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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 29 marca do 6 czerwca 2022 r. przedstawiono poniżej. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się kilka posiedzeń Konwentu Powiatów. Podczas nich poruszono wiele 

spraw dotyczących środowiska powiatowego. Przewodniczący Konwentów skierowali do Biura Związku 

7 podjętych na Konwentach stanowisk i 2 pisma. 

Głównym organem analizującym i podejmującym decyzje w Związku jest jego Zarząd. W okresie 

sprawozdawczym odbyło się jedno stacjonarne posiedzenie Zarządu ZPP. Pozostałe spotkania odbywały 

się zdalnie. Jednocześnie w okresie pomiędzy Zarządami, za pośrednictwem internetu, Członkowie Zarządu 

na bieżąco otrzymywali informacje istotne z punktu widzenia działalności Związku. W sumie rozpatrzonych 

zostało 71 zagadnień. 

Organem z jednej strony – zgodnie ze statutem – kontrolnym, ale z drugiej wspierającym głosem doradczym 

dla Zarządu ZPP jest Komisja Rewizyjna. W okresie sprawozdawczym członkowie Komisji Rewizyjnej brali 

aktywny udział w spotkaniach Zarządu ZPP. Również przewodniczący Konwentu Powiatów 

z poszczególnych województw czynnie uczestniczyli w spotkaniach Zarządu Związku. 
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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 121 projektów aktów prawnych, z czego do 59 przygotowali szczegółowe opinie 

prawne. Niejednokrotnie przygotowanie tych opinii poprzedzało przeprowadzenie prac konsultacyjno-

badawczych (w  okresie sprawozdawczym w ten sposób postąpiono w 20 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: 

✓ Dzięki interwencji ZPP wprowadzono przepisy przesuwające w czasie prowadzenie 

rejestru umów oraz podwyższono wartość umów, które w rejestrze należy ujmować. 

Obowiązek wprowadzania umów do rejestru umów w przypadku jednostek samorządu 

terytorialnego ich związków, związków metropolitalnych oraz samorządowych 

jednostek organizacyjnych będzie dotyczył umów zawartych od 1 stycznia 2023 r. 

✓ Większość uwag i propozycji legislacyjnych, zgłaszanych przez Związek Powiatów 

Polskich, w związku z napływem obywateli Ukrainy została uwzględniona bądź jest 

w trakcie procedowania. 

✓ W toku konsultacji zmian dotyczących ustawy o drogach publicznych osiągnięto 

kompromis w zakresie utrzymania wiaduktów nad drogami wyższej kategorii 

(początkowo propozycja legislacyjna zakładała nałożenie obowiązku utrzymania 

wiaduktów łącznie z bieżącą konserwacją na zarządców drogi w ciągu której wiadukt 

ten jest położony, a ostatecznie uzgodniono ze stroną rządową, że ograniczy się to 

wyłącznie do zimowego utrzymania). 
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✓ Duża część uwag zgłoszonych przez Związek do projektu rozporządzenia w sprawie 

zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

została uwzględniona. 

✓ Uwzględnione zostały uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia 

Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału 

ratunkowego. 

✓ Przy zaangażowaniu ZPP, trwają zaawansowane prace nad projektem ustawy, dzięki 

któremu możliwe będzie wpisanie Domów Pomocy Społecznej do rejestru wojewody 

jako podmiotów leczniczych i tym samym zrównanie wynagrodzeń pielęgniarek 

zatrudnionych w DPS i podmiotach leczniczych. 

✓ Uwzględnione zostały uwagi ZPP do programu inwestycyjnego modernizacji 

podmiotów leczniczych. 

 

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 zgłoszeni 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 prowadzili szereg bezpłatnych warsztatów i szkoleń dla 

pracowników samorządowych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 13 dni szkoleniowych, w których 

wzięło udział kilkaset pracowników samorządowych. 

Związek Powiatów Polskich przygotował i upowszechnił kolejne dwie bezpłatne publikacje. 

Redaktorzy Dziennika Warto Wiedzieć opracowali artykuły prasowe – głównie o charakterze konsultacyjno-

doradczym, publikowane w prowadzonym przez Związek portalu informacyjnym. Warto podkreślić, że 

w ciągu okresu sprawozdawczego było to ponad 750 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 wiele różnego rodzaju podmiotów. ZPP objęło patronatem 9 przedsięwzięć, z kolei 

Dziennik Warto Wiedzieć pieczę nad 5 wydarzeniami. 
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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. W konsekwencji 

tego 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. 

 

 

Konwenty Powiatów 

Do realizacji celów statutowych Związek Powiatów Polskich powołał 16 Konwentów Powiatów (po jednym 

w każdym z województw). 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, odbyło się kilka posiedzeń 

Konwentu Powiatów. Podczas nich przyjęto 7 stanowisk oraz poruszono 

wiele spraw. Do Biura ZPP wpłynęły 2 pisma kierowane 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 
Od Konwentu 

Powiatów 
Województwa 

Stanowisko w sprawie 

1 5 kwietnia 2022 r. Łódzkiego 

1) funkcjonowania szpitali powiatowych, 

2) wydłużenia terminu realizacji zadań 
inwestycyjnych do końca roku 2023, 

3) przepadku pojazdów na rzecz powiatów,  
a obowiązek zapłaty ubezpieczenia OC,  

4) I Naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych, związanym  
z wydłużeniem terminu realizacji zadania 
inwestycyjnego, wynoszącego obecnie 6 miesięcy 
od daty otrzymania promesy wstępnej. 

2 20 kwietnia 2022 r.  Śląskiego 
projektu programu Fundusze Europejskie dla 
Śląska 2021 - 2027 . 

3 18 maja 2022 r. Śląskiego 
w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych 
mających na celu zwiększenie wpływów 
podatkowych dla budżetów powiatów 



Działalność organów statutowych 

 

12 www.zpp.pl 

 

4 20 maja 2022 r. Lubelskiego 

finansowania inwestycji publicznych przez jednostki 
samorządu terytorialnego z rządowych programów 
inwestycyjnych. 

 

Zestawienie  pism  skierowanych  do  Biura  ZPP  przedstawiono  w  poniżej  zamieszczonej  tabeli  (uwaga: 

zestawienia na podstawie danych przekazanych przez Konwenty do Biura ZPP). 

Lp. Z dnia 
Od Konwentu 

Powiatów 
Województwa 

Pismo w sprawie 

1 30 marca 2022 r.  Śląskiego 
zaproszenie na posiedzenie Konwentu, które 
odbyło się 1 kwietnia 2022 r. 

2 31 marca 2022 r.  Łódzkiego 
porządek obrad Konwentu, który odbył się  
5 kwietnia 2022 r. 
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Zarząd ZPP 

Organem wykonawczym Związku Powiatów Polskich jest Zarząd. 

W okresie sprawozdawczym miało miejsce jedno stacjonarne posiedzenie 

Zarządu ZPP. Pozostałe spotkania odbywały się zdalnie. Jednocześnie w okresie 

międzyzarządowym, za pośrednictwem internetu, Członkowie Zarządu na bieżąco 

otrzymywali informacje istotne z punktu widzenia działalności Związku. 

Posiedzenie stacjonarne odbyło się 29 marca 2022 r. w Warszawie. 

W sumie Członkowie Zarządu rozpatrzyli 71 zagadnień. 

 

Szczegółową tematykę obrad poszczególnych posiedzeń Zarządu ZPP przedstawiono poniżej. 

Posiedzenie Zarządu nr 1/22 – Warszawa, 29 marca 2022 r. 

Zrealizowano następujący porządek obrad: 

✓ Przyjęcie porządku obrad. 

✓ Wystąpienia zaproszonych gości. 

✓ Informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami 

Zarządu. 

✓ Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Nr 3/21, 4@/21 oraz materiałów przyjętych podczas tych 

posiedzeń. 

✓ Czy planowana ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa uzdrowi system ochrony 

zdrowia w Polsce? – prezentacja analizy, dyskusja. 

✓ Obraz sytuacji finansowej powiatów w nowych realiach dochodowych. 

✓ Przedstawienie koncepcji powołania Forum Bene Meritus. 

✓ Informacja o organizacji Zgromadzenia Ogólnego i Konferencji Politycznej CEPLI w Krakowie. 

✓ Sprawy bieżące. 

✓ Zamknięcie posiedzenia. 
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Okres pomiędzy Zarządami nr 2@/22 

Członkowie Zarządu otrzymali informacje na temat następujących zagadnień: 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do prekonsultacji projektu zmiany ustawy - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. 

✓ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów 

Polskich w roku 2021. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o transparentności finansowania organizacji 

pozarządowych. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do poselskiego projektu ustawy o wsparciu finansowym zakupu 

nawozów (EW. 020.848.2022). 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych 

tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia 

wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe (druk 

senacki nr 679). 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu 

Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (nr UD316). 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach 

(EW.020.787(2).2022). 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu oceny funkcjonowania ustawy z dnia 7 kwietnia 

2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. 

✓ Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego w sprawie: 

✓ funkcjonowania szpitali powiatowych, 

✓ wydłużenia terminu realizacji zadań inwestycyjnych do końca roku 2023, 

✓ przepadku pojazdów na rzecz powiatów a obowiązek zapłaty ubezpieczenia OC, 

✓ I naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, związanego 

z wydłużeniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego, wynoszącego obecnie 6 miesięcy 

od daty otrzymania promesy wstępnej. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych (UD366). 
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✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. 

✓ Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego w sprawie projektu programu Fundusze 

Europejskie dla Śląska 2021-2027. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 

w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich dotyczące zasad utrzymania wiaduktów położonych w ciągu drogi 

publicznej nad inną drogą publiczną (uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym 

Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw). 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia 

prawa. 

✓ Opinia Związku Powiatów Polskich dotycząca Zielonej księgi certyfikacji wykonawców zamówień 

publicznych. 

✓ Opinia Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe 

(druk senacki nr 693). 

✓ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 

2022. 

✓ Materiały na Zgromadzenie Ogólne do zatwierdzenia: 

✓ projekt porządku obrad, 

✓ projekt regulaminu obrad, 

✓ projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego ZPP w sprawie przyjęcia budżetu ZPP na rok 2022, 

✓ projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego ZPP w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Związku Powiatów Polskich za rok 2021 wraz z załącznikiem 

(sprawozdaniem finansowym), 

✓ projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego ZPP w sprawie programu działalności Związku 

Powiatów Polskich na rok 2022 wraz z załącznikiem (założeniami do program działalności 

Związku Powiatów Polskich na rok 2022), 

✓ projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego ZPP w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu 

z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2021 wraz z załącznikiem (sprawozdaniem 

z działalności). 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 

z rozwojem e-administracji (UD372). 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach. 
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✓ Odpowiedź Wicemarszałka Sejmu RP dotycząca petycji w sprawie zmiany art. 4 ust. 1 pkt 33 oraz 

art 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2020 r. poz.1057). 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (MZ 1316). 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób 

z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej 

innych osób, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

ustawy o działalności leczniczej. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych (EW.020.896.2022). 

✓ Warto wiedzieć więcej - Analiza samorządowa nr 19 - Nakłady powiatów i miast na prawach powiatu 

na szpitale w latach 2015-2021. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe 

(EW.020.864(2).2022). 

✓ Opinia Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo oświatowe 

(EW.020.876(2)2022). 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności 

szpitalnictwa. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia 

programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program 

Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033”. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2206). 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne 

i górnicze. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych 

tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (MI 192). 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369). 

✓ Opinia Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny 

(EW.020.907.2022). 

✓ Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego z 20 maja 2022 r. w sprawie 

finansowania inwestycji publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego z rządowych 

programów inwestycyjnych. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
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✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych 

oraz niektórych innych ustaw. 

✓ Propozycje ZPP dotyczące planowanych zmian legislacyjnych w zakresie projektu ustawy o zmianie 

ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu Strategii Inwestycyjnej instrumentu Zielonej 

Transformacji Miast. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o wpieraniu i resocjalizacji nieletnich (druk 

nr 2183). 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do Programu PFRON z 18 marca 2022 r. „Pomoc obywatelom 

Ukrainy z niepełnosprawnością”. 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

wysokości kwoty bazowej w 2023 r. 

✓ Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian legislacyjnych mających na celu zwiększenie wpływów podatkowych dla 

budżetów powiatów. 

✓ Opinia Związku Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. 

✓ Opinia Związku Powiatów Polskich w sprawie poselskiego projektu ustawy o Specjalnym Funduszu 

Wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (EW.020.910.2022). 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do rządowego projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji 

nieletnich (druk nr 2183). 

✓ Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad 

i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie 

wojny. 

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  

Komisja Rewizyjna ZPP 

Organem kontrolnym Związku Powiatów Polskich jest Komisja Rewizyjna. 

W okresie sprawozdawczym członkowie Komisji Rewizyjnej brali aktywny udział 

w stacjonarnym posiedzeniu, a także w wideokonferencjach Zarządu ZPP. 
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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 poddawane są 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 również 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 proces legislacyjny zestawiono w kolejnych podrozdziałach. 
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Opinie prawne ZPP 

W okresie sprawozdawczym prawnicy i eksperci Biura Związku Powiatów Polskich analizowali wszystkie 

projekty aktów prawnych, które dotyczyły jednostek samorządu terytorialnego, a skierowane były do 

konsultacji społecznych. 

W okresie sprawozdawczym pracownicy Biura ZPP przeanalizowali 

51 projektów aktów prawnych (opiniowanych poza Komisją Wspólną Rządu 

i Samorządu Terytorialnego), a do 59 przygotowana została szczegółowa opinia 

(uwzględniając opinie w ramach KWRiST). 

Prawnicy Biura Związku Powiatów Polskich na bieżąco monitorują wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, 

stronę internetową Rządowego Centrum Legislacji oraz strony Sejmu i Senatu RP. Dzięki temu analizowane 

i opiniowane są również takie projekty ustaw i rozporządzeń, które nie zostały przekazane do Biura Związku 

Powiatów Polskich w ramach konsultacji publicznych lub opiniowania w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego, ani też komisji parlamentarnych. 

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

zamieszczone zestawienie tabelaryczne (kolejność chronologiczna). 

Lp. Odbiorca Uwagi ZPP zgłoszone do projektu 

1 
Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu wypłacania 
należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego  
i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny 

2 Sejm RP 
do kontynuacji rządowego projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji 
nieletnich (druk nr 2183) 

3 
Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat 
za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną 

4 Sejm RP 
ustawy o Specjalnym Funduszu Wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (EW.020.910.2022) 

5 
Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty 
bazowej w 2023 r. 

6 
Biuro Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych 

do Programu PFRON z 18 marca 2022 r. „Pomoc obywatelom Ukrainy 
z niepełnosprawnością” 

7 
Ministerstwo Funduszy  
i Polityki Regionalnej 

Strategii Inwestycyjnej instrumentu Zielonej Transformacji Miast 

8 Sejm RP ustawy o wpieraniu i resocjalizacji nieletnich (druk nr 2183) 

9 
Ministerstwo Rodziny  
i Polityki Społecznej 

do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę  
i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
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10 
Ministerstwo 
Infrastruktury 

propozycje zmian legislacyjnych w zakresie rejestracji jachtów 

11 
Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów 

do stanowiska projektodawców do projektu Rządowego Programu 
Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 

12 Ministerstwo Finansów 
ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw 

13 Ministerstwo Finansów 
rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

14 
Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - nowy 

15 
Ministerstwo Rodziny  
i Polityki Społecznej 

rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń 
na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

16 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny (EW.020.907.2022) 

17 
Ministerstwo 
Infrastruktury 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za 
wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegali-
zowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (MI 192) 

18 
Ministerstwo Rozwoju  
i Technologii 

ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369) 

19 
Ministerstwo Klimatu  
i Środowiska 

ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze 

20 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz 
niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2206) 

21 
Ministerstwo Edukacji  
i Nauki 

ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego 

22 Ministerstwo Zdrowia 
do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy  
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 
zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 

23 Ministerstwo Zdrowia 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej 

24 Ministerstwo Zdrowia ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa 

25 
Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów 

uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program 
Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033” 

26 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo 
oświatowe (EW.020.876(2)2022) 

27 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (EW.020.864(2).2022) 

28 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(EW.020.896.2022) 

29 
Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów 

do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o cmentarzach  
i chowaniu zmarłych 

30 Ministerstwo Zdrowia 

ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 
seksualnej innych osób, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności 
leczniczej 

31 Ministerstwo Zdrowia 
do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (MZ 1316) 

32 
Ministerstwo 
Infrastruktury 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach 

https://zpp.pl/storage/library/2022-05/b4f3759e0020fc3ca09eaed8d9cda698.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/b4f3759e0020fc3ca09eaed8d9cda698.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/8f508c24fa4c9ebdd8401ff87ab6a287.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/8f508c24fa4c9ebdd8401ff87ab6a287.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/680384bac191edd4269598d28ca2e34a.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/7324f90f953a4801b61abf036292da4d.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/7324f90f953a4801b61abf036292da4d.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/7324f90f953a4801b61abf036292da4d.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/a50dd7e1b34afde8edc92f270836ab5c.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/a50dd7e1b34afde8edc92f270836ab5c.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/81b27709432f10d38fa5e72a8f94cfa4.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/2d125323f221823e5360e122007f2918.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/2d125323f221823e5360e122007f2918.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/4fa57ccb73fd59ad4b390da6dad988cb.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/4fa57ccb73fd59ad4b390da6dad988cb.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/a285c625dffb33f10e1ed0a71e4691f0.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/c40675a6a7642ec93d0bacfe53bf8472.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/c40675a6a7642ec93d0bacfe53bf8472.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/c40675a6a7642ec93d0bacfe53bf8472.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/4ada1fab9094706f862c4601ca427a4e.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/4ada1fab9094706f862c4601ca427a4e.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/4ada1fab9094706f862c4601ca427a4e.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/d932c75b7d6a55c501df5a6d29f0dc67.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/30a0ef6858ee7c3697da8c541c4f5e48.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/30a0ef6858ee7c3697da8c541c4f5e48.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/f70f9d2a05a54404ce88e9cbfb4ddb9d.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/f70f9d2a05a54404ce88e9cbfb4ddb9d.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/f1392fe3da7f89a2edd12f9941070e05.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/f1392fe3da7f89a2edd12f9941070e05.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/f1392fe3da7f89a2edd12f9941070e05.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/f1392fe3da7f89a2edd12f9941070e05.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/f1392fe3da7f89a2edd12f9941070e05.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/bc5e002da1038ca99c3585380eeb6e7b.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/bc5e002da1038ca99c3585380eeb6e7b.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/1f4e4920c97978194c91dae1d2754206.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/1f4e4920c97978194c91dae1d2754206.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/1f4e4920c97978194c91dae1d2754206.pdf
https://zpp.pl/storage/library/2022-05/1f4e4920c97978194c91dae1d2754206.pdf


