektórych 

innych ustaw. 

32 21 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie poprawki zgłoszo-

nej w czasie drugiego czytania 

do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, 

ustawy o pomocy społecznej 

oraz ustawy o zmianie ustawy 

o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw. 

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP 

w sprawie ustawy o zmianie 

ustawy o minimalnym wynagro-

dzeniu za pracę oraz niektórych 

innych ustaw. 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

Sierpień 2016 

33 2 

Komisje: Budżetu i Finansów 

Publicznych; Ustawodawcza; 

Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej; Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji 

Senatu RP 

Rozpatrzenie wniosków zgłoszo-

nych na 23. posiedzeniu Senatu 

RP do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz oso-

bach represjonowanych z powo-

dów politycznych. 

34 2 

Komisja Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej 

Senatu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz 

niektórych innych ustaw. 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, 

ustawy o pomocy społecznej 

oraz ustawy o zmianie ustawy 

o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw. 

35 2 

Komisje: Budżetu i Finansów 

Publicznych oraz Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Senatu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zasadach 

rozliczeń w podatku od towarów 

i usług oraz dokonywania zwrotu 

środków publicznych przezna-

czonych na realizację projektów 

finansowanych z udziałem środ-

ków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej lub od państw 

członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu 

przez jednostki samorządu tery-

torialnego. 

36 2 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Senatu RP 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, 

ustawy o pomocy społecznej 

oraz ustawy o zmianie ustawy 

o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw. 

Wrzesień 2016 

37 5 
Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Rozpatrzenie Informacji Ministra 

Edukacji Narodowej na temat 

projektowanych zmian w syste-

mie oświaty, w tym propozycji 
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

rozwiązań strukturalnych i pro-

gramowych. 

38 5 

Komisje: Finansów Publicznych 

oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej Sejmu RP 

Pierwsze czytanie rządowego 

projektu ustawy o zmianie 

ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. 

39 5 
Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny Sejmu RP 

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP 

w sprawie ustawy o zmianie 

ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, 

ustawy o pomocy społecznej 

oraz ustawy o zmianie ustawy 

o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw. 

40 13 
Komisja Nadzwyczajna Sejmu 

RP do spraw deregulacji 

Informacja na temat planów 

Ministerstwa Rozwoju w zakresie 

poprawy otoczenia prawnego 

przedsiębiorców. 

41 13 

Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie informacji Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji na temat oceny regulacji 

prawnych dotyczących zmian 

granic. 

42 13 
Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Kontynuacja dyskusji nad Infor-

macją Ministra Edukacji 

Narodowej na temat projekto-

wanych zmian w systemie 

oświaty, w tym propozycji roz-

wiązań strukturalnych i progra-

mowych. 

43 13 

Komisje: do Spraw Kontroli 

Państwa oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie Sprawozdania 

z działalności regionalnych izb 

obrachunkowych i wykonania 

budżetu przez jednostki samo-

rządu terytorialnego w 2015 r. 

44 14 
Komisja Administracji i Spraw 

Wewnętrznych Sejmu RP 

Rozpatrzenie poselskiego proje-

ktu ustawy o zmianie ustawy 

o działach administracji rzą-

dowej i niektórych innych ustaw. 

45 20 

Komisja Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej 

Senatu RP 

Rozpatrzenie Informacji Rady 

Ministrów o realizacji w roku 

2015 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. 

Rozpatrzenie informacji o fun-

kcjonowaniu spółdzielni socjal-
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L.P. 
Data 

posiedzenia  
Nazwa Cel posiedzenia 

nych działających na podstawie 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 

roku o spółdzielniach socjalnych 

za okres 2014-2015. 

46 21 
Komisja Edukacji, Nauki 

i Młodzieży Sejmu RP 

Pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o systemie oświaty. 

Rozpatrzenie Informacji Ministra 

Edukacji Narodowej na temat - 

wypoczynek dzieci i młodzieży - 

nowe rozwiązania prawne. 

47 21 
Komisja Administracji i Spraw 

Wewnętrznych Sejm RP 

Rozpatrzenie poselskiego pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy 

o działach administracji rządo-

wej i niektórych innych ustaw 

– kontynuacja. 

48 21 
Podkomisja stała Sejmu RP 

ds. finansów samorządowych  

Rozpatrzenie propozycji zmian 

w ustawie z dnia 10 kwietnia 

1997 roku – Prawo energetyczne 

w zakresie finansowania przez 

gminy oświetlenia ulic, placów 

i dróg publicznych. 

49 22 

Komisje: Infrastruktury; 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej; 

Cyfryzacji, Innowacyjności 

i Nowoczesnych Technologii oraz 

Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP 

Rozpatrzenie „Raportu o rozwoju 

społeczno-gospodarczym, regio-

nalnym oraz przestrzennym”. 

50 22 

Podkomisja stała Sejmu RP 

ds. ustroju samorządu 

terytorialnego 

Rozpatrzenie uwag przedsta-

wionych przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich, dotyczących pro-

blematyki biernego prawa wy-

borczego w wyborach wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta. 

51 22 

Komisje: Edukacji, Nauki i Mło-

dzieży; Samorządu 

Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej Sejmu RP 

Rozpatrzenie wniosku o powo-

łanie Podkomisji nadzwyczajnej 

do rozpatrzenia obywatelskiego 

projektu ustawy o zmianie usta-

wy o dochodach jednostek sa-

morządu terytorialnego oraz 

niektórych innych ustaw. 

 

Szczegółowe sprawozdania z posiedzeń komisji sejmowych i senackich na 

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

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

Kolejnym miejscem analizy aktów prawnych trafiających do Biura ZPP 

w ramach konsultacji są funkcjonujące przy Związku Komisje merytoryczne. 

Komisje podzielone są na obszary problemowe odzwierciedlające Zespoły 

tematyczne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Ze składem osobowym poszczególnych Komisji merytorycznych ZPP można 

zapoznać się po wejściu na stronę internetową ZPP: 

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

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

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku Powiatów Polskich cyklicznie, w każdym 

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

o opinie do otrzymywanych projektów aktów prawnych. Napływające dokumenty 

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

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

Osoby zainteresowane udziałem w pracach którejkolwiek z Komisji mogą zgłaszać 

taką wolę pisząc na mail: biuro@powiatypolskie.pl 

 

 

Komitety monitorujące i sterujące 

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich aktywnie biorą udział 

w pracach komitetów monitorujących i sterujących Programy Operacyjne.  

Podczas tych posiedzeń występują oni w interesie jednostek samorządu 

terytorialnego, a także organizacji skupiających samorządy. 

 

W okresie od 26 maja do 23 września br. odbyło się kilkadziesiąt posiedzeń 

różnego rodzaju komitetów monitorujących i sterujących. 

Dzięki determinacji Członków w poszczególnych komitetach udaje się 

zmieniać zapisy niekorzystne dla samorządów. 

 

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

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

Eurofundusze 2014-2020. 
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Delegaci ZPP w poszczególnych gremiach 

W okresie sprawozdawczym delegowano przedstawicieli Związku Powiatów 

Polskich do prac w ramach kolejnych gremiów, których zakres działania 

dotyka także jednostki samorządu terytorialnego. 

Szczegółowe zestawienie, obrazujące osoby reprezentujące ZPP w poszcze-

gólnych organach, przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie tabela-

ryczne (kolejność chronologiczna wg daty delegowania). 

L.P. Organ Przedstawiciel 

1 

Zespół roboczy ds. tworzenia polityki 

rządu dotyczącej Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego 

(przy Ministerstwie Rozwoju) 

Marcin Maksymiuk – specjalista 

w Dziale Monitoringu Prawnego 

i Ekspertyz Biura ZPP 

2 

Zespół roboczy dotyczący zmian 

w prawie Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego 

(przy Ministerstwie Rozwoju) 

Ludwik Węgrzyn – prezes Zarządu 

ZPP, starosta bocheński 

Marcin Maksymiuk – specjalista 

w Dziale Monitoringu Prawnego 

i Ekspertyz Biura ZPP (zastępca) 

Delegaci Związku Powiatów Polskich działając w poszczególnych gremiach, bronią 

interesów samorządów powiatowych. 
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Reprezentanci ZPP na arenie międzynarodowej 

Reprezentanci Związku Powiatów Polskich pracują także w ramach 

organizacji międzynarodowych, gdzie dbają o interesy samorządów terytorial-

nych szczebla pośredniego. 

Wśród nich można wymienić: 

 

Komitet Regionów UE 

Utworzony w 1994 r. Komitet Regionów (KR) jest 

zgromadzeniem przedstawicieli samorządów 

regionalnych i lokalnych UE. 

W jego skład wchodzi 350 członków – przewodniczą-

cych regionów, burmistrzów i demokratycznie wybranych 

przedstawicieli regionów i miast z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Komitet Regionów UE dąży do zbliżenia obywateli do Unii Europejskiej. 

Powszechnie wiadomo, że: 

 70% unijnego prawodawstwa ma wpływ na regiony i gminy, 

 obywatele Europy muszą być zaangażowani w tworzenie UE, 

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

lokalnym i regionalnym potrafią lepiej prezentować ich interesy na poziomie 

unijnym, 

 przedstawiciele władz wyłonionych w wyborach lokalnych i regionalnych, 

bezpośrednio znający swych obywateli, powinni móc wyrażać swe stanowisko 

w trakcie prac nad ustawodawstwem UE. 

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

Dzięki Komitetowi Regionów UE władze lokalne i regionalne 

krajów członkowskich mogą zabrać głos 

na temat opracowywanego prawa unijnego, 

które może oddziaływać na miasta i regiony. 

Obszary odpowiedzialności 

Komitet Regionów UE może zajmować stanowisko we wszystkich dziedzinach 

istotnych dla regionów i społeczności lokalnych. 

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

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

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

Członkowie muszą być wyłonieni w wyborach demokratycznych lub sprawować 

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

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

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

informują ich o procesach zachodzących w UE. 

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

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

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

Zastępcami przedstawicieli ZPP są: Marzena Kempińska – radna Powiatu 

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

Zarządu ZPP, Starosta Strzyżowski. 

 

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) 

w Izbie Władz Lokalnych 

 

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and 

Regional Authorities) jest organem doradczym Komitetu Ministrów, 

reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. 

Od 1994 r. jest organem stałym zbierającym się dwa razy do roku na sesjach 

w Strasburgu. 

Kongres składa się z dwóch izb: Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Pracom 

przewodzi wybierany co dwa lata Przewodniczący. Wybierają go na przemian obie 

izby. W ramach Kongresu działają także stałe komisje oraz grupy robocze. 

Obecnie Kongres liczy 636 członków - 318 przedstawicieli państw członkowskich 

oraz ich 318 zastępców. Liczba mandatów dla każdego państwa członkowskiego Rady 

Europy jest taka sama jak w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Na Polskę przypada 

12 miejsc (i 12 miejsc dla zastępców członków). Reprezentanci danego państwa 

muszą posiadać mandat pochodzący z wyborów regionalnych lub lokalnych. 

Główną rolą Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy 

jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej 

oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. 

Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych 

w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. 
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Kongres zachęca także do decentralizacji i regionalizacji oraz współpracy 

transgranicznej między regionami i miastami państw członkowskich. Kongres 

zapewnia udział władz lokalnych i regionalnych w pracach Rady Europy. 

Najważniejszym zadaniem Kongresu jest ocena sytuacji demokracji lokalnej 

w państwach członkowskich. Przeprowadza w tym celu regularne wizyty 

monitorujące stan realizacji założeń Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. 

Prowadzi też konstruktywny dialog z rządami członkowskimi i zachęca je do 

szerszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces decyzyjny. 

Kongres ocenia również przestrzeganie zasady subsydiarności. 

Kongres pełni rolę obserwatora podczas wyborów lokalnych i regionalnych 

w państwach członkowskich UE. 

Kongres wspiera tworzenie narodowych stowarzyszeń, których zadaniem jest 

działanie na rzecz interesów władz lokalnych w polityce państwa. 

Prowadzi działalność na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej, dialogu 

międzykulturowego i zrównoważonego rozwoju lokalnego. 
 

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

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

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

 

Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) 

Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) została 

założona w 1951 roku przez grupę burmistrzów z Europy. 

Później rozszerzyła zakres działania na regiony i została 

Radą Gmin i Regionów Europy. 

CEMR jest obecnie największą organizacją zrzeszającą 

lokalne i regionalne władze w Europie. Jej członkami 

jest ponad 50 krajowych stowarzyszeń miast, gmin 

i regionów z 39 krajów. Łącznie jest to około 100 000 przedstawicieli władz 

lokalnych i regionalnych. 

