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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 celów Związek Powiatów Polskich prowadzi przy wykorzystaniu statutowych organów
oraz Biura.
Aktywność i kluczowe efekty prac, w okresie od 15 stycznia do 24 lutego 2019 r. przedstawiono
poniżej.
W okresie sprawozdawczym,
sprawozdawczo-wyborczy.

odbyło

się

Zgromadzenie

Ogólne

ZPP,

które

miało

charakter

W skali kraju, odbyły się 4 posiedzenia Konwentów Powiatów. Podczas tych spotkań podjęto trzy
stanowiska oraz poruszono kilkadziesiąt spraw. Natomiast przewodniczący Konwentów skierowali do Biura
Związku 10 pism.
Głównym organem analizującym i podejmującym decyzje w Związku jest jego Zarząd. W okresie
sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Zarządu (trzy stacjonarne oraz jedno internetowe).
Członkowie Zarządu rozpatrzyli ponad 30 zagadnień oraz podjęli 20 uchwał.
Organem z jednej strony – zgodnie ze statutem – kontrolnym, ale z drugiej wspierającym, z głosem
doradczym dla Zarządu ZPP jest Komisja Rewizyjna. W okresie sprawozdawczym członkowie Komisji
Rewizyjnej spotkali się na dwóch obradach Komisji, a także brali aktywny udział w posiedzeniach Zarządu
ZPP.
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Również przewodniczący Konwentów Powiatów z poszczególnych województw czynnie uczestniczyli
w spotkaniu Zarządu Związku.
Działalność Związku Powiatów Polskich opiera się głównie na aktywności Biura ZPP. To pracownicy
i eksperci zatrudnieni w Związku, w ramach swoich codziennych działań, realizują zadania wskazane przez
organy ZPP, wynikające z celów i zadań stawianych przed Związkiem.
Praca ta polega głównie na prowadzeniu analiz aktów prawnych poddawanych konsultacjom publicznym
i uzgodnieniom z samorządami. W tym miejscu warto wskazać, że w okresie sprawozdawczym prawnicy
ZPP przeanalizowali łącznie 66 projektów aktów prawnych, z czego do 27 przygotowali szczegółowe opinie
prawne. Niejednokrotnie przygotowanie tych opinii poprzedzało przeprowadzenie prac konsultacyjnobadawczych (w okresie sprawozdawczym w ten sposób postąpiono w 10 przypadkach).
Główna aktywność ZPP odbywa się na płaszczyźnie relacji 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.
Główną formą działania jest artykułowanie stanowisk środowiska samorządowego na płaszczyźnie Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (oraz jej zespołów tematycznych), komisji sejmowych
i senackich, czy też innych ciał (np. komitetów monitorujących, sterujących, etc.).
W tym miejscu warto wskazać, że w okresie sprawozdawczym, przedstawiciele i eksperci Biura Związku
wzięli udział w kilkudziesięciu różnego rodzaju spotkaniach, na których poruszano problematykę
funkcjonowania samorządów powiatowych.
Zaangażowanie organów i Biura Związku przekłada się na konkretne wymierne efekty. Wśród
wybranych, z okresu sprawozdawczego, warto wskazać, iż:
 Związek Powiatów Polskich wpłynął na zmiany w senackim projekcie nowelizacji
art. 129 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Pierwotne brzmienie projektu
umożliwiłoby dochodzenie roszczeń, które wygasły nawet 15 lat temu.
 Twarde prezentowanie stanowiska samorządowego w zakresie podwyżek cen energii
– w szczególności z punktu widzenia samorządu powiatowego – na sejmowych
zespołach i komisjach, spowodowało zatrzymanie negatywnych decyzji w tym
zakresie.
 Uruchomienie prac w ramach KWRiST zmierzających do uruchomienia przez
NFOŚiGW Programu Priorytetowego „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na
rok 2019.
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 Przedstawiciele ZPP w zespole edukacji KWRiST jasno prezentowali potrzebę
wsparcia dla samorządu powiatowego w realizacji wyzwania czekającego powiaty
w bieżącym roku szkolnym, tj. rekrutacji do szkół powiatowych tzw. podwójnego
rocznika uczniów.
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.
Działalność Związku w okresie sprawozdawczym wykraczała poza płaszczyznę legislacyjną. Związek
Powiatów Polskich czynnie angażował się także w organizację i współorganizację różnego rodzaju
konferencji. Eksperci i przedstawiciele ZPP, jeżdżąc po całym kraju, prowadzili szereg bezpłatnych
warsztatów i szkoleń dla pracowników samorządowych. W okresie sprawozdawczym sumarycznie
zrealizowano 11 dni szkoleniowych.
Związek Powiatów Polskich upowszechniał kolejną wydaną publikację – tym razem dotyczyła ona
kształtowania wizerunku pracowników samorządowych.
Redaktorzy Dziennika Warto Wiedzieć przygotowali artykuły prasowe – głównie o charakterze
konsultacyjno-doradczym, publikowane w prowadzonym przez Związek portalu informacyjnym. Warto
podkreślić, że w ciągu okresu sprawozdawczego przygotowali oni ponad 550 artykułów prasowych.
Dzięki wielopłaszczyznowej działalności Związek umacnia swoją markę. Na publikacje i stanowiska ZPP
powołują się inne dzienniki, czasopisma oraz serwisy informacyjne. W okresie sprawozdawczym o patronat
Związku zwróciło się kilka różnego rodzaju podmiotów, a ZPP objął patronatem 11 przedsięwzięć. Z kolei
Dziennik Warto Wiedzieć objął patronatem 6 wydarzeń.
Kolejnym elementem działalności ZPP było wdrażanie projektów, na które Związek pozyskał środki
z innych źródeł niż składki członkowskie. Dzięki ich realizacji ZPP może w większym wymiarze wspierać
samorządy, szczególnie powiatowe, w doskonaleniu profesjonalnego świadczenia usług publicznych.
Dzięki temu, stale zwiększa się liczba powiatów i miast na prawach powiatu, które skutecznie
i profesjonalnie świadczą usługi publiczne. Działalność ZPP w okresie sprawozdawczym została
szczegółowo przedstawiona w kolejnych rozdziałach.
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Działalność organów statutowych
Szczegółowe informacje o pracach wszystkich organów Związku ujęto w kolejnych podrozdziałach.

Zgromadzenie Ogólne ZPP
Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku.

W okresie sprawozdawczym odbyło się XXIV Zgromadzenie Ogólne ZPP.
Z uwagi na upływającą kadencję miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy.

XXIV Zgromadzenie Ogólne – Warszawa, 17 stycznia 2019 r.
Sprawozdanie z działalności dotychczasowego Zarządu ZPP oraz wybór nowych władz Związku Powiatów
Polskich to najważniejszy punkt posiedzenia XXIV Zgromadzenia Ogólnego Związku, które odbyło się
17 stycznia 2019 r. w Warszawie.

Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP.
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Na początku, chwilą ciszy zgromadzeni uczcili pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza. Przyjęli także Apel ku Jego czci, w którym zapisali: Straciliśmy człowieka, który był patriotą,
prawdziwym humanistą i bojownikiem o prawa człowieka.
Oprócz delegatów, w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście. Wśród powitanych przez prezesa osób
znaleźli się: Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Marek Suski, sekretarz stanu,
szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów; Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Kazimierz Kotowski, poseł, były prezes Związku
Powiatów Polskich oraz b. starosta opatowski; Sławomir Neumann, przewodniczący Klubu
Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska; Jan Grabiec, poseł, rzecznik prasowy
Platformy Obywatelskiej, były starosta legionowski; Jacek Protas, poseł, były marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego i b. starosta lidzbarski.

Minister Andrzej Dera w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy gratulował starostom osiągnięcia
osobistego sukcesu, czyli wygranej w ostatnich wyborach samorządowych. Życzył też, aby w ciągu
najbliższych pięciu lat włodarze powiatów rozwijali swoje małe ojczyzny. Dziękował także Ludwikowi
Węgrzynowi za dotychczasową współpracę. – To bardzo dobry prezes, który bardzo godnie i odważnie
reprezentował Związek Powiatów Polskich na różnych spotkaniach. Minister podkreślał także rolę
i znaczenie ZPP, dzięki któremu głos powiatów jest lepiej słyszalny.

www.zpp.pl
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List Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów skierowany do delegatów Zgromadzenia Ogólnego
ZPP odczytał minister Marek Suski. – Nasza Polska jest jedna. Składają się na nią małe ojczyzny –
przestrzenie tworzenia się więzi lokalnych, zakorzenienia ludzi we własnej tradycji i historii. Celem rządu
jest wsparcie tego potencjału poprzez rozwój zrównoważony społecznie i terytorialnie.
W liście premier polskiego rządu podkreśla, że To w powiatach tworzyły się plany, które dzisiaj
konsekwentnie realizujemy. Rząd ma możliwość realizacji kolejnych zamierzeń, jak rodzina 500 plus czy
Fundusz Dróg Samorządowych, program Mosty dla Regionów i inne. Marek Suski składając w swoim
imieniu samorządowcom życzenia owocnej pracy, przyznał, że powiatom brakuje środków finansowych.
– Będziemy myśleć, jak wesprzeć powiaty. Szczególnym problemem, wiemy, jest problem tych powiatów,
które mają szpitale.
Poseł Andrzej Maciejewski podziękował przedstawicielom ZPP za aktywny udział w pracach komisji
sejmowej. – Dziękuję za aktywność i Zarządu, i Biura.
Starosta przysuski Marian Niemirski odczytał list od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Niech ta
kolejna kadencja władz Związku Powiatów Polskich wyda jak najpiękniejsze owoce, jak najbardziej
przysłuży się sprawie rozwoju naszej samorządności, a tym samym i naszej ukochanej Rzeczypospolitej.

12
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Kazimierz Kotowski zaznaczał, że to samorządy powiatowe dbały o to, aby samorządność była
w samorządach.
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Sławomir Neumann dziękował samorządom za dwudziestoletnią pracę. – Na pewno nie zasłużyliście na
obniżkę wynagrodzeń. – powiedział.

Następnie Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej opowiedział o współpracy na linii rząd-samorząd
w ramach prac Komisji Wspólnej w ostatniej kadencji. Z ostatnich ważniejszych „zdobyczy” Komisji
wymienił szansę samorządów na to, aby mogły renegocjować ceny dostawy energii elektrycznej. Słabością
procesu legislacyjnego – na którą zwrócił uwagę – jest procedowanie ważnych projektów aktów prawnych
ścieżką poselską, z pominięciem ich opiniowania w ramach KWRiST.
Ludwik Węgrzyn przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu ZPP w 2018 r. oraz z upływającej
kadencji (2015-2019).
Z kolei Agnieszka Marszałek, główna księgowa w Biurze ZPP omówiła kwestie wykonania budżetu za
2018 r.
Podczas posiedzenia rozmawiano także o sytuacji szpitali powiatowych. Prezes Ogólnopolskiego Związku
Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski zakreślił sytuację finansową szpitali i zachęcał,
zwłaszcza nowych starostów do tworzenia lokalnych związków dyrektorów szpitali powiatowych przy
konwentach powiatów. Dzięki temu, jak tłumaczył, interesy szpitali mogą być wspólnie reprezentowane
przed oddziałami NFZ.
Delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZPP wybrali nowy zarząd ZPP.

14

www.zpp.pl

Działalność organów statutowych

Jego prezesem został Andrzej Płonka, Starosta Bielski (woj. śląskie). Członkami zarządu zostali: Mariusz
Bieniek, Starosta Płocki; Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski; Mirosław Czapla, Starosta Malborski;
Jarosław Dudkowiak, Starosta Głogowski; Jan Grabkowski, Starosta Poznański; Ewa Janczar, radna
rady m.st. Warszawa; Jerzy Kolarz, Starosta Buski; Adam Krzysztoń, Starosta Łańcucki, Krzysztof
Maćkiewicz, Starosta Wąbrzeski; Józef Matysiak, Starosta Rawski; Marian Niemirski, Starosta
Przysuski; Andrzej Nowicki, Starosta Piski; Wojciech Pałka, Starosta Krakowski; Paweł Piasny, Starosta
Olkuski; Sławomir Jerzy Snarski, Starosta Bielski (woj. podlaskie); Zbigniew Szumski, Starosta
Świebodziński; Dariusz Szustek, Starosta Łukowski; Tomasz Tamborski, Starosta Kołobrzeski;
Małgorzata Tudaj, Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski; Mirosław Walicki, Starosta Garwoliński.
A także zadecydowali o tym, kto wszedł w skład Komisji Rewizyjnej: Zdzisław Brezdeń, Starosta Oławski;
Andrzej Ciołek, Wicestarosta Gołdapski; Zdzisław Gamański, Starosta Chełmiński; Andrzej Opala,
Starosta Łódzki Wschodni; Józef Swaczyna, Starosta Strzelecki, Andrzej Szymanek, Starosta
Wieruszowski; Waldemar Trelka, Starosta Radomski; Jan Zalewski, Starosta Siemiatycki; Bogdan
Zieliński, Starosta Wysokomazowiecki.
Kolejne Zgromadzenie Ogólne ZPP odbędzie się w kwietniu 2019 r. w Warszawie, a w związku z 20.
rocznicą powstania ZPP będzie miało uroczysty charakter.
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Konwenty Powiatów
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 sprawozdawczym, w skali kraju, odbyły się 4 posiedzenia
Konwentów Powiatów. Podczas nich podjęto 3 stanowiska oraz poruszono
około 30 spraw. Do biura ZPP wpłynęły 10 pism kierowanych przez
Przewodniczących Konwentów.

Zestawienie stanowisk podjętych przez poszczególne Konwenty przedstawiono w poniżej zamieszczonej
tabeli (uwaga: zestawienia na podstawie danych przekazanych przez Konwenty do Biura ZPP).

Lp.