Aktywność ZPP w procesie legislacyjnym 

www.zpp.pl  21  

 

33 
Komisja Wspólna Rządu 
i Samorządu 
Terytorialnego 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji 
(UD372) 

34 
Ministerstwo Rozwoju  
i Technologii 

w sprawie konsultacji Zielonej księgi certyfikacji wykonawców zamówień 
publicznych 

35 Senat RP 
ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo 
oświatowe (druk senacki nr 693) 

36 
Ministerstwo Rodziny  
i Polityki Społecznej 

ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych 
ustaw (druk sejmowy 2147, druk senacki 692) - poprawki zgłoszone przez 
Senatorów 

37 
Ministerstwo Rodziny  
i Polityki Społecznej 

ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa 

38 
Ministerstwo Rozwoju  
i Technologii 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur 
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

39 
Ministerstwo Klimatu  
i Środowiska 

rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych 

40 
Ministerstwo Edukacji  
i Nauki 

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 

41 Ministerstwo Zdrowia 
ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych  
w podmiotach leczniczych (UD366) 

42 
Ministerstwo Rodziny  
i Polityki Społecznej 

do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) 

43 
Ministerstwo 
Infrastruktury 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania 
pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych 
dokumentów związanych z rejestracją pojazdów 

44 
Ministerstwo 
Infrastruktury 

ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz 
niektórych innych ustaw (nr UD316) 

45 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o lasach (EW.020.787(2).2022) 

46 
Ministerstwo Rozwoju  
i Technologii 

oceny funkcjonowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 

47 Senat RP ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe druk senacki nr 679 

48 Ministerstwo Zdrowia 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań 
obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach 

49 
Ministerstwo 
Infrastruktury 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za 
wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego  
i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników 

50 Sejm RP 
ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

51 Sejm RP 
ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych z 30 
marca 2022 r. 

52 Sejm RP 
do poselskiego projektu ustawy o wsparciu finansowym zakupu nawozów 
(EW. 020.848.2022) 

53 
Ministerstwo Edukacji  
i Nauki 

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy 

54 Ministerstwo Finansów 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz niektórych innych ustaw 

55 
Ministerstwo Rozwoju  
i Technologii 

do prekonsultacji projektu zmiany ustawy - Prawo geodezyjne  
i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw 
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56 
Ministerstwo Funduszu  
i Polityki Regionalnej 

Krajowej Polityki Miejskiej 2030 

57 
Komisja Edukacji, Nauki 
i Młodzieży 

ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (druk sejmowy nr 2096) 

58 
Ministerstwa 
Infrastruktury 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do 
kierowania pojazdami 

59 Sejm RP ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela 

 

Z treścią wszystkich ww. opinii ZPP można zapoznać się po wejściu na stronę internetową ZPP: www.zpp.pl 

=> ZPP w procesie legislacyjnym => Opinie i uwagi ZPP (http://zpp.pl/biblioteka/opinie). 
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Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 

6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach 

Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. 2005 nr 90 poz. 759), a także 

zgodnie z Regulaminem Prac Komisji. KWRiST odbywa swoje posiedzenia z reguły raz w miesiącu, 

a podczas każdego z nich 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 

Rzeczpospolita Polska. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia plenarne Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Do zaopiniowania przez ZPP, tylko w ramach prac Komisji Wspólnej, trafiło 

70 projektów ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów. Część projektów 

opiniowana była w trybie obiegowym. 

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 
Tytuł projektu aktu prawnego 

Marzec 2022 (stacjonarnie) 

1 
Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw (UC118) 

2 
Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi  

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu programu 
Fundusze Europejskie dla Rybactwa 

3 Ministerstwo Finansów  
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz niektórych innych ustaw 

4 Ministerstwo Finansów  
Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego 
od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) osiągniętych przez 
uczelnie medyczne 
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5 
Komisja Wspólna Rządu 
i Samorządu 
Terytorialnego 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu KWRiST 

6 
Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu rejestrów publicznych i systemów 
teleinformatycznych, z których udostępniane są dane na potrzeby 
prowadzenia analiz w ramach zintegrowanej platformy analitycznej 

7 
Ministerstwo Cyfryzacji/ 
Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  

8 
Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Projekt uchwały w sprawie Rządowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. 
Władysława Stasiak na lata 2022 – 2024 

9 
Ministerstwo Finansów  Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji 

podatkowych 

10 
Ministerstwo Finansów  Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie zwolnień od 

podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 

11 Ministerstwo Finansów  Propozycja podziału części rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r.  

12 
Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej 

Projekt Krajowej Polityki Miejskiej 2030  

13 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 
2021-2027 

14 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Podkarpackiego 

Projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa 
Podkarpackiego do roku 2030 

15 
Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska 

Projekt ustawy o parkach narodowych 

16 
Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska 

Projekt rozporządzenia  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci 

17 Ministerstwo Infrastruktury  
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji 
i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych 

18 Ministerstwo Infrastruktury  
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat 
związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów 

19 Ministerstwo Infrastruktury  
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania 
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 

20 
Główny Urząd 
Statystyczny 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu 
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 

21 Ministerstwo Zdrowia 
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod 
nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych” 

22 Ministerstwo Zdrowia 
Projekt rozporządzenia RM w sprawie nadania statusu uzdrowiska sołectwom 
Złockie, Szczawnik oraz Jastrzębik 

23 Ministerstwo Zdrowia 
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia 
uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających 
azbest 

24 
Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
oraz niektórych innych ustaw (UD 247) 

25 
Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

Projekt ustawy o artystach zawodowych (UD 208) 

Kwiecień 2022 (stacjonarnie) 

1 Ministerstwo Infrastruktury 
Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu 
rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) 
rejestracyjnych oraz ich wtórników 

2 
Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej 

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101) 
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3 
Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi  

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

4 
Ministerstwo Rozwoju 
i Technologii 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369)  

5 
Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw (UD 368)  

6 
Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości 
wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia 
na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Nr 71) 

7 ROPS Kraków 
Projekt programu pn. „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 
w Województwie Małopolskim do 2030 roku 

8 
Ministerstwo Edukacji 
i Nauki 

Projekt rozporządzenia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w roku 2022 

9 
Ministerstwo Edukacji 
i Nauki 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  

10 
Ministerstwo Kultury 
Dziedzictwa Narodowego 

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu 
Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”  

11 
Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (UD239) 

12 Ministerstwo Finansów 
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi 
majątku ruchomego Skarbu Państwa 

13 Ministerstwo Finansów 
Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie kas 
rejestrujących  

14 Ministerstwo Infrastruktury 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz 
niektórych innych ustaw (nr UD316)  

15 Ministerstwo Infrastruktury Projekt Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku  

16 Ministerstwo Infrastruktury 
Projekt rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, 
wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów 
związanych z rejestracją pojazdów  

17 
Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (UA7) 

18 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (RD 520)  

19 
Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska  

Projekt rozporządzenia  w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  

Maj 2022 (hybrydowo) 

1 
Ministerstwo Edukacji 
i Nauki 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 
i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, 
kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród 
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników 
migrujących 
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2 
Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz 
niektórych innych ustaw (UD280) 

3 Ministerstwo Infrastruktury 
Projekt rozporządzenia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego  

4 Ministerstwo Infrastruktury 
Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu 
rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) 
rejestracyjnych oraz ich wtórników (MI 192) 

5 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 

6 
Główny Urząd 
Statystyczny 

Projekt rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki 
publicznej na rok 2023 

7 
Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu programu „Fundusze 
Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 

8 
Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

9 Ministerstwo Finansów 
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia 
należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez 
uprzedniego doręczenia upomnienia 

10 Ministerstwo Finansów 
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów 
i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz 
warunków stosowania stawek obniżonych 

11 Ministerstwo Finansów 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw  

12 Ministerstwo Finansów 
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

13 Ministerstwo Zdrowia Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa 

14 Ministerstwo Zdrowia Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (UD 303) 

15 Ministerstwo Zdrowia 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 
seksualnej innych osób, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej 

16 Ministerstwo Zdrowia Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych (UC 90) 

17 Ministerstwo Zdrowia 
Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych 

18 Ministerstwo Zdrowia 
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego 
oddziału ratunkowego (MZ1316) 

19 
Komitet ds. Pożytku 
Publicznego 

Projekt dokumentu rządowego programu wspierania rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, pod nazwą „Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 
2022-2033”  

20 ROPS Toruń 
Projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
do roku 2030 

21 
Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej 

Projekt rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

22 
Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej 

Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz 
o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

23 
Ministerstwo Edukacji 
i Nauki 

Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu 
maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/24 
(szkoły ponadpodstawowe) 

24 
Ministerstwo Edukacji 
i Nauki 

Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu 
maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (dla 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) 

25 
Ministerstwo Edukacji 
i Nauki 

Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu 
ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 
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26 
Ministerstwo Edukacji 
i Nauki 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UD386) 

 

Wyżej wymienione zestawienie nie obejmuje nadzwyczajnych spotkań KWRiST odbywających się 

kilka razy w tygodniu w okresie marzec-czerwiec, związanych m.in. z pracami nad projektem ustawy 

o pomocy obywatelom Ukrainy. 

 

Projekty aktów prawnych, przesyłane 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. 

W okresie sprawozdawczym zmieniony został regulamin KWRiST w zakresie podziału prac i nazewnictwa 

poszczególnych Zespołów tematycznych. Nowy podział to: 

✓ Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu, 

✓ Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, 

✓ Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu, 

✓ Zespół ds. Energii, Klimatu i Środowiska, 

✓ Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, 

✓ Zespół ds. Obszarów Wiejskich Wsi i Rolnictwa, 

✓ Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych, 

✓ Zespól ds. Społeczeństwa Informacyjnego, 

✓ Zespół ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej, 

✓ Zespół ds. Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych, 

✓ Zespół ds. Statystyki Publicznej. 
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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 15 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. 
Data 

posiedzenia 
Nazwa Cel posiedzenia 

Marzec 2022 

1 30 

Sejmowy Parlamentarny 
Zespół ds. Współpracy  
z Samorządami Gmin, 
Powiatów i Województw 

I. Wysokość dochodów z PIT i CIT uzyskanych przez 
samorządy i budżet państwa w styczniu i lutym 2022 r.  
II. Informacja na temat prac nad założeniami projektu 
ustawy o zmianie granic jednostek samorządu 
terytorialnego. 

2 31 
Senacki Zespół ds. 
Zrównoważonego 
Rozwoju 

Edukacja dzieci i młodzieży – uchodźców z Ukrainy, dziś 
i jutro. Doświadczenia i propozycje praktyków. 

Kwiecień 2022 

3 5 
Sejmowa Komisja 
Edukacji, Nauki  
i Młodzieży 

I. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego 
czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2096 i 2117). 
II. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 2110). 
III. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy  
o zmianie ustawy o języku polskim (druk nr 2074). 

4 5 
Sejmowa Komisja 
Edukacji, Nauki  
i Młodzieży 

I. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli  
o wynikach kontroli – Funkcjonowanie młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych. 
II. Rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji i Nauki na 
temat kształcenia w specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych 
ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, 
schroniskach dla nieletnich oraz monitorowania losów 
absolwentów tych placówek. 

5 5 
Sejmowa Komisja 
Samorządu Terytorial-

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli  
o przygotowaniu systemu wdrażania funduszy Polityki 
Spójności Unii Europejskiej 2021-2027. 
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nego i Polityki 
Regionalnej 

6 11 

Senacka Komisja 
Samorządu 
Terytorialnego  
i Administracji 
Państwowej 

I. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela 
(druk senacki nr 677, druki sejmowe nr 2099, 2106 
i 2106 A). 
II. Rozpatrzenie ustawy o samorządzie gminnym (druk 
senacki nr 673, druki sejmowe nr 1969 i 1994). 

7 26 

Senacka Komisja Samo-
rządu Terytorialnego  
i Administracji Państwo-
wej oraz Komisja Usta-
wodawcza oraz Komisja 
Nauki, Edukacji i Sportu 

I. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo oświatowe (druk senacki nr 679). 
II. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy  
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo 
oświatowe (druk senacki nr 693). 

8 26 

Senacka Komisja Samo-
rządu Terytorialnego  
i Administracji 
Państwowej 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 691, druki 
sejmowe nr 2096, 2117 i 2117-A). 

9 27  

Sejmowa Komisja 
Polityki Społecznej  
i Rodziny oraz Komisja 
Zdrowia 

Informacja Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji personelu 
pomocniczego w ochronie zdrowia. 

10 28 

Sejmowa Komisja: 
Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki oraz Komisji 
Samorządu Terytorial-
nego i Polityki 
Regionalnej 

Rozpatrzenie informacji Ministra Sportu i Turystyki na temat 
wsparcia zadań własnych jednostek samorządu 
terytorialnego realizowanych w obszarze sportu 
powszechnego i wyczynowego. 

11 29 

Sejmowy Parlamentarny 
Zespół ds. Organizacji 
Pozarządowych  
i Społeczeństwa 
Obywatelskiego 

Rozwiązania prawne - wyzwania i zagrożenia dla 
organizacji pozarządowych. 

Maj 2022 

12 10 
Sejmowy Parlamentarny 
Zespół ds. Miast 

Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
Informacja Ministra Rozwoju i Technologii. 

13 24 
Sejmowa Komisja 
Edukacji, Nauki  
i Młodzieży 

Przedstawienie przez Ministra Edukacji i Nauki 
Przemysława Czarnka informacji na temat wynagrodzeń 
nauczycieli i pracowników oświaty. 

14 25 

Sejmowa Komisja Cyfry-
zacji, Innowacyjności  
i Nowoczesnych 
Technologii 

Informacja Ministra Cyfryzacji na temat wdrażania ustawy  
z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 

15 25 

Sejmowy Parlamentarny 
Zespół ds. Współpracy 
z Samorządami Gmin, 
Powiatów i Województw 
oraz Komisja Gospodarki 
i Rozwoju oraz Komisja 
Infrastruktury 

Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra 
Cyfryzacji, p.o. Ministra Finansów Pana Mateusza 
Morawieckiego; Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja 
Adamczyka oraz Ministra Rozwoju i Technologii informacji 
na temat drastycznie rosnących (od początku 2021 r.) 
kosztów materiałów budowlanych i realizacji 
samorządowych inwestycji, a także przerwanych lub 
zerwanych (na skutek epidemii koronawirusa SARS CoV-2  
i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz zbrojnej napaści 
Federacji Rosji w Ukrainie) łańcuchów dostaw materiałów 
budowlanych. 

 

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. 

Ze składem osobowym poszczególnych Komisji merytorycznych ZPP można zapoznać się po wejściu 

na stronę internetową ZPP: www.zpp.pl => Delegaci ZPP w różnych gremiach => Gremia krajowe => 

Komisje merytoryczne ZPP (link bezpośredni to: https://zpp.pl/artykul/76-komisje-merytoryczne-zpp). 

 

Osoby zainteresowane pracą w Komisjach ZPP mogą zgłaszać taką wolę do Biura ZPP. 

W okresie sprawozdawczym Biuro Związku Powiatów Polskich cyklicznie, w każdym tygodniu (w czwartek), 

wysyłało komunikat do Członków ww. Komisji z prośbą o opinie do otrzymywanych projektów aktów 

prawnych. Napływające dokumenty były analizowane przez ekspertów Biura, a na ich podstawie powstawały 

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

 

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 poniżej wymienionych gremiów, zgłoszeni zostali: 

✓ Kapituła XXVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w. (przy 

Stowarzyszeniu Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego): 

✓ Rudolf Borusiewicz – dyrektor Biura ZPP. 
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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: 

✓ Józef Jodłowski – radny Powiatu Rzeszowskiego, 

✓ Ludwik Węgrzyn – radny Powiatu Bocheńskiego, 

✓ Mariusz Frankowski – radny Rady m.st. Warszawy. 

 

Zastępcami przedstawicieli ZPP są: 

✓ Marek Tramś – radny Powiatu Polkowickiego (do lipca 2021 r.) 

✓ Joachim Smyła – radny Powiatu Lublinieckiego, 

✓ 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. 

CLRAE 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. Pełni on 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, 

✓ Ewa Janczar – Radna Rady m.st. Warszawy (zastępczyni). 



Reprezentanci ZPP na arenie międzynarodowej 

 

34 www.zpp.pl 

 

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. 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. 

 

Przedstawicielami ZPP w Committee of Young Local and Regional Elected 

Representatives (przy CEMR) są: 

✓ Sebastian Szaleniec – Starosta Będziński, 

✓ Paweł Lisowski – Starosta Pucki. 



Reprezentanci ZPP na arenie międzynarodowej 

www.zpp.pl  35  

 

Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla 

Pośredniego (CEPLI asbl) 

CEPLI to pierwsza europejska konfederacja grupująca krajowe stowarzyszenia reprezentujące 

władze lokalne pośredniego szczebla (powiaty) z sześciu krajów europejskich (Belgii, Francji, 

Niemiec, Włoch, Polski i Rumunii) oraz dwóch europejskich 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 – radny Powiatu Olkuskiego. 

 

Obsługę Związku w pracach związanych z CEPLI prowadzi: dr Jan Maciej Czajkowski. 