Rada Gmin i Regionów Europy działa 

na rzecz lokalnych i regionalnych samorządów i demokracji. 

Aby osiągnąć ten cel, stara się kształtować przyszłość Europy poprzez zachęcanie 

lokalnych i regionalnych podmiotów do wpływania na europejskie prawo i politykę 

oraz do wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym i regionalnym. 

CEMR działa w wielu dziedzinach: rynek pracy, energia, środowisko, równe szanse, 

zarządzanie i przyszłość UE, społeczeństwo informacyjne, samorząd międzynaro-

dowy, demokracja lokalna i regionalna, samorząd lokalny i regionalny jako 
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pracodawca, współpraca Północ-Południe, usługi publiczne/zamówienia publiczne, 

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

transport, polityka ds. miast i wsi. 

Komitety i grupy robocze tej organizacji starają się wpływać na projekty 

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

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

procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej. 

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

Askanas – wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy; Hanna Zdanowska – 

Prezydent Miasta Łodzi oraz Roman Potocki – Starosta Wrocławski. 

 

Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla 

Pośredniego (CEPLI asbl) 

CEPLI to pierwsza europejska konfederacja 

grupująca krajowe stowarzyszenia reprezentujące 

władze lokalne pośredniego szczebla (powiaty) z ośmiu 

krajów europejskich (Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, 

Węgier, Włoch, Polski i Rumunii) oraz dwie europejskie 

sieci pośrednich władz lokalnych: Arco Latino i Partenalia. 

 

Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI) 

reprezentuje stowarzyszenia krajowe i europejskie sieci władz lokalnych, 

które współpracują ze sobą w celu: 

 zwiększenia udziału władz lokalnych pośrednich w europejskim procesie 

decyzyjnym; 

 reprezentowania ich interesów na poziomie europejskim, zwłaszcza 

w odniesieniu do europejskiego prawodawstwa; 

 stworzenia bezpośredniego dialogu na poziomie europejskim, z instytucjami 

odpowiedzialnymi za programy i główne polityki terytorialne, jak również 

z innymi europejskimi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi 

skupiającymi władze lokalne i regionalne; 

 wzmocnienia spójność i przejrzystość swoich działań na terytorium europejskim; 

 ułatwienia współpracy między lokalnymi władzami pośrednimi i realizacji 

wspólnych projektów europejskich; 

 ustanowienia stałej wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy lokalnymi 

społecznościami. 

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

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

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

i wydarzenia 

 

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

szczególny podkreślić kilka podejmowanych przez ZPP działań. Należy w tym miejscu 

dodać, że ich znaczenie wynika z faktu konkretnego – choć niejednokrotnie nie 

następującego od razu i wprost – oddziaływania na codzienne funkcjonowanie 

samorządów powiatowych. 

Opis wybranego zaangażowania ZPP ujęto w ramach poszczególnych – poniżej 

wymienionych – obszarów tematycznych. 

 

Infrastruktura, Rozwój Lokalny, 

Polityka Regionalna oraz Środowisko 

12 września 2016 roku, podczas posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informa-

cyjnego KWRiST, członkowie zespołu analizowali stan realizacji projektu 

CEPIK 2.0. Minister Piotr Woźny odniósł się do raportu z audytu projektu, 

przesłanego do Komisji w tygodniu poprzedzającym obecne posiedzenie zespołu. 

W ocenie przedstawicieli rządu, z dotychczasowego sposobu realizacji wynika, że 

istnieją dwa kluczowe warunki powodzenia tak dużych i skomplikowanych 

przedsięwzięć tzn.: 1) stabilizacja legislacyjna projektu; 2) ścisła, skoordynowana 

współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów na poziomie rządowym. 

Jak wynika z raportu, te warunki w  przypadku nowego CEPIK-u nie były spełnione. 

Projekt zrealizowany był bez bazy legislacyjnej, bez przesądzenia jak ma być 

zrealizowana funkcjonalność, bez wyposażenia w przepisy prawne. 

Minister Piotr Woźny poinformował, że w CEPIK 2.0 od początku winny być 

zaangażowane cztery resorty reprezentowane na wysokim szczeblu, tj. Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Skarbu 

Państwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Jest 5 strumieni, przy których 

ta współpraca jest kluczowa: 1) legislacyjny, 2) przygotowania rozwiązania informa-

tycznego oraz integracji z bazą centralną, 3) testów, szkoleń oraz migracji danych, 

4) architektury biznesowej oraz procesów, 5) komunikacji. 

Na przełomie września i października resort cyfryzacji (wraz z innymi podmiotami 

rządowymi zaangażowanymi w CEPIK 2.0) ma przygotować i przedstawić KWRiST 

nowy harmonogram wdrożenia. 
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W lipcu br., podczas ostatniego, przedwakacyjnego posiedzenia Sejmu RP, posłowie 

przyjęli nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która 

przesuwa o rok – z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. – termin wejścia 

w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym. 

Ma to umożliwić samorządom wywiązanie się z zadań w zakresie organizowania 

publicznego transportu zbiorowego oraz wyeliminować ryzyko utraty przez 

pasażerów dostępu do ulgowych biletów. 

O rok później wejdzie w życie m.in. przepis, zgodnie z którym rekompensatę 

otrzymywać będą wyłącznie przewoźnicy, z którymi organizatorzy, czyli jednostki 

samorządu terytorialnego, zawarli umowę o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, a nie jak do tej pory wszyscy przewoźnicy 

stosujący ulgi ustawowe. 

Uchwalona ustawa przewiduje, że podmioty prowadzące działalność w zakresie 

regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym 

szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej będą 

mogły ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej 

niż do 31 grudnia 2017 r. 

Do tej samej daty zachowają ważność zezwolenia na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydane na podstawie 

przepisów dotychczasowych. 

 

Także w lipcu 2016 roku poznaliśmy pierwsze założenia do nowej ustawy 

o publicznym transporcie zbiorowym. Sejmowa komisja infrastruktury przyjęła 

projekt ustawy przesuwający o rok przepisy dotyczące ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym, który kilka dni wcześniej został przegłosowany jako senacka 

inicjatywa ustawodawcza. Jednak to nie Senat zajmie się pracami nad nową 

regulacją, a Rząd. Na przedmiotowej komisji poinformowano, że nie będzie nowej 

ustawy a jej „duża nowelizacja”. 

Jak zaznaczył przedstawiciel resortu infrastruktury i budownictwa trwają prace, które 

przedstawią merytoryczną zmianę przepisów i powstały już pierwsze założenia, 

obecnie można je podsumować jako 7 kluczowych zagadnień. Jak zaznaczył 

podsekretarz stanu Jerzy Szmit projekt, będzie wynikiem roztropnego kompromisu 

godzącego różne interesy. 

Głównymi propozycjami na obecną chwilę są: 

 Zmiana charakteru przewozów użyteczności publicznej, która zakłada, 

że przewozy o charakterze użyteczności publicznej będą mogły być tworzone 

przez organizatorów wyłącznie na liniach, które nie będą obsługiwane przez 

przewoźników komercyjnych na zasadach rynkowych. 

 Przyznanie przewoźnikom komercyjnym możliwości ubiegania się o dopłaty 

z budżetu państwa z tytułu honorowania ulg ustawowych, co ma umożliwić 

udostępnianie biletów z ulgą dla przewozów komercyjnych, jak i przewozów 

użyteczności publicznej. 
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 Likwidacja ograniczenia możliwości wysiadania pasażerów na przystankach 

wyłącznie ujętych w rozkładzie jazdy. Jak zaznaczył przedstawiciel resoru, 

zmiana ma dotyczyć tylko wysiadania. 

 Zróżnicowanie opłat za korzystanie z przystanków ze względu na wielkość 

autobusu z podziałem na pojemność przestrzeni pasażerskiej, co ma stanowić 

jedynie pewną możliwość dla organizatorów. 

 Wprowadzenie obowiązku projektowania nowych kursów w połowie przedziału 

między kursami już istniejącymi. Ma to zapobiec odjazdom autobusów minutę 

przed lub minutę po ostatnim kursie. Nowy kurs będzie w połowie przerwy 

między istniejącymi. 

 Zmianie ulegnie też przepis dotyczący potwierdzenia zgłoszenia przewozu, 

który będzie mógł być cofnięty przez organizatora po pisemnym ostrzeżeniu 

i ponownym stwierdzeniu takich naruszeń, ma to złagodzić obecne wymogi 

ustawy w tym zakresie. Zdaniem ministerstwa nie ma potrzeby tak 

rygorystycznych ograniczeń, które dziś nakładają surowszą karę. 

 Zwolnienie autobusów wykonujących przewozy regularne na liniach do 50 km 

z opłat za przejazdy na odcinkach płatnych dróg krajowych. 

 

Pozytywny skutek przyniosły starania podjęte przez Związek Powiatów Polskich 

w celu umożliwienia powiatom mającym siedzibę w miastach powyżej 

20 tys. mieszkańców korzystanie ze wsparcia z Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach lokalnych strategii rozwoju. 

Dotychczas nie było to możliwe ze względu na zapisy rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania 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 (Dz.U poz. 1570). 

Wskutek podjętej interwencji w grudniu ubiegłego roku, resort rozwoju wsi przyjął 

postulat ZPP zmiany zapisów niekorzystnych dla części środowiska powiatowego 

i zobowiązał się do jego wprowadzenia przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia.  

W projekcie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 

powyższe rozporządzenie wprowadzono propozycje następującego brzmienia §3 

ust. 4 „O pomoc może ubiegać się również (…) powiat, który nie spełnia warunku 

określonego w ust 1. Pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład 

tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1”. 

Zmianę tą resort rolnictwa uzasadnił następująco: Ze względu na fakt, iż o pomoc 

w ramach przedmiotowego poddziałania mogą ubiegać się także jednostki samorządu 

terytorialnego będące powiatami, zasadnym jest wprowadzenie do rozporządzenia 

analogicznej regulacji dotyczącej powiatów, co znalazło odzwierciedlenie w § 1 pkt 1 

lit. b i pkt 13 lit. d projektowanego rozporządzenia. Biorąc pod uwagę, że w skład 

powiatu mogą wchodzić zarówno gminy, których obszar jest objęty Lokalną Strategią 

Rozwoju (LSR), jak i te które nie są objęte LSR ze środków której powiat ubiega się 

o wsparcie, koniecznym jest zapewnienie żeby operacje zakładające inwestycje 

realizowane były na obszarze tych gmin, które są objęte LSR. 
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Edukacja, kultura i sport 

Związek Powiatów Polskich zwrócił uwagę Ministerstwa Edukacji Narodowej na 

problem funkcjonowania niepublicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, szczególnie w kontekście wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.   

W pierwszej kolejności odniesiono się do problemu ustrojowego, jaki powstaje w tym 

zakresie. Zgodnie z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP „Zadania publiczne służące 

zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę 

samorządu terytorialnego jako zadania własne”. Z powyższego wynika, że powiat 

realizuje zadania dla mieszkańców powiatu, jako lokalnej wspólnoty samorządowej 

(art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Powyższe przepisy ustrojowe 

mają kluczowe znaczenie w kontekście funkcjonowania niepublicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, bowiem dochodzi do sytuacji, że nie są one 

egzekwowane, co zobrazują argumenty przytoczone poniżej. 

Odpowiedzialność za realizację wczesnego wspomagania 

Zgodnie z art. 71b ust. 2a „W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym 

specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w ośrodkach, 

o których mowa w art. 2 pkt 5, a także w publicznych i niepublicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, mogą być 

tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania 

psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełno-

sprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem 

i jego rodziną”. 

Jak wynika z powyżej przytoczonego przepisu w świetle obowiązującego prawa 

wczesne wspomaganie może być realizowane przez szereg podmiotów zarówno na 

szczeblu gminnym jak i powiatowym. W zakresie zadań realizowanych przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne dochodzi jednak do nieporozumień w zakresie 

ewentualnego pierwszeństwa dziecka z danej gminy czy powiatu. Powinno więc 

zostać dookreślone, jaki jest zakres realizacji tego zadania dla poszczególnych 

szczebli samorządu lub też która konkretnie z tych jednostek samorządu 

terytorialnego odpowiada za realizację tego zadania. 