Z dnia

Podjęte przez Konwent
Powiatów Województwa

1

10 stycznia

Podlaskiego

2

24 stycznia

Dolnośląskiego

3

8 lutego

Małopolskiego

Stanowisko w sprawie
w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
i norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w sprawie braku zabezpieczenia środków finansowych
na zadania z zakresu ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
w sprawie pilnego uruchomienia przez NFZ środków
finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów tzw.
nadwykonań wynikających z konieczności ratowania
życia pacjentów oraz zwiększenia ryczałtu na pokrycie
kosztów funkcjonowania szpitali powiatowych

Zestawienie pism skierowanych do Biura ZPP przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.
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Z dnia

Od Konwentu
Powiatów Województwa

1

10 stycznia

Podlaskiego

2

10 stycznia

Świętokrzyskiego
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Pismo w sprawie
Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego,
uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczących.,
uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Konwentu.
Protokół, uchwała w sprawie wyboru
Przewodniczącego, uchwała w sprawie wyboru
Zastępców Przewodniczącego.

Działalność organów statutowych

3

11 stycznia

Zachodniopomorskiego

4

14 stycznia

Mazowieckiego

5

15 stycznia

Łódzkiego

6

21 stycznia

Małopolskiego

7

30 stycznia

Lubuskiego

8

6 lutego

Warmińsko-Mazurskiego

9

8 lutego

Małopolskiego

10

13 lutego

Opolskiego

Protokół, uchwała w sprawie Regulaminu Konwentu
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego,
uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego,
uchwała w sprawie wyboru Zastępców
Przewodniczącego.
Protokół, uchwała w sprawie Regulaminu Konwentu
Powiatów Województwa Mazowieckiego, uchwała
w sprawie wyboru Przewodniczącego, uchwała
w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego.
Protokół, uchwała w sprawie Regulaminu Konwentu
Powiatów Województwa Łódzkiego, uchwała
w sprawie wyboru Przewodniczącego, uchwała
w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego.
Uchwała w sprawie delegowania przedstawicieli do
prac w Komitecie Sterującym projektu pn. Małopolski
System Informacji Medycznej, uchwała w sprawie
delegowania przedstawicieli do Małopolskiej Rady
ds. Potrzeb Zdrowotnych.
Informacja o zwołaniu posiedzenia (na 14 lutego
2019 r.).
Informacja o zwołaniu posiedzenia (na 6 marca
2019 r.).
Uchwała w sprawie pilnego uruchomienia przez NFZ
środków finansowych przeznaczonych na pokrycie
kosztów tzw. „nadwykonań” wynikających
z konieczności ratowania życia pacjentów w 2018 r.
Informacja o zwołaniu posiedzenia (na 28 lutego
2019 r.) wraz z ankietą

W okresie sprawozdawczym zakończył się również proces wyłaniania się władz Konwentów
Powiatów poszczególnych województw. Pełna lista dostępna jest poniżej:
Województwo dolnośląskie:
 przewodniczący: Roman Potocki, Starosta Wrocławski
 zastępcy przewodniczącego: Tomasz Gabrysiak, Starosta Bolesławiecki; Roman Fester, Starosta
Ząbkowicki
Województwo kujawsko-pomorskie:
 przewodniczący: Krzysztof Maćkiewicz, Starosta Wąbrzeski
 zastępcy przewodniczącego: Zbigniew Jaszczuk, Starosta Żniński; Piotr Boiński, Starosta
Brodnicki
Województwo lubelskie:
 przewodniczący: Zdzisław Antoń, Starosta Lubelski
 zastępcy przewodniczącego: Danuta Smaga, Starosta Puławski; Stanisław Grześko, Starosta
Zamojski

www.zpp.pl
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Województwo lubuskie:
 przewodniczący: Henryk Janowicz, Starosta Żagański
 zastępcy przewodniczącego: Iwona Brzozowska, Starosta Nowosolski; Bogusław Kierus,
Starosta Strzelecko–Drezdenecki
Województwo łódzkie:
 przewodniczący: Marcin Baranowski, Starosta Opoczyński
 zastępcy przewodniczącego: Piotr Wojtysiak, Starosta Piotrkowski; Krzysztof Habura, Starosta
Pabianicki
Województwo małopolskie:
 przewodniczący: Wojciech Pałka, Starosta Krakowski
 zastępcy przewodniczącego: Andrzej Potępa, Starosta Brzeski; Józef Tomal, Starosta Myślenicki
Województwo mazowieckie:
 przewodniczący: Marian Niemirski, Starosta Przysuski
 wiceprzewodniczący: Krzysztof Bieńkowski, Starosta Przasnyski; Krzysztof Rymuza, Starosta
Pruszkowski; Joanna Potocka-Rak, Starosta Ciechanowski
Województwo opolskie:
 przewodniczący: Józef Swaczyna, Starosta Strzelecki
 zastępcy przewodniczącego: Maciej Sonik, Starosta Krapkowicki; Andrzej Kruczkiewicz, Starosta
Nyski
Województwo podkarpackie:
 przewodniczący: Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski
 zastępcy przewodniczącego: Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski; Józef Kardyś, Starosta
Kolbuszowski
Województwo podlaskie:
 przewodniczący: Bogdan Zieliński, Starosta Wysokomazowiecki
 zastępcy przewodniczącego: Sławomir Jerzy Snarski, Starosta Bielski; Jan Zalewski, Starosta
Siemiatycki
Województwo pomorskie:
 przewodniczący: Mirosław Czapla, Starosta Malborski
 zastępcy przewodniczącego: Gabriela Lisius, Starosta Wejherowski; Jerzy Godzik, Starosta
Kwidzyński
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Województwo śląskie:
 przewodniczący: Andrzej Płonka, Starosta Bielski
 zastępcy przewodniczącego: Bernard Bednorz, Starosta Bieruńsko-Lędziński; Henryk Kiepura,
Starosta Kłobucki; Leszek Bizoń, Starosta Wodzisławski
Województwo świętokrzyskie:
 przewodniczący: Jerzy Kolarz, Starosta Buski
 zastępcy przewodniczącego: Jan Nowak, Starosta Kazimierski; Andrzej Marek Lenart, Starosta
Konecki; Mirosław Gębski, Starosta Kielecki
Województwo warmińsko-mazurskie:
 przewodniczący: Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski
 zastępcy przewodniczącego: Andrzej Abako, Starosta Olsztyński; Mirosław Drzażdżewski,
Starosta Giżycki
Województwo wielkopolskie:
 przewodniczący: Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski
 zastępcy przewodniczącego: Jan Grabkowski, Starosta Poznański; Mirosław Juraszek, Starosta
Chodzieski; Dariusz Kałużny, Starosta Turecki
Województwo zachodniopomorskie:
 przewodniczący: Krzysztof Lis, Starosta Szczecinecki
 zastępcy przewodniczącego: Piotr Pakuszto, Starosta Białogardzki; Iwona Wiśniewska, Starosta
Stargardzki

www.zpp.pl
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Zarząd ZPP
Organem wykonawczym Związku Powiatów Polskich jest Zarząd.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Zarządu ZPP, z czego
trzy posiedzenia miały charakter stacjonarny, a jedno internetowy.

Posiedzenia stacjonarne odbyły się:
 16 stycznia 2019 r. w AirPort Hotel Okęcie w Warszawie (Zarząd V kadencji ZPP),
 17 stycznia 2019 r. w AirPort Hotel Okęcie w Warszawie (Zarząd VI kadencji ZPP),
 29 stycznia 2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (Zarząd VI kadencji ZPP).

W trakcie ww. posiedzeń Zarząd rozpatrzył ponad 30 zagadnień oraz podjął
20 uchwał.

Szczegółową tematykę obrad poszczególnych posiedzeń Zarządu ZPP przedstawiono poniżej.
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Posiedzenie Zarządu nr 1/19 (V kadencji) – Warszawa, 16 stycznia 2019 r.
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Przyjęcie porządku obrad.
 Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami
Zarządu.
 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 13/18 14@/18 oraz materiałów przyjętych podczas
tych posiedzeń.
 Uzgodnienia organizacyjne dotyczące Zgromadzenia Ogólnego, które odbędzie się 17.01.2019 r.
 Sprawy bieżące.
 Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Zarządu nr 1/19 (VI kadencji) – Warszawa, 17 stycznia 2019 r.
Zrealizowano następujący porządek obrad:









Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Wybór Wiceprezesów Zarządu Związku Powiatów Polskich i podjęcie uchwały w tej sprawie.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich do
składania oświadczeń woli.
Uzgodnienia organizacyjne dotyczące Zgromadzenia Ogólnego, które odbędzie się 3-4 kwietnia
2019 r. w Warszawie.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Zarządu nr 2/19 (VI kadencji) – Warszawa, 29 stycznia 2019 r.
Zrealizowano następujący porządek obrad:
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Nr 1/19.
Funkcjonowanie Orangów i Biura ZPP – informacja organizacyjna.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu spraw, za które odpowiadają poszczególni
Członkowie Zarządu Związku Powiatów Polskich VI Kadencji wraz ze wskazaniem nadzorowanych
Komisji Związku.
 Przedstawienie informacji o naborze do Komisji Związku Powiatów Polskich.
 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydatów na przedstawicieli Związku Powiatów Polskich
do Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
 Przedstawienie planu szkoleń na rok 2019.
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Przedstawienie planu wydawnictw na rok 2019.
Informacja dotycząca projektu budżetu na rok 2019.
Sprawy bieżące.
Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Zarządu nr 3@/19 (VI kadencji)
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Zwołanie posiedzenia e-Zarządu.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 23 stycznia 2019 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 25 stycznia 2019 r. w Warszawie.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku Powiatów Polskich Powiatu
Kościerskiego wraz z uchwałą Rady Powiatu Kościerskiego.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wydatku o wartości powyżej 20.000 zł.
 Projekt uchwały w sprawie wskazania kandydatów na przedstawicieli Związku Powiatów Polskich
do Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu spraw, za które odpowiadają poszczególni
Członkowie Zarządu Związku Powiatów Polskich VI kadencji wraz ze wskazaniem nadzorowanych
Komisji Związku.
 Projekt uchwały wyrażenia zgody na dokonanie wydatku o wartości powyżej 20.000 zł.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Związek Powiatów Polskich do
realizacji projektu w ramach konkursu „Szkolenie kadr sytemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej” (nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18), ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku Powiatów Polskich Powiatu
Hrubieszowskiego wraz z uchwałą Rady Powiatu Hrubieszowskiego.
 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie delegowania przedstawiciela Związku Powiatów
Polskich do Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI asbl).
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Statystyki Publicznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które odbyło się 11 lutego 2019 r. w Warszawie wraz z prezentacją dotyczącą
założeń Systemu Monitorowania Usług Publicznych.
 Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie pilnego uruchomienia
przez NFZ środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów tzw. nadwykonań
wynikających z konieczności ratowania życia pacjentów oraz zwiększenia ryczałtu na pokrycie
kosztów funkcjonowania szpitali powiatowych.
 Materiały na Zgromadzenie Ogólne do zatwierdzenia:
 projekt porządku obrad wraz z informacją organizacyjną dla delegatów,
 projekt regulaminu obrad,
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 projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia
Ogólnego w sprawie wysokości i terminu płatności składki członkowskiej,
 projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przyjęcia budżetu ZPP na rok 2019
wraz z załącznikiem (projektem budżetu),
 projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie założeń do programu działania
Związku Powiatów Polskich na rok 2019 wraz z załącznikiem.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 19 lutego 2019 r. w Warszawie.
 Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 13 lutego 2019 r. w Warszawie.
Informacje z posiedzeń Zarządu dostępne są na stronie internetowej Związku Powiatów Polskich:
www.zpp.pl w dziale Organy ZPP > Zarząd ZPP > Informacje z posiedzeń Zarządu.
Link bezpośredni: http://zpp.pl/kategoria//informacje-z-posiedzen-zarzadu

www.zpp.pl

23

Działalność organów statutowych

Komisja Rewizyjna ZPP
Organem kontrolnym Związku Powiatów Polskich jest Komisja Rewizyjna.

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa stacjonarne posiedzenia Komisji
Rewizyjnej, ponadto jej członkowie brali także aktywny udział w posiedzeniu
Zarządu ZPP.

Posiedzenia stacjonarne odbyły się:
 16 stycznia 2019 r. w AirPort Hotel Okęcie w Warszawie (Komisja Rewizyjna V kadencji ZPP),
 17 stycznia 2019 r. w AirPort Hotel Okęcie w Warszawie (Komisja Rewizyjna VI kadencji ZPP).
Szczegółową tematykę obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej ZPP przedstawiono poniżej.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (V kadencji) – Warszawa, 16 stycznia 2019 r.
Zrealizowano następujący porządek obrad:
 Kontrola zgodności działań Zarządu Związku ze Statutem i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego.
 Wypracowanie Opinii do Sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności Zarządu w roku 2018.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (VI kadencji) – Warszawa, 16 stycznia 2019 r.
Zrealizowano następujący porządek obrad:
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich.
Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jego zastępcy.
Uzgodnienia dotyczące kontroli wykonania budżetu za rok 2018 i wypracowania w tej sprawie
Opinii dla potrzeb Zgromadzenia Ogólnego, które odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2019 roku
w Warszawie.
 Sprawy różne.
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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 parlamentarzystów. 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.

www.zpp.pl
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Stanowiska ZPP
W okresie sprawozdawczym podczas prac w organach Związku dyskutowano i w konsekwencji
podejmowano szereg stanowisk w sprawach najbardziej istotnych dla funkcjonowania samorządu
terytorialnego (tematycznie zostały one przedstawione w rozdziałach dotyczących prac poszczególnych
organów ZPP).

W okresie sprawozdawczym wszystkie organy Związku Powiatów Polskich
przyjęły ogółem 3 stanowiska.

Z treścią stanowisk poszczególnych organów Związku można zapoznać się po wejściu na stronę Związku
Powiatów Polskich.

Stanowiska Zarządu ZPP
www.zpp.pl => Organy ZPP => Zarząd ZPP => Stanowiska Zarządu ZPP
(bezpośredni link: http://zpp.pl/biblioteka/zarzad)

Stanowiska Konwentów Powiatów poszczególnych województw
www.zpp.pl => Organy ZPP => Konwenty Powiatów => wybór interesującego nas województwa
(bezpośredni link: http://zpp.pl/konwenty-powiatow)

26

www.zpp.pl

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

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 sprawozdawczym pracownicy Biura ZPP przeanalizowali
29 projekty aktów prawnych (opiniowanych poza Komisją Wspólną Rządu
i Samorządu Terytorialnego), a do 27 przygotowana została szczegółowa opinia
(uwzględniając opinie w ramach KWRiST).