W okresie sprawozdawczym, po raz pierwszy w historii, uczestnicy CEPLI (Europejskiej Konfederacji Władz 

Lokalnych Szczebla Pośredniego) spotkali się w Polsce. Dwudniowa konferencja zorganizowana przez 

Związek Powiatów Polskich odbyła się 16 i 17 maja 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie. 

Hasłem przewodnim obrad było: „Wzmocnienie roli władz lokalnych szczebla pośredniego w celu 

zwiększenia rezyliencji”. 
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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 

Marcowe posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego 

30 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Rządowa Tarcza Antyinflacyjna, rozszerzona odpowiedzialność 

producenta oraz realizacja dodatku osłonowego były głównymi tematami poruszonymi podczas posiedzenia. 

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. 

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 

15 marca Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przesłał do Komisji Europejskiej i Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej dokument dotyczący Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Środki 

miałyby być przeznaczone na te cele, które są priorytetem w nadchodzącej perspektywie. W dyskusji na ten 

temat pojawiały się zarzuty o brak podejmowania dialogu i pomijania instrumentów terytorialnych. Urząd 

Marszałkowski postulował o przeznaczenie pewnej puli pieniędzy na instrumenty terytorialne. Pojawiały się 

także głosy na temat utworzenia instytucji pośredniczących, które miałyby funkcjonować w ramach 

zintegrowanych inwestycji terytorialnych. UM nie zamierza jednak ich tworzyć. W ramach Komisji Wspólnej 

wpłynęło 9 uwag do programu – 6 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie, 1 częściowo, natomiast 2 zostały 

rozpatrzone negatywnie. Zdaniem przedstawiciela UM, uwagi zgłaszane w tej sprawie przez prezydenta 

Wrocławia nie odnoszą się do uwag formalnych omawianych na posiedzeniu KWRiST. 

Do sprawy odniósł się prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Podkreślił, że projekt uzyskał opinię tylko części 

samorządów. Prezydent podkreślił potrzebę alokacji dla instrumentów terytorialnych na poziomie 600 mln zł. 

Zwrócił również uwagę na zbyt długą listę projektów pozakonkursowych, które nie były konsultowane szeroko 

z samorządami Dolnego Śląska. Niezmiennym jest postulat zmniejszenia alokacji na te zadania, bądź 

przepracowanie ich ponownie. Zdaniem prezydenta, dokument nie odpowiada na najważniejsze wyzwania, 
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jakie dziś stoją przed regionem – chodzi o kwestię dekarbonizacji, kwestie z zakresu ogrzewania budynków. 

Prezydent Sutryk przyznał, że nie jest w stanie wyobrazić sobie pozytywnego stanowiska dla tego 

dokumentu. Podkreślił jednak gotowość na rozmowy z samorządem województwa o formacie dokumentu. 

Przewodniczący KWRiST zaproponował, by odstąpić od podjęcia decyzji, aczkolwiek poprosił też 

o uzasadnienie tej decyzji. Decyzja wynikała bowiem z ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 

Unia Miasteczek Polskich poprosiła, by raz jeszcze pochylić się nad dwoma nośnikami energetycznymi – 

gaz propan i olej opałowy. Skutkiem decyzji, energia elektryczna wzrosła „tylko” o 24 procent, natomiast gaz 

ziemny o 54 proc. Natomiast w przypadku propanu, który stanowi jedyne źródło ogrzewania dla kilkuset 

tysięcy polskich rodzin, ta cena wzrosła o ponad 200 procent. W praktyce oznacza to, że rodzina musi 

przeznaczyć kilkanaście tysięcy zł na ogrzewanie swojego domu i podgrzanie ciepłej wody. Paweł 

Szefernaker zobowiązał się do podjęcia tematu i powrócenie do dyskusji, zaznaczył jednak, że sytuacja jest 

spowodowana przez kryzys światowy i nie wynika z decyzji rządu. 

Wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta 

Ze strony rządowej głos zabrała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. Wyjaśniła, że 

kwestia zmiany w systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla opakowań została przewidziana 

w projekcie ustawy, jest już po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych. Projekt nie 

był jeszcze opiniowany przez Komisję Wspólną, natomiast uwagi w ramach opiniowania zostały zgłoszone 

m.in. przez kilka urzędów marszałkowskich, a także przez Związek Miast Polskich. Uwagi najczęściej 

dotyczyły terminów wnoszenia opłaty opakowaniowej przez przedsiębiorców, wzrostu dochodów budżetów 

samorządu województwa z tytułu obsługi opłaty opakowaniowej, uzupełnienia zakresu sprawozdawczości 

przedsiębiorców, czy zrezygnowania z każdorazowej kontroli przedsiębiorców prowadzących recykling. 

W związku z tym, że projekt został objęty tarczą antykorupcyjną CBA, szczegóły dotyczące planowanych 

zmian i tego, które uwagi w jakim stopniu zostaną bądź nie uwzględnione, nie mogą być prezentowane poza 

oficjalnym procesem legislacyjnym, dlatego zbiorcza informacja będzie prezentowana na stronach resortu. 

Strona samorządowa zwróciła uwagę na brak zespołu ds. systemowych rozwiązań – ustalono natomiast, że 

to w tym zespole będą przebiegać główne dyskusje w tym zakresie. Podkreślono też pilność i istotność 

sprawy dla strony samorządowej. Nie wiadomo w tej chwili, jaki jest polityczny plan dotyczący rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta i systemu depozytowo-kaucyjnego, który strona samorządowa łączy i nie 

rozpatruje tego oddzielnie. Strona samorządowa nie może się zgodzić na to, że system kaucyjno-depozytowy 

nie będzie miał wpływu ani na gminne systemy, ani na JST, bo w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. 

Za najistotniejsze strona samorządowa uznaje to, że większość instalacji przerabiających odpady to 

instalacje samorządowe. Samorządy muszą też wiedzieć, w jaki sposób, przy zmienionej polityce w zakresie 

gospodarowania poszczególnymi frakcjami, samorządy mają osiągnąć efekt, by rozliczyć te instalacje 

z pieniędzy, które zostały pobrane i użyte na ich modernizację, budowę, rozwój itp. Strona samorządowa 
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musi też wiedzieć, za co będą odpowiadać samorządy, a także czy rzeczywiście pozostanie obecny system, 

w którym samorządy odpowiadają za poziomy recyklingu w całości, czy też będą one odpowiadać za 

poziomy recyklingu tej części strumienia, która pozostanie. Strona samorządowa zgłosiła postulat 

zdynamizowania prac zespołu. Strona samorządowa zaznaczyła też, że w związku z kryzysem migracyjnym, 

Polskę zamieszkuje 2 mln nowych mieszkańców, a równocześnie 2 mln więcej producentów odpadów. 

Trzeba ujednolicić postępowanie w tej sprawie. 

Małgorzata Golińska za dobry pomysł uznała, by o wątpliwościach strony samorządowej porozmawiać 

jeszcze na niezależnym spotkaniu. Jednocześnie zapewniła, że projekt będzie skierowany do opiniowania 

przez Komisję Wspólną. 

Źródła pokrycia kosztów realizacji - przez samorządy gminne - wypłaty dodatków osłonowych. 

Jak przekazała strona rządowa, dodatki osłonowe są jednym z ważniejszych i kluczowych elementów tarczy 

antyinflacyjnej. Na to zadanie rząd przeznaczył 4,7 mld zł. Wsparcie ma trafić do ok. 7 mln gospodarstw 

domowych. Ustawa przewiduje wypłatę dodatków osłonowych przez samorządy dla gospodarstw 

domowych, które złożyły wnioski do 31 stycznia. Według szacunków w największym stopniu wypłaty będą 

realizowane w województwie wielkopolskim, lubelskim i podkarpackim. Strona rządowa zapewniła o stałym 

kontakcie z samorządami i chęcią odpowiedzi na wszystkie pojawiające się pytania. 

Strona samorządowa uznaje dodatek osłonowy za jak najbardziej zasadny, jednak proponowana wartość 

2 procent nie pokrywa realnych kosztów. Samorządy wykonały ogromną pracę, by przyjąć wnioski oraz 

ponoszą ogromne koszty z tym związane. Strona samorządowa zaapelowała o uelastycznienie przepisów 

w związku z kryzysem migracyjnym. 

Obie strony zgodziły się co do tego, że temat będzie nadal kontynuowany. 

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej wyznaczono także przedstawiciela Komisji do składu Rady 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego  oraz Edukacji Prawnej - został 

nim Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura ZPP, a jego zastępcą będzie przedstawiciel zgłoszony 

przez Związek Województw RP. 

Wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta Poznański, Jan Grabkowski, ponownie zgłosił też temat koronera. 

Paweł Szefernaker obiecał powrócenie do tematu. 

Zgłoszono również problem z zakładaniem rachunku bankowego przez niektórych uchodźców, zwłaszcza 

tych posiadających stare dowody osobiste. Strona rządowa zapewniła o podjęciu tematu z bankami. 

Wskazano konkretne rozwiązania, by konta mogły być otwierane. Gdyby nadal powtarzały się problemy, rząd 

jest gotowy na dalszą dyskusję. 
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Projekt ustawy o artystach zawodowych 

Zastępca Dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski przytoczył pytanie zadane podczas posiedzenia Zespołu 

ds. Edukacji, Kultury i Sportu – dotyczyło ono tego, co ma być źródłem pokrycia uszczerbku w dochodach 

JST. W samy dokumencie była bowiem mowa o tym, że będzie to rezerwa celowa. Odpowiedź udzielona na 

piśmie niczego nie precyzowała i nie wskazywała, że będzie to któraś z utworzonych rezerw bądź istniejąca 

rezerwa. Grzegorz Kubalski poprosił zatem o wskazanie, co faktycznie będzie źródłem pokrycia uszczerbku. 

Pełnomocnik Ministra Kultury wskazał, że w pierwotnej wersji OSR podawano, że będzie to rezerwa 

z budżetu państwa. W odpowiedzi doprecyzowano, że będzie to rezerwa celowa budżetu państwa. 

Projekty z opinią pozytywną: 

➢ Wniosek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu 

ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej wobec projektu ustawy 

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118). 

➢ Projekt uchwały Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zmieniającej uchwałę 

w sprawie regulaminu KWRiST. 

➢ Wniosek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. 

Społeczeństwa Informacyjnego do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie wykazu rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, z których 

udostępniane są dane na potrzeby prowadzenia analiz w ramach zintegrowanej platformy 

analitycznej. 

➢ Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych (Minister Cyfryzacji/Kancelaria Prezesa Rady Ministrów). 

➢ Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiak na lata 2022 – 2024 

(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). 

➢ Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji 

podatkowych. 

➢ Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zwolnień od 

podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. 

➢ Projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 

(Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego). 

➢ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

➢ Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji 

i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. 

➢ Projekt rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną 

rejestracją pojazdów. 

➢ Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania 

dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. 

➢ Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań 

statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Główny Urząd Statystyczny). 
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➢ Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska sołectwom Złockie, 

Szczawnik oraz Jastrzębik (Ministerstwo Zdrowia). 

➢ Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia 

uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest. 

➢ Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych 

ustaw (Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego) (UD 247). 

Projekty z opinią negatywną: 

➢ Propozycja podziału części rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. (Ministerstwo Finansów). 

Do dalszych prac skierowano: 

➢ Wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu 

ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa do wydania opinii wiążącej do projektu uchwały Rady 

Ministrów w sprawie przyjęcia projektu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. 

➢ Wniosek Ministerstwa Finansów o pilne rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. 

➢ Wniosek Ministerstwa Finansów o pilne rozpatrzenie projektu rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów 

(przychodów) osiągniętych przez uczelnie medyczne. 

➢ Projekt ustawy o parkach narodowych (Ministerstwo Klimatu i Środowiska). 

➢ Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą 

„Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych” (Ministerstwo Zdrowia). 

➢ Projekt ustawy o artystach zawodowych (Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego) (UD 208). 

Odstąpienie od podjęcia decyzji 

Odstąpiono od podjęcia decyzji odnośnie Projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Dolnego Śląska 2021-2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), ze względu na fakt, że 

wszystkie przesłanki ustawy zostały wyczerpane, a strony samorządowe nie ustaliły jednolitego stanowiska. 

Na podstawie ustawy KWRiST odstąpiono od podjęcia decyzji. 

 

Kwietniowe posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa 

Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

25 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na którym rozpatrywano projekt ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks wyborczy, wniesiony przez MSWiA oraz projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających 

naruszenia prawa, zgłoszony przez MRiPS. 
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W odniesieniu do projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego, Szymon Wróbel, zastępca dyrektora 

Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, biorący udział w obradach w imieniu ministra Pawła 

Szefernakera, poinformował uczestniczących w posiedzeniu Zespołu, że jest to wersja ostateczna projektu, 

po wszystkich zmianach i uzgodnieniach międzyresortowych. W związku z tym, że nikt z obecnych nie 

zgłaszał żadnych uwag – projekt został uznany za skonsultowany. 

Odnośnie projektu ustawy o tzw. sygnalistach, Bożena Lenart, zastępca dyrektora Departamentu Prawa 

Pracy MRiPS, poinformowała, że tekst projektu, który przekazano stronie samorządowej, został skierowany 

11 kwietnia do ponownych uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Resort otrzymał już sporo uwag, 

które wciąż można składać. Ministerstwo uznało za stosowne przekazanie go do zaopiniowania z tego 

powodu, że jest to zupełnie nowa wersja projektu w stosunku do przedstawionej w październiku ubiegłego 

roku. Dyrektor B. Lenart przekazała również, że nie ma jeszcze stanowiska ministerstwa do uwag 

zgłoszonych przez stronę samorządową z tego powodu, że niektóre z nich muszą być jeszcze skonsultowane 

z Inspektorem danych osobowych oraz Departamentem prawnym MRiPS. Swoje uwagi do projektu ustawy 

zgłosił także Związek Powiatów Polskich.  

Rafał Cieślik ze Związku Województw zapytał o harmonogram prac nad tą ustawą. 

Dyrektor Bożena Lenart stwierdziła, że projekt wdrażający dyrektywę powinien być przyjęty w zeszłym roku. 

Dlatego resort będzie chciał uchwalić go możliwie jak najszybciej. Jednakże w związku z koniecznością 

przeprowadzenia konsultacji z Inspektorem danych osobowych, a także ze względu na oczekiwanie przez 

MRiPS na zgłoszenie ewentualnych uwag przez kluczowe resorty, na ten moment ciężko jest wskazać 

termin, kiedy zostanie przedstawiony nowy projekt ustawy. Jednocześnie dyrektor zapewniła, że resort starał 

się uwzględnić wszystkie możliwe uwagi spośród tych nadesłanych poprzednio. 

Punkt dotyczący projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa został pozostawiony bez 

rozpatrzenia do czasu przedstawienia przez ministerstwo ostatecznej wersji projektu oraz ustosunkowania 

się do uwag strony samorządowej. 

W punkcie poświęconym wolnym wnioskom głos zabrała mec. Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów 

Polskich, pytając przedstawiciela MSWiA o projekt nowej ustawy o cmentarzach. Zgodnie z kalendarzem 

legislacyjnym projekt ten w czerwcu miał być na etapie prac sejmowych. Szczególne niejasności wśród 

powiatów i miast na prawach powiatu wywołuje kwestia dotycząca zasada powoływania koronera. 

Dyrektor Szymon Wróbel poinformował, że informacja w tym przedmiocie zaplanowana jest na najbliższe 

posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i tam też zostanie zaprezentowany 

aktualny etap prac nad ustawą. 
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Kwietniowe posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego 

27 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Zmiany w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład, sprawa koronera i sytuacja finansowa 

Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego były głównymi tematami posiedzenia. 

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. 

Zmiany w programie inwestycji strategicznych Polski Ład 

O problemach w realizacji Programu Inwestycji Strategicznych mówił przedstawiciel Związku Gmin 

Wiejskich. Przede wszystkim problemy dotyczą terminów, wzrostu kosztów, a także problemów 

z wykonawcami. Główne postulaty skierowane już do Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczą kwestii 

wydłużenia ważności promes do 12 miesięcy. Jest to związane z poślizgami w przygotowywaniu 

dokumentacji projektowej. Postulowano również o możliwość częściowego ograniczenia zadań – od sierpnia 

ubiegłego roku koszty w obszarze budownictwa bardzo wzrosły. Zwrócono również uwagę na problem 

odpływu pracowników, głównie obywateli Ukrainy, którzy wrócili do swojego kraju, by zaangażować się 

w jego obronę. Istotne jest również zwiększenie częstotliwości płatności. Zwrócono się także o możliwość 

wykorzystania oszczędności przetargowych do wysokości promesy. 

Do przedstawionych postulatów odniosła się prezes Banku Gospodarstwa Krajowego obecna na 

posiedzeniu Komisji Wspólnej. Podkreśliła, że istniejący Program Inwestycji Strategicznych to ogromny 

program – tylko pierwszy nabór to w przybliżeniu równowartość rocznych wydatków inwestycyjnych 

wszystkich samorządów w Polsce. Poinformowała, że już ponad tysiąc promes inwestycyjnych po 

przetargach jest wydanych i inwestycje są realizowane. Najczęstszą pojawiającą się prośbą ze strony 

samorządów jest wydłużenie promesy. Ostatecznie w uchwale Rady Ministrów znalazł się zapis o wydłużeniu 

promes o 3 miesiące – do 18 sierpnia. „To rozszerzy możliwości ponownego otwarcia przetargów” – mówiła 

prezes BGK. Za kwestię niemożliwą do zrealizowana uznano jednak automatyczne podwyższanie promesy 

ze względu na inflację. Nie da się bowiem ocenić, w którym momencie promesy powinny zostać 

podwyższone. 