Wątpliwości ZPP budzi także kwestia czy dana gmina lub powiat powinny finansować 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka nie zamieszkującego na obszarze działania 

danej jednostki samorządu terytorialnego, skoro przepisy ustrojowe przytoczone na 

wstępie wskazują wprost, że powiat obowiązany jest zaspokajać tylko potrzeby 

mieszkańców powiatu, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej (w przypadku poradni 

publicznych zawierane są stosowne porozumienia). Przedstawiony problem ustrojowy 

powstaje w związku z brakiem rejonizacji i brakiem obowiązku zawierania przez 

niepubliczne poradnie porozumień, o czym będzie mowa poniżej. 

Związek zwraca także uwagę na ust. 2b powołanego przepisu ustawy o systemie 

oświaty w myśl którego: „Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych 

specjalnych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także dyrektorzy 

właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych 
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ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych i niepublicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą 

organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami 

prowadzącymi”. 

Przytoczony powyżej ust. 2b z praktycznego punktu widzenia nie może być 

odnoszony do niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych ponieważ w ich 

przypadku organem prowadzącym jest najczęściej stowarzyszenie lub osoba 

fizyczna, będąca jednocześnie dyrektorem placówki. W tym zakresie samorząd nie 

prowadzi już żadnych uzgodnień dotyczących realizacji wczesnego wspomagania 

rozwoju, ponieważ nie ma podstawy prawnej do podejmowania takich działań. 

Brak rejonizacji 

Zgodnie z §14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

w tym publicznych poradni specjalistycznych organ prowadzący określa teren 

działania poradni a poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom 

i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie 

działania poradni. Zasady te dotyczą publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, których terenem działania jest dany powiat. 

Natomiast w przypadku niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych nie 

ma rejonizacji. Prowadzi to do sytuacji, że niepubliczne poradnie psychologiczno-

pedagogiczne przyjmują dzieci spoza terenu powiatu, a powiat na terenie którego 

niepubliczna poradnia się znajduje, jest obowiązany te działania dotować. 

W konsekwencji samorząd powiatowy dotuje poradnie niepubliczną, która nie musi 

z nim dokonywać żadnych uzgodnień, może wydawać opinie i je jednocześnie 

realizować, dla dzieci nawet z terenu sąsiedniej jednostki samorządu terytorialnego. 

Obecny sposób subwencjonowania zakłada, że samorząd powiatowy otrzymuje środki 

na wczesne wspomaganie rozwoju w oparciu o liczbę dzieci realizujących wczesne 

wspomaganie rozwoju na dzień 30 września danego roku na podstawie sprawozdania 

SIO. Przy dużej swobodzie wydawania opinii i ich realizacji samorząd w ciągu 

kolejnego roku jest zobowiązany do znacznego zwiększania środków w zakresie 

przyznanej dotacji z uwagi na fakt, że poradnie niepubliczne wykazują wzrost liczby 

obsługiwanych dzieci. 

W związku z obecnym stanem prawnym samorządy dotujące realizację wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczne poradnie, sprowadzone zostały do 

roli płatnika nie tylko na dzieci zamieszkałe na terenie danej jednostki samorządu 

terytorialnego, ale również na dzieci z sąsiednich jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Brak obowiązku zawierania porozumień 

Z brakiem rejonizacji wiąże się kolejny problem jaki dotyczy niepublicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, a mianowicie brak obowiązku zawierania 

porozumień. 

Zgodnie z §14 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych „Na podstawie porozumienia zawartego między organami 
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prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, 

rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na 

terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom 

i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki”. 

Przepis ten nie dotyczy jednak niepublicznych poradni psychologiczno-pedago-

gicznych, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji w której niepubliczne poradnie 

przyjmują dzieci z terenu działania innej poradni, a ponieważ nie dochodzi do 

zawarcia stosownych porozumień za dzieci te płaci powiat na terenie którego działa 

niepubliczna poradnia przyjmująca dzieci, a nie poradnia na terenie której dzieci 

faktycznie zamieszkują lub mają siedzibę. 

Kontrola nad niepublicznymi poradniami i jakość świadczonych usług 

Zgodnie z art. 71b ust. 3 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psycholo-

giczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Opinie o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mogą również wydawać zespoły 

opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

w tym w poradniach specjalistycznych, założonych zgodnie z art. 82 oraz 

zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (ust. 3a). 

Jednym z problemów jest fakt, że opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka 

może wydawać zarówno poradnia publiczna jak i niepubliczna. Należy w tym miejscu 

zwrócić uwagę, że poradnie niepublicznie podchodzą do tego bardzo lakonicznie 

i później same realizują wydawane przez siebie opinie. Co więcej nie ma w tym 

zakresie żadnych uzgodnień z samorządem. W tym kontekście konieczne jest 

zwiększenie roli organu nadzoru w zakresie kontroli sprawowanej nad niepublicznymi 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, aby dokonać rzetelnej oceny wydawa-

nych przez nie opinii i ich realizacji. 

Inne uwagi 

Związek Powiatów Polskich zwrócił uwagę dodatkowo na następujące zagadnienia: 

 Dookreślenie niepełnosprawności lub dysfunkcji, które kwalifikują dziecko do 

objęcia opieką w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju; 

 Opracowanie wzoru opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka; 

 W razie nieprawidłowości realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

możliwość wstrzymania dotacji poradni niepublicznej do czasu wyjaśnienia lub 

usunięcia nieprawidłowości; 

 Dookreślenie rodzaju zajęć terapeutycznych realizowanych głównie przez 

poradnie niepubliczne. 
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Ochrona zdrowia i polityka społeczna 

Sejmowa podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych, w lipcu br., zajmowała 

się rozpatrzeniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz niektórych 

innych ustaw. 

Wnioskodawcy uznali w nim, że Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych powinna składać się z samych przedstawicieli osób 

niepełnosprawnych. Po interwencji Związku Powiatów Polskich udało się 

zachować kompromis i członkowie samorządu pozostaną w Radzie. 

Rada będzie składała się z pięciu przedstawicieli organów administracji rządowej, 

pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Jak również przedsta-

wicieli organizacji pozarządowych, w tym: 

 po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 

i innych instytucjach dialogu społecznego, 

 po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej, reprezentatywnej 

w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 

 dwudziestu przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Dzięki interwencji ZPP udało się również przybliżyć termin dla wydania 

nowych legitymacji osób niepełnosprawnych, będą one wprowadzane od 

sierpnia 2017 roku. Choć jak przekonywali przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej termin będzie wymagał sporo wysiłku i dużego 

zaangażowania. 

 

Administracja publiczna i bezpieczeństwo obywateli 

Związek Powiatów Polskich negatywnie wypowiedział się o rządowych 

propozycjach nowelizacji ustawy o RIO. Zdaniem ZPP zaproponowane 

w projekcie nowelizacji rozwiązania bezpośrednio uderzają w konstytucyjnie 

zagwarantowaną samodzielność JST. 

Do Komisji Wspólnej Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynął projekt ustawy 

o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych autorstwa Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z jego treścią można zapoznać się po wejściu 

na stronę: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287702 

Proponowane rozwiązania są jednak w opinii Związku Powiatów Polskich nie do 

zaakceptowania. 
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Szczególny sprzeciw budzi pomysł poszerzenia zakresu funkcji kontrolnej 

regionalnych izb obrachunkowych o kryterium gospodarności w zakresie tytułów 

dłużnych. Jak przypomina ZPP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać dług na okres przekraczający rok 

budżetowy jedynie na pokrycie deficytu spowodowanego wydatkami majątkowymi. 

Zatem kontrola gospodarności w tym zakresie będzie polegała de facto na ocenie 

racjonalności ponoszenia wydatków majątkowych, w szczególności realizacji 

poszczególnych inwestycji. Tymczasem istotą samorządności jest samodzielne 

decydowanie przez wspólnotę o sprawach jej dotyczących. 

- Nie widzimy żadnego uzasadnienia dla sytuacji, w której regionalne izby 

obrachunkowe miałyby  recenzować – nawet w niewiążącej formie kontrolnej – 

rozstrzygnięcia poszczególnych wspólnot o najważniejszych dla nich 

przedsięwzięciach – informowało ZPP. - Diagnoza uzasadniająca zaproponowaną 

zmianę jest wadliwa. Zmiana ma bowiem skuteczniej „przeciwdziałać niekorzystnym 

tendencjom związanym z nadmiernym zadłużaniem się jednostek samorządu 

terytorialnego”. Tymczasem zgodnie z najnowszym dostępnym biuletynem kwar-

talnym Ministerstwa Finansów „Zadłużenie sektora finansów publicznych I kw/2016” 

dług podsektora samorządowego w I kwartale w stosunku do końca 2015 roku spadł 

zarówno w ujęciu kwotowym (z 72,1 mld zł do 70,8 mld zł), jak i w ujęciu 

procentowym w strukturze całego długu publicznego (z 8,2% do 7,9%). 

- Niefortunne jest także posługiwanie się spektakularnym przykładem gminy 

Ostrowice. Jak zostało wskazane przez NIK – sytuacja w tej gminie była 

spowodowana również spóźnioną reakcją właściwej regionalnej izby obrachunkowej – 

w zakresie już posiadanych kompetencji – przypominał Ludwik Węgrzyn, prezes 

Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński. 

Kolejną negatywnie ocenianą zmianą jest poszerzenie zakresu funkcji kontrolnej 

regionalnych izb obrachunkowych o kryterium rzetelności. Także i tu w ocenie ZPP 

trudno jest znaleźć jakiekolwiek racjonalne umotywowanie tej propozycji. 

W uzasadnieniu wskazuje się, że „przyczyni się to do zwiększenia przejrzystości 

finansów publicznych”. Jednakże ZPP nie dostrzega związku przyczynowo-

skutkowego między zmianą a oczekiwanym skutkiem. 

Zgodnie z uzasadnieniem zmiana ma „otworzyć lokalnej wspólnocie możliwość 

pełniejszego dostępu do informacji, a poprzez to pozwolić na dokonywanie w pełni 

świadomych wyborów władz lokalnych”. Komentarz samorządowców jest tu 

jednoznaczny. 

- Kategorycznie sprzeciwiamy się zawartej w przywołanym stwierdzeniu sugestii, 

że brak uprawnienia regionalnych izb obrachunkowych do kontroli rzetelności 

powoduje nieświadome wybory władz poszczególnych wspólnot samorządowych. 

Sugestia taka jest obraźliwa dla obywateli – ripostował prezes Ludwik Węgrzyn. 

Nie ma także legalnej definicji rzetelności jako kryterium kontroli czy oceny. 

W praktyce jest to kryterium sprowadzające się do ustalenia pozaprawnego 

standardu/modelu postępowania i oceny pod kątem spełnienia tego standardu przez 

kontrolowaną jednostkę. A to oznacza, że organ kontroli będzie miał prawo do 

jednostronnego i autorytatywnego wyznaczania standardu postępowania jednostki 
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według własnego uznania. Problem ten był już dostrzegany w piśmiennictwie, o czym 

pisała np. prof. Krystyna Pawłowicz w artykule „Mit nietykalności” (publ. „Kontrola 

państwowa” 6/2000 s. 79). 

Problem pogarsza fakt, że w przypadku regionalnych izb obrachunkowych nie ma 

struktury centralnej (nie jest nią Krajowa Rada RIO), tak jak ma to miejsce 

w odniesieniu do Najwyższej Izby Kontroli. Oznacza to, że w stosunku do JST 

stosowanych będzie 16 standardów. - Zjawisko stosowania różnych standardów jest 

widoczne nawet w przypadku obecnie istniejącego kryterium legalności – gdzie 

poszczególne RIO odmiennie interpretują przepisy. Szczególnie jest to widoczne 

w zakresie interpretacji przepisów regulujących system oświaty – podawało ZPP. 

W ocenie powiatów nie do przyjęcia jest także proponowany sposób rozszerzenia 

zakresu podmiotowego działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych. 

Potrzebna jest tu poważna dyskusja ustrojowo-finansowa a nie doraźne rozszerzenie 

zakresu podmiotowego działalności kontrolnej. 

Skrytykowana została także proponowana zmiana sposobu przeprowadzania 

konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej. Z projektu wynika bowiem, 

że konkurs na stanowisko prezesa regionalnej izby obrachunkowej ma być prze-

prowadzany już nie przez kolegium regionalnej izby obrachunkowej działające in 

gremio, lecz przez komisję konkursową powoływaną przez Prezesa Rady Ministrów. 