Wykaz projektów, w odniesieniu do których Związek zajął stanowisko, przedstawia poniżej
zamieszczone zestawienie tabelaryczne (kolejność chronologiczna).

Lp.

1

Odbiorca

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Uwagi ZPP zgłoszone do projektu
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na
ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy,
sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania
ekspertów z listy
rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji szkół publicznych i publicznych przedszkoli

5

Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Instytut Ochrony
Środowiska
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Sejm RP

6

Ministerstwo Środowiska

7

Ministerstwo Środowiska

8

Senacka Komisja
Ustawodawcza

ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

9

Sejm RP

ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Prawo
oświatowe

10

Główny Urząd
Statystyczny

ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

11

Ministerstwo Środowiska

12

Ministerstwo Środowiska

2
3
4

13
14

Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Środowiska

Krajowego Programu Ograniczania Zanieczyszczenia (KPOZP)
ustawy – Prawo zamówień publicznych
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań
dla magazynowania odpadów
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych
ustaw (UD46)

ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw
ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz
niektórych innych ustaw
rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu
ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

www.zpp.pl
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oraz niektórych innych ustaw
15
16
17
18
19
20

Sejm RP
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Infrastruktury
Związek Gmin
Warmińsko-Mazurskich
Senacka Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji

21

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

22

Ministerstwo Zdrowia

23

Ministerstwo Zdrowia

24

Ministerstwo Infrastruktury

25

Ministerstwo Infrastruktury

26

Ministerstwo Infrastruktury

27

Ministerstwo Zdrowia

ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych
rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli
„Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych
i przepustów”
założeń do projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
petycji dotyczącej zmiany przepisów dotyczących finansowania
działalności klubów sportowych przez samorząd terytorialny
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej.
rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie
trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci
i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników
pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic
rejestracyjnych
rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie
w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków
technicznych i wzór znaku legalizacyjnego
rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych
znaków legalizacyjnych
rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń
lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych
badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Z treścią wszystkich ww. opinii Związku Powiatów Polskich można zapoznać się po wejściu na stronę
internetową ZPP: www.zpp.pl => ZPP w procesie legislacyjnym => Opinie i uwagi ZPP
(link bezpośredni to: http://zpp.pl/biblioteka/opinie)

28

www.zpp.pl

Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym

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 sprawozdawczym na podstawie Uchwały nr 6/19 Zarządu VI Kadencji ZPP z dnia 17 stycznia
2019 r. do pracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego delegowani zostali:
 Jan Grabkowski – Starosta Poznański,
 Lucyna Sokołowska – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego.

Ww. przedstawiciele aktywnie uczestniczą w posiedzeniach plenarnych KWRiST broniąc interesów
samorządów powiatowych.

www.zpp.pl
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Z kolei do Zespołów tematycznych KWRiST (na podstawie Uchwały nr 8/19 Zarządu VI Kadencji ZPP
z dnia 11 lutego 2019 r.) zgłoszeni zostali następujący przedstawiciele:
ZESPÓŁ DS. EDUKACJI, KULTURY I SPORTU KWRiST











Grzegorz Duda – Starosta Milicki
Jan Alicki – Członek Zarządu Powiatu Piskiego
Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński
Waldemar Jan Brenda – Członek Zarządu Powiatu Piskiego
Bogusław Kierus – Starosta Strzelecko-Drezdenecki
Jarosław Kogut – Wicestarosta Lidzbarski
Jerzy Kolarz – Starosta Buski
Elżbieta Kubicka – Przedstawiciel Powiatu Rzeszowskiego
Jarosław Komża – Ekspert ZPP
Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert ZPP

ZESPÓŁ DS. OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ KWRiST














Jarosław Klimaszewski – Prezydent Miasta Bielska-Białej
Andrzej Płonka – Starosta Bielski (woj. śląskie)
Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski
Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki
Marek Andruch – Starosta Bieszczadzki
Alicja Grodowska – Dyrektor PCPR w Lidzbarku Warmińskim
Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski
Henryk Janowicz – Starosta Żagański
Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki
Andrzej Nowicki – Starosta Piski
Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki
Bogdan Żybura – Starosta Strzyżowski
Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP

ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI KWRiST
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Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski
Adam Korta – Starosta Bocheński
Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski
Małgorzata Tudaj – Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski
Marek Antoni Wysocki – Wicestarosta Piski
Janusz Zarzeczny – Starosta Stalowowolski
Monika Małowiecka – Ekspert ZPP
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ZESPÓŁ DS. INFRASTRUKTURY, ROZWOJU LOKALNEGO, POLITYKI REGIONALNEJ ORAZ
ŚRODOWISKA KWRiST









Paweł Piasny – Starosta Olkuski
Piotr Chęciek – Starosta Dębicki
Lucjan Czenczek – Wicestarosta Leżajski
Witold Darłak – Starosta Ropczycko-Sędziszowski
Adam Korta – Starosta Bocheński
Krzysztof Kwiatkowski – Starosta Wałbrzyski
Mieczysław Szczurek – Starosta Cieszyński
Bartłomiej Zydel – Ekspert ZPP

ZESPÓŁ DS. SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH KWRiST









Walery Czarnecki – Starosta Lubański
Mariusz Bieniek – Starosta Płocki
Jarosław Gęborys – Starosta Kamiennogórski
Jerzy Kolarz – Starosta Buski
Barbara Koprowska – Skarbnik Powiatu Piskiego
Józef Matysiak – Starosta Rawski
Agnieszka Mroczka – Skarbnik Powiatu Jarosławskiego
Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP

ZESPÓŁ DS. MIĘDZYNARODOWYCH KWRiST






Roman Potocki – Starosta Wrocławski
Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski
Dawid Lasek – Wiceprezes „Euroregion Karpacki” (Powiat Rzeszowski)
Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki
Jarosław Komża – Ekspert ZPP

ZESPÓŁ DS. OBSZARÓW WIEJSKICH, WSI I ROLNICTWA KWRiST









Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski
Ryszard Drożdżak – Wicestarosta Bocheński
Roman Fester – Starosta Ząbkowicki
Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski
Jacek Kobyłka – Starosta Miechowski
Andrzej Kurzątkowski – Członek Zarządu Powiatu Piskiego
Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki
Jarosław Komża – Ekspert ZPP

www.zpp.pl
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ZESPÓŁ DS. SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO KWRiST





Ewa Janczar – Radna Rady m.st. Warszawy
Kamil Ciupak – Starosta Polkowicki
Adam Ziobro – Przedstawiciel Powiatu Rzeszowskiego
Monika Małowiecka – Ekspert ZPP

ZESPÓŁ DS. USTROJOWYCH KWRiST










Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski
Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski
Robert Bednarz – Starosta Niżański
Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki
Piotr Bożko – Wicestarosta Bielski
Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Piskiego
Rafał Rudka – Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego
Andrzej Uryga – Starosta Chrzanowski
Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP

ZESPÓŁ DS. STATYSTYKI PUBLICZNEJ KWRiST
 Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP
ZESPÓŁ DS. FUNKCJONALNYCH OBSZARÓW METROPOLITALNYCH I MIEJSKICH KWRiST
 Mirosław Czapla – Starosta Malborski
 Jarosław Komża – Ekspert ZPP
Ww. przedstawiciele aktywnie uczestniczą w opiniowaniu aktów prawnych przesyłanych z Biura ZPP drogą
elektroniczną, a także wg potrzeb w posiedzeniach stacjonarnych poszczególnych zespołów tematycznych
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie plenarne Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Do zaopiniowania przez ZPP, tylko w ramach prac Komisji Wspólnej,
trafiło 37 projektów ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów.
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Każdy z przedstawionych projektów, był analizowany i opiniowany przez ekspertów
Biura Związku Powiatów Polskich.

Projekty, które przedłożono do zaopiniowania w ramach KWRiST przedstawione zostały w poniższym
zestawieniu tabelarycznym.

Lp.

Instytucja
przedkładająca

1

Ministerstwo Zdrowia

1

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

2

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

3

Ministerstwo Cyfryzacji

4

Ministerstwo Zdrowia

5

Ministerstwo Zdrowia

6

Główny Inspektorat
Sanitarny

7

Ministerstwo
Infrastruktury

8
9

Ministerstwo
Środowiska
Ministerstwo
Środowiska

10

Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju

11

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

12

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Tytuł projektu aktu prawnego
Styczeń 2019 (obiegowo)
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
Styczeń 2019 (stacjonarnie)
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów
publicznych.
Projekt ustawy o zasadach pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz
członków ich rodzin w związku z wystąpieniem tego państwa z Unii
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie
w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego
kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Raka
Płuca.
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów państwowej inspekcji
sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego
szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością
ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za
wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań
przez ośrodek szkolenia kierowców.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych
ustaw.
Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardów
dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia,
technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia
z Funduszu Dopłat.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania
dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
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13

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

14

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

15

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

16

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

17
18
19
20
21
22
23

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

24

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

25

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

26

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

27

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

28
29
30

Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Edukacji
Narodowej

31

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

32

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

33

Ministerstwo Edukacji
Narodowej
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Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania
zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub
placówki publicznej.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu
uczniowskiego.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad
rodziców.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów
szkolnictwa branżowego.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji
roku szkolnego (UD nr 226).
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji
roku szkolnego (UD nr 199).
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół
mistrzostwa sportowego.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa
zawodowego.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej
nauki zawodu.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych
statutów publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego
centrum kształcenia zawodowego.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz
osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących
obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które
pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych
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państw.
34
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1

Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Informacja Ministra Cyfryzacji nt. statusu wdrożenia eDowodu.
Projekt Oceny funkcjonowania (OSR ex-post) ustawy z dnia 28 listopada
2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Luty 2019 (obiegowo)
Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie
przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawach zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Projekty aktów prawnych, przesyłanych do zaopiniowania w ramach KWRiST, zamieszczane są na
bieżąco na stronie Związku Powiatów Polskich: (www.zpp.pl) w dziale ZPP w procesie legislacyjnym,
w zakładce:
Projekty
aktów
prawnych
do
zaopiniowania
(link
bezpośredni
to:
http://zpp.pl/biblioteka/projekty-aktow-prawnych)

Z kolei szczegółowe sprawozdania z prac KWRiST zamieszczane są w Dzienniku Warto Wiedzieć
(www.wartowiedziec.pl) w zakładce Legislacja, w dziale Komisja Wspólna Rządu i Samorządu
Terytorialnego.

www.zpp.pl
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Komisje sejmowe i senackie
Aktywność w procesie legislacyjnym przejawia się również w czynnym uczestnictwie przedstawicieli
i ekspertów ZPP w posiedzeniach komisji parlamentarnych. Należy podkreślić, że przedstawiciele ZPP
– jako jedyni w większości przypadków – aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach komisji, których
przedmiot obrad dotyczył spraw samorządowych.

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele i eksperci ZPP wzięli aktywny
udział w 14 posiedzeniach komisji sejmowych i senackich.

Poniżej przedstawiona została tematyka wraz z terminami tylko tych posiedzeń komisji parlamentarnych,
w których – w okresie sprawozdawczym – wzięli czynny udział przedstawiciele ZPP.
Lp.

Nazwa

15

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

15

Sejmowa Komisja Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

3

29

Sejmowa Komisja Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i
Polityki Regionalnej

4

30

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

5

5

6

12

7

19

1

2
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Data
posiedzenia
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Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej
Senacka Komisja
Środowiska
Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności
i Nowoczesnych
Technologii

Cel posiedzenia
Styczeń 2019
Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na
temat skutków obecnie wdrażanych zmian w systemie
finansowania oświaty oraz planowanych zmianach
w zakresie finansowania zadań oświatowych realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym sposobu
naliczania i podziału subwencji oświatowej
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 3108)
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów (druk nr 3161)
I. Informacja na temat zagrożeń dla budżetów jednostek
samorządu terytorialnego związanych ze wzrostem cen
energii elektrycznej.
II. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi
w jednostkach samorządu terytorialnego, jej stanu
obecnego i potrzebnych zmian
Luty 2019
Informacja na temat bieżącej działalności Narodowego
Instytutu Samorządu Terytorialnego
Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 1069)
I. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (druk nr 3119)
II. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych podczas drugiego
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8

20

9

20

10

20

11

21

12

21

13

21

14

22

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży,
Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej
Sejmowa Komisja
Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa
Sejmowa Komisja
Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa
Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej
Sejmowa Komisja
Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa
Sejmowa Komisja
Edukacji, Nauki
i Młodzieży

czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo
telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr
3116 i 3156)
I. Informacja na temat funkcjonowania art. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dotyczącego
zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego
w praktyce gmin wiejskich
II. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli
o wynikach kontroli pn. Ochrona ludności w ramach
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej
o wzmocnieniu roli kuratora oświaty
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli finansowania ochrony środowiska i gospodarki
wodnej przez powiaty i gminy
Rozpatrzenie Informacji Ministra Środowiska na temat
zagospodarowania odpadów komunalnych.
Informacja Ministra Środowiska na temat przygotowania
wdrożenia systemu kaucyjnego w zbiórce plastikowych
opakowań po napojach
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk nr 3212)
Rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji Narodowej na
temat zaplanowanych i realizowanych podwyżek płac
nauczycieli oraz propozycji nowych regulacji dotyczących
systemu wynagrodzeń nauczycieli.