Strona samorządowa zwróciła uwagę, że w niektórych przypadkach w ramach jednego zadania są elementy, 

które można by wykluczyć, co nie wpłynie na osiągnięcie celu całości zadania. BGK ma jednak wątpliwości 

co do tego, przez jakie parametry musiały by w takiej sytuacji być oceniane wnioski. Marek Wójcik ze 

Związku Miast Polskich zwrócił uwagę, że biorąc pod uwagę niezwykle poważne i istotne cele programu, 

może warto dokonywać ponownego rozpatrywania wniosków. Przekonywał, że im dłużej będziemy zwlekali 

z realizacją projektów, tym powstanie ich mniej. Poprosił również o rozważenie, czy w ramach drugiego 

naboru samorządy mogły złożyć poprawione wnioski, bo wówczas będzie szansa, że niebawem sprawa 

zostanie rozstrzygnięta. 

Głos w dyskusji zabrał również Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich. 

Zaznaczył, że zmiana rynkowa, która nastąpiła ma charakter globalny w skali kraju. Być może wystarczy 

zatem wprowadzić mechanizmy mówiące o tym, że jeśli JST przeprowadziła podwójnie postępowanie 
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przetargowe i w jego wyniku zostały ustalone rynkowe ceny zdecydowanie wyższe niż te, które wynikają 

z wcześniej przyjętego kosztorysu, to w przypadkach, w których jest to możliwe, jest wydawana zgoda na 

ograniczenie zakresu. Rynek wskazał bowiem, że określonego kawałka nie da się zrobić w określonych 

kwotach, które były oparte na rzetelnym szacunku. Nie będzie wówczas konieczności ponownego 

analizowania wszystkich wniosków i oceny czy są one dobre. Gdyby w ten sposób dało się uruchomić 

przyspieszony tryb wyrażania zgody na ewentualną zmianę wniosku, było by to z korzyścią dla wszystkich. 

Grzegorz Kubalski zwrócił też uwagę, że na etapie realizacji projektów zachodzą czasem drobne zmiany, 

które wynikają z uwarunkowań technicznych, lokalowych lub nieco innego stanu niż pierwotnie 

zaprojektowane w przebiegu konkretnej inwestycji. Bazując na konkretnym przykładzie poprosił BGK 

o wyjaśnienie, jak tego typu przypadki, które wynikają z lokalnych uwarunkowań technicznych będą 

rozpatrywane i czy w takim przypadku nie ma zagrożenia nie przyznania środków na podstawie udzielonej 

promesy. 

Prezes BGK zaznaczyła, że zawieranie we wniosku zbyt szczegółowego opisu może być niebezpieczne. 

Złożony wniosek musi być bowiem odzwierciedlony w opisie w ogłaszanym przetargu. Program nie zakłada 

też oszczędności. Inwestycje realizowane są w oparciu o promesę inwestycyjną, a nie wstępną. 

Przedstawicielka BGK poinformowała również o wydłużeniu do 30 dni terminu składania oświadczeń do 

promesy inwestycyjnej.   

Przewodniczący KWRiST poinformował, że został przygotowany projekt uchwały w sprawie powołania 

Zespołu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy. Zespół będzie głównie pracował nad kwestiami edukacji, 

zdrowia i polityki społecznej. 

Spór płacowy w POLREGIO S.A. 

Kwestię sporu płacowego w  POLREGIO S.A. przybliżył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

Piotr Całbecki. Skutki zapowiadanego na maj strajku dotkną wszystkich Polaków korzystających 

z przewozów kolejowych. Istotą sporu jest postulat pracowników o podniesienie wynagrodzeń. Sprawa jest 

o tyle poważna, że dotyczy największego przewoźnika w Polsce. Padła prośba o podjęcie wspólnych rozmów 

z przedstawicielami spółki, samorządami i rządem z racji właścicielskich i organizacyjnych. Zdaniem Piotra 

Całbeckiego pojedyncze rozmowy marszałków z POLREGIO S.A. nie mają sensu, konieczne jest uspójnienie 

stanowisk w tej sprawie. Już teraz pojawiają się pierwsze symptomy strajku – połączenia kolejowe bywają 

odwoływane z dnia na dzień. 

Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w kontekście koronera 

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej powrócił temat koronera, od dawna podnoszony przez Związek 

Powiatów Polskich. Grzegorz Kubalski podkreślił, że ZPP podnosi sprawę od kilkunastu lat. Pojawił się już 

projekt ustawy, która miała rozwiązać problem. Obecne przepisy są bowiem całkowicie oderwane od realiów 

społeczno-gospodarczych. Grzegorz Kubalski pytał, co obecnie dzieje się z powstałym projektem. Strona 

rządowa zgodziła się co do zasadności ustawy w tej sprawie. Jednocześnie zapewniono, że prace cały czas 

trwają, a rozwiązania są wypracowywane. Przekazano informację, że ostateczna treść przepisów została już 

wypracowana w ciągu ostatniego tygodnia, a obecnie trwają prace legislacyjne. Poproszono o cierpliwość 

i zapewniono, że wkrótce przedstawione zostaną szczegóły. Powiadomiono również, że ze względu na 
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toczącą się w Ukrainie wojnę konieczne było odsunięcie projektowanego terminu wejścia w życie ustawy na 

I kwartał przyszłego roku. Grzegorz Kubalski zaproponował, by punkt ten został podniesiony na posiedzeniu 

Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i by wtedy rozmawiać o konkretach. 

Sytuacja finansowa Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego   

Jak przedstawiono, sytuacja finansowa WORD z roku na rok jest coraz gorsza. W wyniku zmian 

demograficznych coraz mniej osób zdaje egzaminy, a koszty niezmiennie rosną. Stawki za egzaminy nie 

zmieniły się od 2013 roku. Strona samorządowa wskazywała, że jeśli zmiany nie zajdą, dojdzie do katastrofy 

związanej z koniecznością zamykania tych instytucji. Zaapelowano zatem do ministra, by zwiększył stawki. 

Podkreślono, że konieczne jest również rozpoczęcie dyskusji o zmianach ustawowych. Ministerstwo 

Infrastruktury przekazało jednak negatywne stanowisko w tej sprawie. Poinformowano, że prowadzenie prac 

w tym względzie nie jest planowane ze względu na negatywny odbiór społeczny. Strona samorządowa 

zaapelowała o pilne spotkanie w tej sprawie z ministrem infrastruktury, a gdyby do takiego nie doszło, 

z premierem. 

Wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego 

Temat zainicjowany przez Związek Powiatów Polskich wynika ze zmiany w ostatnich latach zarówno cen, 

jak i realiów funkcjonowania (następowało podniesienie płacy minimalnej, a inflacja za ten okres jest 

kilkudziesięcioprocentowa). Grzegorz Kubalski zwrócił też uwagę na nieobecność kierownictwa 

ministerstwa infrastruktury podczas dwóch kolejnych posiedzeń zespołu, gdy punkty powyższe były 

rozpatrywane. Grzegorz Kubalski przedstawił też prezentację dotyczącą opłat związanych z ruchem 

drogowym na przestrzeni lat. Jednocześnie wykazał niekonsekwencję w zmianach wysokości pobieranych 

opłat – koszty zmieniają się w przypadku jednostek podległych ministerstwu infrastruktury, są natomiast takie 

same, gdy ponoszą je samorządy lub przedsiębiorstwa. Do postulatu o jak najszybsze spotkanie z ministrem 

w tej sprawie dołączył się Wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta Poznański, Jan Grabkowski. 

Mechanizm uznawania orzeczeń wydanych przez organy ukraińskie odnośnie osób 

niepełnosprawnych 

Powyższą kwestię przybliżył Marek Wójcik. W Polsce nie ma wiedzy na temat tego, w jaki sposób należy 

traktować osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności uciekające przed wojną w Ukrainie. Za nie do przyjęcia 

uznał pomysł, aby osoby uciekające z Ukrainy musiały przechodzić polski system orzekania. Taka sytuacja 

naraża na niepotrzebne starcia i napięcia na linii uchodźcy-Polacy. Przedstawiona propozycja zakłada, by 

na okres jednego roku ustalić, w jaki sposób w Polsce będzie transformowane orzecznictwo ukraińskie. 

Natomiast jeśli w dalszej perspektywie ktoś będzie chciał w Polsce uzyskać orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, konieczne będzie przejście pełnej procedury. Jan Grabkowski zwrócił uwagę, że 

bardzo brakuje lekarzy orzeczników, a trudny czas wymaga szybkich rozwiązań. Przedstawicielka strony 

rządowej wyjaśniła, że nawet gdyby przyjąć orzeczenia wydane w Ukrainie, to osoby te nie wejdą do 

polskiego systemu wsparcia. Konieczna jest precyzyjna ocena orzecznicza, by można było wpisać osobę do 

systemu. Poinformowano jednocześnie, że w celu pomocy dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy 

powołano specjalny program PFRON. Strona samorządowa nie zgodziła się z podanymi argumentami – 

podano, że część świadczeń jest powiązana wprost ze stopniem orzekania i nie potrzeba elementów 

wynikających z orzeczenia, aby korzystać ze świadczeń. Zaznaczono też konieczność innych świadczeń, jak 
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np. tych wypłacanych matkom niepełnosprawnych dzieci. „Nie powinniśmy czekać, aż problem się sam 

rozwiąże” – apelował Marek Wójcik. Poprosił też o spotkanie z pełnomocnikiem rządu do spraw osób 

niepełnosprawnych. 

Projekty z opinią pozytywną: 

✓ Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia 

na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

✓ Projekt programu pn. „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie 

Małopolskim do 2030 roku”. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. 

✓ Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego 

w Bydgoszczy”. 

✓ Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. 

✓ Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących 

✓ Projekt Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań 

dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. 

✓ Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

oraz niektórych innych ustaw. 

Projekty z opinią negatywną: 

✓ Wniosek o upoważnienie Zespołu do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej 

oraz Środowiska KWRiST do wydania wiążącej opinii do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu 

i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych. 

Do dalszych prac skierowano: 

✓ Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych 

ustaw. 

✓ Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania 

audytów krajobrazowych. 
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Majowe posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa 

Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

24 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Podczas posiedzenia omówione zostały następujące projekty: 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia 

należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia 

upomnienia. Do projektu tego samorządowcy zgłosili uwagi, odnośnie tego, że rozwiązanie to stoi 

w sprzeczności z podstawowymi zasadami kodeksu postępowania administracyjnego. 

W szczególności z wyrażoną w art. 7 zasadą kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa 

w postępowaniu; zasadą prawdy obiektywnej; zasadą uwzględniania interesu społecznego 

i słusznego interesu obywateli, a także zasadą wyrażoną w art. 8 zasadą zaufania obywateli do 

organów Państwa, jak również zasadą obowiązku organów do udzielania informacji faktycznej 

i  prawnej. W świetle przywołanych zasad obywatel zawsze winien być pouczony o swoich prawach 

i obowiązkach. Nie powinien też ponieść szkody z powodu nieznajomości prawa. Proponowane 

rozwiązanie, tj. pominięcie upomnienia może wprost narazić obywatela na szkodę, tylko dlatego, że 

nie został pouczony o ciążącym na nim obowiązku. Projekt ten z uwagi na nieuwzględnienie uwag 

został zaopiniowany przez Zespół negatywnie. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Do czasu zakończenia 

konsultacji Zespół wstrzymał się od opiniowania tego projektu. 

✓ Projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Obecnie 

trwają konsultacje tego projektu, zatem projekt zostanie zaopiniowany po zakończeniu konsultacji 

publicznych, na następnym Zespole. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Projekt 

ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu. 

✓ Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego. Projekt ten obecnie znajduje 

się w konsultacjach publicznych i zostanie zaopiniowany przez Zespół, po zakończeniu konsultacji. 

Omówiono także wniosek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o dyskusję na temat omówienia zakresu 

zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych. 

 

Majowe posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego 

30 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
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Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, zmiany w Karcie Nauczyciela i zmiany 

w ustawie o finansach publicznych były głównymi tematami tego posiedzenia. 

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. 

Zmiana ustawy – Karta Nauczyciela i ustawa o dochodach JST 

Strona samorządowa zwróciła uwagę na zbyt wąski zakres regulacji projektów ustaw. Ponowiła również 

prośbę o spotkanie w tej sprawie nie tylko z ministrem edukacji, ale również z ministrem finansów. Prezydent 

Sopotu zgłosił również konieczność odbycia dyskusji na temat części oświatowej subwencji ogólnej. Paweł 

Szefernaker poprosił o zwołanie posiedzenia Zespołu w zgłoszonych kwestiach przed czerwcowym 

posiedzeniem KWRiST. Jan Maciej Czajkowski zaproponował również wpisanie do OSR obecnego 

projektu skutki finansowe dla JST. Wiceminister Dariusz Piontkowski przystał na uzupełninie OSR-u. 

Strona samorządowa poprosiła o przedstawienie na forum Komisji Wspólnej wypracowanych założeń 

specustawy w sprawie Ukrainy. Paweł Szefernaker zaproponował posiedzenie Zespołu zanim ustawa 

rozpocznie proces legislacyjny. 

Omówiono również kwestie związane z nowym regulaminem prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. Strona samorządowa poprosiła, by już w czerwcu odbyło się posiedzenie nowego Zespołu 

ds. Klimatu i Energetyki. Inne informacje na temat Zespołów strona samorządowa zobowiązała się przesłać 

niezwłocznie. 

Powrócono również do tematu trudnej sytuacji finansowej WORD-ów i zbyt niskich opłat za kurs 

reedukacyjny w zakresie ruchu drogowego. Strona samorządowa ponownie podkreśliła, że od 2013 roku 

opłaty za kursy reedukacyjne nie zmieniły się. To z kolei nie pokrywa nawet kosztów przeprowadzenia takich 

kursów. Przedstawiciel ministerstwa infrastruktury zaprosił stronę samorządową na spotkanie w tej sprawie. 

Marek Wójcik zaapelował, by w spotkaniu brał udział minister Adamczyk. Do tej pory bowiem minister nie 

brał udziału w rozmowach na ten temat, o które wielokrotnie zabiegała strona samorządowa. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych 

W imieniu strony samorządowej Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich zaznaczyła, że prace 

nad ustawą cały czas trwają, zatem wydaje się, że projekt nie jest na etapie, na którym Komisja Wspólna 

mogłaby wydać opinię. Wątpliwości budzi ponadto kwestia związana z wysokością progu, od którego JST 

mają obowiązkowo przeprowadzać audyt. Wątpliwa jest również propozycja resortu dotycząca zasad 

udostępniania dokumentacji z audytu – poza uwagami ze strony samorządowej, osoby które bezpośrednio 

zajmują się audytem również zgłosiły swoje zastrzeżenia. Wydaje się zatem, że projekt wymaga jeszcze 

dopracowania. 

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa 

Podczas posiedzenia Komisji odbyła się również dyskusja na temat ustawy o modernizacji i efektywności 

szpitalnictwa. W imieniu strony samorządowej głos zabrał wiceprezes Zarządu ZPP, starosta poznański Jan 

Grabkowski. Zaznaczył, że ustawa w takim kształcie jest nie do przyjęcia. Podkreślił również, że system 
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opieki zdrowotnej w Polsce wymaga zmian systemowych. „Oceniam wiedzę i sprawność ministerstwa na 

wyższym poziomie i myślałem, że uda się wprowadzić dobry system w tym państwie, gdy ma się 

jednoznaczną przewagę w parlamencie. To się nie powiodło” – mówił Jan Grabkowski. Przypomniał również, 

że nikt nie ocenił projektu ustawy pozytywnie podczas konsultacji społecznych. Przedstawiciel ministerstwa 

zdrowia stwierdził, że projekt ustawy jest jednym z kluczowych elementów KPO, dlatego resort chcę dalej go 

prowadzić i jak najszybciej procedować. Jan Grabkowski przyznał, że uwagi do projektu ustawy były 

zgłaszane podczas procedowania KPO i strona samorządowa nie jest w stanie zgodzić się na zapisy, które 

godzą w sytuacje i finanse samorządów. Jednocześnie zaproponował partnerską rozmowę na temat kształtu 

ustawy. Strona samorządowa wydała opinię negatywną do projektu. 

Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich odniosła się również do projektu ustawy o zmianie ustawy 

o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 

wolności seksualnej innych osób, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej. Strona samorządowa wnosi bowiem o to, by 

zaproponowane rozwiązania miały charakter incydentalny – projekt dotyczy wyłączenia stosowania 

przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do inwestycji dotyczących 

rozbudowy Ośrodka w Gostyninie. Dodatkowo wyłączana jest właściwość starosty w przygotowaniu 

pozwoleń na budowę. Dodatkowo, w momencie, gdy tego typu inwestycje będą realizowane np. przy 

rozbudowie ośrodka bądź tworzeniu nowych oddziałów, to by uwzględnić interes społeczności lokalnych. 

Projekty z opinią pozytywną: 

✓ Projekt programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. 

✓ Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2023. 

✓ Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu programu „Fundusze Europejskie dla 

Rybactwa” na lata 2021-2027. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia 

należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia 

upomnienia. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, 

dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek 

obniżonych. 

✓ Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. 

✓ Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy 

o działalności leczniczej – z uwagami. 

✓ Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. 
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✓ Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego 

oddziału ratunkowego. 

✓ Projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030. 

✓ Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy 

społecznej. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu 

maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/24. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu 

maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu 

ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. 

✓ Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego – z uwagą. 

Projekty z opinią negatywną: 

✓ Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa 

Do dalszych prac skierowano: 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu 

rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich 

wtórników. 

✓ Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych. 

✓ Projekt dokumentu rządowego programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pod 

nazwą „Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033”. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę 

i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

 

 

Edukacja, kultura i sport 

Kwietniowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST 

20 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele strony samorządowej oraz 

Ministerstwa Edukacji i Nauki.   
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Zespół pozytywnie zaopiniował: 

➢ Projekt ustawy o artystach zawodowych z prośbą o korektę Oceny Skutków Regulacji w zakresie 

wskazania źródła rekompensaty samorządom utraconych dochodów z tytułu przewidzianych 

projektem zwolnień. 

➢ Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego 

w Bydgoszczy”. 

Łącznie omówiono punkty dotyczące nowelizacji: rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego i rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej, które 

dotyczą podwyżek dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. przewidzianych w uchwalonej 24 marca 2022 r. przez 

Sejm ustawie. 

Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Marcin 

Nowak przedstawił zmiany w przyjętej przez Sejm ustawie nowelizującej Kartę Nauczyciela. Przewiduje ona 

wzrost wynagrodzeń średnich nauczycieli o 4,4% od 1 maja 2022 r. Jak wskazał dyrektor, posłowie 

rozpatrując projekt tej ustawy, wzięli pod uwagę fakt, że w związku z falą uchodźców z Ukrainy, wzrosła 

liczba uczniów, od września najpewniej wzrośnie jeszcze bardziej, co wiąże się ze zwiększeniem liczby 

etatów. W związku z tym przeznaczono na podwyżki kwotę 1.700 tys. złotych. W kwocie na podwyżki ujęto 

też pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz wynagrodzenie zawodowe. Podniesiono tabelę płac, ze 

względu na wzrost wynagrodzeń minimalnych. Projekt rozporządzenia proponuje również połączenie 2 i 3 

wiersza zaszeregowania płacowego – nauczyciele z 3 wiersza otrzymają wynagrodzenie tak jak nauczyciele 

z drugiego wiersza. Strona rządowa podkreśliła, że podwyżki dotyczą również nauczycieli przedszkoli. Strona 

samorządowa zgłosiła jednak, że ponieważ subwencja oświatowa co do zasady nie finansuje działalności 

przedszkoli, koszt podwyżek w tym zakresie będą musiały pokryć samorządy z dochodów własnych. 

Przedstawiciele strony samorządowej podkreślili, że nie negują konieczności wzrostu wynagrodzeń 

nauczycieli, jednak takie zmiany nie powinny wchodzić w życie w trakcie roku budżetowego. Projekty 

uzyskały opinię pozytywną z uwagą o konieczności zapewnienia w subwencji adekwatnych środków na 

sfinansowanie podwyżek, także w przedszkolach. 

Przedstawicielka UMP zaapelowała o utworzenie grupy roboczej, która zajmie się wyłącznie kwestią 

finansowania przedszkoli. Marzena Machałek – Sekretarz Stanu MEiN odpowiedziała, że dyskusja na temat 

finansowania zadań edukacyjnych powinna zostać przeniesiona na zespół ds. monitorowania finansów 

oświaty. 

Przedstawicielka ZPP poprosiła o informacje czy w roku 2022 planowane są kolejne podwyżki w związku 

z wypowiedziami ministra Dariusza Piontkowskiego, który podczas jednej z komisji sejmowych zauważył, że 

resort pracuje nad pakietem zmian do ustawy Karta Nauczyciela w tym związanych ze wzrostem 

wynagrodzeń nauczycieli stażystów. Minister Marzena Machałek odpowiedziała, że prace nadal trwają i że 

oprócz podwyżek można spodziewać się uproszczenia awansu zawodowego, podniesienia prestiżu 

nauczycieli, którzy wchodzą do zawodu – wszystko po to, aby zachęcić młodych ludzi do pracy na 

stanowiskach nauczycielskich. 
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W sprawach różnych poruszono temat edukacji uczniów z Ukrainy. Statystyki, które przytoczyła minister 

Marzena Machałek, wskazują że utrzymuje się liczba dzieci przyjętych do systemu – na dzień posiedzenia 

jest to 187 tys., przy czym aż 135 tys. to dzieci w szkołach podstawowych. Dodatkowo przedstawiciele MEiN 

omówili założenia nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci 

i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z 8 kwietnia 2022 r., które ma służyć uelastycznieniu procesu 

przyjmowania dzieci do szkół ukraińskich, m.in. dzieci nie będą musiały być klasyfikowane, zwiększy się 

liczba zajęć z j. polskiego w grupach nie większych niż 15 uczniów. 

Na zakończenie padła ze strony samorządowej prośba, o umożliwienie przedłużania kadencji dyrektorów 

o jeden rok. W obecnym momencie samorządy zmagają się z wieloma problemami, a zorganizowanie 

konkursów na dyrektora jest mocno absorbujące. Przedstawiciele Ministerstwa podczas posiedzenia 

obiecali, że przedyskutują temat. Natomiast podczas spotkania KWRiST 26 kwietnia 2022 r. minister 

Przemysław Czarnek przystał na tę propozycję i resort ma przygotować stosowne przepisy. 

 

Majowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST 

17 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. 

Zespół pozytywnie zaopiniował: 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla 

egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/24 (szkoły 

ponadpodstawowe). 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla 

egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (dla 

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych). 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla 

egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. 

Opinię pozytywną z uwagami otrzymał projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UD386). Strona samorządowa zgłosiła, że zakres 

nowelizacji jest zbyt wąski i ma co do zasady charakter kosmetyczny, dodatkowo zasygnalizowano 

konieczność rzetelnego sporządzenia OSR (nie uwzględniono chociażby wzrostu stawki za godziny 

ponadwymiarowe czy godziny doraźnych zastępstw). W toku dyskusji przedstawiciele strony samorządowej 

zauważyli pilną potrzebę rozwiązania problemów kadrowych, w tym ze znalezieniem osób chętnych na 

stanowiska dyrektorów. 

Uwagi do projektu zgłosił także Związek Powiatów Polskich. 
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W ramach sprawy różnych omówiono: 

✓ Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące wykorzystania środków z Funduszu Pomocy na 

finansowanie dodatkowych zadań oświatowych – Ukraina. 

Jak wyjaśnił resort przekazywanie dotacji niesamorządowym placówkom wychowania 

przedszkolnego, szkołom, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz 

placówkom oświatowym, zarówno publicznym jak i niepublicznym, odbywa się zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 27  października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Każdej niesamorządowej 

jednostce oświatowej, uprawnionej do otrzymania dotacji, jest ona udzielana w wysokości opisanej 

w ww. ustawie. Niesamorządowa jednostka dotowana, na mocy art. 34 ust. 2 tej ustawy, otrzymuje 

dotację na każdego ucznia/wychowanka - w tym uczniów obywateli Ukrainy - będącego w danym 

miesiącu roku budżetowego uczniem w tej szkole. Liczbę uczniów do dotacji w danym miesiącu 

ustala się na podstawie tzw. informacji miesięcznej przekazywanej do organu dotującego zgodnie 

z zasadami określonymi w uchwale podjętej na podstawie art. 38 ust. 1 ww. ustawy. Korekty liczby 

uczniów z poprzedniego miesiąca przewidziane są w ustawie jedynie w odniesieniu do szkół 

niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Otrzymana 

na uczniów pochodzących z Ukrainy dotacja, wypłacana zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych, podlega zwykłym zasadom odpowiedniego wydatkowania, rozliczania i kontroli, 

jak dotacja wypłacana na dotychczasowych uczniów takiej szkoły dotowanej. 

✓ Wniosek Unii Metropolii Polskich dot. wznowienia prac zespołu roboczego do wypracowania zmian 

ws. dotowania jednostek oświatowych np. w szczególności szkół dla dorosłych - finansowanie szkół 

dla dorosłych. 

Uzgodniono, że powstanie grupa robocza, która wypracuje propozycje zmian.  

✓ Wniosek Unii Metropolii Polskich dot. poselskiego projektu ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych z prośbą o stanowisko MEiN odnośnie konsekwencji wdrożenia takiego pomysłu. 

Jak poinformował minister Dariusz Piontkowski, jak tylko zostanie przygotowana opinia rządu to 

zostanie ona udostępniona Komisji Wspólnej. 

✓ Wniosek Unii Metropolii Polskich o przedłużenie o 1 rok stanowiska dyrektora szkoły 

w uzasadnionych przypadkach (dot. konkursów). 

Minister Dariusz Piontkowski wyjaśnił, że stosowny przepis znajdzie się w najbliższej nowelizacji 

ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.  

✓ Wniosek Związku Powiatów Polskich dot. formy prawnej zatrudniania specjalistów w ramach 

realizacji Programu „Za Życiem”. 

Resort edukacji ma bardzo elastyczne podejście i nie wyklucza żadnej z form zatrudnienia. 

Stosowana interpretacja zostanie sporządzona przez MEiN na piśmie i przekazana Komisji Wspólnej. 

✓ Wniosek Związku Powiatów Polskich dot. dotowania szkół niepublicznych. 

Zgłoszono wątpliwości dotyczące sumowania limitu wynagrodzeń dyrektora kilku szkół będącego 

jednocześnie ich osobą prowadzącą oraz uwzględniania wagi na zadania pozaszkolne przy 

wyliczaniu dotacji oświatowej (pojawił się taki wyrok sądu powszechnego). Tematami ma się zająć 

grupa robocza ds. dotowania jednostek oświatowych. 
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Infrastruktura, rozwój lokalny, polityka regionalna i środowisko 

Kwietniowe posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki 

Regionalnej oraz Środowiska KWRiST 

14 kwietnia 2022 r., w formie wideokonferencji, odbyło się robocze spotkanie Zespołu ds. Infrastruktury, 

Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. Kontynuowano na nim dość ożywioną dyskusję na temat sytuacji finansowej Wojewódzkich 

Ośrodków Ruchu Drogowego, a także projektu ustawy o parkach narodowych. 

Podczas posiedzenia zostały przedstawione ogólne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie 

handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, nad którą pracuje 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Porządek obrad przewidywał też punkt dotyczący rozpatrzenia pisma 

Związku Powiatu Polskich odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości 

opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) 

rejestracyjnych oraz ich wtórników. Jednakże punkt ten został przesunięty na kolejne robocze spotkanie 

Zespołu, w związku z brakiem obecności na posiedzeniu przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury 

odpowiedzialnych za ten projekt. Obrady Zespołu zakończyła dyskusja poświęcona wprowadzeniu zmian 

w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 

Podczas posiedzenia Zespołu szeroka dyskusja toczyła się na temat zmiany opłat za egzaminy na prawo 

jazdy oraz zwiększenia wynagradzania egzaminatorów. Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura 

Związku Powiatów Polskich zauważył, że opłaty funkcjonowania WORD-ów (takie jak koszt paliwa, jak 

energia elektryczna) muszą być waloryzowane, bo bez tego poszczególne podmioty odpowiedzialne za 

realizację zadań publicznych nie są w stanie tych zadań wykonywać z taką jakością, z jaką powinny to robić. 

W podobnym tonie wypowiadał się także Tomasz Dziuganowski, prezes Rady Głównej Krajowego 

Stowarzyszenia Egzaminatorów stwierdzając, że środowisko egzaminatorów jest mocno niedoinwestowane 

i widzi potrzebę zmiany ustalenia sposobu przeprowadzania egzaminów jak i również zmiany systemu 

wynagradzania egzaminatorów. Średnia wieku egzaminatorów przekracza 50 lat. Można też zauważyć, 

odpływ wartościowej kadry egzaminatorskiej. Dyrektor T. Dziuganowski podkreślił, że w sytuacji braku zmian 

sposobu wynagradzania egzaminatorów powiązanego z systemem opłat egzaminacyjnych, można 

spodziewać się zapaści na rynku egzaminowania związanej z sytuacją finansową WORD-ów jak i z sytuacją 

kadry egzaminatorskiej. Ponadto system egzaminowania kierowców nie był zmieniany od 15 lat. 

Minister Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury oznajmił, iż ministerstwo jest gotowe na rozmowy na 

temat zmiany czy to systemu egzaminowania, czy to wskazania dodatkowego źródła finansowania w WORD-

ach. Natomiast ministerstwo nie planuje podniesienia opłaty egzaminacyjnej. 

Odnosząc się do wypowiedzi ministra R. Webera, prezes T. Dziuganowski skwitował, że środowisko 

egzaminatorów nie ulegnie i będzie skutecznie walczyć o zmianę przepisów. 
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W związku z powyższym stwierdzono, że temat ten zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu 

plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Dyskusję o WORD-ach zamknął Rafał Cieślik ze Związku Województw pytaniem, które dotyczyło 

problemów z realizacją rozporządzenia o testach kwalifikacyjnych. Renata Rychter, dyrektor Departamentu 

Transportu Drogowego z resortu infrastruktury poinformowała, że baza licząca blisko 1800 pytań jest 

weryfikowana i to jest kwestia tygodni, gdy będzie przygotowana. 

Następnym punktem obrad Zespołu była dyskusja odnośnie projektowanych przepisów o parkach 

narodowych. Minister Małgorzata Golińska przedstawiła uwagi, które zostały uwzględnione w nowym 

projekcie. Następnie zaś prowadzono dyskusję poświęconą subwencji ekologicznej. 

Odnośnie kolejnego punktu obrad dotyczącego, zmian w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład 

głos zabrał dyrektor zarządzający ds. programów inwestycyjnych i mieszkaniowych Banku Gospodarstwa 

Krajowego Michał Baj, informując biorących udział w Zespole, że obecnie BGK ma podpisanych prawie 

800  umów, w kolejce są wnioski o wydanie promes na łączną kwotę ponad 4,8 mld zł, co oczywiście jest 

informacją dobrą. BGK też zbiera informacje z rynku i z JST dotyczące ryzyka. Aczkolwiek jak zauważył 

dyrektor M. Baj, kwestia wydłużenia promes o możliwości ograniczenia zakresu częściowego zawierania 

umów przetargu czy też o harmonogramie płatności – jest regulowana na poziomie uchwały Rady Ministrów. 

W związku, z czym BGK ma związane ręce. Zgromadzeni na spotkaniu stwierdzili, że kwestia ta powinna 

zostać również skierowana na obrady plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 

Ochrona zdrowia i polityka społeczna 

Majowe posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

16 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. 

Pierwszym punktem spotkania było omówienie projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności 

szpitalnictwa. W punkcie tym odbyła się dość szeroka dyskusja z ministrem Adamem Niedzielskim. 

Wspomniany projekt, jest bardzo istotny z punktu widzenia powiatów, bowiem ustawa wprowadza wiele 

rozwiązań, które mogą zaważyć na przyszłości istnienia szpitali powiatowych. 

Projekt ten przedstawiał zgromadzonym, minister Adam Niedzielski, który tłumaczył, że dotychczasowe 

programy restrukturyzacyjne szpitali nie kończyły się dobrze. Z tego też powodu resort zdrowia, postanowił 

zdiagnozować, dlaczego wysiłki te nie przyniosły żadnego większego efektu. Rezultatem tych prac jest 

właśnie przedstawiony projekt ustawy. Jak wskazał minister, nowe rozwiązania mają służyć przede 

wszystkim tym szpitalom, które na bieżąco funkcjonują prawidłowo, ale mają nawis w postaci zobowiązań z 

lat poprzednich. 
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Obecni na spotkaniach samorządowcy; w tym głównie mec. Bernadeta Skóbel reprezentująca ZPP, 

wskazywali, że to co kiedyś przed wieloma latami zastali przyjmując pod swoje skrzydła szpitale, a to co jest 

w nich obecnie to zupełnie dwa różne światy. To samorządy w głównej mierze przyczyniły się do tego, że 

wiele szpitali jest zmodernizowanych i oferuje świadczenia na wysokim poziomie. Samorządowcy 

wskazywali, że główna obawa w związku z projektem dotyczy możliwości ręcznego sterowania całym 

systemem przez Agencję i NFZ. Istnieje obawa, że stosunki cywilnoprawne pomiędzy podmiotem leczniczym 

a funduszem kształtowane będą przy braku jakichkolwiek instrumentów ochronnych dla podmiotu 

leczniczego i poza jakąkolwiek kontrolą. 

Samorządowcy wprost pytali o termin, do którego sieć szpitali zostanie utrzymana, tak aby można było już 

dzisiaj zaplanować podejmowanie działań zarządczych dotyczących tych placówek. Ponadto proponowali, 

aby wprowadzenie w życie ustawy, poprzedzić programem pilotażowym, do którego dobrowolnie zgłaszałyby 

się chętne szpitale – aby można ocenić, czy wskazana w ustawie modernizacja i kategoryzacja szpitali, 

przyniesie w rzeczywistości wymierne efekty. 

Zwracano również uwagę, na kwalifikacje, jakich będzie się wymagało od osób, które odpowiedzialne będą 

za procesy restrukturyzacyjne, w tym głównie prezesa Agencji. W tym zakresie ZPP wskazał, że przepisy 

nadal nie gwarantują, że nadzorcą będą osoby posiadające odpowiednie do tej roli kompetencje. Nadal 

wymagania względem kierownika podmiotu leczniczego są szersze niż względem nadzorcy. 

W odpowiedzi na zgłoszone uwagi, minister Adam Niedzielski wyjaśnił, że ustawa skupia się na motywie 

finansowym, a całego systemu nie da się ocenić jedynie przez pryzmat finansów. Jak zadeklarował, jest 

otwarty na kolejne spotkania i dalsze prowadzenie dyskusji. 

Kolejnym punktem posiedzenia był projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W uwagach 

do tego punktu samorządowcy podnosili, że oczywiście trzeba podnieść płace, jednak należy zrobić to 

w racjonalny sposób. Zmiana umów praktycznie wszystkich pracowników, będzie wymagała dużego nakładu 

pracy. Jak wskazywano zarówno samorządy jak i kierownictwo resortu zdrowia nie różnią się co do celu, 

a co do kwestii metody – w jaki sposób podwyżki zostaną dokonane. Ostatecznie projekt ten uzyskał opinię 

negatywną z uwagą, że samorządy są za podwyżkami wynagrodzeń, jednak wszystkie kwoty, jakie 

wskazano w projekcie ustawy nie zabezpieczają kosztów, jakie poniosą podmioty lecznicze. 

Zespół ustalił również, że projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, z uwagi na bardzo późne przesłanie 

projektu zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu. 