Jak ocenia ZPP, w składzie komisji konkursowej bezwzględną większość będą 

stanowili przedstawiciele administracji rządowej, więc to oni w praktyce będą 

przesądzali o wyniku konkursu. - Jeśli już miałaby być przeprowadzona jakakolwiek 

zmiana w sposobie przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby 

obrachunkowej, to wymagałaby ona zrównoważenia wpływu poszczególnych grup na 

wybór prezesa. Przykładowo – można wyobrazić sobie przeprowadzenie konkursu, 

w którym w równym stopniu reprezentowani byliby: przedstawiciele rządu, 

przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Krajowej 

Reprezentacji RIO – proponuje ZPP. 

Związkowi nie podoba się także przyznanie Prezesowi Rady Ministrów możliwości 

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o odwołaniu prezesa izby 

w przypadkach wysoce ocennych. Ich zdaniem zmiana ta prowadzi do silniejszego 

podporządkowania regionalnych izb obrachunkowych Radzie Ministrów. 

Związek Powiatów Polskich zwraca ponadto uwagę na niejasność przepisów 

przejściowych w odniesieniu do prezesów regionalnych izb obrachunkowych. 

Projektodawcy uznali za zasadne wskazanie, że dotychczasowe stosunki pracy 

z zastępcami prezesów izb i etatowymi członkami kolegiów pozostają bez zmian oraz 

że pozaetatowi członkowie kolegium pełnią swe funkcje do czasu powołania nowych. 

Pominięcie w tym przepisie prezesów regionalnych izb obrachunkowych oznaczałoby 

zatem, że ich stosunek pracy miałby wygasać. Przy czym skutek ten nie jest jednak 

nigdzie wskazany. - Niezbędne jest zatem wyjaśnienie, czy mamy do czynienia 

z wadliwym zredagowaniem przepisów przejściowych, czy w praktyce z próbą 

obsadzenia stanowisk prezesów regionalnych izb obrachunkowych osobami 

wybranymi przez przedstawicieli rządu - zauważa Ludwik Węgrzyn. 
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Autorzy projektu nie dokonali również rzetelnej oceny skutków finansowych. Mimo 

tego, że projekt wprowadza nowe kompetencje dla regionalnych izb 

obrachunkowych, to w uzasadnieniu czytamy, że „nie wywołuje skutków finansowych 

dla budżetu państwa”. Pojawia się w związku z tym pytanie jakimi zasobami będą 

realizowały regionalne izby obrachunkowe swoje nowe zadania. Izby już dzisiaj nie 

są w stanie zagwarantować właściwych warunków wynagradzania, skutkiem czego 

zauważalna jest duża rotacja pracowników zatrudnionych w wydziałach kontroli 

gospodarki finansowej oraz informacji, analiz i szkoleń. 

 

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek Powiatu strzyżowskiego 

o stwierdzenie czy art. 32 ustawy okołobudżetowej jest zgodny z Konsty-

tucją RP. 

3 sierpnia 2016 r. Trybunał stwierdził wadliwość zakresu zaskarżenia i wydał posta-

nowienie odmawiające nadania dalszego biegu wnioskowi. 
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Dodatkowe działania wspierające powiaty 
 
Działalność Związku Powiatów Polskich to także szeroko zakrojone prace badawcze 

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

niezbędnych do konceptualizacji, a także wspierania prac legislacyjnych. 

Ponadto pracownicy Związku niemal codziennie udzielają szeregu różnego rodzaju 

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

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

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

w tym zakresie Związek Powiatów Polskich nie pozostaje w tyle. 

Szczegółowe informacje dotyczące tych wszystkich, dodatkowych działań czynionych 

przez Związek Powiatów Polskich zamieszczono w kolejnych podrozdziałach. 

 

Prace badawcze ZPP 

W związku z wolą przygotowywania przez Biuro Związku Powiatów Polskich jak 

najbardziej precyzyjnych i oczekiwanych przez powiaty członkowskie wystąpień, 

stanowisk, czy też opinii prawnych podejmowane są działania konsultacyjno-

badawcze otrzymywanych projektów aktów prawnych. Odbywa się to poprzez 

rozsyłanie siecią mail JST otrzymanych projektów aktów prawnych do powiatów 

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

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

agregacji otrzymywanych uwag, a następnie podlegają one szczegółowej analizie 

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

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

instytucji centralnej celem uwzględnienia uwag, które zawiera. Ponadto analizy 

te służą pracownikom Biura do odpowiedniego argumentowania – niejednokrotnie 

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

debat, czy innych spotkań. 

W okresie od 26 maja do 23 września 2016 r. Związek Powiatów Polskich 

przeprowadził 7 różnego rodzaju prac badawczych. 

W okresie sprawozdawczym zbierano uwagi do następujących projektów:  

 ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego 

przedsiębiorców; 

 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stan-

dardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni; 

 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników ekonomiczno-

finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej; 
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 projekt ustawy – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe. 

Prowadzona była także diagnoza barier rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 

a także zbierane były informacje o skali niedofinansowania szkolnictwa ponadgimna-

zjalnego i dysonansu pomiędzy kwotami uzyskiwanymi z subwencji oświatowej 

a faktycznie przeznaczanymi przez powiaty na finansowanie kształcenia ponadgimna-

zjalnego.  

Ponadto rozpoczęto badanie potrzeb szkoleniowych JST w zakresie procesu inwesty-

cyjnego w sieci szerokopasmowe. Wyniki badania mogą posłużyć do uzyskania 

wsparcia Ministerstwa Cyfryzacji w projekcie szkoleniowym, którego celem będzie 

podniesienie wiedzy i kwalifikacji pracowników Zarządów Dróg Powiatowych, 

Powiatowych Oddziałów Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wydziałów 

inwestycji, wydziałów informatyki, wydziałów zamówień publicznych, wydziałów 

administracyjnych, a także spółek komunalnych i jednostek pomocniczych.  

 

 

Działalność doradcza i informacyjna 

W ramach tytułowych działań Związek Powiatów Polskich w okresie od 26 maja 

do 23 września 2016 roku organizował lub współorganizował różnego rodzaju 

konferencje i sympozja o charakterze głównie ogólnopolskim. 

Wychodząc naprzeciw sygnałom płynącym z powiatów i miast na prawach powiatu 

Związek zorganizował także szereg warsztatów i szkoleń dedykowanych 

pracownikom samorządowym.  

Kolejnym ważnym aspektem wspierania samorządów terytorialnych są przygotowy-

wane przez ekspertów ZPP różnego rodzaju publikacje, a także artykuły 

prasowe – niejednokrotnie o charakterze konsultacyjno-doradczym, jakie publiko-

wane były na portalu informacyjnym Dziennik Warto Wiedzieć. 

Precyzyjniej informacje o wszystkich ww. działaniach opisano w dalszej części 

przedmiotowego podrozdziału. 

 

Konferencje z udziałem ZPP 

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich w różnorakiej formie 

angażował się w realizację różnego rodzaju konferencji. 

Najważniejsze z nich wymieniono poniżej. 
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2 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Samorządowa 

Debata Oświatowa, której organizatorami było 6 ogólnopolskich organizacji 

samorządowych, w tym Związek Powiatów Polskich. 

W trakcie spotkania wypracowano wspólne stanowisko środowiska samorządowego 

w sprawie realizacji i finansowania zadań oświatowych przez samorządy, które 

przekazane zostało minister edukacji narodowej. 

- My, samorządowcy nie chcielibyśmy ciągle mówić o pieniądzach, zadania 

edukacyjne traktujemy szczególnie. Myślimy o dobrych programach oświatowych, 

aby wychowywać dobrych Polaków ale musimy skupić się na sfinansowaniu 

warunków, w których ten proces będzie przebiegał - postulował Marek Olszewski, 

współprzewodniczący zespołu ds. edukacji, kultury i sportu KWRiST, wójt gminy 

Lubicz. 

- Może państwa zaskoczę, ale się z państwem zgodzę - powiedziała minister Anna 

Zalewska po wysłuchaniu szeregu postulatów wypracowanych przez środowisko 

samorządowe.  

 

- Minister edukacji musi zadbać o cały system edukacji, pilnować każdego elementu 

począwszy od dziecka, przez nauczycieli, po finansowanie. Najważniejsza jest 

systematyczna, długotrwała i zabezpieczająca interesy wszystkich podmiotów 

polityka, którą wraz z premierem Morawieckim zaprezentujemy 24 czerwca 

w Wałbrzychu - kontynuowała Anna Zalewska. 
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- Bez samorządów nie da się zrealizować celów polityki oświatowej. Żaden Minister 

edukacji nie osiągnie sukcesu bez współpracy z samorządem – apelowała Ewa 

Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM w Lublinie. 

W wypracowanym stanowisku samorządowcy postulują, aby w systemie 

finansowania uwzględnić faktyczne koszty funkcjonowania oświaty, w tym wielkości 

oddziałów, a także zapewnić odpowiednie finansowanie nowych zadań oświatowych 

w formie wzrostu dochodów własnych albo subwencji, a nie dotacji. Podkreślają 

także potrzebę pilnej nowelizacji Karty Nauczyciela, jako elementu przystającego do 

współczesnych wyzwań rozwojowych oraz możliwości finansowych państwa 

(motywowanie nauczycieli, pensum dydaktyczne, system kształcenia nauczycieli). 

Wskazują też, że pochopna likwidacja gimnazjów nie rozwiąże problemu jakości 

kształcenia ogólnego, natomiast spowoduje zmarnowanie dorobku ostatnich lat 

i nowe koszty na kilka następnych. Problemem nie jest bowiem ustrój szkolny, lecz 

programy nauczania (ważne jest, kiedy, jak i czego, a nie gdzie uczymy). 

W trakcie debaty samorządowcy mieli okazję do pracy w 3 zespołach problemowych 

skupionych wokół tematów finansowania edukacji gminnej (przedszkolnej, 

podstawowej, gimnazjalnej), kształcenia ogólnego, szkolnictwa zawodowego oraz 

doskonalenia zawodowego nauczycieli (wynagrodzenia nauczycieli, pensum, 

powiązanie z przepisami Karty Nauczyciela). 

Ważną kwestią poruszoną podczas debaty był także postulat wprowadzenia 

profesjonalnego doradztwa zawodowego dla uczniów podejmujących ścieżkę 

kształcenia na jak najwcześniejszych etapach, promocji kształcenia zawodowego oraz 

radykalnej zmiany systemu doskonalenia nauczycieli prowadzących teoretyczne 

i praktyczne zajęcia zawodowe. 

Podczas spotkania obecni byli m.in. Rafał Grupiński, przewodniczący sejmowej 

Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; Krystyna Szumilas, była minister edukacji 

narodowej, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; 

Krzysztof Baczyński, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa 

Polskiego. 

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Robert Godek, wiceprezes Zarządu ZPP, 

starosta strzyżowski; Andrzej Szymanek, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

ZPP, starosta wieruszowski; Walery Czarnecki, starosta lubański; Marek Kurpis, 

wicestarosta raciborski; Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura ZPP oraz 

Katarzyna Liszka-Michałka, ekspert z biura ZPP zasiadająca w zespole ds. edu-

kacji KWRiST. 

W czasie spotkania odbyła się także debata pt. „Jakość edukacji priorytetem 

samorządów”, w której udział wzięli: Anna Zalewska; Wojciech Kaczmarczyk, 

sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego; Ewa 

Dumkiewicz-Sprawka; Mariusz Tobor, ekspert finansów samorządowych z firmy 

VULCAN; prof. Antoni Jeżowski z Instytutu Badań w Oświacie oraz Alina 

Bałdyga-Kozińska – przedstawicielka szkół społecznych i Wojciech Starzyński 

– prezes zarządu Fundacji „Rodzice szkole”. Debatę poprowadził Tomasz Krzyżak 

– dziennikarz Rzeczpospolitej. 
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21 czerwca 2016 roku w Warszawie i 23 czerwca 2016 roku w Poznaniu odbyły 

się bezpłatne seminaria dotyczące tego jak funkcjonują centra usług 

wspólnych i jak JST mogą je tworzyć. Prowadzili je eksperci Związku Powiatów 

Polskich oraz eksperci Związku Miast Polskich. 

Ich głównym założeniem było zwiększenie efektywności obsługi mieszkańców 

i optymalizacja wydatków. 

Tworzenie wspólnej obsługi pozwala na uzyskanie szeregu oszczędności (m.in. 

w wyniku lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, zmniejszenia kosztów 

operacyjnych i specjalizacji), sprzyjać może poprawie jakości procesów poprzez 

standaryzację, umożliwia także bardziej elastyczne zarządzanie jednostkami. 