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich uczestniczą także w posiedzeniach wybranych zespołów
parlamentarnych.
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Komisje merytoryczne ZPP
Kolejnym miejscem analizy aktów prawnych trafiających do Biura ZPP w ramach konsultacji są
funkcjonujące przy Związku Komisje merytoryczne.
Komisje podzielone są na obszary problemowe odzwierciedlające Zespoły tematyczne Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia zakresu spraw, za które
odpowiadają poszczególni Członkowie Zarządu ZPP VI kadencji wraz ze wskazaniem nadzorowanych
Komisji Związku.
Podział ten przedstawia się następująco:
 Andrzej Płonka – Prezes Zarządu ZPP: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
 Tadeusz Chrzan – Wiceprezes Zarządu ZPP: praca, rodzina, zabezpieczenie społeczne, zdrowie;
 Jan Grabkowski – Wiceprezes Zarządu ZPP: prace Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego;
 Jerzy Kolarz – Wiceprezes Zarządu ZPP: oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe i nauka,
turystyka, kultura fizyczna;
 Adam Krzysztoń – Wiceprezes Zarządu ZPP: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, mieszkalnictwo, rozwój regionalny, energia, gospodarka, gospodarka morska,
gospodarka wodna, gospodarka złożami kopalin, transport, rybołówstwo, środowisko, żegluga
śródlądowa;
 Krzysztof Maćkiewicz – Wiceprezes Zarządu ZPP: administracja publiczna, sprawiedliwość,
sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
 Marian Niemirski – Wiceprezes Zarządu ZPP: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, mieszkalnictwo, rozwój regionalny, energia, gospodarka, gospodarka morska,
gospodarka wodna, gospodarka złożami kopalin, transport, rybołówstwo, środowisko, żegluga
śródlądowa;
 Sławomir Snarski – Wiceprezes Zarządu ZPP: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne;
 Zbigniew Szumski – Wiceprezes Zarządu ZPP: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, mieszkalnictwo, rozwój regionalny, energia, gospodarka, gospodarka morska,
gospodarka wodna, gospodarka złożami kopalin, transport, rybołówstwo, środowisko, żegluga
śródlądowa;
 Mariusz Bieniek – Członek Zarządu ZPP: budżet finanse, finanse publiczne;
 Mirosław Czapla – Członek Zarządu ZPP: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, mieszkalnictwo, rozwój regionalny, energia, gospodarka, gospodarka morska,
gospodarka wodna, gospodarka złożami kopalin, transport, rybołówstwo, środowisko, żegluga
śródlądowa;
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 Jarosław Dudkowiak – Członek Zarządu ZPP: administracja publiczna, sprawiedliwość, sprawy
wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; oświata i wychowanie,
szkolnictwo wyższe i nauka, turystyka, kultura fizyczna;
 Ewa Janczar – Członek Zarządu ZPP: informatyzacja, łączność;
 Józef Matysiak – Członek Zarządu ZPP: budżet finanse, finanse;
 Andrzej Nowicki – Członek Zarządu ZPP: praca, rodzina, zabezpieczenie społeczne, zdrowie;
 Wojciech Pałka – Członek Zarządu ZPP: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, mieszkalnictwo, rozwój regionalny, energia, gospodarka, gospodarka morska,
gospodarka wodna, gospodarka złożami kopalin, transport, rybołówstwo, środowisko, żegluga
śródlądowa; członkostwo RP w UE, sprawy zagraniczne;
 Paweł Piasny – Członek Zarządu ZPP: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, mieszkalnictwo, rozwój regionalny, energia, gospodarka, gospodarka morska,
gospodarka wodna, gospodarka złożami kopalin, transport, rybołówstwo, środowisko, żegluga
śródlądowa;
 Dariusz Szustek – Członek Zarządu ZPP: administracja publiczna, sprawiedliwość, sprawy
wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
 Tomasz Tamborski – Członek Zarządu ZPP: członkostwo RP w UE, sprawy zagraniczne;
 Małgorzata Tudaj – Członek Zarządu ZPP: administracja publiczna, sprawiedliwość, sprawy
wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
 Mirosław Walicki – Członek Zarządu ZPP: praca, rodzina, zabezpieczenie społeczne, zdrowie.
Z kolei nadzór nad Komisjami Związku, za które odpowiadają poszczególni Członkowie Zarządu Związku
Powiatów Polskich VI Kadencji, przedstawia się następująco:
Andrzej Płonka – Prezes Zarządu ZPP: Komisja ds. Kultury;
Jerzy Kolarz – Wiceprezes Zarządu ZPP: Komisja ds. Edukacji i Sportu;
Sławomir Snarski – Wiceprezes Zarządu ZPP: Komisja ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa;
Ewa Janczar – Członek Zarządu ZPP: Komisja ds. Społeczeństwa Informacyjnego;
Józef Matysiak – Członek Zarządu ZPP: Komisja ds. Systemu Finansów Publicznych;
Andrzej Nowicki – Członek Zarządu ZPP: Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej;
Wojciech Pałka – Członek Zarządu ZPP: Komisja ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki
Regionalnej oraz Środowiska;
 Tomasz Tamborski – Członek Zarządu ZPP: Komisja ds. Polityki Europejskiej;
 Małgorzata Tudaj – Członek Zarządu ZPP: Komisja ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa
Obywateli.








Ponadto w okresie sprawozdawczym uruchomiony został nowy nabór na członków Komisji
merytorycznych ZPP na VI kadencję (2019-2024). Obecnie trwa zbieranie zgłoszeń.
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Komitety monitorujące i sterujące
Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich aktywnie biorą udział w pracach komitetów
monitorujących i sterujących Programy Operacyjne. Podczas tych posiedzeń występują oni w interesie
jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji skupiających samorządy.

W okresie sprawozdawczym odbyło się kilkanaście posiedzeń różnego
rodzaju komitetów monitorujących i sterujących.
Dzięki determinacji Członków w poszczególnych komitetach udaje się zmieniać
zapisy niekorzystne dla samorządów.

Informacje z prac wszystkich komitetów zamieszczane są na bieżąco w Dzienniku Warto Wiedzieć
(www.wartowiedziec.pl), w dodatku Rozwój i Fundusze.
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Delegaci ZPP w poszczególnych gremiach
Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich biorą aktywny udział także w pracach różnych gremiów,
których zakres oddziaływania dotyka jednostki samorządu terytorialnego.
W okresie sprawozdawczym, do pracy w ramach:
 Rady Rynku Pracy (przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) zgłoszony został:
Krzysztof Rymuza (Starosta Pruszkowski);
 Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 20172020 (przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) zgłoszony został: Marian Niemirski
(Wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta Przysuski);
 Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (przy Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji) zgłoszony został: Adam Krzysztoń (Wiceprezes Zarządu
ZPP, Starosta Łańcucki);
 Komitetu organizacyjnego obchodów 30.rocznicy wyborów, które miały miejsce 4 czerwca
1989 r. (przy Urzędzie Miasta Gdańsk) zgłoszony został: Andrzej Płonka (Prezes Zarządu ZPP,
Starosta Bielski);
 Komisji Heraldycznej (przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji) zgłoszony został:
Jan Flasza (dyrektor Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni);
 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
(przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego) zgłoszeni zostali: Józef
Jodłowski (Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego, Starosta
Rzeszowski) w charakterze członka oraz Andrzej Olesiuk (Starosta Leski) w charakterze
zastępcy członka.
 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (przy
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju) będą: Mariusz Bieniek (Starosta Płocki, Członek Zarządu
Związku Powiatów Polskich) oraz Rafał Rudka (Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz
i Programów Biura ZPP).
 Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych na lata
2014-2020 (przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju) będą: Jacek Karnowski (Prezydent Miasta
Sopot) w charakterze członka oraz Ewa Janczar (Radna Rady m.st. Warszawy, Członek Zarządu
Związku Powiatów Polskich) w charakterze zastępcy członka.
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Reprezentanci ZPP na arenie międzynarodowej
Reprezentanci Związku Powiatów Polskich pracują także w ramach organizacji międzynarodowych,
gdzie dbają o interesy samorządów terytorialnych szczebla pośredniego.
Wśród nich można wymienić:

Europejski Komitet Regionów
Utworzony w 1994 r. Europejski Komitet Regionów (EKR) jest zgromadzeniem przedstawicieli
samorządów regionalnych i lokalnych UE. W jego skład wchodzi 350 członków – przewodniczących
regionów, burmistrzów i demokratycznie wybranych przedstawicieli regionów i miast z 28 państw
członkowskich Unii Europejskiej.
Europejski Komitet Regionów dąży do zbliżenia obywateli do Unii Europejskiej.

Dzięki Europejskiemu Komitetowi Regionów władze lokalne i regionalne
krajów członkowskich mogą zabrać głos na temat opracowywanego prawa
unijnego, które może oddziaływać na miasta i regiony.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów
Członkowie muszą być wyłonieni w wyborach demokratycznych lub sprawować mandat polityczny w kraju
pochodzenia. Na co dzień żyją i pracują w swoim mieście lub regionie, a zatem dobrze znają bolączki
i obawy swoich wyborców. Są ich głosem w samym centrum podejmowania decyzji i tworzenia prawa,
a zarazem na bieżąco informują ich o procesach zachodzących w UE.
Przedstawicielami ZPP w Europejskim Komitecie Regionów są:
 Ludwik Węgrzyn – radny Powiatu Bocheńskiego,
 Marek Tramś – radny Powiatu Polkowickiego,
 dr Lech Jaworski – b. radny Rady m.st. Warszawy.
Zastępcami przedstawicieli ZPP są:
 Marzena Kempińska – b. radna Powiatu Świeckiego,
 Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki,
 Robert Godek – radny Powiatu Strzyżowskiego.
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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.
Obecnie Kongres liczy 636 członków – 318 przedstawicieli państw członkowskich oraz ich 318 zastępców.
Liczba mandatów dla każdego państwa członkowskiego Rady Europy jest taka sama jak w Zgromadzeniu
Parlamentarnym. Na Polskę przypada 12 miejsc (i 12 miejsc dla zastępców członków). Reprezentanci
danego państwa muszą posiadać mandat pochodzący z wyborów regionalnych lub lokalnych.

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

Kongres zachęca także do decentralizacji i regionalizacji oraz współpracy transgranicznej między
regionami i miastami państw członkowskich. Kongres zapewnia udział władz lokalnych i regionalnych
w pracach Rady Europy.
Najważniejszym zadaniem Kongresu jest ocena sytuacji demokracji lokalnej w państwach członkowskich.
Przeprowadza w tym celu regularne wizyty monitorujące stan realizacji założeń Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego. Prowadzi też konstruktywny dialog z rządami członkowskimi i zachęca je do
szerszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces decyzyjny. Kongres ocenia również
przestrzeganie zasady subsydiarności. Kongres pełni rolę obserwatora podczas wyborów lokalnych
i regionalnych w państwach członkowskich UE.
Kongres wspiera tworzenie narodowych stowarzyszeń, których zadaniem jest działanie na rzecz interesów
władz lokalnych w polityce państwa. Prowadzi działalność na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej,
dialogu międzykulturowego i zrównoważonego rozwoju lokalnego.
Przedstawicielem ZPP w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE)
w Izbie Władz Lokalnych jest:
 Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki.
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Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR)
Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) została założona w 1951 roku przez grupę burmistrzów
z Europy. Później rozszerzyła zakres działania na regiony i została Radą Gmin i Regionów Europy.
CEMR jest obecnie największą organizacją zrzeszającą lokalne i regionalne władze w Europie. Jej
członkami jest ponad 50 krajowych stowarzyszeń miast, gmin i regionów z 39 krajów. Łącznie jest to
około 100 000 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych.

Rada Gmin i Regionów Europy działa na rzecz lokalnych i regionalnych
samorządów i demokracji. Aby osiągnąć ten cel, stara się kształtować przyszłość
Europy poprzez zachęcanie lokalnych i regionalnych podmiotów do wpływania na
europejskie prawo i politykę oraz do wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym
i regionalnym.

CEMR działa w wielu dziedzinach: rynek pracy, energia, środowisko, równe szanse, zarządzanie
i przyszłość UE, społeczeństwo informacyjne, samorząd międzynarodowy, demokracja lokalna i regionalna,
samorząd lokalny i regionalny jako pracodawca, współpraca Północ-Południe, usługi publiczne/zamówienia
publiczne, polityka regionalna, sprawy społeczne, wzrost zrównoważony, miasta partnerskie, transport,
polityka ds. miast i wsi.

Komitety i grupy robocze tej organizacji starają się wpływać na projekty unijnych
aktów prawnych, aby zapewnić, że interesy i obawy władz lokalnych i regionalnych
brane są pod uwagę od początku do samego końca procesu legislacyjnego w Unii
Europejskiej.

Przedstawicielami ZPP w Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR) są:
 Ewa Janczar – radna Rady m.st. Warszawy,
 Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi,
 Roman Potocki – Starosta Wrocławski.

44

www.zpp.pl

Reprezentanci ZPP na arenie międzynarodowej

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 spójności i przejrzystości 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:
 Walery Czarnecki – Starosta Lubański.
Zastępcą przedstawiciela ZPP jest:
 Paweł Piasny – Starosta Olkuski.

Obsługę Związku w pracach związanych z CEPLI prowadzi: dr Jan Maciej Czajkowski.
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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.
Opisy wybranego zaangażowania ZPP ujęto w ramach poszczególnych – poniżej wymienionych –
obszarów tematycznych.

Administracja publiczna i bezpieczeństwo obywateli
Styczniowe posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa
Obywateli KWRiST
22 stycznia 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa
Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
W toku posiedzenia omówiono projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie określenia rodzajów spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony
(Zespół nie wyraził opinii), projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie nadania funkcjonariuszom organów państwowej inspekcji sanitarnej uprawnień do nakładania
grzywien w drodze mandatu karnego (projekt uzgodniony), projekt rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie wykazu dokumentów publicznych (projekt uzgodniony).
Strona rządowa przedstawiła projekt ustawy o zasadach pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin
w związku z wystąpieniem tego państwa z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
Przedstawiciel ZPP zauważył, że należy uwzględnić w OSR informację dotyczącą opłat skarbowych, które
będą wnoszone przez obywateli Wielkiej Brytanii za legalizację pobytu w Polsce. Jeśli natomiast zostanie
uwzględniony wniosek MSZ o ich zwolnienie z opłaty, konieczne będzie dostosowanie OSR.