Następnie omówiono sprawy różne, na które składały się następujące tematy: informacja na temat 

zaawansowania prac nad projektem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Podczas dyskusji 

dotyczącej tego tematu mec. Bernadeta Skóbel wskazywała, że głównie należy zabezpieczyć potrzeby osób 

żywych. Trzeba zadbać, aby punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie został akurat w danym 

momencie bez lekarza, wtedy gdy najbardziej potrzeba będzie pomocy świadczonej przez lekarza. Ponadto 

problematycznym jest również transport zwłok, koszty tego zadania nałożonego ustawą na powiaty, są 

ogromne, zależne oczywiście od odległości – w projekcie nie zabezpieczono środków na realizację tego 

zadania. W odpowiedzi na zgłoszone uwagi, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów wskazał, że do zgonu 

nocnego najczęściej wzywany jest lekarz z nocnej opieki zdrowotnej, który sporządza zaświadczenie, 
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a następnie na jego podstawie lekarz POZ wystawia kartę zgonu, dlatego propozycja, aby lekarze pracujący 

w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej wydawali zaświadczenia, wydaje się racjonalna. Jest to spore 

ułatwienie z punktu widzenia rodzin osób zmarłych. Niestety, w chwili obecnej w Polsce nie ma takiej liczby 

lekarzy, która zabezpieczyłaby tylko stwierdzanie zgonów. 

Finansowanie pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie prace nad projektem są 

zaawansowane, projekt jest już gotowy i oczekuje na wpis do wykazu prac. Zmiana będzie polegała na 

wpisaniu DPS do rejestru wojewodów. 

Uznawanie kwalifikacji (specjalizacji) lekarzy z Ukrainy. Znane są w skali kraju przypadki, gdzie profesor 

z Ukrainy startuje z pozycji lekarza bez specjalizacji. Ministerstwo wskazało, że posiadanie tytułu profesora 

nie oznacza, że jest to tytuł równorzędny z posiadaniem specjalizacji w Polsce. Jest odrębna procedura 

dotycząca uzyskania w Polsce tytułu specjalisty. Te wymogi formalne mają na celu zabezpieczenie polskich 

pacjentów. Duże problemy z zakresu uznania kwalifikacji występują po stronie Naczelnej Izby Lekarskiej, 

a nie po stronie resortu zdrowia. 

Po omówieniu spraw różnych powrócono do opiniowania projektów aktów prawnych. Projekt ustawy 

o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie 

życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej. Główne zastrzeżenia strony 

samorządowej, dotyczącej tego projektu skupiały się na proponowanej zmianie odnośnie wyłączenia przy 

inwestycjach dotyczących ośrodka przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

przekazaniu do wojewodów spraw związanych z udzieleniem pozwoleń na budowę. Resort rodziny, wyjaśnił, 

że jest to specjalistyczny ośrodek, jedyny w skali kraju, który boryka się z problemami wszelkiego rodzaju – 

od kadrowych po problemy z usługodawcami czy problemy lokalowe. Zatem resort, chce w jakiś sposób 

ulżyć temu ośrodkowi i usprawnić jego pracę. Mec. Bernadeta Skóbel wskazała, że na przyszłość 

samorządy nie chcą robić takich wyłomów, aby zachować porządek. Projekt ten otrzymał opinię pozytywną 

z uwagą dotyczącą specyfikacji inwestycji, która takiego wyłomu wymaga. 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu programów zdrowotnych – opinia pozytywna. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych – opinia pozytywna. 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawach szpitalnego oddziału 

ratunkowego – opinia pozytywna. 

Projekt dokumentu rządowego programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą 

„Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033” konsultacje tego projektu jeszcze trwają, 

zatem Zespół przystąpi do jego opiniowania na następnym posiedzeniu. 

Również na następne posiedzenie powróci projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób zgłaszających 

naruszenia prawa. 
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Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy 

społecznej – opinia pozytywna. 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej – projekt ten będzie opiniowany na następnym posiedzeniu Zespołu. 

Projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 projekt ten uzyskał 

opinię pozytywną Zespołu. 

 

Kolejne, majowe posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

25 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST, które 

poświęcone było głównie omówieniu, już po raz kolejny, projektu ustawy o modernizacji i poprawie 

efektywności szpitalnictwa. Niestety po raz kolejny, samorządowcy nie uzyskali merytorycznych odpowiedzi 

na zgłaszane wątpliwości względem ustawy. 

Jak wskazał przedstawiciel ministerstwa, jedyna „duża” zmiana jaka zostanie zawarta w nowym projekcie 

ustawy to zmniejszenie liczby godzin, na studiach MBA dla dyrektorów szpitali, z proponowanych pierwotnie 

400 do 380. Kategoryzacja szpitali ma rozpocząć się w roku 2024, będzie ona najprawdopodobniej 

poprzedzona pilotażem – do którego zdążył zgłosić się już pierwszy szpital, według wstępnych przymiarek, 

z kategorii D. Wskazano również, że resort zdrowia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony 

samorządowej, jest skłonny zamieścić w ustawie definicję lokalnych potrzeb zdrowotnych. Wypowiedź ta 

w zasadzie podsumowuje całą merytoryczną refleksję, jakiej dokonał resort zdrowia, nad uwagami 

zgłoszonymi przez stronę samorządową oraz inne podmioty; co warto dodać było ich aż 2 tysiące! 

Mec. Bernadeta Skóbel reprezentująca ZPP na wstępie wskazała, że problem z potrzebami zdrowotnymi, 

nie sprowadza się do wprowadzenia do ustawy kilkuzdaniowej formułki, a potrzeby te wymagają realnego 

przeanalizowania, bowiem determinują one dalsze działania, określone w ustawie. Ponadto zwracała uwagę, 

że zgłoszone przez stronę samorządową uwagi mają charakter merytoryczny, a nie polityczny. 

Strona samorządowa wskazywała, że jednoznacznie negatywnie wypowiadała się, od samego początku, na 

temat proponowanych w ustawie rozwiązań. Zdaniem samorządowców Agencja, która miałaby się zająć 

kategoryzacją szpitali, jest tworem zupełnie niepotrzebnym. W taki sposób, jak wskazane jest to w ustawie, 

nie buduje się żadnej współpracy – a wręcz jest to podejście odpowiednie dla lat 70-tych ubiegłego wieku, 

gdzie taki model zarządzania ochroną zdrowia funkcjonował. Cała ustawa opiera się na sztucznym 

sterowaniu systemem z poziomu centralnego. Zaproponowany system jest systemem rozdzielczo-

nakazowym sprzężonym centralnie. Problemy, z jakimi boryka się ochrona zdrowia w Polsce, wymagają 

zmian uwarunkowań całego systemu, który obecnie jest niewydolny. 

Podkreślano, że ustawa ta jest błędna od samych podstaw. Nikt nie policzył pieniędzy, jakie samorządy 

wydają na szpitale. Zdaniem samorządowców ustawa psuje wszystko to, na co pracowaliśmy od lat. 
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Ponadto mec. Bernadeta Skóbel z ZPP dopytywała o to, czy przewidziano jakąś drogę odwoławczą do art. 

32 (opiniowanie planu rozwojowego dla szpitali kategorii A i B). W odpowiedzi usłyszeliśmy, że decyzja taka 

będzie ostateczna i nie przewidziano dla niej żadnego odwoławczego trybu sądowo-administracyjnego. 

Ostatecznie Zespół podjął decyzję, że opinia zostanie podjęta na posiedzeniu plenarnym, po otrzymaniu 

przez stronę samorządową pisemnych odpowiedzi na uwagi. 

Omówiono także następujące projekty: 

✓ Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, z uwagi na nieporozumienia dotyczące kwestii jakie 

miały znaleźć się w rozporządzeniach wykonawczych, opinia zostanie podjęta na posiedzeniu 

plenarnym KWRiST. 

✓ Projekt dokumentu rządowego programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod 

nazwą „Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033”, tutaj projektodawca zamierza 

wprowadzić pewne zmiany w tekście projektu, które częściowo skonsumują zgłaszane przez 

samorządy uwagi, zatem projekt zostanie zaopiniowany również na posiedzeniu KWRiST. 

✓ Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę 

i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W tym punkcie reprezentująca ZPP 

mec. Bernadeta Skóbel, wskazywała, że wnioski i oświadczenia winny być składane wyłącznie 

w postaci elektronicznej, dzięki temu nie będzie już potrzeby weryfikacji tożsamości. Docelowo 

należy przyjąć, tylko elektroniczny obieg dokumentacji. W odpowiedzi ministerstwo wskazywało, że 

odnośnie tego rozporządzenia zastosowanie znajdują przepisy KPA, dlatego też stosowany jest 

sposób tradycyjny, względem niniejszej procedury. 

Główny problem, jaki zauważalny jest na gruncie proponowanego rozporządzenia, to weryfikacja 

tożsamości osoby fizycznej. Wzywanie każdorazowo zainteresowanego o okazanie dowodu 

osobistego, wydaje się być bez sensu. Również niejasne pozostaje, czy w przypadku składania 

wniosku przez pełnomocnika, weryfikowana będzie tożsamość mocodawcy czy samego 

pełnomocnika. Zdaniem strony samorządowej, należy również doprecyzować, że oświadczenie 

o niekaralności nie może być składane przez pełnomocnika. W zakresie tej uwagi resort rodziny 

zdecydował, że zostanie w treści oświadczenia dołączone odpowiednie pouczenie. 

Podczas posiedzenia omówiono także kwestię dotyczącą propozycji rozwiązań legislacyjnych dot. 

mechanizmu uznawania orzeczeń wydanych przez organy ukraińskie odnośnie osób niepełnosprawnych. 

Tutaj strona samorządowa, apelowała, aby decyzji w tym zakresie nie podejmować pochopnie, tak aby nie 

zablokować całego systemu orzeczniczego w kraju. 

 

Społeczeństwo informacyjne 

Majowe posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST 

19 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały poniżej opisane projekty. 
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Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy 

społecznej. Projekt ten otrzymał opinię pozytywną z uwagą dotyczącą rozszerzenia zapisów ustawy na 

wszelką działalność, gdzie zawierane są, szczególnie przez samorządy umowy. 

Z porządku obrad zdjęto projekt ustawy o zmianie ustawy w związku z rozwojem e-administracji, z uwagi na 

trwające wciąż konsultacje. 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowalne i ich usytuowanie, uzyskał opinię pozytywną, decyzją KWRiST była to 

opinia wiążąca. 

Przedstawiono także główne założenia projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej – projekt ten jest 

procedowany z uwagi na brak obecnie w systemie, jednego kompleksowego miejsca, gdzie obywatel mógłby 

sprawdzić swoje oszczędności, jakie gromadzi w następujących filarach: ZUS i KRUS, PPK oraz 

w funduszach komercyjnych. W systemie winna widnieć informacja zarówno o ilości środków jakie 

zgromadzone są na każdym filarze, jak i prognozowanej przyszłej emeryturze z uwzględnieniem wszystkich 

filarów. Ponadto, system ma wzmocnić edukację w obszarze oszczędzania. Zgodnie z danymi, co piąty Polak 

w wieku 18-24 lata ma kredyt – jest to wskaźnik bardzo wysoki na tle innych państw europejskich. Konsultacje 

tego projektu trwają do 23 maja br., zatem najprawdopodobniej zostanie on zaopiniowany na kolejnym 

posiedzeniu Zespołu. 

W sprawach różnych nakreślone zostało stanowisko rządu w sprawie unijnego projektu rozporządzenia 

w sprawie zharmonizowanych zasad dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i korzystania z nich. 

Na następny Zespół do spraw różnych zostały zgłoszone następujące dwa tematy: kwestia e-doręczeń, 

bowiem ta ustawa wpłynie na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego – należy wyjaśnić w jaki sposób 

samorząd będzie komunikował się z administracją państwową, czy będzie to komunikacja poprzez ePUAP 

czy poprzez e-doręczenia. Walka z dezinformacją - zdaniem samorządowców należy stworzyć mechanizm 

informacyjny, za pomocą którego dementowane będą plotki, takie które występują na poziomie lokalnym, 

a następnie informacje te będą przekazywane i dementowane centralnie. 
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 Dodatkowe działania wspierające powiaty 

Działalność Związku Powiatów Polskich to także szeroko zakrojone prace badawcze i analityczne, które 

w swoim zamyśle pozwalają na zbieranie tzw. twardych danych, niezbędnych do konceptualizacji, a także 

wspierania prac legislacyjnych. 

Ponadto, pracownicy Związku niemal codziennie udzielają szeregu różnego rodzaju porad – odbywa się to 

zarówno przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych, jak i wprost, w terenie, przy okazji prowadzenia 

różnego rodzaju szkoleń i warsztatów.  

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

Związek Powiatów Polskich nie pozostaje w tyle. 

Szczegółowe informacje dotyczące tych wszystkich, dodatkowych działań czynionych przez Związek 

Powiatów Polskich zamieszczono w kolejnych podrozdziałach. 

 

Prace 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 

20 różnego rodzaju prac konsultacyjno-badawczych. 
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W okresie sprawozdawczym zebrano uwagi do następujących projektów: 

✓ ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, 

✓ ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, 

✓ rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

✓ ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych 

ustaw, 

✓ rozporządzenia w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury 

przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy, 

✓ ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu, 

✓ rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 

✓ rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna, 

✓ rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby, 

✓ ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, 

✓ ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, 

✓ rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Dunaju, 

✓ rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Świeżej, 

✓ rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza Dunaju, 

✓ ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, 

✓ ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 

innych ustaw, 

✓ rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu 

systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres 

rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

✓ rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły. 

Związek Powiatów Polskich prowadził również konsultacje, w formie wideokonferencji, związane z pracami  

legislacyjnymi Ministerstwa Edukacji i Nauki zmierzającymi do opracowania pakietu kolejnych rozwiązań 

z zakresu edukacji dzieci, uchodźców z Ukrainy i realizacji dodatkowych zadań oświatowych przez 

samorządy w tym zakresie. Ponadto, z uwagi na fakt, że Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło proces prac 

nad nowelizacją ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, ZPP także 

w tym obszarze prowadziło działania analityczne. 
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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, które 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. 

 

Europejski Kongres Samorządów 

11 i 12 kwietnia 2022 r. w Mikołajkach pod hasłem „Budowanie wspólnoty przyszłości” odbył się 

VII Europejski Kongres Samorządów, organizowany przez Instytut Studiów Wschodnich.  

Kongres ten jest pewnego rodzaju platformą wymiany poglądów oraz miejscem spotkań liderów 

samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych 

i biznesu. 

W tegorocznej edycji program składał z dziesięciu ścieżek tematycznych obejmujących ponad 110 wydarzeń: 

bloków programowych, raportów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji. Podjęto dyskusję 

w następujących tematach: Polski Ład – nowe wyzwanie dla samorządów; Finanse samorządu w dobie 

kryzysu; Miasto dla ludzi – rola obywateli w procesie zarządzania miastem; Równowaga – kluczem rozwoju 

miast i regionów; Kultura, historia i tradycje. Jak budować regionalną tożsamość?; Jak mądrze wspierać 

rozwój MŚP w regionach?; Miasta Europy – co je łączy, a co dzieli? 

Wydarzenie to zostało objęte patronatem instytucjonalnym przez Związek Powiatów Polskich. 
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Samorządowy Kongres Finansowy 

11 i 12 kwietnia 2022 r. w Sopocie, pod patronatem Związku Powiatów Polskich, odbył się II Samorządowy 

Kongres Finansowy. Organizatorem wydarzenia było Centrum Myśli Strategicznych. 

Prezydenci największych polskich miast, marszałkowie i burmistrzowie mieli okazję spotkać się 

z przedstawicielami rządu oraz ekspertami reprezentującymi przedsiębiorców i środowiska naukowe.  

Osią zaplanowanych debat była przyszłość finansowa jednostek samorządu terytorialnego – w kontekście 

europejskiej polityki rozwojowej, Polskiego Ładu, zmian regulacyjnych ograniczających dochody własne oraz 

rosnących kosztów dostarczania usług. Nie zabrakło także tematów odwołujących się do najbardziej 

bieżących kwestii, czyli skutków wojny w Ukrainie i sytuacji samorządów w obliczu klęski humanitarnej. 

 

Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów 

Wiejskich i Rolnictwa 

27 i 28 kwietnia 2022 r. w Warszawie odbyła się I edycja Kongresu pn. „Polska Wieś XXI – Europejski 

Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”. Organizatorem wydarzenia była 

Grupa MTP. 

Celem spotkania było przedstawienie rozwiązań i przykładów pokazujących, że rolnictwo i obszary wiejskie 

to nie tylko miejsce produkcji i dostarczania bezpiecznej żywności. To także ważny sektor gospodarki biorący 

aktywny udział w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu oraz wspierający bezpieczeństwo 

energetyczne. 

Uczestnikami Kongresu byli liderzy polskiego rolnictwa, branż i przedsiębiorstw prowadzących działalność 

gospodarczą na terenach wiejskich, goście zagraniczni zajmujący się niniejszą tematyką, eksperci, 

naukowcy, doktoranci, studenci, przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych oraz dziennikarze 

związani z szeroko rozumianą aktywnością i życiem na obszarach wiejskich. 

Podczas spotkania omówiono niektóre założenia określone w Europejskim Zielonym Ładzie oraz 

przeprowadzono panele dyskusyjne. 

Związek Powiatów Polskich objął patronatem honorowym to wydarzenie. 

 

IV Krajowy Kongres Forum Skarbników 

10 i 11 maja 2022 roku w Warszawie odbyła się IV edycja Krajowego Kongresu Forum Skarbników. Głównym 

organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we 

współpracy z Krajową Radą Forów Skarbników. 
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Podczas Kongresu poruszone zostały najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych, 

rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego. Dyskusja dotyczyła sytuacji 

finansowej samorządów, tego, jak się ona zmienia ze względu na zmiany legislacyjne i czynniki zewnętrzne, 

przeanalizowany został też ich wpływ na budżety jednostek publicznych. Uczestnicy zmierzyli się 

z najtrudniejszym zadaniem – odpowiedzią na pytanie jak ustabilizować wydatki jst w tak trudnych 

i nieprzewidywalnych czasach. Nie zabrakło podsumowań i spojrzenia w przyszłość finansów publicznych. 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele zarówno władz centralnych, instytucji publicznych, samorządów, 

biznesu oraz niezależni eksperci. 

Związek Powiatów Polskich objął patronatem honorowym to wydarzenie. 