Funkcjonowanie centrów wspólnej obsługi daje szansę także na wykorzystanie efektu 

skali np. w procesie prowadzenia wspólnych zamówień publicznych. W styczniu tego 

roku weszły w życie przepisy pozwalające na łatwiejszą wspólną realizację zadań 

przez samorządy. 

Spotkania zostały zorganizowane z myślą o osobach zarządzających jednostkami 

samorządu terytorialnego, sekretarzach, skarbnikach oraz osobach odpowiedzialnych 

za planowanie i realizację zamówień publicznych w samorządach. Wzięli w nim udział 

samorządowcy z całej Polski. 

 

22 czerwca 2016 roku, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, odbył się IV Kongres 

Rodzicielstwa Zastępczego zatytułowany "Dziecko jest najważniejsze”. 

Organizatorem wydarzenia była Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej we 

współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz miastem stołecznym Warszawa. 

Patronat nad spotkaniem sprawowali: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Minister 

Sprawiedliwości oraz Związek Powiatów Polskich. 

W spotkaniu wzięło udział ok. 350 opiekunów zastępczych, przedstawicieli 

organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, 

sędziów rodzinnych, organizacji pozarządowych i specjalistów. Uczestnicy kongresu 

poznali dobre praktyki powstałe w oparciu o wspieranie rodziny i system pieczy 

zastępczej. Wymienili się doświadczeniami. 

W czasie Kongresu odbyły się ciekawe prelekcje z udziałem zagranicznych 

ekspertów. Udział wziął m.in. psycholog Chris Taylor z Wielkiej Brytanii i Niels P. 

Rygaard z Danii. 

Przyznane zostały także wyróżnienia 13 powiatom za wkład w rozwój rodzinnej 

opieki zastępczej oraz podejmowanie wysiłków, aby dobrze realizować zapisy Ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wyróżnienia przyznano w ramach 

konkursu dla powiatów organizowanego przez Koalicję przy współpracy ze Związkiem 

Powiatów Polskich i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich 

Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”. 
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Źródło: Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej 

Podczas Kongresu Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta wręczył 

w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyże Zasługi dla rodzin szczególnie 

oddanych działalności na rzecz dzieci i wspierania idei rodzicielstwa zastępczego. 

Rzecznik Praw Dziecka wyróżnił Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw 

Dziecka, zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia 

w dziedzinie ochrony praw dziecka dwoje rodziców zastępczych Edytę i Jarka 

Wojtasińskich oraz Joannę Luberadzką-Gruca, która od wielu lat działa na rzecz 

praw dzieci, a także Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Złotowie. 

Odznaka łączy ze sobą wizerunek Janusza Korczaka i napis w języku łacińskim: 

INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI). 

 

 

W dniach 22-23 czerwca 2016 roku odbyła się XII Ogólnopolska konferencja 

dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Bezpieczne finansowanie rozwoju”. 

Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy. Partnerem konferencji był Bank Światowy oraz Narodowy Instytut 

Samorządu Terytorialnego, a tradycyjnie współorganizowały ją ogólnopolskie 

korporacje samorządowe, w tym Związek Powiatów Polskich. 

Dziennik Warto Wiedzieć sprawował zaś patronat medialny.  
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W spotkaniu wzięło udział blisko 500 uczestników – przedstawicieli władz 

samorządowych, pracowników odpowiedzialnych za finanse w jednostkach 

samorządu terytorialnego, a także instytucji krajowych i zagranicznych oferujących 

wsparcie w realizacji inwestycji.  

Celem tegorocznej edycji była wymiana doświadczeń między innymi na temat 

wpływu nowych rozwiązań finansowych, w tym finansowania zadań publicznych 

z udziałem środków prywatnych, na wzrost dochodów JST. Pierwszy dzień 

wydarzenia poświęcony był wyzwaniom polityki finansowej samorządów oraz jej 

efektom, w tym racjonalizacji wydatków. Drugiego dnia konferencji odbyły się 

równoległe seminaria poświęcone mieszkalnictwu, finansowaniu infrastruktury w 

formie kapitałowo-dłużnej oraz obszarom wiejskim. Partnerem seminarium 

poświęconego obszarom wiejskim było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

24 czerwca br. w poznańskim Ratuszu odbyło się Sympozjum Pro Publico Bono 

„Troska o dobro wspólne ‘Sollicitudo boni communis’ ”. 

Sympozjum jest zgromadzeniem osób reprezentujących przedsięwzięcia społeczne 

i organizacji współdziałających w ramach Karty Solidarności, których celem jest 

krzewienie kultury solidarności, samorządności obywatelskiej i przedsiębiorczości 

społecznej. Fundamentem wszystkich działań podejmowanych w ramach Karty 

Solidarności jest dziedzictwo świętego Jana Pawła II. 

Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Wielkopolskie Forum Kultury Pamięci 

wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich i Instytutem Przestrzeni Obywatelskiej Pro 

Publico Bono - reprezentującymi Komitet Obywatelski na rzecz Karty Solidarności. 

 

Od 30 czerwca do 3 lipca br. w powiecie łobeskim odbywały się Dni Łobza, 

połączone z uroczystościami XV-lecia powiatów: brzezińskiego, gołdapskiego, 

leskiego, łobeskiego, sztumskiego, węgorzewskiego oraz wschowskiego. 

Uroczysta Sesja Rady Powiatu, Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów, turniej 

piłki nożnej Orlików o puchar burmistrza Łobza – to tylko część atrakcji, które 

czekały na uczestników tych wydarzeń. 

Siedem powiatów obchodziły rocznicę powstania. Rozmawiano o przeszłości i zasta-

nawiano się nad przyszłością. 

Powołanie samorządów terytorialnych było doniosłym aktem o charakterze 

politycznym, społecznym i ekonomicznym. Znaczenie samorządu terytorialnego 

znajduje wyraźne odbicie w wielu aktach prawnych. Uznano go za formę organizacji 

życia publicznego, który wykonuje zadania wynikające z ustaw oraz zadania 

publiczne zlecone przez administrację rządową. Pogłębieniem idei samorządności 

było powołanie w styczniu 1999 roku 16 województw, 65 powiatów grodzkich oraz 
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308 powiatów ziemskich. Z dniem 1 stycznia 2002 roku utworzono dodatkowo 7 ww. 

powiatów. Decyzję tą podjął rząd premiera Jerzego Buzka 31 maja 2001 roku. 

 

Premier Jerzy Buzek za pośrednictwem przekazu video przekazał pozdrowienia 

i życzenia mieszkańcom 7 powiatów oraz Samorządowej Polsce. Na prośbę premiera 

przekaz ten poprzedziło wystąpienie Marka Mirosa, który w skrótowy sposób 

przedstawił historię samorządności począwszy od 1980 roku, a skończywszy na 

31 maja 2001 roku. 

Tej bardzo ważnej dla całej społeczności wszystkich powiatów chwili towarzyszyły 

liczne występy i koncerty. Były nawet zawody wędkarskie i parada starych motocykli. 

 

 

13 czerwca 2016 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się semi-

narium pt. „Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich – potrzeby 

zmian”. Jednym z panelistów był prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, 

starosta bocheński Ludwik Węgrzyn. 

Planowanie przestrzenne obszarów wiejskich jest chaotyczne i pełne biurokracji. Zaś 

studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego często nie 

odzwierciedla rzeczywistości i jest tylko kosztownym kłopotem. To część z twierdzeń 

jakie padały podczas tego seminarium. 

Spotkanie otworzył szef resortu rolnictwa – Krzysztof Jurgiel. Minister przypomniał, 

że 1994 r. przyjęto ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która 

zmieniła zasady planowania w Polsce. 
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- Po 20 latach oceniam, że te zmiany były niewłaściwe – podawał. – Ostatnie 10-15 

lat to dzika zabudowa, nie tylko na wsi, ale i w miastach. Niewydolność „aparatu 

planistycznego" oraz koszty powodują, że większość gmin czy miast korzysta z tzw. 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, co z punktu widzenia planowania 

jest niewłaściwe – zaznaczył Krzysztof Jurgiel. 

Minister poinformował też o tym, że we współpracy z resortem infrastruktury podjęta 

została współpraca prowadząca do przygotowania zmian w prawie - tak aby 

planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich, czyli także w zakresie miast do 

20 tys. mieszkańców, nie stanowiło bariery w rozwoju tych miejscowości. 

Jednocześnie tak, aby było prowadzone tak, by jak najmniej kłopotów mieli zarówno 

inwestorzy, jak i rolnicy. A jednocześnie, aby miasta i wsie chroniły krajobrazy 

i widoki. Minister zapowiedział ponadto, że wnioski z tego seminarium zostaną także 

przekazane ministrowi infrastruktury. 

Następnie Tomasz Filipowicz i Artur Kosicki, autorzy komentarza do ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawili swoje refleksje 

na temat obecnego prawa. W ich ocenie warto byłoby wrócić do planu 

zagospodarowania ogólnego. Obecnie mamy bowiem do czynienia z chaosem 

planistycznym. 

Ludwik Węgrzyn, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński 

zaznaczał, że planowanie przestrzenne nie leży w kompetencjach powiatu a gminy. 

- Do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej 

na terenie gminy - w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego – podawał. Obecnie planami zagospodarowania objęte jest ok. 30 

proc. obszaru kraju. 

 

– Dziś droga dojścia do celu inwestycyjnego to gehenna. Jedną z przyczyn jest 

wieloinstancyjne postępowanie administracyjne, przez które sprawy ciągną się latami 

– mówił Ludwik Węgrzyn. Problemem są także niejasne plany zagospodarowania 
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przestrzennego. Rozumienie ich treści przysparza kłopotów nie tylko inwestorom, ale 

i urzędnikom. – Być może plany powinny sprowadzać się do niezbędnego minimum – 

proponował prezes ZPP. 

Plany miejscowe, zwłaszcza na terenach wiejskich są sporządzane niezgodnie 

ze sztuką. – Presja mieszkańców, forsowanie partykularnych interesów powoduje, 

że planowanie przestrzenne na terenach wiejskich bardziej przypomina pole bitwy niż 

racjonalne myślenie o przyszłości i rozwoju jednostki osadniczej jaką jest wieś – 

tłumaczył Ludwik Węgrzyn. 

Problemem są nie tylko przepisy o planowaniu przestrzennym, ale i także prawa 

budowlanego. – Już samo ustalenie stron postępowania o wydanie pozwolenia 

na budowę są trudne, czego dowodem są liczne tego typu spory rozstrzygane przez 

sądy administracyjne – podawał. 

Kolejną sprawą jest projekt budowlany. Jak przypominał Ludwik Węgrzyn, od 2003 

roku organy administracji budowlanej nie mają kompetencji do sprawdzenia 

rozwiązań technicznych zawartych w projekcie budowalnym. – Skoro zatem organ 

pierwszej instancji, jakim jest starosta nie ma takich kompetencji, to po co 

ustawodawca przewidział obowiązek składania mu stosownej dokumentacji – i to 

w czterech egzemplarzach – zastanawiał się dalej. Zdaniem prezesa ZPP, 

to marnowanie czasu inwestora i przestrzeni starostwa, które taką dokumentację 

musi gromadzić i przechowywać. Być może wystarczyłoby zwykłe oświadczenie 

w tym zakresie. Ludwik Węgrzyn zastanawiał się także nad możliwością 

przeniesienia planowania przestrzennego do powiatów. 

Dr hab. Jacek Pijanowski z Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich tłumaczył, 

jak ważną rolę spełniają plany urządzeniowe. W jego ocenie powinny one zostać 

prawnie uregulowane. 

Przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk – prof. Tomasz Komornicki i prof. Jerzy 

Bański skupili się na funkcjonalnym podziale gmin. Mówili o specyfice 

poszczególnych jednostek terytorialnych oraz o tym, że te gminy, w których nie 

rozwija się intensywnie rolnictwo są słabsze. 

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Alicja Plucińska-Filipowicz krytyko-

wała studia warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Są one 

niezgodne z rzeczywistością przez co są kosztownym kłopotem. – Trzeba zrezy-

gnować ze studium a w jego miejsce wprowadzić funkcjonalny plan zagospoda-

rowania przestrzennego. Plan jest także wyrazem polityki przestrzennej – podawała. 

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski wyjaśniał, że plano-

wanie przestrzenne nie dzieli się na miejskie i wiejskie. Jego zadaniem jest godzenie 

interesów mieszkańców zarówno jednych jak i drugich terenów. 