Styczniowe posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego
30 stycznia 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego. Ponad 30 projektów aktów prawnych rozpatrzono podczas tego spotkania.
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Posiedzenie, które odbyło się w siedzibie resortu spraw wewnętrznych i administracji, prowadzili wiceszef
MSWiA Paweł Szefernaker wraz z Andrzejem Porawskim, sekretarzem strony samorządowej Komisji,
dyrektorem Biura Związku Miast Polskich.
Posiedzenie rozpoczęło się od minuty ciszy, którą uczestnicy uczcili pamięć tragicznie zmarłego Pawła
Adamowicza, prezydenta Gdańska. Następnie Andrzej Porawski przedstawił wspomnienie o zmarłym.
Wiceminister Paweł Szefernaker zaproponował, by – również w wyniku gdańskiej tragedii –
przedyskutować kwestię funkcjonowania i ewentualnego nałożenia nowych obowiązków na straże
miejskie/gminne, np. ochrony prezydentów, burmistrzów. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji
zlecił Narodowemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa
najważniejszych osób w samorządzie terytorialnym. Temat ten w ostatnim czasie był wielokrotnie
podnoszony i bardzo interesuje opinię publiczną.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz złożył na ręce
współprzewodniczącego Komisji ze strony rządowej, Pawła Szefernakera przygotowany przez Związek
Miast Polskich projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, dotyczący wynagrodzenia
prezydentów, burmistrzów i wójtów.
Głównymi założeniami projektu są: konieczność uregulowania kwestii wynagrodzeń samorządowców
pochodzących z wyboru w ustawie, a nie rozporządzeniu, oparcie systemu o przeciętne wynagrodzenie
w gospodarce na podstawie danych GUS-owskich, zróżnicowanie płac w zależności od województwa,
a także w zależności od wielkości danej jednostki i wreszcie - zwiększenie wysokości wynagrodzeń, by
odejść od sytuacji, gdy prezydent zarabia mniej niż wielu jego podwładnych w urzędzie.
Samorządowcy wysłuchali także informacji Ministerstwa Cyfryzacji na temat statusu wdrożenia e-dowodu.
Jak mówił wiceszef resortu Karol Okoński, zakończyło się już przygotowanie samego e-dowodu, czyli
karty, blankietu, chipa i oprogramowania oraz możliwości jego personalizacji. Również czytniki dowodów
dla gmin są już kupione, dostarczone i przetestowane przez gminy. Dokonano koniecznych zmian
w rejestrach państwowych, a aplikacje służące obywatelom do korzystania z dowodu są na ostatnim etapie
testów. Resort cyfryzacji przygotowuje ogólnodostępną stronę internetową, która ruszy w połowie lutego.
Będzie na niej można znaleźć informację, na czym polegają zmiany, jakie nowe możliwości daje e-dowód
i jak z niego korzystać. Zostanie uruchomiona również infolinia.
Dodatkowo będą uruchomione nowe e-usługi dla obywateli, takie jak możliwość „zawieszenia”
i unieważnienia dowodu on-line. To oznacza, że jeśli ktoś zauważy, że zgubił dowód, będzie mógł
zalogować się na stronę internetową i zastrzec dowód w tej samej chwili.
W ponad 40 miastach i gminach trwają testy procesu – od złożenia wniosku po wydanie i użycie e-dowodu,
a przez cały luty 2019 r. dostępne będą dla urzędników szkolenia e-learningowe na platformie
szkoleniowej. Odbywają się spotkania informacyjne dla urzędników, dotyczące zmian legislacyjnych
i wdrożeniowych. Urzędy muszą zapewnić też aktualizację oprogramowania. Do końca maja 2019 r.
Centralny Ośrodek Informatyki służy wsparciem dla urzędników, by rozwiązywać na bieżąco problemy.

www.zpp.pl

47

Zaangażowanie ZPP w wybrane inicjatywy i wydarzenia

Podczas posiedzenia Komisja zaopiniowała ponad 30 projektów aktów prawnych. Wśród nich był m. in.
projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji nowelizującego rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego
i podpisu zaufanego oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego
kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca.
Kolejne posiedzenie plenarne Komisji zaplanowano na 27 lutego 2019 r.

Edukacja, kultura i sport
Styczniowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST
23 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego.
Dwadzieścia trzy projekty rozporządzeń były przedmiotem tego posiedzenia. Wszystkie zyskały opinię
pozytywną, ale niektórym poświęcono zdecydowanie więcej czasu na omówienie i przy nich strona
samorządowa zgłosiła swoje uwagi. Szerzej omawiane były projekty rozporządzenia dotyczącego stawek
wynagrodzeń nauczycielskich i rozporządzenia o zawodach szkolnictwa branżowego. Na posiedzeniu
obecna była minister edukacji Anna Zalewska.
Projekty zaopiniowane pozytywnie:
 projekt rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.;
 projekt rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych;
 projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków
udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub
placówki publicznej;
 projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których
nie tworzy się samorządu uczniowskiego;
 projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek,
w których nie tworzy się rad rodziców;
 projekt rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego;
 projekt rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
 projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych;
 projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli;
 projekt rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego;
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 projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych
przedszkoli;
 projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach;
 projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego;
 projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy;
 projekt rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego;
 projekt rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 projekt rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznej placówki kształcenia ustawicznego
oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego;
 projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących
obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;
 projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi,
które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Lutowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST
19 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego.
Posiedzenie to zdominowane było przez dyskusję o finansowaniu wydatków oświatowych. Omawiano
również trzy inne projekty rozporządzeń.
Jako pierwszy omawiany był projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych. W dużej mierze powtórzono w nim przepisy
dotychczasowego rozporządzenia, a zmiany dotyczą limitów wiekowych w niektórych typach szkół
artystycznych oraz załączników do dokumentacji i zakresu egzaminów. Projekt uzyskał opinie pozytywną.
Z tym, że przedstawiciel Związku Miast Polskich zgłosił uwagę, by na jednym z kolejnych posiedzeń
zespołu ustalić specjalność lekarzy, którzy mają kompetencje do wykonywania badań kandydatów do szkół
artystycznych.
Drugim omawianym był projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów
przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym
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oraz sposobu ustalania dotacji. Od bieżącego roku ma zmienić się algorytm liczenia dotacji dla gmin na
pomoc materialną dla uczniów. Wskaźnik liczby osób, którym przyznano zasiłki, zastąpiony zostanie liczbą
uczniów, którym przyznano stypendium socjalne w roku poprzednim. W opinii MEN, uzależnienie
wysokości dotacji od liczby uczniów, którym przyznano takie stypendium w poprzednim roku ma przywrócić
zaangażowanie samorządów w pomoc dla uczniów, która ostatnio - zdaniem MEN - zmalała. Opinia
zespołu była pozytywna, choć przedstawiciel ZMP apelował o skrócenie terminu wypłaty gminom dotacji.
W projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu
szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz
trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy; MEN zaproponował zniesienie obowiązku publikowania na
liście ekspertów informacji o stanowiskach zajmowanych przez ekspertów w okresie ostatnich pięciu lat.
Informacje te resort uznał za nieistotne z punktu widzenia organu, który powołuje komisje kwalifikacyjne
i egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego. W opinii MEN,
publikowanie na liście ekspertów informacji często nieaktualnych i niepowiązanych z nałożoną przez
ustawodawcę na organ kompetencją, wydaje się zbędne.
Do tego rozwiązania uwagi zgłosił Związek Powiatów Polskich. W opinii powiatów należy utrzymać obecny
zapis, ponieważ daje on organom prowadzącym pełniejszą wiedzę na temat ekspertów, jako potencjalnych
uczestników komisji kwalifikacyjnych. Do tego należałoby wyznaczyć ekspertom konkretny termin
aktualizowania danych o sobie, zamiast obecnego zapisu „niezwłocznie”, ponieważ dane zawarte
w wykazie bywają nieaktualne. Obecny na posiedzeniu zespołu przedstawiciel MEN, którym był urzędnik
zajmujący się na co dzień kwestią wykazu ekspertów, wyjaśnił, że w bazie jest obecnie ok. 8 tys. osób.
W jego opinii rzadko zdarza się, by dane ekspertów były nieaktualne. Pozostawienie zapisu o publikowaniu
danych o stanowiskach zajmowanych w ostatnich latach przez eksperta, jest niepotrzebne. Apelował
również o niewprowadzenie terminu, do którego ekspert musiałby zaktualizować swoje dane, ponieważ
wręcz utrudniłoby to funkcjonowanie bazy. Poza tym byłoby sztucznym zapisem bez wprowadzenia sankcji
za niedotrzymanie terminu. W opinii urzędnika MEN lepszym rozwiązaniem jest utrzymanie obecnego
zapisu „niezwłocznie”. Strona samorządowa przyjęła te wyjaśnienia ze zrozumieniem i zaopiniowała projekt
pozytywnie, jednak z zaznaczeniem, by w przyszłości do tej kwestii powrócić.

Infrastruktura, rozwój lokalny, polityka regionalna i środowisko
Styczniowe posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki
Regionalnej oraz Środowiska KWRiST
21 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki
Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
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Obrady dotyczyły:
 projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka
szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci
związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za
wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie
poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia
kierowców – projekt uzgodniony; uwzględniono uwagi ZPP;
 projektu ustawy o dostępności – projekt ten wciąż jest w trakcie konsultacji i uzgodnień – trwa
analiza uwag przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; prawdopodobnie w lutym pojawi się kolejny
projekt, który trafi ponownie pod obrady Zespołu;
 projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw – opiniowanie projektu przeniesiono na spotkanie Strony Samorządowej KWRiST;
 nowej wersji projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardów
dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania
i wyposażenia
technicznego
budynku
oraz
lokalizacji
przedsięwzięć
realizowanych
z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat – projekt uzgodniony, nowa wersja
uwzględnia uwagi przedstawione przez ZPP.
W ramach spraw różnych przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP przypomniał zgłaszaną wcześniej
kwestię ustawy o transporcie kolejowym – w wyniku zmiany tego aktu w 2016 roku wiele gmin traci środki
z podatku od nieruchomości. Na podstawie dyskusji został przedstawiony wniosek o zorganizowanie
wspólnego posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury oraz Zespołu ds. Finansów w celu rozwiązania
problemu.

Ochrona zdrowia i polityka społeczna
Styczniowe posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
15 stycznia 2019 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej oraz osób związanych z KWRiST.
Obrady Zespołu rozpoczęły się od dyskusji nad potrzebą pilnej nowelizacji ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmarłych, w szczególności w zakresie zmian przepisów dotyczących budowy kolumbarium.
Dyrektor Departamentu Ochrony Higieny i Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego, poinformował,
iż planowane jest kompleksowe rozwiązanie w niniejszym zakresie oraz, że projekt ustawy jest już gotowy
i trafił do Ministerstwa Zdrowia. Projekty zostały wpisane do prac legislacyjnych rządu na II kwartał br.
Kolejnym przedmiotem obrad Zespołu był projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu
pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca, który został
zaopiniowany pozytywnie i uzgodniony.
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Zespół zajął się również projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Raka
Płuc, który w związku z potrzebą uzupełnienia wyjaśnień dotyczących refundacji kosztów wprowadzenia
danych do rejestru, został on zaopiniowany obiegowo.
Następnie odbyła się burzliwa dyskusja dotycząca projektu ustawy o dostępności. Projekt ten został
wstępnie omówiony, gdyż jest w trakcie konsultacji i uzgodnień międzyresortowych. Ponownie wróci do
zaopiniowania w lutym. Ustalono, iż strona samorządowa zostanie zaproszona na konferencję
uzgodnieniową.
Przedmiotem obrad były także projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz w sprawie ramowych procedur przyjmowania,
obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa
medycznego przez dyspozytora medycznego, które wróciły na lutowe posiedzenie Zespołu.
Zespół pochylił się także nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który
został zaopiniowany negatywnie, z uwagi na fakt niedoszacowania środków finansowych. Strona
samorządowa poruszyła problem finansowania 6-dniowego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek.
Ponadto Zespół pracował nad projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów państwowej inspekcji sanitarnej uprawnień
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, który został uzgodniony oraz projektem
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa
medycznego. Projekt ten zostanie zaopiniowany w trybie obiegowym do 21 stycznia 2019 r. Jednocześnie
ustalono, że w przypadku pozytywnej rekomendacji Zespołu, resort zwróci się do KWRiST o wyrażenie
zgody na zaopiniowanie projektu przez Komisję w trybie obiegowym.

Lutowe posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
13 lutego 2019 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej oraz osób związanych z KWRiST.
Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia spraw różnych, na które składały się: kwestia środków
finansowych na gabinety stomatologiczne oraz kwestia świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach
systemu dentobusów. W tym punkcie omówiono głównie raporty z wykonania niniejszych programów.
Zespół pochylił się również nad wnioskiem Związku Powiatów Polskich w kwestii decyzji ZUS w odniesieniu
do podmiotów leczniczych. ZPP zaapelował do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie inicjatywy ustawodawczej
w tej sprawie. Zmiana przepisów poprawiłaby sytuację podmiotów leczniczych, należących do sektora
finansów publicznych. Przedstawiciel MRPiPS stwierdził, że abolicja to wielka rzadkość w systemie
ubezpieczeń, głównie związana z restrukturyzacją. Kontrole szpitali przez wiele lat nie wykazywały
nieprawidłowości, a kolejna kontrola o tym samym zakresie wykazała je i pociągnęła za sobą konieczność
zapłaty składek wiele lat wstecz. Teraz szpitale są w trudnej sytuacji- gdyby wiedziały wcześniej
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o konieczności uiszczania składek, inaczej wyglądałyby ich rozmowy np. z Ministerstwem Zdrowia. Szpitale
są jednostkami sektora finansów publicznych i teraz mają ogromne problemy finansowe, ponieważ kilka lat
temu zaufały kontrolerom ZUS.
Przedstawiciel Związku Miast Polskich wniósł o przekazanie stanu prac nad ustawą o diagnostyce
laboratoryjnej oraz podniósł kwestię powrotu do rozwiązania umożliwiającego współfinansowanie przez
NFZ samorządowych programów zdrowotnych.
Przedmiotem obrad były: rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur
przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów
ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków
odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych
z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – wszystkie wymienione projekty otrzymały
opinie pozytywną Zespołu.
Następnie Zespół zajął się projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą. Projekt ten obecnie znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Ustalono, że jeśli
projekt trafi do końca lutego br. do Zespołu, to za zgodą KWRiST może być zaopiniowany wiążąco na
marcowym posiedzeniu Zespołu.
Kolejno Zespół rozpatrzył łącznie trzy projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia. Rozporządzenia Ministra
Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawę kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania
zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań
lekarskich, niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawnienia danego sportu przez
dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
i rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przedstawiciel ZPP zgłosił propozycję, by dzieci
uczęszczające do szkoły podstawowej i uprawiające sport amatorski mogły korzystać z zaproponowanych
rozwiązań; jednak starsza młodzież, uprawiająca sport wyczynowo musiała być badana przez lekarzy
medycyny sportowej. Ostatecznie projekty zostaną zaopiniowane w trybie obiegowym.
W końcowym punkcie posiedzenia przedstawione zostały następujące projekty rozporządzeń: projekt
rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, projekt
rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia szpitalnego, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz projekt
rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu rehabilitacji leczniczej. Wszystkie te projekty związane są z zapewnieniem gwarancji jakości
i ciągłości świadczeń gwarantowanych z zakresu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji udzielanych świadcze-
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niobiorcy z nowotworem piersi. Przedstawicielka ZPP podniosła problem, że proponowana zmiana
spowoduje zmniejszenie dostępności świadczeń, skoro dziś świadczenia wykonuje 250 podmiotów,
a według projektodawców docelowo będzie ich około 60. W związku z tym należy również zmienić OSR –
wykazać oddziaływanie projektowanych zmian na funkcjonujące dzisiaj 250 podmiotów, które sprawozdają
realizację świadczeń. Podniesiona została także propozycja, by liczbę wykonanych procedur w danym
szpitalu powiązać również z doświadczeniem lekarza - operatora. Ostatecznie Zespół ustalił, że wszystkie
projekty zostaną przekazane w ostatecznej wersji na marcowe posiedzenie Zespołu.