 

Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI) 

16 i 17 maja 2022 r., po raz pierwszy w historii, Polska była gospodarzem Konferencji Politycznej Europejskiej 

Konfederacji Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego. Hasłem przewodnim wydarzenia, które odbyło się 

w Starostwie Powiatowym w Krakowie, było: „Wzmocnienie roli władz lokalnych szczebla pośredniego w celu 

zwiększenia rezyliencji”. 

Członkowie CEPLI z sześciu krajów europejskich: Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski (w tym Związek 

Powiatów Polskich, który jest członkiem CEPLI od ponad 10 lat) i Rumunii, spotkali się by wspólnie 

porozmawiać o rezyliencji opartej na wzmocnieniu roli władz lokalnych szczebla pośredniego. 

Celem Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych szczebla pośredniego była współpraca w celu 

zwiększenia udziału władz lokalnych pośrednich w europejskim procesie decyzyjnym; reprezentowania 

swoich interesów; stworzenia bezpośredniego dialogu na poziomie europejskim; wzmocnienia spójności 

i przejrzystości swoich działań; ułatwienia współpracy między lokalnymi władzami pośrednimi i realizacji 

wspólnych projektów europejskich. 

Wyzwania, jakie stawia współczesność i konieczność odpowiedniego dostosowania się do niej, były osią 

tematyczną tegorocznej Konferencji. 

Konferencję zwieńczyła prezentacja Deklaracji Politycznej CEPLI. 

 

Polski Kongres ITS 

16 i 17 maja 2022 r. w Warszawie odbyła się 14. Edycja Polskiego Kongresu ITS, którego organizatorem 

było Stowarzyszenie ITS Polska. 

W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych 

oraz uczelni i instytutów badawczych. 
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Nawiązując do tradycji ubiegłych lat podczas PKITS czołowi eksperci, praktycy branży ITS i przedstawiciele 

świata akademickiego poruszyli zagadnienia związane z najnowocześniejszymi technologiami w transporcie 

zarówno od strony infrastruktury transportowej, jak i pojazdu. W ramach tegorocznej edycji kongresu odbyły 

się 4 sesje: Zastosowania systemów ITS w miastach, Wykorzystanie dużych zbiorów danych w transporcie, 

Technologie ITS w transporcie publicznym i Sztuczna Inteligencja w ITS (architektura rozwiązań ITS) oraz 

4 panele dyskusyjne: Przyszłość technologii płatności w transporcie publicznym, Strefy „czystego” transportu 

w miastach a rozwiązania ITS, Miejska mobilność powietrzna (Urban Air Mobility) niezbędnym elementem 

w koncepcji zrównoważonego rozwoju miast – Smart City i Laboratorium ITS w Chełmie. 

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Związek Powiatów Polskich. 

 

 

Konferencja „Dziedzictwo i Rozwój” 

 

18 i 19 maja 2022 r. w Markowej i w Zarzeczu miała miejsce sesja zatytułowana „Edukacja dla Dziedzictwa 

i Rozwoju”. Wydarzenie odbyło się w ramach Konferencji „Dziedzictwo i Rozwój” – Forum Muzeów 

i Samorządu Terytorialnego. Sesja została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. 

 

Głównym organizatorem sesji był Związek Powiatów Polskich, który instytucjonalnie przewodniczy pracom 

Konferencji. Współorganizatorami byli: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. 

Rodziny Ulmów w Markowej, Towarzystwo Przyjaciół Markowej, Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. 

 

 

Kongres Perły Samorządu 

 

18 i 19 maja 2022 r. w Gdyni odbył się Kongres Perły Samorządu, organizowany przy współpracy redakcji 

Dziennika Gazeta Prawna oraz Miasta Gdynia. 

Podczas spotkania dyskutowano o tym, jak rewolucyjne zmiany w gospodarce wpływają i będą wpływać na 

finanse samorządów. Jak konstruować budżety, pozyskiwać środki, definiować inwestycyjne cele i jak 

mądrze do nich dążyć. Jak bardzo wydarzenia ostatnich tygodni pokazały, że samorządy potrzebują nie tylko 

stabilnych źródeł finansowania, ale i swobody w przesuwaniu środków. 

Rozmawiając o pieniądzach, nie da się uciec od kwestii regulacyjnych i ustrojowych. Ramy, w jakich działają 

lokalni liderzy, ulegają w ostatnich miesiącach i latach fundamentalnym zmianom. Podjęto dyskusję  na temat 

tego jak należy rozumieć te procesy, czego samorządowcy mogą się spodziewać w przyszłości i co mogą 

w niej zmienić. 

Kolejny temat dotyczył planu transformacji energetycznej oraz walki o czystą przyszłość naszej planety. 

Szczytne cele i wielkie słowa oznaczają dla lokalnych liderów konkretne, praktyczne, duże i drogie wyzwania. 

Rozmawiano o tym jak je zrozumieć i jak nimi zarządzać. 
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Podczas Kongresu ogłoszono także wyniki oraz wręczono wyróżnienia dla najlepszych gmin i włodarzy 

w rankingu Perły Samorządu, wręczono wyróżnienia w rankingu Skarbnik Samorządu oraz w konkursie 

Samorządowy lider komunikacji i promocji. 

 

Związek Powiatów Polskich objął patronatem honorowym to wydarzenie. 

 

 

Kongres Zarządzania Administracją Samorządową 

 

24 i 25 maja 2022 r. w Płocku odbył się IX Kongres Zarządzania Administracją Samorządową, którego 

organizatorem była spółka Municipium. 

Kongres był miejscem spotkania osób odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie urzędu oraz 

organizację pracy. Szefowie JST, sekretarze, dyrektorzy i kierownicy wydziałów odpowiedzialnych za kadry 

i płace, informatyzację i bezpieczeństwo urzędu, zamówienia publiczne, radcy prawni mieli okazję wymienić 

się pomysłami i doświadczeniami wynikającymi z bieżącego zarządzania urzędem i zachodzących w nim 

procesów. 

Podczas spotkania zaprezentowane zostały rozwiązania usprawniające działanie administracji 

samorządowej skupione w ramach 5 ścieżek tematycznych: seminarium sekretarzy, kadry i płace, 

zamówienia publiczne, zarządzanie infrastrukturą gminną oraz IT w administracji. 

Eksperci podzielili się z uczestnikami wiedzą z zakresu zastosowania machine learningu w urzędach JST, 

przygotowania procedur zgłaszania naruszeń przez sygnalistów, aktualizacji strategii rozwojowych 

w kontekście pozyskiwania środków na rozwój infrastruktury urzędu JST. Kongres obfitował w tematy 

związane z cyberbezpieczeństwem, ochroną danych urzędników, świadomością zagrożeń wynikających nie 

tylko ze zdalnej pracy, wsparciem i utrzymaniem pracowników. Dużo miejsca zostało poświęcone również 

praktycznym aspektom waloryzacji umów o zamówienia publiczne. Odpowiadając na samorządowe trendy 

poruszone zostały m.in. kwestie efektywności transportu publicznego i samowystarczalności energetycznej 

budynków urzędowych. 

Patronem środowiskowym Kongresu był Związek 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. 

 

Łącznie było to 13 dni szkoleniowych, w których wzięło udział kilkaset 

pracowników samorządowych. 

 

W dalszej części tematycznie przedstawiono szczegółowe informacje o warsztatach szkoleniowych 

zrealizowanych przez ZPP w okresie sprawozdawczym. 

 

Webinarium pt. „Bezpieczny pieszy - możliwości doposażenia przejść dla 

pieszych i doposażenia szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” 

Związek Powiatów Polskich wraz z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju zorganizował bezpłatne 

webinarium pt. „Bezpieczny pieszy - możliwości doposażenia przejść dla pieszych i doposażenia szkół 

w zakresie edukacji komunikacyjnej”. 

Szkolnie to odbyło się 31 marca 2022 r., a adresowane było do zainteresowanych pracowników JST i ich 

jednostek podległych. 

Prelegentem był: Robert Sobkowiak – Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych 

z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. 

 

Webinarium pt. „Dostępność w pigułce” 

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Dostępności Związek Powiatów Polskich wraz z Fundacją Vis Maior 

zorganizował bezpłatne webinarium pt. „Dostępność w pigułce”. 
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Szkolenie odbyło się 19 maja 2022 r., a adresowane było do zainteresowanych pracowników JST i ich 

jednostek podległych. 

Szkolenie poprowadzili: Jolanta Kramarz – Prezeska Fundacji Vis Maior oraz Mateusz Ciborowski – 

ekspert do spraw dostępności Fundacji Vis Maior. 

 

Webinarium nt. Umowy Partnerstwa 

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich wraz z Biurem Posła do Parlamentu Europejskiego 

Janem Olbrychtem zorganizował bezpłatne webinarium nt. Umowy Partnerstwa. 

Szkolenie odbyło się  20 maja 2022 r. i było kolejnym spotkaniem z cyklu „Konkretnie. O Europie”. 

Do dyskusji o Umowie Partnerstwa zostali zaproszeni specjaliści: Jolanta Świątkowska – Komisja 

Europejska, Koordynator umowy partnerstwa na lata 2021-2027; Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu 

Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rynku Wewnętrznego 

i Ochrony Konsumentów; Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich; 

Tomasz Fijołek – Dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich im. P. Adamowicza; Andrzej Porawski – Dyrektor 

Biura Związku Miast Polskich; Krzysztof Iwaniuk – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP 

oraz przedstawiciel Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 

 

Webinarium poświęcone raportowi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 

„Blockchain w Polsce. Wersja 2.0” 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przy wsparciu Związku Powiatów Polskich zorganizowała 

bezpłatne webinarium pt. „Ewolucja systemów blockchain oraz przykłady wdrożeń i zastosowań na bazie 

doświadczeń firmy Billon”. Było to pierwsze z webinariów eksperckich poświęconych raportowi PIIT 

„Blockchain w Polsce. Wersja 2.0”. 

Szkolnie to odbyło się 1 czerwca 2022 r., a adresowane było do zainteresowanych pracowników JST i ich 

jednostek podległych. 

Prelegentami byli: Jacek Figuła – Chief Commercial Officer Billon, Marek Marczuk – MD Business 

Development and Partnerships Billon oraz Bogumiła Cebelińska-Woźniak - TDM Product Director Billon 
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System Monitorowania Usług Publicznych 

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich zorganizował bezpłatne szkolenia online 

upowszechniające System Monitorowania Usług Publicznych, czyli narzędzie będącego bazą danych 

o usługach publicznych świadczonych przez gminy i powiaty. System ten umożliwia monitorowanie sposobu 

działania JST i pozwala na uzyskanie holistycznego obrazu JST. 

Szkolenia te odbyły się: 

✓ 7 i 28 kwietnia oraz 2 czerwca 2022 r. – warsztaty online strategiczne, 

✓ 21-22 kwietnia oraz 26-27 maja 2022 r. – Grupa Wymiany Doświadczeń z edukacji 

ponadpodstawowej, 

✓ 27 kwietnia i 11 maja 2022 r. – warsztaty online dotyczące edukacji ponadpodstawowej. 

Szkolenia prowadzili eksperci samorządowi: Rafał Then (strategiczne) oraz Marta Skawska (edukacyjne). 
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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 przygotował 

i upowszechnił dwa wydawnictwa. 

Publikacje wydawane przez Związek Powiatów Polskich można bezpłatnie 

pobierać ze strony www.zpp.pl, zakładka „Wydawnictwa”. 

Warto wiedzieć więcej – Analiza samorządowa nr 18 

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich wydał 

analizę pt. „Skuteczność rekompensowania ubytku dochodów 

z udziału w PIT przez część rozwojową subwencji ogólnej”.  

Mechanizm wyrównywania poziomu dochodów do poziomu 

referencyjnego poprzez odpowiednie zwiększenie części 

rozwojowej subwencji ogólnej to jeden z mechanizmów zmian 

w systemie dochodów JST, jakie wprowadziła ustawa z 14 paź-

dziernika 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – 

stanowiąca część Polskiego Ładu. Skuteczności rekompen-

sowania ubytku dochodów przez tę część subwencji dotyczy 

przygotowana publikacja. 

Spadek wydajności udziałów w podatkach dochodowych – przede 

wszystkim w podatku dochodowym od osób fizycznych – jako 

źródło dochodów JST, wynika ze zmian podatkowych 

wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. 

Wyniki przedstawione przez autorów publikacji jednoznacznie 

wskazują, że część rozwojowa subwencji ogólnej nie stanowi właściwego mechanizmu wyrównywania strat 

z tytułu zmniejszenia się wydajności udziałów w PIT jako źródeł dochodów. 

Analiza dokładnie wyjaśnia, co składa się na część rozwojową subwencji ogólnej, jakie kryteria podziału 

zostały przyjęte. Autorzy pokazali również, jakie są skutki mechanizmu wyrównywania strat w PIT przez 

część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów. 

Autorami są: Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura ZPP i dr Jan Maciej Czajkowski – ekspert 

ZMP. 
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Warto wiedzieć więcej – Analiza samorządowa nr 19 

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich wydał 

analizę pt. „Nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na 

szpitale w latach 2015-2021”.  

Analiza powstała w oparciu o dane ze sprawozdań Rb-28s 

składanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja 

obejmuje analizę wydatków w rozdziale 85111 – szpitale ogólne, 

w latach 2015-2021. 

 

Jak wskazuje analiza, w wydatkach powiatów i miast na prawach 

powiatu dominowały wydatki majątkowe. Na szpitale ogólne 

w określonym okresie czasu powiaty i miasta na prawach powiatu 

wydatkowały przeszło 5,8 mld zł.  

 

W analizie przedstawiono również, ile wydatkowano na 

przestrzeni lat na inwestycje, dotacje celowe na sfinansowanie 

i dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

oraz pomoc finansową na inwestycje.  

 

Wskazano również, że w przypadku wydatków bieżących szczególną uwagę warto poświęcić wydatkom na 

pokrycie ujemnego wyniku finansowego oraz zobowiązań szpitali.  

Autorkami są: mec. Bernadeta Skóbel – kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP oraz 

Katarzyna Sekuła i Ewelina Kocemba – specjalistki w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów 

Biura ZPP. 
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Dziennik Warto Wiedzieć 

Związek Powiatów Polskich jest wydawcą bezpłatnego internetowego portalu informacyjnego 

Dziennik Warto Wiedzieć, który zlokalizowany jest pod adresem www.wartowiedziec.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: Małgorzata Orłowska 

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

Przemysław Matysiak, Patrycja Grebla-Tarasek, Ewelina Kocemba, Katarzyna 

Sekuła, Tomasz Smaś, Alicja Cisowska oraz Joanna Gryboś-Chechelska 

✓ redaktorzy wspierający: Gabriela Trocka, Maciej Barmosz oraz Krystian Piecychna 

✓ redaktor techniczny: Anna Królikowska 

✓ administrator www: Artur Duda. 

 

 

W okresie sprawozdawczym pracownicy Biura ZPP (zarazem redaktorzy 

Dziennika) opublikowali ponad 750 artykułów prasowych. 

http://www.wartowiedziec.pl/
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Filmy 

W okresie sprawozdawczym przy zaangażowaniu Związku Powiatów Polskich 

powstały dwa filmy dotyczące samorządów powiatowych. 

W okresie sprawozdawczym upowszechnione zostały dwa filmy, pt.: 

1) „Czy planowana ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa uzdrowi system 

ochrony zdrowia w Polsce?”, 

2) „Model Powiatowego Systemu Ochrony Zdrowia”. 

 

Wszystkie filmy są publikowane na stronie internetowej Związku Powiatów Polskich, profilu 

społecznościowym ZPP na Facebooku, telewizyjnym portalu szkoleniowo-edukacyjnym ZPP 

zlokalizowanym pod adresem: http://tv.zpp.pl, a także na kanale ZPP na YouTube dostępnym tutaj: 

https://www.youtube.com/channel/UCvSm3A4AVQgh5Jmx-BLG0Sg/videos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tv.zpp.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCvSm3A4AVQgh5Jmx-BLG0Sg/videos
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Współpraca 

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 instytucjami rządowymi i JST w związku z sytuacją na 

Ukrainie 

W związku z wydarzeniami na Ukrainie Związek Powiatów Polskich prowadził szereg działań związanych 

z tymi wydarzeniami. W okresie sprawozdawczym, w ujęciu chronologicznym, były to: 

✓ 22 marca 2022 r. – ZPP informował o opublikowanym przez MEiN rozporządzeniu dotyczącym 

edukacji dzieci z Ukrainy; 

✓ 24 marca 2022 r. – Związek informował o poradniku MEiN dotyczącym udzielania pomocy 

uchodźcom z Ukrainy; ponadto o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym kursie online języka 

polskiego dla nauczycieli pochodzących z Ukrainy; 

✓ 28 marca 2022 r. – ZPP informował o liście od Ambasadora Ukrainy, który dziękował polskim 

samorządom i prosił o większe wsparcie; 

✓ 29 marca 2022 r. – Związek przekazywał informację Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącą  

egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla zdających – obywateli Ukrainy; ponadto 

informował o ważnych dla PCPR zmianach dotyczących pomocy obywatelom z Ukrainy; a także 

o kwestiach zatrudniania kadry pedagogicznej i pomocy nauczyciela w szkołach (informacja dla 

obywateli Ukrainy); 

✓ 30 marca 2022 r. – ZPP opublikowało czwartą część odpowiedzi na pytania związane ze specustawą 

dotyczącą pomocy obywatelom Ukrainy; 

✓ 31 marca 2022 r. – Związek informował o uruchomionej aplikacji ułatwiającej porady lekarskie dla 

obywateli Ukrainy; 

✓ 2 kwietnia 2022 r. – ZPP informował o uruchomionym naborze wniosków w ramach Modułu III 

programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”; 

✓ 6 kwietnia 2022 r. – Związek informował o piśmie Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie wojny 

w Ukrainie; 

✓ 7 kwietnia 2022 r. – ZPP informował o spotkaniu z samorządowcami z udziałem Premiera i ministrów 

w sprawie Ukrainy; ponadto przekazywał informację z MEiN w sprawie bezpłatnej nauki języka 

polskiego dla uczniów z Ukrainy; a także o złożonych do rządu uwagach ZPP do projektu ustawy 

o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa; 

✓ 8 kwietnia 2022 r. – Związek informował o zmianach dotyczących oddziałów przygotowawczych dla 

obywateli Ukrainy; 

✓ 13 kwietnia 2022 r. – Związek informował, że rezydencję podatkową obywateli Ukrainy ustala się na 

podstawie oświadczeń; 
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✓ 15 kwietnia 2022 r. – ZPP przekazywał informację o tym, że rezerwa oświatowa i fundusze nie 

sfinansują kształcenia dorosłych obywateli Ukrainy; ponadto informował o limitach w klasach i przy 

podziale na grupy – nowe regulacje w związku z edukacją dzieci z Ukrainy; a także zmianach 

w zakresie zasad bezpieczeństwa dla tworzonych innych lokalizacji prowadzenia zajęć – edukacja 

uczniów z Ukrainy; 

✓ 20 kwietnia 2022 r. – Związek informował o nowopowstałym bezpłatnym portalu prawnym dla osób 

uciekających z Ukrainy. 