– Można zaryzykować stwierdzenie, że dzisiejszy stan  rzeczy w tym zakresie 

wymknął  się już dawno spod kontroli. Dziś jest to jeden z najbardziej zaniedbanych 

kawałków Polski – mówił. 
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Wiceminister zaznaczał, że dziś zaciera się granica pomiędzy miastem i wsią, a oba 

te obszary oddziaływują na siebie wzajemnie w żywiołowy, nieuregulowany sposób, 

często powodując wzajemne blokowanie rozwoju. 

Jak podawał Tomasz Żukowski, chaotyczny sposób zabudowy mieszkaniowej, 

w tym nieprawidłowe i nieefektywne gospodarowanie gruntami rolnymi, zwiększa 

koszty urbanizacji, utrudnia dostęp do usług, przyczynia się do degradacji 

krajobrazu, a także zamyka możliwości wytworzenia się tożsamości lokalnej. 

Wiceminister wskazywał na potrzebę wypracowania regulacji prawnych, które 

w jasny sposób określą gdzie, w jaki sposób i na jakich zasadach można będzie 

budować. Zapowiedział opracowanie kodeksu urbanistyczno–budowlanego. 

– Mam nadzieję, że do końca br. przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa, uda się 

projekt kodeksu opracować – zapowiadał. 

 

Warsztaty i szkolenia regionalne 

Kolejnym obszarem aktywności Związku Powiatów Polskich jest świadczenie 

na rzecz członkowskich samorządów usług doradczych i szkoleniowych. 

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

W okresie od 26 maja do 23 września br. Związek Powiatów Polskich 

przeprowadził szkolenia dotyczące sektora oświaty. 

Sumarycznie były to 4 dni szkoleniowe. 

Jednocześnie rozpoczęły się przygotowania do realizacji szkoleń 

dedykowanych pracownikom Wydziałów Komunikacji i Transportu. 

W dalszej części tematycznie przedstawiono warsztaty szkoleniowe zrealizowane 

przez ZPP w okresie sprawozdawczym. 

 

7 i 8 lipca 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Bochni (woj. małopolskie) odbyło 

się dwudniowe spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń z zakresu oświaty. 

Było to pierwsze z serii spotkań dotyczące realizacji projektu pn. „Wsparcie kadry 

jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na 

rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, w którym biorą udział 

przedstawiciele powiatu bocheńskiego, gorlickiego, jędrzejowskiego, kieleckiego, 

nowosolskiego, lubaczowskiego i bialskiego. 
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Natomiast 19 i 20 września 2016 roku w Nowej Soli (woj. lubuskie) odbyły się 

kolejne dwudniowe warsztaty szkoleniowe z tego cyklu. 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania oświatą 

ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych 

do poruszania się na rynku pracy. 

 

Cel ten ma zostać osiągnięty w dwóch krokach, przez opracowanie jednolitych 

programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla przedstawicieli 

JST (2016-2018) oraz wdrożenie tych programów w 500 samorządach różnego typu 

jak również budowa trwałego systemu wsparcia dla przedstawicieli JST w realizacji 

zadań oświatowych (2018-2020). 

 

Efektem realizacji projektu ma być  opracowanie i przetestowanie do marca 2018 

roku programów szkoleniowo-doradczych dla przedstawicieli JST odpowiedzialnych 

za zarządzanie edukacją na poziomie lokalnym. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-

Rozwój. 
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Publikacje i wydawnictwa 

Kolejnym z elementów wspierania samorządów członkowskich przez Związek 

Powiatów Polskich jest przygotowywanie różnego rodzaju opracowań 

i wydawnictw. 

W okresie od 26 maja do 23 września 2016 roku przez lub przy współpracy 

ze Związkiem Powiatów Polskich zostały wydane trzy publikacje 

poświęcone problematyce samorządowej. 

Publikacje te przedstawione zostały poniżej. 

 

11 lipca br. Prezydent RP podpisał nowe-

lizację ustawy Prawo zamówień publi-

cznych. Nowelizacja poszerza zakres sto-

sowania tzw. klauzul społecznych. Ich 

zadaniem jest pomóc tak kształtować 

zamówienia publiczne, żeby – poza 

realizacją podstawowego celu zamówienia 

– osiągane były również inne korzystne 

cele, tj. m.in. promowanie zatrudnienia 

osób defaworyzowanych (np. niepełno-

sprawnych). 

Nowelizacja ogranicza także stosowanie 

kryterium najniższej ceny oraz wprowadza 

tzw. jednolity europejski dokument zamó-

wienia załączany przez wszystkich wyko-

nawców do oferty. 

Według ustawodawcy część zmian pomoże 

małym i średnim przedsiębiorstwom 

w dostępie do zamówień, uproszczając 

i uelastyczniając procedury, m.in. poprzez 

ograniczenie obowiązku składania dokumentów wraz z ofertą, czy też promowanie 

zasady dzielenia zamówienia na części. 

Zdając sobie sprawę z faktu, że nowelizacja będzie daleka od doskonałości, a także 

dostrzegając potrzebę udzielenia powiatom wsparcia w zakresie wyjaśnienia 

wszystkich przepisów regulujących to zadanie, Związek Powiatów Polskich w drugim 

kwartale br. zorganizował cykl bezpłatnych szkoleń informujących o projektowanych 

zmianach. Szkolenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, a podczas nich padały 

głosy, że zasadnym byłoby dodatkowe wsparcie w postaci poradnika odpowiada-

jącego na konkretne problematyczne pytania. 
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W związku z czym w sierpniu została opracowana stosowna publikacja. Jej celem jest 

pomoc w efektywnym stosowaniu nowych regulacji w zakresie zamówień publi-

cznych. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia społeczeństwa, czy przedsię-

biorców, ale również i powiatów występujących w roli udzielającego zamówienia. 

Publikacja zatytułowana została „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 

po nowelizacji w 2016 roku w pytaniach i odpowiedziach”. 

Autorami podręcznika są: dr Agnieszka Łukasik-Bućko i mec. Dominik 

Bońkowski. 

 

Jednym z głównych czynników determinu-

jących sprawność i skuteczność działania 

administracji są ludzie - zarówno zajmu-

jący stanowiska urzędnicze, jak i kiero-

wnicze. Ci ostatni, poszukując najlepszych 

narzędzi zarządzania, napotykają na 

problem ubóstwa polskiej literatury 

dedykowanej menadżerom publicznym. 

Publikacja „Administrategia, czyli jak 

osiągnąć sukces osobisty zarządzając 

w administracji publicznej”, stara się 

wypełnić tę lukę. Proponuje ona bardzo 

ciekawe ujęcie tematu, zwłaszcza w za-

kresie powiązania osobistego sukcesu me-

nadżera z sukcesem administracji i pań-

stwa jako całości. Dlatego też wyda-

wnictwo to zostało objęte patronatem 

Związku Powiatów Polskich. 

Przedmiotowa publikacja skierowana jest 

do osób zarządzających w sektorze publi-

cznym - w szkole, szpitalu, instytucji kul-

tury, administracji samorządowej lub rzą-

dowej. 

Książka ta, będąca wynikiem badań dziesiątków urzędów w Polsce i w Europie 

Środkowo-Wschodniej, a także wykorzystująca najnowsze idee i dobre praktyki z ca-

łego świata, podpowiada, krok po kroku, jak zarządzać instytucjami publicznymi, 

dbając zarazem o własny rozwój zawodowy. 

Administrategia to także zaproszenie do zastanowienia się nad zaśniedziałymi 

poglądami na temat naszej administracji. 

Autorami publikacji są: prof. Maciej Kisilowski i dr Izabela Kisilowska. 
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Dzisiaj człowiek aktywny właściwie nie ma 

już wyjścia i musi przynajmniej w stopniu 

podstawowym umieć posługiwać się 

komputerem. Za pomocą komputera 

i internetu dokonujemy operacji finanso-

wych, robimy zakupy, wybieramy i rezer-

wujemy hotel, oglądamy filmy, rozma-

wiamy ze znajomymi i rodziną. Słowem – 

właściwie na każdym kroku korzystamy 

z dobrodziejstw tej elektronicznej ma-

szyny. 

Komputer wkroczył też szeroką falą do 

administracji publicznej i widok urzędnika 

z długopisem i kalkulatorem w rękach wła-

ściwe już zaniknął. Dość często pojawiają 

się także głosy, że urzędnicy mają pod-

wójną robotę, bowiem zbyt wiele rzeczy 

trzeba wprowadzić do komputera, a je-

dnocześnie załatwić w dawny sposób, czyli 

na papierze, który wciąż jeszcze króluje 

w administracji. Często jest tak nie 

dlatego, że prawo tego wymaga, tylko 

przez to, że nasza świadomość pozostała jeszcze nie w dwudziestym, ale w dzie-

więtnastym wieku, a więc w czasie papierów, teczek, regałów i różnych przepastnych 

archiwów mierzonych w kilometrach. 

Przygotowana publikacja zatytułowana „Oswajanie komputera – pierwsze kroki 

w cyfrowej rzeczywistości” jest małym przewodnikiem, w którym zawarto 

praktyczne i przydatne na co dzień wskazówki, ułatwiające życie z komputerem. 

Autorem podręcznika jest Tadeusz Narkun. 
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Dziennik Warto Wiedzieć 

 

Związek Powiatów Polskich jest wydawcą 

bezpłatnego internetowego portalu informacyjnego 

Dziennik Warto Wiedzieć, 

który zlokalizowany jest pod adresem 

www.wartowiedziec.org 

Dziennik Warto Wiedzieć redagowany jest przez pracowników Związku Powiatów 

Polskich. Obecny skład redakcji przedstawia się następująco: 

 redaktor naczelny: Rafał Rudka 

 sekretarz redakcji: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska 

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

Michałka, Jarosław Komża, Monika Małowiecka, Marcin Maksymiuk, 

Tadeusz Narkun oraz Dawid Kulpa 

 administrator www: Artur Duda 

 

W okresie od 26 maja do 23 września 2016 roku pracownicy Biura ZPP 

(zarazem redaktorzy Dziennika) 

opublikowali ponad 1300 artykułów prasowych. 
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Współpraca i działalność promocyjna 

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich angażował się 

w szereg działań wzmacniających i pogłębiających współpracę zarówno 

na płaszczyźnie instytucji publicznych, jak i samorządowych. Podejmował 

także działania na rzecz promocji samorządów terytorialnych. 

Istotniejsze działania podejmowane przez ZPP zestawiono w poniższych 

podrozdziałach. 

 

Współpraca ze Związkiem Powiatów Niemieckich 

8-9 września w Berlinie odbyły się obchody 100.lecia Związku Powiatów Niemieckich. 

Uczestniczył w nich Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich, starosta 

bocheński. Prezes wręczył niemieckim kolegom statuetkę oraz grawerton. Obecny był 

także Joachim Schmyła, starosta lubliniecki. 

 

Źródło: FB Stefana Löwl 

Podczas spotkania poruszono problem kryzysu uchodźców, rozwoju obszarów 

wiejskich oraz finansów powiatów. 
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Źródło: landkreistag.de 

Przypomnijmy, że Związek Powiatów Polskich aktywnie współpracuje ze Związkiem 

Powiatów Niemieckich na podstawie Traktatu z 2000 r. Dlatego na ostatnim 

Zgromadzeniu Ogólnym ZPP obecny był Stefan Löwl, starosta Powiatu Dachau, 

reprezentujący Związek Powiatów Niemieckich. 

 

Współpraca z Kancelarią Prezydenta RP 

31 maja w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta RP z samorzą-

dowcami z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Dzień ten ustanowiony został 

przez Sejm RP dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku 

i w rocznicę 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. 