54

www.zpp.pl

Dodatkowe działania wspierające powiaty

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 konsultacyjno-badawcze w JST
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 wnioskiem o przekazanie ich do odpowiedniej komórki merytorycznej z prośbą o analizę i opinię.
W konsekwencji tych działań 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 sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich przeprowadził
10 różnego rodzaju prac konsultacyjno-badawczych.
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W okresie sprawozdawczym zebrano uwagi do następujących projektów:
 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo zamówień publicznych;
 nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów
wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania
i skreślania ekspertów z listy;
 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.;
 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji
informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, propagujących ideę powszechnego spisu rolnego
w 2020 r.
 rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia, nagród i dodatków za wykonywanie czynności
związanych z powszechnym spisem rolnym w 2020 r.
 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia szpitalnego;
 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
rehabilitacji leczniczej;
 ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ponadto, w okresie sprawozdawczym, Związek Powiatów Polskich przeprowadził nabór do grupy roboczej
ds. wypracowania rozwiązań prawnych i finansowych w zakresie funkcjonowania interwencji kryzysowej.
Jest to zadanie własne powiatu. Z informacji otrzymanych od poszczególnych członków Związku wynika,
że jest ono realizowane w poszczególnych powiatach według różnych standardów. Ponadto konieczne jest
znalezienie instrumentów wspierających finansowanie tego zadania.
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Działalność doradcza i informacyjna
W ramach tytułowych działań Związek Powiatów Polskich w okresie sprawozdawczym organizował lub
współorganizował różnego rodzaju konferencje i sympozja głównie o charakterze ogólnopolskim.
Wychodząc naprzeciw sygnałom płynącym z powiatów i miast na prawach powiatu Związek przeprowadził
także szereg warsztatów i szkoleń dedykowanych pracownikom samorządowym.
Kolejnym ważnym aspektem wspierania samorządów terytorialnych są przygotowywane przez ekspertów
ZPP różnego rodzaju publikacje, a także artykuły prasowe – niejednokrotnie o charakterze
konsultacyjno-doradczym, jakie publikowane są na portalu informacyjnym Dziennik Warto Wiedzieć.
Precyzyjniej informacje o wszystkich ww. działaniach opisano w dalszej części przedmiotowego
podrozdziału.

Konferencje z udziałem ZPP
W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich w zróżnicowanej formie angażował się
w realizację różnego rodzaju konferencji. Wybrane z nich wymieniono w dalszej części sprawozdania.

Konferencja poświęcona energii
21 stycznia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie odbył się II Kongres Energetyki Lokalnej.
Poziom uzależnienia społeczeństwa od energii elektrycznej jest obecnie tak duży, że już dwugodzinna
przerwa w jego dostawie powoduje różne zagrożenia. Aby temu zapobiec, trzeba zapewnić dostęp do
alternatywnych źródeł energii. Zadaniem tym mógłby zająć się samorząd terytorialny na poziomie powiatu.
Aby tak się stało, potrzeba zmian w prawie. Nad rozwiązaniami pracują naukowcy z Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy ze Związkiem Powiatów
Polskich.
Właśnie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizował
II edycję Kongresu Energetyki Lokalnej. W jego trakcie rozmawiano o energetyce lokalnej m.in.
z perspektywy administracji publicznej.
– Cieszę się, że miejscem refleksji dla tak ważnego tematu jest Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Dlaczego? Dlatego, że jako uczelnia wyższa chcemy się wpisać i wpisujemy się w tematy
ważne dla społeczeństwa, dla człowieka i dla państwa. Jesteśmy uniwersytetem wieloprofilowym, zatem
przy każdym temacie, również temacie dotyczącym energetyki, energii odnawialnej mamy narzędzia
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i zaplecze intelektualne, które w sposób kompleksowy mogą otoczyć kwestie nas interesujące. – mówił
prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW.
Jego Magnificencja podkreślał samorządów rolę w rozwoju kraju. – Cieszę się, że temat energetyki
łączymy z samorządami, łączymy z lokalnym działaniem.
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego dr hab. Irena Lipowicz, prof.
UKSW zwracała uwagę na to jak zmieniło się pojęcie bezpieczeństwa. Ono nie oznacza już tylko sił
zbrojnych. Oznacza bezpieczeństwo obywateli.

Profesor Irena Lipowicz mówiła także o tym, że samorządy terytorialne zajmują się ochroną słabszych
i odwracaniem niebezpieczeństw. To np. usuwanie skutków klęsk żywiołowych, epidemii. Jak podawała,
obecnie uzależnienie od energii elektrycznej jest już na tak wysokim poziomie, że wystarczą dwie godziny,
aby w różnych wymiarach – inaczej w wielkim mieście, inaczej w gminie – odczuć skutki. Czy dotyczy to
także ochrony osób słabszych? Wystarczy spojrzeć na osoby chore korzystające z respiratora, czy na
noworodki. – podawała.
Obecny stan prawny nie jest wystarczający, aby mógł skutecznie przeciwdziałać sytuacjom zagrożenia. Nie
przewiduje wystarczających scenariuszy kryzysowych, które mogą się pojawić. Pracownicy UKSW mają
pomysł, jak poprawić sytuację. Rozwiązaniem mogą być centra bezpieczeństwa energetycznego.
Optymalnie, w ich ocenie powinny zostać zlokalizowane w siedzibach powiatów. Mobilna jednostka solarna
mogłaby być źródłem energii. Zdaniem prof. Ireny Lipowicz, powiat z centrum kryzysowym sprawia, że
sytuacja braku prądu na początkowym etapie zostaje rozwiązana.
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Podobnego zdania jest Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, który
podczas konferencji omówił szersze spojrzenie na ewolucję zadań samorządu terytorialnego. Jak
podkreślał, zadania samorządu polegają na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności. A potrzeby te
zmieniają się. Część z nich przestaje być rozwiązywana na poziomie wspólnotowym, bo okazuje się, że
każdy indywidualnie umie się z nimi zająć. Część zaś zaczyna przerastać możliwości poszczególnych osób
i muszą one przejść na poziom zaspokajania potrzeb wspólnotowych. Wobec pewnych wyzwań
mieszkańcy staja się bezbronni.
Dyrektor zwracał uwagę jakim wyzwaniem jest obecnie brak prądu, choćby w budynkach mieszkalnych.
Sytuacja, w ramach postępu technologicznego, zmieniła się. To, co jeszcze 25 lat temu było możliwe do
samodzielnego rozwiązania, dziś wymaga rozwiązań wspólnotowych. Uzależnienie od prądu jest dziś
bardzo duże. Obejmuje dostęp do wody, czy działanie wentylacji.
Rozwój techniki sprawia, że nie jesteśmy zdani tylko na centralne rozwiązania, ale wystarczy zająć się nimi
na szczeblu terytorialnym. Tak może być z zaopatrzeniem w energię elektryczną. Można, jak podawał
Grzegorz Kubalski, na gruncie polskim zastanawiać się, który poziom samorządu może się tym zająć.
W ocenie prelegenta jest to powiat, gdyż na jego poziomie zaspokajanych jest wiele potrzeb mieszkańców.
Aby powiat mógł zająć się bezpieczeństwem energetycznym, konieczne są zmiany prawne. A to dlatego,
że w przeciwieństwie do gminy, powiat może wykonywać tylko te zadania, które są mu przepisane aktami
prawa.
Katarzyna Szwed-Lipińska reprezentująca Urząd Regulacji Energetyki wskazywała na to, że odnawialne
źródła energii są szansą rozwoju społeczeństw lokalnych. W jej ocenie, nie da się odciąć od energii
odnawialnej. Wprowadzono wiele udogodnień legislacyjnych dla prosumentów. Jednakże przepisy nie są
doskonałe. Przykładowo pojawia się ustawowa definicja klastra energetycznego, ale w dalszych przepisach
nie ma już do niej nawiązania.
O tym, że kwestie klastrów trzeba uregulować mówił także dr Mariusz Szyrski z UKSW.
Konferencja była okazją do zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie wytwarzania energii z OZE
w gminie. Mówił o tym Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Tłumaczył, że to położenie gminy Kobylnica dało szansę na
wykorzystanie energii wiatrowej. Z alternatywnych źródeł energii korzystają nie tylko budynki użyteczności
publicznej, ale także indywidualni mieszkańcy gminy.
Wydarzenie było objęte patronatem Związku Powiatów Polskich.
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Warsztaty i szkolenia regionalne
Kolejnym obszarem aktywności Związku Powiatów Polskich jest świadczenie na rzecz
członkowskich samorządów usług doradczych i szkoleniowych. Odbywa się to m.in. poprzez
prowadzenie różnego rodzaju warsztatów i szkoleń.

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich realizował bezpłatne
szkolenia dla pracowników samorządowych. Były to szkolenia dotyczące
tematyki „Dokumenty publiczne bez tajemnic”, modelu GIS, partnerstwa publicznoprywatnego oraz zarządzania oświatą.
Sumarycznie było to 11 dni szkoleniowych.

Na mapie przedstawiono miejsca, w których odbywały się szkolenia lub warsztaty
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W dalszej części tematycznie przedstawiono szczegółowe informacje o warsztatach szkoleniowych
zrealizowanych przez ZPP w okresie sprawozdawczym.

Dokumenty publiczne bez tajemnic
Finalizowane są prace nad ustawą o dokumentach publicznych, która wejdzie w życie po upływie
6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Nakłada ona na funkcjonariuszy publicznych prawny obowiązek korzystania
z Rejestru Dokumentów Publicznych oraz kontroli autentyczności dokumentów publicznych w zakresie
pierwszego stopnia weryfikacji (w niektórych sytuacjach – również drugiego). Rozwiązania takie pociągają
za sobą konieczność przygotowania urzędników do nowych rozwiązań, również w zakresie znajomości
zabezpieczeń dokumentów publicznych.
W związku z powyższym Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Polską Wytwórnią Papierów
Wartościowych oraz zaangażowaniu powiatów zorganizował bezpłatne szkolenia, których głównym celem
było przekazanie uczestnikom teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie skutecznej
weryfikacji dokumentów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Szkolenie miały także przygotować
uczestników do sprawnej oceny autentyczności dokumentu identyfikacyjnego – dowodu osobistego,
paszportu oraz dokumentu komunikacyjnego – prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego.
W okresie sprawozdawczym szkolenie odbyło się: 4 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie
(woj. małopolskie) oraz 22 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie (woj. mazowieckie)
Szkolenie dedykowane było Dyrektorom,
Powiatowych i Miast na prawach powiatu.

Naczelnikom

oraz

Kierownikom Wydziałów

Starostw

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia z umiejętności
rozpoznawania autentyczności polskich dokumentów identyfikacyjnych, które zostały wystawione przez
PWPW S.A. – podmiot legitymujący się akredytacjami Europejskiego Banku Centralnego oraz unikatowym
certyfikatem Intergraf udzielanym nielicznym producentom druków zabezpieczonych.

Szkolenia GIS
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były szkolenia związane z wdrażaniem projektu pod nazwą
„Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej
w zakresie obsługi danych przestrzennych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek administracji publicznej
w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych.
Realizacja szkoleń opiera się na przeprowadzeniu warsztatów teoretyczno-praktycznych z wykorzystaniem
otwartego oprogramowania typu Open Source o nazwie QGIS.
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Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
https://ramowe.szkoleniagis.pl/rejestracja/
Realizacja projektu obejmuje obszar całego kraju – szkolenia były i są prowadzone w 7 miastach
wojewódzkich: Krakowie, Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Szczecinie.
Rozpoczęły się w lipcu 2018 roku i będą trwać do końca marca 2019 roku.
W okresie sprawozdawczym odbyły się one: 14-15 lutego, 19-20 lutego oraz 21-22 lutego 2019 r. we
Wrocławiu.
Dodatkowe informacje na temat szkoleń, w tym kontakt do organizatora, harmonogram oraz regulamin dla
uczestników, można znaleźć na stronie projektu: https://ramowe.szkoleniagis.pl/

Szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego
W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich informował o możliwości organizacji bezpłatnych
szkoleń z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Zasady budowania partnerstwa publiczno-prywatnego, procedura wyboru partnera prywatnego,
finansowanie przedsięwzięć – to tylko część tematów, które są poruszane podczas tych spotkań
regionalnych.
Celem warsztatów jest przybliżenie tematyki i procedur partnerstwa publiczno-prywatnego osobom, które
nie mają w tym zakresie doświadczenia a rozważają realizację inwestycji w formule PPP.
Spotkanie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych w JST czy jednostkach podległych, w tym
w szczególności dla decydentów i urzędników zajmujących się inwestycjami, pozyskiwaniem środków
unijnych, zamówieniami publicznymi, obsługą prawną.
Do udziału zapraszają: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz konsorcjum Związku Miast Polskich
i Związku Powiatów Polskich.
Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce – wizyta studyjna
21 lutego 2019 r. odbyła się wizyta studyjna w Nowym Sączu. W jej trakcie zaprezentowany został model
budowy budynku publicznego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie Sądu
Rejonowego w Nowym Sączu.
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Nowoczesny, wysokojakościowy budynek, wzniesiony i zarządzany przez wyspecjalizowaną firmę,
użytkowany jest na co dzień przez pracowników i petentów sądu - taki model można zastosować dla
nowych przedszkoli, szkół, budynków administracyjnych itp.
Gospodarze wizyty – strona publiczna i prywatna – podzielili się swoimi doświadczeniami z etapu
planowania i przygotowania procedury, przeprowadzenia wyboru wykonawcy oraz z bieżącego etapu
wykonywania umowy.
Organizatorem spotkania było konsorcjum: Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich –
partnerzy w projekcie „Rozwój PPP w Polsce". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Grupa Wymiany Doświadczeń z zakresu zarządzania oświatą
Prezentacja węzłowych problemów zarządzania oświatą, analiza porównawcza oświatowych wskaźników
organizacji w powiatach uczestniczących w GWD, przedstawienie koncepcji „Modelu doradztwa dla JST”
oraz wypracowanie propozycji do tworzenia systemu doradztwa w oparciu o założenia modelu doradztwa
prezentowanego przez ekspertów - to tematyka poruszana podczas dwudniowego spotkania Grupy
Wymiany Doświadczeń z zakresu zarządzania sektorem oświaty.
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Spotkanie odbyło się 31 stycznia – 1 lutego 2019 r. na terenie Powiatu Bocheńskiego (woj. małopolskie).
Udział w nim wzięli samorządowcy z powiatów: bocheńskiego, gorlickiego, łańcuckiego, kieleckiego
i nowotarskiego.
Spotkanie odbyło się w ramach wdrażanego projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego
w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” – II etap.
Jego realizatorami są Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Związek Miast Polskich przy współpracy ze
Związkiem Powiatów Polskich.
Głównym celem ww. projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu
wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, wiedza
w zakresie wykorzystanie ICT, umiejętność posługiwania się językami obcymi), kreatywność,
innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia
się, umiejętność pracy zespołowej, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod
zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
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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 sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich upowszechniał
jedną publikację.

