Ogólnopolskie Forum
Sekretarzy i Dyrektorów Wydziałów Organizacyjnych

Warszawa, 12 marca 2019 r.

ZAPROSZENIE
Związek Powiatów Polskich
zaprasza na bezpłatne

Ogólnopolskie Forum
Sekretarzy i Dyrektorów Wydziałów Organizacyjnych
które odbędzie się 12 marca 2019 roku
w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 98
Podczas tego wydarzenia uczestniczy pozyskają wiedzę na temat tego jak skutki ostatnich zmian prawnych
w samorządowych ustawach ustrojowych przekładają się na funkcjonowanie starostw oraz urzędów miast
na prawach powiatu. Ponadto zapoznani zostaną z planowanymi zmianami prawnymi w zakresie obowiązku
zapewnienia dostępności cyfrowej i architektonicznej powiatów i miast na prawach powiatu. Dowiedzą się
także o aktualnych orzeczeniach sądów w zakresie dostępu do informacji publicznej. Przedstawiona zostanie
również tematyka związana z nadzorem wojewody nad samorządem w kontekście zasady proporcjonalności.
Nie zabraknie także wątku dotyczącego rozwijania kompetencji miękkich.
W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są
Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie:
https://zpp.pl/szkolenia
Na zgłoszenia oczekujemy do 5 marca br.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Andrzej Płonka

PROGRAM
Ogólnopolskie Forum
Sekretarzy i Dyrektorów Wydziałów Organizacyjnych
9.00 – 10.00 / Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10 / Powitanie

uczestników

10.10 – 11.00 / Sesja tematyczna I
Skutki ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych dla praktyki
funkcjonowania starostw/urzędów miast na prawach powiatu
Grzegorz P. Kubalski
11.00 – 11.45 / Sesja tematyczna II
Dostępny urząd – planowane zmiany prawne w zakresie obowiązku zapewnienia dostępności
cyfrowej i architektonicznej powiatów i miast na prawach powiatu
Bernadeta Skóbel
11.45 – 12.00 / Przerwa kawowa
12.00 – 12.15 / Sesja tematyczna
Wystąpienie Partnera Forum

III

12.15 – 13.00 / Sesja tematyczna IV
Dostęp do informacji publicznej – najnowsze orzecznictwo
Monika Małowiecka
13.00 – 13.45 / Sesja tematyczna V
Profesjonalny urzędnik – jak kształtować umiejętności miękkie
Jarosław Komża
13.45 – 14.00 / Sesja tematyczna VI
Dziennik Warto Wiedzieć – źródło rzetelnych informacji dla samorządowców
Rafał Rudka
14.00 – 14.45 / Sesja tematyczna VII
Nadzór wojewody nad samorządem w kontekście zasady proporcjonalności
Bartłomiej Zydel
14.45 – 15.00 / Podsumowanie
15.00 – 16:00 / Obiad

i zakończenie

PRELEGENCI
Grzegorz P. Kubalski
Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich. Prawnik, teoretyk i praktyk samorządu terytorialnego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z ramienia ZPP
uczestniczy w pracach legislacyjnych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w parlamencie.
Ekspert i trener na licznych szkoleniach dla samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczących rozwoju
instytucjonalnego, zarządzania jakością i prawa samorządowego. Redaktor Dziennika Warto Wiedzieć
(www.wartowiedziec.pl). Autor i współautor kilku publikacji związanych z działaniami samorządu terytorialnego.

Bernadeta Skóbel
Radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP, redaktor Dziennika Warto
Wiedzieć. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie ustroju i zadań samorządu
terytorialnego. Autorka opinii prawnych i analiz na potrzeby procesu legislacyjnego oraz działalności doradczej
i edukacyjnej ZPP. Uczestnik posiedzeń plenarnych KWRiST. Przedstawiciel ZPP w pracach parlamentarnych
w zakresie dotyczącym administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli. Wykładowca na szkoleniach
kierowanych do pracowników sektora publicznego. Autorka i współautorka publikacji dotyczących JST.

Monika Małowiecka
Prawnik, adwokat, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich,
redaktor Dziennika Warto Wiedzieć. Doradca prawny przy realizacji programów poradnictwa prawnego. Autorka
analiz projektów ustaw i rozporządzeń w tym dotyczących przede wszystkim zagadnień administracji publicznej.
Uczestniczka Zespołów tematycznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedstawicielka
ZPP w pracach komisji sejmowych i senackich w zakresie dotyczącym administracji publicznej. Ekspert z zakresu
dostępu do informacji publicznej, prawa własności intelektualnej, świadczenia e-usług publicznych oraz podstaw
prawnych funkcjonowania e-administracji w Polsce i Unii Europejskiej. Wykładowca na szkoleniach kierowanych
do pracowników sektora publicznego. Autorka i współautorka publikacji dotyczących samorządu terytorialnego.

Jarosław Komża
Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, redaktor Dziennika
Warto Wiedzieć. W swojej karierze zawodowej pracował w samorządzie miasta Żyrardowa, następnie
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Pełnił także funkcję sekretarza miasta Milanówek. Od 2011 roku
zatrudniony w Związku Powiatów Polskich oraz Związku Miast Polskich. Uczestniczy w wielu projektach
doradczych dla gmin i powiatów, jako koordynator oraz prowadzący i współprowadzący szkolenia i warsztaty.
Jest także członkiem komitetów monitorujących krajowe programy operacyjne. Wykładowca na szkoleniach
kierowanych do pracowników sektora publicznego. Autor i współautor publikacji dotyczących JST.

Rafał Rudka
Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów w Biurze Związku Powiatów Polskich, redaktor
naczelny Dziennika Warto Wiedzieć. Członek wielu samorządowo-rządowych zespołów i komitetów. W ciągu
ostatnich lat prowadził wiele projektów dedykowanych JST. Pracował także w licznych projektach doradczych
dotyczących zagadnień rozwoju lokalnego. Ekspert kilku konkursów prowadzonych m.in. przez MSWiA, MPiPS,
ZMP, ZGW RP, a także Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Posiada bardzo dobrą znajomość
kompetencji i możliwości działania instytucji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych. Autor
i współautor kilku publikacji związanych z działaniami samorządu terytorialnego.

Bartłomiej Zydel
Prawnik, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW w Warszawie,
ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP, redaktor Dziennika Warto Wiedzieć. Autor
tekstów naukowych oraz wielu analiz projektów ustaw i rozporządzeń. Reprezentuje ZPP w pracach
parlamentarnych oraz uczestniczy w pracach Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej
oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Specjalizuje się w zagadnieniach
związanych z inwestycjami, infrastrukturą, energetyką, ochroną środowiska. Nieobca jest mu także problematyka
ustroju administracji publicznej, w szczególności ustroju samorządu terytorialnego.