Podczas spotkania Prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe za wybitne 

zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia 

w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności 

społecznej. Związek Powiatów Polskich aktywnie angażował się w proces zgłaszania 

kandydatów do odznaczenia. 
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Odznaczeni zostali: 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

 Marek OLSZEWSKI - Wójt Gminy Lubicz 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

 Danuta KAMIŃSKA - Skarbnik Miasta Katowice 

 Aleksandra KIERSTEIN - Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego 

 Janusz KOTOWSKI - Prezydent Miasta Ostrołęki 

 Tadeusz KRZAKOWSKI - Prezydent Miasta Legnicy 

 Wojciech KUDELSKI - Prezydent Miasta Siedlce 

 Stanisław LIPIŃSKI - Skarbnik Miasta Szczecina 

 Barbara MROZOWSKA-NIERADKO -  Sekretarz Miasta Łodzi 

 Barbara SAJNAJ  - Skarbnik Miasta Poznania 

 Sławomir SNARSKI - Starosta Powiatu Bielskiego (woj. podlaskie), wicepre-

zes Zarządu Związku Powiatów Polskich 

 
 

Źródło: prezydent.pl (fot. Krzysztof Sitkowski) 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

 Jacek BARTCZAK -  Burmistrz Miasta i Gminy Raszków 

 Mieczysław BĄK - Radny Powiatu Skarżyskiego 

 Leon CUPRYCH - Członek Zarządu Powiatu Żagańskiego 

 Andrzej ĆWIEK - Burmistrz Miasta i Gminy Nałęczów 

 Krzysztof FRANKENSTEIN - Burmistrz Miasta Sławno 
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 Anna GRYGIEREK - Burmistrz Miasta i Gminy Strumień 

 Stanisław GWIZDAK - Burmistrz Miasta Łańcut 

 Wacław KĘSKA - Burmistrz Miasta Pyskowice 

 Tadeusz KOBIELA - Wójt Gminy Sierakowice 

 Sylwester LEWICKI - Burmistrz Miasta i Gminy Olesno 

 Henryk MATYSIK - Wójt Gminy Kolsko 

 Marian NIEMIRSKI - Starosta Powiatu Przysuskiego 

 Piotr OSIECKI - Burmistrz Miasta Sochaczew 

 Klemens PODLEJSKI - Burmistrz Miasta i Gminy Żarki 

 Marek PŁAWIAK - Starosta Powiatu Nowosądeckiego, członek Zarządu Zwią-

zku Powiatów Polskich 

 Jan SERKIES - Burmistrz Miasta Chojnów 

 Marcin STOPA - Sekretarz Miasta Rzeszowa 

 Piotr TOMASZEWSKI- Skarbnik Miasta Bydgoszczy 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

 Piotr BARCZAK - Radny Miasta Zielona Góra 

 Dariusz CZECHOWSKI - Radny Powiatu Włoszczowskiego 

 Bartłomiej DORYWALSKI - Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 Lidia DZIURA - Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego 

 Krzysztof FABER - Starosta Powiatu Nowotarskiego 

 Kordian KOLBIARZ - Burmistrz Miasta i Gminy Nysa 

 Tomasz KOZIŃSKI - Radny Miasta Stołecznego Warszawy 

 Andrzej POLLAK - Wójt Gminy Nowa Karczma 

 Stefan PROKOP - Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice 

 Stanisław STEFANIUK - Wójt Gminy Huszlew. 

 

Współpraca z samorządami 

W odniesieniu do współpracy wewnątrzkrajowej w okresie sprawozdawczym 

z biura ZPP została wysłana korespondencja zapraszająca samorządy 

powiatowe do przystąpienia do Związku. Podejmowane były także inne działania 

wynikające z potrzeb zgłaszanych przez samorządy powiatowe. 
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Patronaty 

 

Związek Powiatów Polskich jest poszukiwanym przez wiele podmiotów 

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

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

Także Dziennik Warto Wiedzieć cieszy się powodzeniem wśród organiza-

torów różnego rodzaju działań, którzy występują o patronat. 

 

W okresie sprawozdawczym 

Związek Powiatów Polskich objął patronaty nad 21 przedsięwzięciami, 

natomiast Dziennik Warto Wiedzieć 

nad dwoma wydarzeniami. 

 

 

Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Związek Powiatów 

Polskich przedstawia poniżej zamieszczona tabela (kolejność chronologiczna). 

L.P. 
Instytucja 

wnioskująca 

Rodzaj 

wydarzenia 
Temat Termin i miejsce 

1.  

Miesięcznik 

„Samorząd 

Terytorialny” 

Konkurs 
XIII edycja konkursu 

im. Michała Kuleszy 

25 maja br. 

Warszawa 

2.  

Fundacja 

Zapobieganie 

Wypadkom 

Drogowym 

Kongres 

Kongres Instruktorów 

i Wykładowców Nauki 

Jazdy „Misja, jakość, 

bezpieczeństwo” 

10 czerwca br. 

Warszawa 

3.  Edytor Konferencja „Innowacyjna Gmina” 
15 czerwca br. 

Warszawa 

4.  Fundacja CHABER 

Akcja 

społeczna 

i konkurs 

„Kapliczki Polskie 

- w różańcu róża 

ukryta rozkwita” 

15.czerwca do 15 

października br. 

cały kraj 

5.  

Towarzystwo 

Miłośników 

Wiśnicza 

Turniej 
XII Turniej Brydża 

Sportowego Par 

25-26 czerwca br. 

Nowy Wiśnicz 

6.  
Urząd Miasta 

Tarnowa 
Forum 

Forum Gospodarcze 

Polonii Świata 

22-23 lipca br. 

Tarnów 
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7.  

Stowarzyszenie 

Ochrony 

Narodowego 

Dziedzictwa 

Materialnego 

Konkurs 
„Modernizacja Roku 

2015” 

24 sierpnia br. 

Warszawa 

8.  

Miesięcznik 

„Strażak” 

- pismo 

Związku OSP RP 

Konkurs 

Ogólnopolski Konkurs na 

Najlepsze Inicjatywy dla 

Społeczności Lokalnych 

z udziałem OSP 

i Samorządów „Floriany” 

Od września br. 

do maja 2017 r. 

9.  
Success Point  

Sp. z o.o. 
Konferencja 

„Zarządzanie kryzysowe 

–komunikacja 

i kooperacja służb” 

12 września br. 

Warszawa 

10.  

Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie 

Powiatowych 

i Miejskich Ośrod-

ków Pomocy Ro-

dzinie „Centrum” 

Forum 

XI Ogólnopolskie 

Forum PCPR i MOPR 

„Zawsze z Rodziną” 

18-20 września br. 

Zawiercie 

11.  
City Agencja 

Marketingowa 
Konferencja 

„Jak osiągnąć sukces 

w partnerstwie 

publiczno- prywatnym. 

Skuteczna implementacja 

modelu PPP” 

28 września br. 

Warszawa 

12.  
Izabela i Maciej 

Kisilowscy 

Publikacja 

i promocja 

książki 

„Administrategia, czyli 

jak osiągnąć sukces 

osobisty, zarządzając 

w administracji 

publicznej” 

wrzesień/październik 

br. Warszawa 

13.  
SuccessPoint 

Sp. z o.o. 
Konferencja 

„Ratownictwo Medyczne 

–trendy i narzędzia 

wsparcia” 

5 października br. 

Warszawa 

14.  

Polski Związek 

Firm 

Deweloperskich 

Kongres 

III Kongres Mieszkaniowy 

„Perspektywy rozwoju 

mieszkalnictwa” 

6 października br. 

Wrocław 

15.  

Stowarzyszenie 

Geodetów 

Polskich Oddział 

w Legnicy 

Konferencja 

Koordynacja usytuowania 

projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu 

20-21 października 

br. Legnica 

16.  

Zarząd Doradców 

Gospodarczych 

TOR Sp. z o.o. 

Kongres 
V Kongres Transportu 

Publicznego 

24-25 października 

br. Warszawa 

17.  
Egitim i UE we 

Wrocławiu 
Konferencja 

„Nowe ramy 

finansowania sportu 

i działalności pożytku 

publicznego przez jst” 

24-25 października 

br. Poznań 

18.  

Wydawnictwo 

C.H. Beck  

Sp. z o.o. 

Konferencja 

„Centralizacja rozliczeń 

VAT w samorządzie. 

Procedury, księgowania, 

rozliczenia podatkowe” 

26-27 października 

br. Warszawa  
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19.  Wolters Kluwer Kongres 
III Kongres Edukacja 

i Rozwój 

27-28 października 

br. Warszawa 

20.  
Międzynarodowe 

Targi Łódzkie 
Targi 

Logistyka Magazynowa 

INTRALOMAG 

23-24 listopada br. 

Łódź 

21.  

Grupa Polskie 

Towarzystwo 

Wspierania 

Przedsiębiorczości 

SA 

Konferencja 

„Zdrowie publiczne – 

edukacja i profilaktyka, 

czyli zapobieganie 

chorobom ma przyszłość” 

28 listopada br. 

Katowice 

 

 

 

 

Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Dziennik Warto 

Wiedzieć, przedstawia poniżej zamieszczona tabela. 

L.P. 
Instytucja 

wnioskująca 

Rodzaj 

wydarzenia 
Temat Termin i miejsce 

1.  

Zespół Doradców 

Gospodarczych 

TOR Sp. z o.o. 

Kongres 
Kongres Transportu 

Publicznego 2016 

24-25 

października br. 

Warszawa 

2.  
Wolters Kluwer 

S.A. 
Kongres 

III Kongresem Edukacja 

i Rozwój 

27-28 

października br. 

Warszawa 

 

 

 

 

Mniej zobowiązującą formą pomocy w jaką angażuje się Związek Powiatów Polskich 

jest rozsyłanie komunikatów od różnego rodzaju organizacji przy wykorzystaniu 

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

prestiżem. 
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Konkursy i rankingi 

Związek Powiatów Polskich od lat podejmuje działania, które pozwalają 

na wyróżnienie, a w konsekwencji na promocję osób angażujących się na 

rzecz lub w obszarze funkcjonowania jednostek samorządów terytorialnych, 

a także wprost samorządów terytorialnych. Poniżej przedstawiono rankingi 

i konkursy realizowane przez Związek oraz przy jego wsparciu. 

 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP 

Związek Powiatów Polskich po raz kolejny został jedną z instytucji, które mogą 

zgłaszać kandydatów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Oficjalny nabór 

wniosków planowany jest we wrześniu. 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest powszechnie uznawana za najcenniejsze 

wyróżnienie dla przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych oraz wynalazców 

w Polsce. O jej nieporównywalnym prestiżu świadczy sposób wyboru najlepszych, 

którego raz w roku dokonuje Prezydent Polski. 

Uhonorowane zostaną najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają 

się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz 

stanowią wzór dla innych firm. W tym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

wręczy Nagrody w 4 kategoriach głównych i 2 specjalnych: 

 Lider MŚP - nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, również 

działających na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku od co 

najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie. 

 Narodowy Sukces - nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 

5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem 

funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. 

 Międzynarodowy Sukces - nagroda dla przedsiębiorstw funkcjonujących od co 

najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych. 

 Odpowiedzialny Biznes - nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się 

aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. 

 STARTUP_PL (kategoria specjalna) - nagroda specjalna dla przedsiębiorstw, 

które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację 

produktową lub technologiczną. 

 Badania + Rozwój (kategoria specjalna)- nagroda specjalna dla zespołów 

jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację 

produktową lub technologiczną. 

Więcej informacji o Nagrodzie można znaleźć na stronie:  

http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/ 
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Samorządowy Lider 

Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 

14 września w Sejmie odbyła się VIII Doroczna Debata Flu Forum, podczas której 

spotkali się przedstawiciele instytucji zdrowia publicznego, przedstawiciele świata 

medycyny, pracownicy ochrony zdrowia, władze samorządowe, pracodawcy oraz 

media. 

 

Podczas wydarzenia eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy nagrodzili 

22 samorządy, które realizują programy zdrowotne z zakresu profilaktyki grypy. 

W tym roku przyznano samorządom tytuły: Eksperta, Super Lidera, Lidera oraz 

Nowego Lidera w profilaktyce grypy. W tej ostatniej kategorii nagrodzone zostały 

również samorządy członkowskie ZPP, tj.: Powiat Olkuski, miasto Świnoujście. 

 

 
 

Źródło: mp.pl 

 

Lista Laureatów akcji 

„Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”. 

Tytuł Eksperta w profilaktyce grypy otrzymali: Miasto Grójec, Miasto Poznań, Gmina 

Milanówek, Miasto Lublin, Gmina Suchedniów, Miasto Legionowo, Miasto Sochaczew. 

Tytuł Super Lidera otrzymali: Miasto Józefów, Miasto Tarnobrzeg, Miasto Chorzów. 

Tytuł Lidera otrzymali: Miasto Świnoujście, Gmina Garbatka-Letnisko. 

