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ZAPROSZENIE 
 

Związek Powiatów Polskich 

zaprasza na bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom 

jednostek samorządu terytorialnego zatytułowane 
 

Samorząd powiatowy a ochrona środowiska 
 

które odbędzie się w 2 września 2021 roku 

Ochrona środowiska zaczyna zajmować w debacie publicznej coraz szersze miejsce. W tym kontekście 

warto pamiętać o istotnej roli powiatów w ramach odpowiedzialności administracji publicznej za środowisko 

i zrównoważony rozwój. 

Zakres zadań realizowanych przez wydziały ochrony środowiska w starostwach powiatowych jest bardzo 

szeroki. Ostatnio współorganizowane przez Związek szkolenia z zakresu ustawy o rejestracji jachtów były 

okazją do szczegółowego omówienia tej wąskiej kwestii. Wciąż jednak w typowych zadaniach administracji 

ochrony środowiska, czyli tych związanych z odpadami, ochroną powietrza, ochroną środowiska przed 

hałasem czy ochroną gruntów rolnych pojawiają się np. korekty legislacyjne czy nowe stanowiska 

interpretacyjne resortów. Stąd też uznaliśmy, że jednodniowe szkolenie online będzie dobrą okazją do 

przekazania informacji w tym zakresie oraz dyskusji. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności pracowników wydziałów ochrony środowiska. 

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 31 sierpnia 2021 roku. Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby 

otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące możliwości udziału w szkoleniu. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 

Andrzej Płonka 



 

 

PROGRAM 

Szkolenie pt. „Samorząd powiatowy a ochrona środowiska” 
 

online 
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9.50 – 10.00 / Dołączanie przez uczestników do wydarzenia 
 

10.00 – 10.10 / Powitanie uczestników 

10.10 – 11.30 / Finanse, hałas, ochrona gruntów rolnych 

 Przekazywanie środków na ochronę środowiska 

 Centralny rejestr oszczędności energii finalnej 

 Nadwyżka z tytułu opłat i kar dla wojewódzkiego funduszu 

 Zmieniony reżim ochrony środowiska przed hałasem 

 Ochrona gruntów rolnych – bieżące problemy 

 

11.30 – 12.00 / Przerwa 

12.00 – 13.30 / Ochrona powietrza i odpady 

 Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych 

 Programowanie na poziomie centralnym, w tym aktualizacja Krajowego Programu Ochrony 

Powietrza 

 Elektromobilność, w tym wymóg umieszczania ładowarek przy obiektach użyteczności publicznej 

 Stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie zabezpieczania roszczeń (art. 48a ustawy 

o odpadach) 

 Miejsca dla pojazdów zatrzymanych wraz z odpadami (art. 24a ustawy o odpadach) 
 

13.30 / Zakończenie szkolenia 

 

 

Wykładowca: 
 

Bartłomiej Zydel – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 

ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP, redaktor Dziennika Warto Wiedzieć, 

przygotowuje rozprawę doktorską związaną z prawem samorządu terytorialnego. Autor analiz projektów 

ustaw i rozporządzeń oraz tekstów naukowych. Reprezentuje ZPP w pracach parlamentarnych oraz 

aktywnie 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. 