Wydawnictwo to przedstawione zostało poniżej.

Kreowanie wizerunku współczesnego samorządowca
O wizerunek powinni troszczyć się wszyscy… także, a może
i przede wszystkim radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci
i starostowie. Każdy samorządowiec powinien pracować nad
dobrym postrzeganiem siebie, starannie prezentując swój wygląd,
zachowanie czy też budując odpowiednie relacje z otoczeniem.
Dbanie i inwestowanie w poszczególne elementy wizerunku
pozwala na budowanie lepszych relacji z mieszkańcami,
pracownikami urzędów oraz instytucjami i partnerami
zewnętrznymi. Dzięki temu społeczność lokalna zyskuje poczucie,
że posiada dobrego samorządowca – lidera, zaś lider – że ma
potrzebne narzędzia do jak najlepszego działania w imieniu i dla
dobra mieszkańców.
Temat wizerunku i jego kreowania jest tak szeroki, że nie da się
go zamknąć w jednej książce. Mając to na względzie, w wydanej
przez Związek Powiatów Polskich publikacji skupiono się na
potrzebie przedstawienia kilku ważniejszych zasad, których
przestrzeganie
jest
nieodzowne
w
codziennej
pracy
samorządowców.
W poradniku zaprezentowane zostały praktyczne i sprawdzone informacje, ciekawostki, cytaty, skrojone na
miarę porady dotyczące kreowania wizerunku, stosowania zasad savoir-vivre’u, komunikacji werbalnej
i niewerbalnej, aktywności w mediach. Przedstawiono sztukę budowania i utrzymywania relacji, przybliżono
tajniki dotyczące public relations.
Autorami byli pracownicy Biura ZPP: Dawid Kulpa, Alicja Cisowska i Ewelina Kocemba.
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Publikacje, wydawane przez Związek Powiatów Polskich, można bezpłatnie
pobierać ze strony www.zpp.pl, zakładka „Polecane wydawnictwa”.

Dziennik Warto Wiedzieć
Związek Powiatów Polskich jest wydawcą bezpłatnego internetowego portalu informacyjnego
Dziennik Warto Wiedzieć, który zlokalizowany jest pod adresem www.wartowiedziec.pl

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

W okresie sprawozdawczym pracownicy Biura ZPP (zarazem redaktorzy
Dziennika) opublikowali ponad 550 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 pomocy samorządom terytorialnym.
Istotniejsze działania podejmowane przez ZPP zestawiono w poniższych podrozdziałach.

Współpraca z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju
1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się
właścicielami gruntów z mocy prawa. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało do pobrania wzory
dokumentów i informacje o terminach. Dostępne są one na stronie informacyjnej „Grunt to własność”.
Na stronach resortu udostępniono m.in.:
 Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego
 Wzór zaświadczenia o przekształceniu
 Oświadczenie przedsiębiorcy, że nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności
gospodarczej
 Wniosek o wydanie zaświadczenia (4 miesiące)
 Wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony szczególną potrzebą
 Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
Informacje tam zamieszczone dotyczą również formalności, opłat, bonifikat, a także korzyści. Zawierają
podstawy prawne oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Związek Powiatów Polskich informował o tym fakcie powiaty i miasta na prawach powiatu, a także
promował materiały z tym związane.
Ponadto podjęte zostały działania zmierzające do upowszechnienia informacji z zakresu wdrożenia
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 i poz. 2540)
poprzez organizację specjalnego spotkania temu dedykowanego.
Spotkanie to zaplanowano na 8 marca 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie.

Współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji
Ministerstwo Cyfryzacji, kontynuując swoje działania w zakresie nowych technologii – w szczególności
sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy – rozpoczęło prace w celu stworzenia polskiej mapy innowacji.
Mapa będzie odzwierciedlać funkcjonujące zastosowania nowych technologii w jednostkach samorządu
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terytorialnego, jednostkach naukowych, podmiotach administracji centralnej i docelowo także w podmiotach
prywatnych.
Celem badania jest zdobycie wiedzy na temat projektów z zakresu sztucznej inteligencji (AI) oraz Internetu
rzeczy (IoT). Na podstawie zebranych danych, powstanie polska interaktywna mapa innowacji, która
umożliwi szybkie dotarcie do informacji, które obecnie są rozproszone i trudno dostępne.
Stworzenie mapy w ocenie resortu cyfryzacji przynieść ma ze sobą wiele korzyści zarówno dla podmiotów,
których projekty znajdą się w bazie danych, jak i dla odbiorcy tych informacji, czyli strony rządowej, która
zyska wiedzę na temat podejmowanych działań.
Wśród korzyści stworzenia takiej mapy resort wymienia:
 promocję miasta/regionu/badań naukowych,
 możliwość zdobycia nowych inwestorów,
 możliwość nawiązania współpracy z innymi podmiotami w zakresie wykorzystania nowych
technologii,
 możliwość nawiązania współpracy ze stroną rządową.
W pierwszej kolejności Ministerstwo Cyfryzacji chce zebrać informacje na temat działań jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie nowych technologii.
W związku z powyższym Minister Cyfryzacji – za pośrednictwem Związku Powiatów Polskich – zwrócił się
do JST z prośbą o wypełnienie specjalnie w tym celu przygotowanej ankiety w terminie do 8 marca br.
Ankieta jest dostępna tutaj: https://www.webankieta.pl/ankieta/392581/mapa-innowacji.html

Współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych
12 grudnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dokumentach publicznych. Nakłada ona na
funkcjonariuszy publicznych prawny obowiązek korzystania z Rejestru Dokumentów Publicznych oraz
kontroli autentyczności dokumentów publicznych w zakresie pierwszego stopnia weryfikacji (w niektórych
sytuacjach – również drugiego). Rozwiązania takie pociągają za sobą konieczność przygotowania
urzędników do nowych rozwiązań, również w zakresie znajomości zabezpieczeń dokumentów publicznych.
W związku z powyższym Związek Powiatów Polskich nawiązał współpracę z Polską Wytwórnią Papierów
Wartościowych, której efektem jest realizacja cyklu bezpłatnych szkoleń dla pracowników samorządowych.
Więcej szczegółów o miejscach i terminach szkoleń w dziale „Warsztaty i szkolenia regionalne”.
Dodatkowym atutem – poza pozyskaniem wiedzy – jest to, że wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują
zaświadczenie ukończenia szkolenia z umiejętności rozpoznawania autentyczności polskich dokumentów
identyfikacyjnych, które wystawiane jest przez PWPW S.A. – podmiot legitymujący się akredytacjami
Europejskiego Banku Centralnego oraz unikatowym certyfikatem Intergraf udzielanym nielicznym
producentom druków zabezpieczonych.
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Współpraca z powiatami
Powiat Hrubieszowski, Powiat Kościerski, Powiat Sokólski oraz Powiat Zamojski – nowymi
członkami ZPP
W okresie sprawozdawczym do Związku Powiatów Polskich dołączyli czterej nowi członkowie.
Ich rozmieszenie geograficzne przedstawiono poniżej.

Partnerstwo publiczno-prywatne na Konwentach
W związku z wdrażanym przez Związek Powiatów Polskich projektem zatytułowanym „Rozwój partnerstwa
publiczno-prywatnego w Polsce” wszystkim Przewodniczącym Konwentów Powiatów zaproponowana
została organizacja jednodniowego szkolenia dotyczącego tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego.
Szkolenia mają przyczynić się do podniesienia wiedzy, a także praktycznych umiejętności wśród
przedstawicieli administracji samorządowej w zakresie realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego, a także mają na celu, w dalszej perspektywie, wzrost liczby przedsięwzięć
realizowanych w tej formule w Polsce.
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Związek, w ramach środków projektowych, zapewnia trenera, materiały szkoleniowe, a także opłaca
catering w danym dniu oraz wynajem sali.
W szkoleniu mogą brać udział nie tylko starostowie, ale także zainteresowani tą tematyką pracownicy
samorządowi.
Zainteresowani mogą zgłaszać propozycje terminów i miejsc najbliższych posiedzeń Konwentu wraz ze
wskazaniem osoby do kontaktu organizacyjnego pisząc na adres e-mail: szkolenia@zpp.pl. Osobą do
kontaktu organizacyjnego ze strony ZPP jest Tomasz Smaś, tel. 18 477 86 09.

Współpraca patronacka
Związek Powiatów Polskich jest poszukiwanym przez wiele podmiotów partnerem do realizacji różnych
przedsięwzięć. Przejawia się to m.in. w występowaniu, przez różnego typu organizacje, o objęcie
patronatem wydarzeń. Także Dziennik Warto Wiedzieć cieszy się powodzeniem wśród organizatorów
różnego rodzaju działań, którzy występują o patronat.

W okresie sprawozdawczym Związek objął patronaty nad jedenastoma,
natomiast Dziennik Warto Wiedzieć nad sześcioma wydarzeniami.

Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Związek Powiatów Polskich przedstawia
poniżej zamieszczona tabela (kolejność chronologiczna).

Lp.

Instytucja wnioskująca

1

Zarząd Główny Związku
Ochotniczych Straży
Pożarnych RP

2

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.

70

Rodzaj
wydarzenia

Termin i miejsce

Konkurs

III edycja Ogólnopolskiego
Konkursu na Najlepsze Inicjatywy
dla Społeczności Lokalnych
z Udziałem OSP i Samorządów
FLORIANY

od 1 grudnia 2018 r.
do 20 maja 2019 r.,
cała Polska

Akcja
edukacyjna

Wielka mapa Polski

styczeń – czerwiec
2019 r.,
cała Polska

3

Targi Kielce S.A.

Targi

4

Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
Powiatowych i Miejskich
Ośrodków Pomocy
rodzinie "CENTRUM"

Forum

www.zpp.pl

Temat

XXII Międzynarodowe Targi
Energetyki i Elektrotechniki ENEX
oraz XVII Targi Odnawialnych
Źródeł Energii
XIV Ogólnopolskie Forum
Powiatowych Centrów Pomocy
Rodzinie i Miejskich Ośrodków
Pomocy Rodzinie pn. "Zawsze
z Rodziną"

27-28 lutego 2019 r.,
Kielce

31 marca – 3 kwietnia
2019 r., Ciechocinek

Dodatkowe działania wspierające powiaty

5
6
7
8
9
10
11

Zespół Doradców
Gospodarczych TOR
Krajowa Izba
Gospodarki
Nieruchomościami
Polski Instytut Rozwoju
Biznesu
INFOR Biznes
Sp. z o. o.
Warszawska Izba
Gospodarcza
Polska Agencja
Przedsiębiorczości
Miasto Konin

Kongres

Kongres Technologii Miejskich

10 kwietnia 2019 r.,
Warszawa

Konkurs

III edycja Konkursu "Inwestycja
roku"

11 kwietnia 2019 r.,
Lądek Zdrój

"Nowe wyzwania w administracji
publicznej”
Ogólnopolski Kongres Perły
Samorządu 2019
III Kongres Gospodarczy Europy
Centralnej i Wschodniej
VII Polskiego Kongresu
Przedsiębiorczości
XV Mistrzostwa Polski
Samorządowców w Tenisie
Ziemnym

15 maja 2019 r.,
Warszawa
23-24 maja 2019 r.,
Gdynia
29-31 maja 2019 r.,
Nadarzyn
24-25 października,
2019 r., Olsztyn

Konferencja
Kongres
Kongres
Kongres
Turniej

28-30 czerwca
2019 r., Konin

Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Dziennik Warto Wiedzieć, przedstawia
poniżej zamieszczona tabela.

Lp.