Tytuł Nowego Lidera otrzymali: Gmina Czaplinek, Miasto Wadowice, Miasto Brzeg 

Dolny, Gmina Mielno, Powiat Olkuski, Gmina Police, Gmina Będzino, Miasto Kalisz, 

Gmina Zagańsk, Miasto Opole Lubelskie. 
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Modernizacja Roku 2015 

24 sierpnia 2016 roku w Warszawie wręczono tytuł oraz wyróżnienia (w 13 kate-

goriach) w ramach konkursu Modernizacja Roku 2015. W sumie do XX edycji 

ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja roku 2015" zgłoszono 672 realizacje. Z listą 

finalistów i laureatów można zapoznać się na stronie: www.modernizacjaroku.org.pl 

 

Konkurs jest organizowany od 20 lat. Patronują mu takie instytucje jak: Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektor 

Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Związek Powiatów 

Polskich. 

 

ZPP uhonorowało przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej ul. Parkowa 5 w Kotlinie zrealizowaną przez Powiat jarociński. 

 
 

Źródło: modernizacjaroku.org.pl 
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Konkurs dla powiatów 

oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

22 czerwca 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, podczas IV Kongresu 

Rodzicielstwa Zastępczego zatytułowanego „Dziecko jest najważniejsze”, odbyło się 

uroczyste uhonorowanie zwycięzców Konkursu dla powiatów oraz organizatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

Ostatecznego wyboru wyróżnionych dokonała Kapituła w składzie: 

 Edyta Wojtasińska – Przewodnicząca Koalicji, 

 Ludwik Węgrzyn – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta 

Bocheński, 

 Andrzej Smulczyński – Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, Dyrektor 

PCPR w Busku - Zdroju, 

 Przedstawiciele nagrodzeni wyróżnieniem w roku 2015, 

 Joanna Luberadzka-Gruca – ekspert Koalicji. 

Wyróżnienia za wkład w rozwój rodzinnej opieki zastępczej oraz podejmowanie 

wysiłków, aby dobrze realizować zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej zostały przyznane 13 samorządom powiatowym. 

Były to 3 miasta na prawach powiatu: 

 Gdańsk, 

 Gdynia, 

 Tarnobrzeg 

i powiaty ziemskie: 

 gliwicki, 

 koniński, 

 koszaliński, 

 oleski, 

 polkowicki, 

 słupski, 

 starogardzki, 

 szczecinecki, 

 warszawski zachodni, 

 wieruszowski. 
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Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2015 

31 maja 2016 roku podczas XX Ogólnego Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich 

odbyło się uroczyste uhonorowanie laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Gmin 

i Powiatów 2015 prowadzonego przez ZPP. 

Jest to konkurs unikatowy w skali całego kraju. Jest bowiem zarządzany na bieżąco 

przez ekspertów w trybie on-line. Bezpośredni wpływ na powodzenie swojej gminy 

czy powiatu mają też sami mieszkańcy, zgłaszając zrealizowane przez siebie 

prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii. 

Konkurs jest bezpłatny i dobrowolny. Od lat cieszy się zainteresowaniem. Oceniając 

uczestników, jury konkursu wydaje opinię według blisko stu kryteriów ujętych 

w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne 

i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz 

funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa 

informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów 

zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury 

i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań 

ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz 

działania promocyjne. 

Kolejność na liście uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz 

od zrealizowanych działań. Laureaci typowani są w podziale na 6 kategorii: powiaty 

do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 

120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-

wiejskie; gminy wiejskie. 

W edycji za 2015 r. w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie zwyciężyli: 

1. Gmina Płońsk, honorowy tytuł „Dobry Polski Samorząd 2015”, 

2. Gmina Bolesławiec, 

3. Gmina Barcin, 

4. Gmina Biłgoraj, 

5. Gmina Czechowice-Dziedzice, 

6. Gmina Stronie Śląskie, 

7. Gmina Dąbrowa Tarnowska, 

8. Gmina Polanica-Zdrój, 

9. Gmina Sochaczew, 

10. Gmina Aleksandrów Kujawski. 

W kategorii gminy wiejskie najlepsze były: 

1. Gmina Chełmiec, honorowy tytuł „Dobry Polski Samorząd 2015”, 

2. Gmina Wielka Wieś, 

3. Gmina Kobylnica, 

4. Gmina Korzenna, 
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5. Gmina Zabierzów, 

6. Gmina Borzęcin, 

7. Gmina Postomino, 

8. Gmina Ruda-Huta, 

9. Gmina Ustka, 

10. Gmina Gołcza, 

Na liście najlepszych miast na prawach powiatu znalazły się: 

1. Nowy Sącz, honorowy tytuł „Dobry Polski Samorząd 2015”, 

2. Rzeszów, 

3. Legnica, 

4. Krosno, 

5. Dąbrowa Górnicza, 

6. Zabrze, 

7. Piotrków Trybunalski, 

8. Chełm, 

9. Tarnów, 

10. Słupsk. 

Kategorię powiaty do 60 tys. mieszkańców wygrały: 

1. Powiat przasnyski, honorowy tytuł „Dobry Polski Samorząd 2015”, 

2. Powiat drawski, 

3. Powiat gołdapski, 

4. Powiat augustowski, 

5. Powiat bielski (woj. podlaskie), 

6. Powiat ostrzeszowski, 

7. Powiat świdwiński, 

8. Powiat lubański, 

9. Powiat hajnowski, 

10. Powiat elbląski. 

Na liście najlepszych powiatów do 120 tys. mieszkańców znalazły się: 

1. Powiat tomaszowski (woj. lubelskie) - honorowy tytuł Dobry Polski 

Samorząd 2015, 

2. Powiat słupski, 

3. Powiat piotrkowski, 

4. Powiat jędrzejowski, 

5. Powiat ostródzki, 

6. Powiat toruński, 

7. Powiat lubartowski, 

8. Powiat świecki, 

9. Powiat kędzierzyńsko-kozielski, 

10. Powiat tomaszowski (woj. łódzkie), 

11. Powiat ostrowski, 

12. Powiat ciechanowski, 
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13. Powiat gliwicki, 

14. Powiat kwidzyński, 

15. Powiat krasnostawski. 

Natomiast najlepsze powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców to: 

1. Powiat kielecki, honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2015, 

2. Powiat myślenicki, 

3. Powiat cieszyński, 

4. Powiat kartuski, 

5. Powiat wodzisławski, 

6. Powiat poznański, 

7. Powiat bielski (woj. śląskie), 

8. Powiat żywiecki, 

9. Powiat starogardzki, 

10. Powiat pilski. 
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Efekty realizowanych projektów 

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

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

Związek może w większym wymiarze wspierać samorządy, szczególnie powiatowe, 

w doskonaleniu profesjonalnego świadczenia usług publicznych. Dzięki temu stale 

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

skutecznie i profesjonalnie świadczą usługi publiczne. 

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

Związku Powiatów Polskich. Każdy projekt jest skierowany przede wszystkim 

do samorządów terytorialnych – w pierwszej kolejności do powiatów i miast 

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

Projekty dotyczą zagadnień istotnych dla powiatów, wspierając je w rozwiązywaniu 

lokalnych problemów i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a więc głównych 

celów Związku. 

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

było poszerzanie potencjału i możliwości działania wspierającego pracę powiatów. 

Aktualnie kończą się projekty z poprzedniego okresu programowania. 

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 - 30.08.2016 (po przedłużeniu) 

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. 

Budżet ZPP: 

978 600 zł 

Działania realizowane w okresie sprawozdawczym 

Działaniem, które podsumowało kilka lat doświadczeń doradztwa korporacji 

samorządowych (Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin 
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Wiejskich RP) dla samorządów w ramach projektu było opracowanie publikacji, 

prezentującej aktualny stan wiedzy na temat współpracy JST. 

W publikacji zaprezentowane zostały obecne uwarunkowania społeczno-ekonomi-

czne, które są istotnymi przesłankami podjęcia kooperacji przez sąsiadujące 

jednostki samorządu, a także wskazówek jak zorganizować współpracę tak, by pro-

wadzona była w sposób odpowiadający zaprezentowanemu modelowi, opraco-

wanemu w trakcie trwania projektu. Obecnie trawa upowszechnianie w środowisku 

samorządowym publikacji oraz wypracowanego modelu samooceny partnerstwa 

Związek Powiatów Polskich  kontynuuje swoją aktywność w pozyskiwaniu 

środków w ramach krajowych programów operacyjnych, a także 

regionalnych – w obszarach akceptowanych przez Zarząd Związku 

Powiatów Polskich. 

W okresie sprawozdawczym została złożona jedna aplikacja projektowa, która 

obecnie podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Realizacja projektu jest 

uzależniona od ww. oceny. 

 

 

System monitorowania usług publicznych 

– koncepcja SMUP 

Źródło finansowania: Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Wnioskodawcy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (lider), Główny 

Urząd Statystyczny, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich. 

Udział ZPP jest szczególnie uzasadniony bowiem brak przedstawicieli powiatów 

w tworzeniu Systemu Monitorowania Usług Publicznych może doprowadzić do 

sytuacji, w której system ten i tak powstanie lecz powiaty nie będą miały wpływu na 

jego faktyczny kształt. 

Cel projektu: 

Celem jest opracowanie wstępnej, a następnie wykonawczej koncepcji powszechnego 

systemu monitorowania świadczenia usług publicznych. 

Zadania planowane do realizacji przez ZPP w projekcie: 

 horyzontalna diagnoza potrzeb w zakresie monitoringu powiatowych usług 

publicznych, 

 ocena istniejących systemów monitoringu powiatowych usług publicznych, 

 identyfikacja potrzeb w zakresie konkretnych obszarów tematycznych 

powiązana z identyfikacją luk informacyjnych, 
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 dobór przedstawicieli samorządu powiatowego do grup roboczych, 

 konsultacje wstępnej koncepcji systemu monitorowania świadczenia usług 

publicznych, 

 określenie wymaganej przez powiaty funkcjonalności interfejsu użytkownika, 

 konsultacje koncepcji wykonawczej systemu monitorowania świadczenia usług 

publicznych, 

 opracowanie podręcznika wykorzystania danych z monitoringu powiatowych 

usług publicznych do analizy i poprawy jakości tych usług, 

 uczestnictwo w bieżącym uzgadnianiu projektu w zakresie wymaganym przez 

lidera projektu, 

 popularyzacja koncepcji monitorowania usług publicznych. 

Grupę docelową stanowią pracownicy jednostek samorządu terytorialnego 

i jednostek podległych z całej Polski. 

Budżet projektu: 

2 400 000 zł – uzależniony od ustaleń MSWiA. 

Działania realizowane w okresie sprawozdawczym 

Uzgodnienia organizacyjne dotyczące realizacji projektu. 

 

Zwiększenie dostępu osób dorosłych 

do różnych form uczenia się przez całe życie 

poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli 

Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) 

Źródło finansowania: Konkursu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 (Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16) 

Wnioskodawca: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa (lider), Związek Powiatów 

Polskich; Uniwersytet Jagielloński – Centrum Edukacji Służb Publicznych i Admini-

stracji; Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. 

Założenia projektu: Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wie-

dzy i Edukacji (LOWE) we współpracy z organem prowadzącym i społecznością 

lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, 

w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz 

rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, 

w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach 

defaworyzowanych. 

Cel projektu: 

Wdrożenie modelu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) w 15 społeczno-

ściach lokalnych z terenu Polski. 
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Zadania planowane w projekcie: 

 Opracowanie modelu funkcjonowania w środowisku lokalnym Lokalnego 

Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) prowadzącego działania na rzecz 

aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych. 

 Przeprowadzenie procesu naboru organów prowadzących do udziału w proje-

kcie i podpisanie umów grantowych. 

 Opracowanie diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności 

edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych oraz ocenę 

potencjału szkoły do pełnienia przewidzianych w modelu zadań LOWE. 

 Udzielanie wsparcia organom prowadzącym w zakresie przygotowania szkół do 

pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE. 

 Monitorowanie oraz ewaluacja bieżąca i końcowa funkcjonowania Lokalnych 

Ośrodków Wiedzy i Edukacji utworzonych w projekcie. 

Odbiorcy projektu: 

Organy prowadzące szkoły. 

Opracowany w ramach projektu model Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) 

zakłada objęcie działaniem LOWE rodziców dzieci realizujących obowiązek szkolny 

oraz osób dorosłych z następujących grup, z uwzględnieniem uwarunkowań 

lokalnych: osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych; 

osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające 

aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne 

zdobyte w zeszłym wieku); osoby dorosłe związane z rolnictwem; osoby dorosłe 

nieaktywne zawodowo lub bezrobotne; osoby dorosłe podlegające formom pomocy 

społecznej i wsparcia rodziny; osoby dorosłe w wieku 45+. 

Budżet projektu: 

5.463.700 zł 

Działania realizowane w okresie sprawozdawczym 

Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego. 



 

 