1

2
3
4
5

6

Instytucja wnioskująca
Zarząd Główny Związku
Ochotniczych Straży
Pożarnych
Rzeczypospolitej
Polskiej
Zespół Doradców
Gospodarczych
TOR Sp. z o.o.
Polski Instytut Rozwoju
Biznesu sp. z o.o.
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Polska Agencja
Przedsiębiorczości
Porozumienie na Rzecz
POZP, Instytut
Psychiatrii i Neurologii,
Fundacja eFkropka

Rodzaj
wydarzenia

Temat

Termin i miejsce

Konkurs

III edycja Ogólnopolskiego
Konkursu na Najlepsze Inicjatywy
dla Społeczności Lokalnych
z Udziałem OSP i Samorządów
FLORIANY

od 1 grudnia 2018 r.
do 20 maja 2019 r.,
cała Polska

Kongres

Kongres Technologii Miejskich

10 kwietnia 2019 r.,
Warszawa

Konferencja

"Nowe wyzwania w administracji
publicznej"

Akcja
społeczna

"Wielka mapa Polski"

Kongres

VII Kongres Rozwoju
Przedsiębiorczości

Kongres

II Kongres Zdrowia Psychicznego

15 maja 2019 r.,
Warszawa
Styczeń-czerwiec
2019 r., cała Polska
24-25 października
2019 r., Olsztyn
3 czerwca 2019 r.,
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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Odznaczenia, konkursy i rankingi
Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2018
W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich ogłosił wyniki rywalizacji w ramach prowadzonego
Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2018
Poniżej przedstawiamy listę laureatów w podziale na poszczególne rodzaje jednostek samorządu
terytorialnego:
Powiaty do 60 tys. mieszkańców
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Powiat Augustowski – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2018
Powiat Elbląski
Powiat Świdwiński
Powiat Przasnyski
Powiat Łobeski
Powiat Wałecki
Powiat Lubański
Powiat Hajnowski
Powiat Bielski (woj. podlaskie)
Powiat Drawski

Powiaty do 120 tys. mieszkańców
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Powiat Tomaszowski (woj. lubelskie) – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2018
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Powiat Niżański
Powiat Ostródzki
Powiat Toruński
Powiat Słupski
Powiat Piotrkowski
Powiat Świecki
Powiat Chojnicki
Powiat Lęborski
Powiat Malborski
Powiat Jędrzejowski
Powiat Ostrowski
Powiat Szczecinecki
Powiat Ciechanowski
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Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Powiat Kartuski – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2018
Powiat Poznański
Powiat Kielecki
Powiat Bielski (woj. śląskie)
Powiat Wodzisławski
Powiat Cieszyński
Powiat Żywiecki
Powiat Myślenicki
Powiat Wejherowski
Powiat Chrzanowski

Miasta na prawach powiatu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nowy Sącz – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2018
Rzeszów
Legnica
Dąbrowa Górnicza
Jelenia Góra
Piotrków Trybunalski
Słupsk
Tarnów
Kalisz
Częstochowa

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miasto Płońsk – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2018
Miasto Bolesławiec
Miasto Czechowice-Dziedzice
Miasto Biłgoraj
Miasto Sochaczew
Miasto Barcin
Miasto Stronie Śląskie
Miasto Lądek-Zdrój
Miasto Siewierz
Miasto Polanica-Zdrój
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Gminy wiejskie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gmina Chełmiec – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2018
Gmina Wielka Wieś
Gmina Tomaszów Lubelski
Gmina Kobylnica
Gmina Korzenna
Gmina Ustka
Gmina Zabierzów
Gmina Ruda-Huta
Gmina Limanowa
Gmina Gołcza

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek
Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60
do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy
miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Oceniając rywali, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach
tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość
obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa
informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych
i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.
Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od
zrealizowanych działań.
Konkurencja ta jest jedyna w swoim rodzaju. Ranking jest bowiem aktualizowany na bieżąco przez
ekspertów w trybie on-line i trwa na okrągło – przez cały rok.
Dodatkowo lider rankingu na koniec roku otrzymuje prestiżowy tytuł: „Dobry Polski Samorząd”.

Super Powiat i Super Gmina za rok 2018
Jednym z dodatkowych tytułów jakie można zdobyć w ramach Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów
2018 prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich są: Super Powiat i Super Gmina za rok 2018.
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Lista laureatów w podziale na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:
Powiat Elbląski w kategorii: Powiaty do 60 tys. mieszkańców
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w kategorii: Powiaty do 120 tys. mieszkańców
Powiat Poznański w kategorii: Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców
Miasto Legnica w kategorii: Miasta na prawach powiatu
Miasto Bolesławiec ex aequo Miasto Stronie Śląskie w kategorii: Gminy miejskie i miejskowiejskie
 Gmina Ustka w kategorii: Gminy wiejskie






Tytuł Super Powiat i Super Gmina przyznawane są w sytuacji, w której dany samorząd uzyskał największy
procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w Rankingu prowadzonym przez ZPP.
To rodzaj uhonorowania "Mistrzów wśród samorządowych liderów".

Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości 2019
Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej
ogłosiła rozpoczęcie tegorocznej 13 edycji Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”.
Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot,
organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek
samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie
najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli
przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.
Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach, a Konkurs zostanie zorganizowany w dwóch etapach:
krajowym i europejskim.
W etapie europejskim jury przyznaje nagrodę oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. Wybiera również
najlepszy projekt ze wszystkich zgłoszonych przez uczestniczące w Konkursie kraje, za najbardziej twórczą
i inspirującą inicjatywę w dziedzinie propagowania przedsiębiorczości. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie
nagród nastąpi w listopadzie 2019 roku podczas Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME
Assembly 2019).
W etapie krajowym powołana w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Komisja oceniająca
wybierze dwa najlepsze projekty z dwóch różnych kategorii, które zostaną zgłoszone do etapu
europejskiego.

www.zpp.pl

75

Dodatkowe działania wspierające powiaty

Udział w tej inicjatywie stanowi dobrą okazję do promocji regionu, a także do nawiązania kontaktów na
szczeblu krajowym i europejskim.
Zgłoszenia należy przesyłać do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 10 maja 2019 r. na adres: Alina.Plecinska@mpit.gov.pl.
Związek Powiatów Polskich wsparł promocyjnie realizację tego Konkursu.

Floriany 2019
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej organizuje kolejną edycję
Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP
i Samorządów FLORIANY 2019.
Skierowany jest on do ochotniczych straży pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Konkurs ma
dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty
wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk
wokół wspólnych inicjatyw.
Podczas konkursu nagradzane są projekty w dwóch grupach - realizowane przez Ochotnicze Straże
Pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi
instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 roku.
Spośród nadesłanych inicjatyw, Kapituła Konkursowa wskaże nominowanych do nagrody FLORIANA
(Strażackiego OSCARA), a podczas Gali wręczenia statuetek ogłosi zwycięzców.
W III edycji FLORIANÓW można składać projekty w dwunastu kategoriach konkursowych, które
odzwierciedlają szerokie spectrum społecznej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych - od poprawy
bezpieczeństwa lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji, rozwój turystyki, ochronę środowiska,
edukację po aktywizowanie seniorów, czy dbanie o estetykę przestrzeni publicznej.
Po raz drugi kategorią specjalną (dwunastą) jest "Ratujemy i Uczymy Ratować", skierowana do strażaków
ochotników, która jest częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie realizowanego przez Fundację
WOŚP i Związek OSP RP jako partnera. Szczegóły dotyczące przystąpienia do Programu Edukacyjnego
"Ratujemy i Uczymy Ratować" oraz stosowne formularze znajdują się na stronie: http://floriany.pl/
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Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez Ochotniczą Straż Pożarną lub zespół
projektowy elektronicznego formularza zgłoszeniowego z regulaminem zamieszczonym na stronie
www.floriany.pl.
Kolejnym krokiem jest przesłanie dokumentacji konkursowej w terminie do 15 marca 2019 r. na adres:
Miesięcznik "Strażak", ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: "FLORIANY"
Wszelkie szczegóły, bieżące informacje, regulamin konkursu oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy
znajdują się na stronie internetowej www.floriany.pl w zakładce KONKURS.
Związek Powiatów Polskich wsparł promocyjnie realizację tego Konkursu.
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Efekty realizowanych projektów
Jednym z obszarów działalności Związku Powiatów Polskich są projekty, na które ZPP pozyskuje środki
z innych źródeł niż składki członkowskie. Dzięki realizacji projektów Związek może w większym wymiarze
wspierać samorządy, szczególnie powiatowe, w doskonaleniu profesjonalnego świadczenia usług
publicznych. Dzięki temu stale zwiększa się liczba starostw powiatowych i miast na prawach powiatu, które
skutecznie i profesjonalnie świadczą usługi publiczne.
Cechą wspólną wszystkich projektów jest to, iż są one zgodne z celami statutowymi Związku Powiatów
Polskich. Każdy projekt jest skierowany przede wszystkim do samorządów terytorialnych – w pierwszej
kolejności do powiatów i miast na prawach powiatu, ale także do współpracujących ze Związkiem gmin.
Projekty dotyczą zagadnień istotnych dla powiatów, wspierając je w rozwiązywaniu lokalnych problemów
i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a więc głównych celów Związku.
Dzięki sięganiu po środki i projekty finansowane z funduszy europejskich, możliwe jest poszerzanie
potencjału i możliwości działania wspierającego pracę powiatów.
W okresie sprawozdawczym realizowano działania związane z trzema projektami.

System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP
Celem jest opracowanie wstępnej, a następnie wykonawczej koncepcji powszechnego systemu
monitorowania świadczenia usług publicznych.
Zadania planowane do realizacji przez ZPP w projekcie to:
 horyzontalna diagnoza potrzeb w zakresie monitoringu powiatowych usług publicznych,
 ocena istniejących systemów monitoringu powiatowych usług publicznych,
 identyfikacja potrzeb w zakresie konkretnych obszarów tematycznych powiązana z identyfikacją luk
informacyjnych,
 dobór przedstawicieli samorządu powiatowego do grup roboczych,
 konsultacje wstępnej koncepcji systemu monitorowania świadczenia usług publicznych,
 określenie wymaganej przez powiaty funkcjonalności interfejsu użytkownika,
 konsultacje koncepcji wykonawczej systemu monitorowania świadczenia usług publicznych,
 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.
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Projekt realizowany jest w partnerstwie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny
Urząd Statystyczny, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich oraz Związek
Powiatów Polskich.
Wdrażanie projektu potrwa do 31 marca 2019 roku.
Finansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.
W okresie sprawozdawczym trwały prace nad raportem końcowym – wykonawczą koncepcją SMUP.
W działania te włączeni byli przede wszystkim członkowie GMBUP – zarówno poprzez pisanie
poszczególnych rozdziałów, jak i ocenę i redagowanie rozdziałów napisanych przez inne osoby. Aktywnie
w tych pracach uczestniczyli również moderatorzy TGR odpowiadający za poszczególne zagadnienia
branżowe. Ekspert prawny TGR prowadził bieżące wsparcie prac dla wszystkich Tematycznych Grup
Roboczych.

Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
Celem projektu jest upowszechnienie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Działania
projektowe skupiają się na opracowaniu koncepcji rozwiązań dotyczących zdefiniowania standardów
procedur i analiz w zakresie rozwoju rynku PPP w Polsce oraz na systemowo ujętym wsparciu
podnoszenia kwalifikacji kadr zatrudnionych w administracji publicznej.
Adresatami działań projektowych są instytucje administracji rządowej i jednostki samorządu
terytorialnego.
Działania przewidziane w ramach projektu obejmują w szczególności:
 przygotowanie wzorów umów PPP, wytycznych w zakresie przygotowania projektów PPP,
przygotowania ofert,
 przygotowanie i upowszechnienie materiałów dotyczących „najlepszych praktyk” na podstawie
doświadczeń z realizacji projektów PPP,
 doskonalenie kompetencji kadr administracji publicznej,
 analizę stanu rozwoju rynku PPP w Polsce.
Ww. działania mają przyczynić się do podniesienia wiedzy, a także praktycznych umiejętności w zakresie
realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przedstawicieli administracji
centralnej i samorządowej, a także mają na celu, w dalszej perspektywie, wzrost liczby przedsięwzięć
realizowanych w tej formule w Polsce.
Grupę docelową projektu stanowią pracownicy jednostek administracji publicznej na szczeblu
centralnym i regionalnym, zajmujący się tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego i inwestycji oraz
osoby, które mogą lub będą się tą tematyką zajmować.

www.zpp.pl

79

Dodatkowe działania wspierające powiaty

Zadania realizowane w projekcie to:
 cykl szkoleń regionalnych,
 cykl szkoleń profilowanych,
 cykl warsztatów specjalistycznych,
 cykl krajowych wizyt studyjnych,
 cykl szkoleń zagranicznych,
 opracowanie standardów procedur/wytycznych w obszarze PPP,
 upowszechnianie przykładów najlepszych praktyk,
 opracowanie standardów postępowania w zakresie realizacji projektów partnerstwa publicznoprywatnego na podstawie udzielanego wsparcia,
 upowszechnianie wiedzy na temat PPP,
 analizy rynku PPP w Polsce.
Projekt realizowany jest w partnerstwie: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Konfederacja Lewiatan
z Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Związek Miast Polskich ze Związkiem
Powiatów Polskich.
Wdrażanie projektu potrwa do 31 listopada 2019 roku.
Finansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.
W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich rozesłał siódmy numer Biuletynu Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego. Trwają prace związane z ósmym numerem Biuletynu PPP. Ustalono terminy
kolejnych szkoleń z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego podczas Konwentów Powiatów. Odbędą
się one: 27 lutego 2019 r. w Wąbrzeźnie (woj. kujawsko-pomorskie); 28 lutego 2019 r. w Opocznie
(woj. łódzkie); 1 marca 2019 r. w Bielsku-Białej (woj. śląskie); 4 marca 2019 r. w Busko-Zdrój
(woj. świętokrzyskie); 6 marca 2019 r. w Lublinie (woj. lubelskie); 11 marca 2019 r. w Ostrzeszowie
(woj. wielkopolskie); 13 marca 2019 r. w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie) oraz 15 marca 2019 r.
w Przysusze (woj. mazowieckie).

Związek Powiatów Polskich kontynuuje swoją aktywność w analizie możliwości
pozyskania środków w ramach krajowych programów operacyjnych, a także
regionalnych – w obszarach akceptowanych przez Zarząd Związku Powiatów
Polskich.

80

www.zpp.pl

Dodatkowe działania wspierające powiaty

www.zpp.pl

81

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
Siedziba:
Pałac Kultury i Nauki, 27 piętro, 00-901 Warszawa,
Plac Defilad 1, skr. poczt. 7, tel. 22 656 63 34, fax 22 656 63 34
Adres do korespondencji:
33-300 Nowy Sącz, skr. poczt. 87
tel. 18 477 86 00, fax 22 477 86 11
e-mail: biuro@zpp.pl
www.zpp.pl