✓ 4 maja 2022 r. – Wiceprezes ZPP Jan Grabkowski rozpoczął pracę w doraźnym Zespole Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. uchodźców wojennych z Ukrainy. Zespół składa się 

z 12 osób – po 6 reprezentantów strony samorządowej i rządowej. Zespołowi współprzewodniczą: 

Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pełnomocnik rządu ds. 

uchodźców wojennych z Ukrainy oraz Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, przedstawiciel Związku 

Miast Polskich. 

W zestawieniu nie ujęto nadzwyczajnych spotkań KWRiST, wielokrotnych wideokonferencji Zarządu 

poświęconych tej tematyce, specjalnych szkoleń z zakresu specustawy oraz przygotowywanych przez 

prawników Biura ZPP projektów zmian legislacyjnych – tematy te ujęto w innych częściach sprawozdania. 

 

Współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości 

Związek Powiatów Polskich w okresie sprawozdawczym wspierał Ministerstwo Sprawiedliwości w procesie 

promocji Konkursu Dobrych Praktyk na rzecz wzmocnienia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Zebranie informacji o dobrych praktykach, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych i najskuteczniejszych 

rozwiązań zapewniających najwyższą jakość udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa 

obywatelskiego – to główne cele ww. konkursu. 

Dla laureatów z każdej z grup uczestników konkursu przewidziano nagrody: nagroda I stopnia  – 10000 

złotych; nagroda II stopnia  – 5000 złotych; nagroda III stopnia – 2000 złotych. 

 

Współpraca z Biurem Programu „Niepodległa” 

Związek Powiatów Polskich w okresie sprawozdawczym wspierał Biuro Programu „Niepodległa” w kampanii 

promocji Dnia Flagi, która odbyła się 2 maja 2022 r. 

 

Współpraca z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów 

W okresie sprawozdawczym Związek Powiatów Polskich wsparł działania związane z realizacją V edycji 

ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, który odbył się 28 kwietnia 22022 r. 

w Lublińcu na Śląsku, podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie 

Sołtysów. 
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Współpraca patronacka 

Związek Powiatów Polskich jest pożądanym przez wiele podmiotów partnerem do realizacji różnych 

przedsięwzięć. Przejawia się to m.in. w występowaniu, przez różnego typu organizacje, o objęcie 

planowanych przez nich wydarzeń patronatem ZPP. Także Dziennik Warto Wiedzieć cieszy się 

powodzeniem wśród organizatorów różnego rodzaju działań, którzy występują o patronat. 

W okresie sprawozdawczym Związek objął patronaty nad dziewięcioma, 

natomiast Dziennik Warto Wiedzieć nad pięcioma wydarzeniami. 

 

Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Związek Powiatów Polskich przedstawia 

poniżej zamieszczona tabela. 

Lp. Instytucja wnioskująca 
Rodzaj 

wydarzenia 
Temat Termin i miejsce 

1 
Biuro projektu Zdrowie 
Człowiek Profilaktyka 

Kampania 
edukacyjna  

Zdrowie Człowiek Profilaktyka 
Całoroczny cykl 
Polska 

2 
Instytut Studiów 
Wschodnich 

Kongres 
Europejski Kongres 
Samorządowy 

11-12 kwietnia 2022 r. 
Mikołajki 

3 
Green Warsaw 
Conferences  Konferencja 

“Neutralność Klimatyczna – 
konieczność czy szansa?” 

25 maja 2022 r. 
online 

4 
Centrum Inteligentnego 
Rozwoju Forum Forum Inteligentnego Rozwoju 

6-7 czerwca 2022 r., 
Uniejów 

5 
Stowarzyszenie „Miasta 
w Internecie” Konferencja “Miasta w Internecie” 

22-23 czerwca 2022 r. 
Warszawa 

6 Agencja City sp. z o.o. Forum Forum Liderów PPP 
28 czerwca 2022 r. 
Katowice 

7 Presscom sp. z o.o. Konkurs 
14. edycja “Kryształów 
Przetargów Publicznych” 

czerwiec-październik 
2022 r. 

8 
Europejskie Centrum 
Biznesu Konferencja 

VIII edycja Ogólnopolskiego 
Szczytu Gospodarczego OSG 
2022 

10-11 października 
2022 r. 
Lublin 

9 Uniwersytet Warszawski Konkurs 
„GeoWycieczka. Odkryj na 
nowo swoją Małą Ojczyznę” 

30 października 2022 r. 
Warszawa 

Szczegółowe zestawienie patronatów udzielonych przez Dziennik Warto Wiedzieć, przedstawia poniżej 

zamieszczona tabela. 

 

Lp. 
Instytucja 

wnioskująca 
Rodzaj 

wydarzenia 
Temat Termin i miejsce 

1 
Centrum Myśli 
Strategicznych 

Kongres 
Samorządowy Kongres 
Finansowy 

11-12 kwietnia 2022 r. 
Sopot 

2 
Biuro projektu Zdrowie 
Człowiek Profilaktyka 

Kampania 
edukacyjna 

Zdrowie Człowiek Profilaktyka 
Całoroczny cykl 
Polska 
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3 
Wiedza i Praktyka 
sp. z o.o. 

Konferencja 
Zmiany umów w sprawie 
zamówienia w dobie wojny, inflacji 
i pandemii 

31 maja 2022 r. 
online 

4 Polska Zielona Sieć Konferencja 
Siła wspólnoty, czyli demokracja 
energetyczna w czasach kryzysu 

2 czerwca 2022 r. 
Warszawa 

5 
Agencja City 
sp. z o.o. 

Forum Forum Liderów PPP 
28 czerwca 2022 r. 
Katowice 

 

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 

Odznaczenia przy okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe dla osób 

zasłużonych dla działalności lokalnej. To uhonorowanie za wybitne zasługi w działalności na rzecz 

społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce. 

Odznaczeni otrzymali: 

KRZYŻ KOMANDORSKI Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

✓ Tadeusz Ferenc – Prezydent Rzeszowa w latach 2002 – 2021 

KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

✓ Renata Godyń-Swędzioł – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego w latach 2006–2014 

✓ Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski 

✓ Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica 

✓ Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego 

✓ Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego 

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy na rzecz samorządu 

terytorialnego w Polsce 

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI 

✓ po raz drugi Kazimierz Chyła – Starosta Starogardzki 

✓ Marek Albrecht – Wójt Gminy Szczytniki 

✓ Adam Ciszkowski – Burmistrz Halinowa 

✓ Walery Czarnecki – Starosta Lubański 

✓ Arkadiusz Czech – Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry 

✓ Bożena Dominiak – Wójt Gminy Grzegorze 

✓ Edward Dudek – Wójt Gminy Jeżów Sudecki 

✓ Michał Godliński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Puławskiego 

✓ Jolanta Gudalewska – Burmistrz Krynek 

✓ Antoni Kapeja – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobżenicy 

✓ Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów 

✓ Bogusław Król – Wójt Gminy Zielonki 

✓ Wanda Kułaj – Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego oraz radna Powiatu Krakowskiego 

✓ Kazimierz Lechocki – Wójt Gminy Świdwin 
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✓ Andrzej Olesiuk – Starosta Leski 

✓ Grażyna Orczy – Burmistrz Złotego Stoku 

✓ Stanisław Pochyluk – Wójt Gminy Połajewo 

✓ Karol Ponikowski – Wójt Gminy Adamów 

✓ Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski 

✓ Krzysztof Zapała – Wójt Gminy Olszanica 

✓ Henryk Żuchowski – Radny Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego 

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI 

✓ Marek Bobel – Starosta Siemiatycki 

✓ Janusz Bojkowski – Wójt Gminy Postomino 

✓ Danuta Bosek – Radna Powiatu Łukowskiego 

✓ Paweł Dąbrowski – Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego 

✓ Maria Dziekońska – Wicestarosta Łomżyński 

✓ Józef Duda – wieloletni radny Gminy Słupia oraz radny Rady Powiatu Skierniewickiego 

✓ Aleksandra Gajda – Sekretarz Miasta Tarnowskie Góry 

✓ Ryszard Goławski – Starosta Złotowski 

✓ Adam Hausman – Wójt Gminy Walim 

✓ Andrzej Humienny – Wójt Gminy Nowy Dwór 

✓ Halina Jarząbek – Radna Rady Miasta Puławy 

✓ Mateusz Kamiński – Burmistrz Rzgowa 

✓ Mirosław Karolczuk – Burmistrz Augustowa 

✓ Jakub Kowalski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

✓ Tadeusz Królski – Wójt Gminy Ochotnica Dolna 

✓ Jolanta Krysowata-Zielnica – Wójt Gminy Wińsko 

✓ Daniel Tomasz Kuś – Wójt Gminy Wilków 

✓ Krzysztof Kwiatkowski – Starosta Wałbrzyski 

✓ Jerzy Łaganowski – Radny Rady Powiatu Mogileńskiego 

✓ Paweł Mikłasz – Wójt Gminy Kuźnica 

✓ Zofia Mikusek – Sekretarz Gminy Wojcieszków 

✓ Piotr Rećko – Starosta Sokólski 

✓ Jolanta Siekaczyńska – była, wieloletnia Sekretarz Gminy w Wierzbinku 

✓ Jerzy Siwiec – Sekretarz Powiatu Łukowskiego 

✓ Stanisław Sobieraj – radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

✓ Marcin Sulowski – Wójt Gminy Chrzanów 

✓ Bogdan Szylar – Wójt Gminy Radymno 

✓ Jolanta Tuszyńska – Zastępca Burmistrza Tarnowskich Gór ds. społecznych 

✓ Dawid Wacławczyk – Wiceprezydent Raciborza 

✓ Zdzisław Wilk – Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej w Stargardzie 

✓ Józef Wiśniewski – Wójt Gminy Kolno 

✓ Piotr Wołosz – Starosta Łaski 

✓ Piotr Woźniak – Radny Powiatu Inowrocławskiego 
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✓ Agata Zięba – Wicestarosta Limanowski 

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI 

✓ Adam Pietrzak – Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego 

✓ Krzysztof Sobczak – Wójt Gminy Wieniawa 

✓ Grażyna Szabelska – Radna Rady Miasta Bydgoszczy 

✓ Barbara Wdowiak – Członek Zarządu Powiatu Płońskiego 

✓ Krzysztof Wrzesiński – Wicestarosta Płoński 

za zasługi dla Niepodległej 

MEDAL STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI 

✓ Marek Andruch – Starosta Bieszczadzki 

✓ Krzysztof Jażdżyk – Prezydent Miasta Skierniewice 

✓ Ryszard Jędruch – Wójt Gminy Tryńcza 

✓ Stanisław Kłopot – Starosta Jarosławski 

✓ Wojciech Nastula – Radny Rady Dzielnicy Praga Północ w Warszawie 

✓ Krzysztof Sobejko – Wójt Gminy Leżajsk 

✓ Jarosław Sochacki – Starosta Rypiński 

✓ Zenon Swatek – Starosta Lubaczowski 

✓ Elżbieta Wysocka – Radna Rady Powiatu Bydgoskiego 

Prezydent wręczył również pamiątkowe flagi Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielom miejscowości, które 

w 2022 r. otrzymały status miasta. 

Flagi otrzymali: 

✓ Patryk Kołosowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów 

✓ Marcin Uchman – Burmistrz Miasta i Gminy Cegłów 

✓ Piotr Leśnowolski – Burmistrz Miasta i Gminy Jedlnia–Letnisko 

✓ Sławomir Zalewski – Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto 
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Innowacyjny Samorząd 2022 

W okresie sprawozdawczym poznaliśmy zwycięzców konkursu Innowacyjny Samorząd 2022, w realizacji 

którego współuczestniczy Związek Powiatów Polskich. W tegorocznej edycji nagrodzono 18 projektów 

i przyznano 49 wyróżnień. 

Konkurs ma na celu wyróżnienie najbardziej kreatywnych samorządów, które poprzez podejmowane 

działania stanowią inspirację dla innych jednostek. Organizatorem konkursu jest Serwis Samorządowy PAP. 

Wśród projektów nadesłanych w tegorocznej edycji konkursu, wyróżniały się te związane z sytuacją 

pandemii. Nie zabrakło też odniesienia do toczącej się wojny w Ukrainie i docenienia samorządów, które 

aktywnie włączyły się w pomoc uchodźcom. 

W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 237 projektów. Najwięcej, bo aż 64 wpłynęło w kategorii gmin 

miejskich. Gminy wiejskie złożyły 51 projektów, gminy miejsko-wiejskie – 37, powiaty – 28, duże miasta – 

28, województwa – 28. 

Poniżej publikujemy listę laureatów konkursu Innowacyjny Samorząd 2022: 

Gminy wiejskie 

✓ I miejsce: Czerwonak – e-Odpady - System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie 

Czerwonak 

✓ II miejsce: Stare Babice – Bezpłatny system opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży 

✓ III miejsce: Bieliny – e-Wsparcie środowiska rolników z terenu gminy Bieliny – przykład 

wielopłaszczyznowej współpracy międzysektorowej 

Wyróżnienie: Jeżewo, Przywidz, Dębowa Kłoda, Hażlach, Stare Babice, Płośnica, Michałowice, Zielonki, 

Bobrowniki, Brody. 

Gminy miejsko-wiejskie 

✓ I miejsce: Szprotawa – Pierwsza na świecie upcyklingowa kładka na łopacie turbiny wiatrowej 

w Szprotawie 

✓ II miejsce: Kozienice – Centrum Usług Społecznych w Gminie Kozienice miejscem integracji 

i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców 

✓ III miejsce: Pleszew – Pleszew - razem dla życia 

Wyróżnienia: Kępno, Busko-Zdrój, Olesno, Grodzisk Mazowiecki, Mielno, Piaseczno, Jarocin. 
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Gminy miejskie 

✓ I miejsce: Zduńska Wola – Stop Smog 

✓ II miejsce: Opole – „ReUżytkownia” w Opolu 

✓ III miejsce: Rzeszów – Atlas Rzeszowskiej Edukacji (ARE) 

Wyróżnienia: Suwałki, Słupsk, Świdnik, Kołobrzeg, Olsztyn, Ełk, Kielce, Gliwice. 

Powiaty 

✓ I miejsce: powiat tarnowski – Lokalny System Ostrzegania Powodziowego 

✓ II miejsce: powiat poznański – Wspomaganie procesu inwestycyjnego poprzez wykorzystanie 

e-usług w procesie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

✓ III miejsce: powiat toruński – Bike roads view Powiatu Toruńskiego jako innowacyjne narzędzie 

zarządzania infrastrukturą rowerową 

Wyróżnienia: miasto na prawach powiatu Katowice, powiat iławski, miasto na prawach powiatu Jelenia Góra 

(2 projekty), powiat żuromiński, powiat gostyński, powiat sokólski (2 projekty), powiat pilski (2 projekty). 

Duże miasta 

✓ I miejsce: Katowice – Katowickie sklepy socjalne 

✓ II miejsce: Gdynia – Mobilna stacja ładowania samochodów elektrycznych zasilana z sieci 

trolejbusowej 

✓ III miejsce: Białystok – „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2” Realizator: 

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - jednostka budżetowa Miasta Białystok 

Wyróżnienia: Częstochowa (2 projekty), Gdynia, Białystok, Bydgoszcz (2 projekty), Gdańsk. 

Województwa 

✓ I miejsce: województwo kujawsko-pomorskie – Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa 

✓ II miejsce: województwo wielkopolskie – Inicjatywa „HACKATHON PARTNERSTWA ODRY - 

innowacyjni razem przeciwko pandemii” 

✓ III miejsce: województwo zachodniopomorskie – „Azymut-Samodzielność” Mieszkania wspomagane 

dla osób w spektrum autyzmu 

Wyróżnienia: województwo małopolskie (4 projekty), województwo podlaskie, województwo świętokrzyskie, 

województwo mazowieckie. 
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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 ZPP realizował działania związane z jednym projektem. 

 

 

System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP 

Celem projektu jest wdrożenie, przetestowanie oraz udostępnienie w domenie stat.gov.pl powszechnego 

systemu monitorowania świadczenia usług publicznych w postaci systemu bazodanowego, a także 

przeprowadzenie działań upowszechniających w postaci szkoleń dla przedstawicieli 617 JST w Polsce. 

Zadania ZPP w projekcie to: 

✓ udział w budowie narzędzia informatycznego: opracowanie i udostępnienie on-line bazodanowego 

systemu monitorowania usług publicznych oraz zasilenie go danymi (monitorowanie, prezentacja, 

porównywanie danych, raportowanie, moduł), 

✓ opracowanie wskaźników dla 3 obszarów usług publicznych: edukacja, lokalna polityka społeczna 

i wspieranie rodzin oraz kultura i rekreacja, 

✓ opracowanie podręcznika opisującego metodę pracy z systemem, 

✓ przeprowadzenie pilotażu systemu z udziałem JST, 

✓ przeprowadzenie działań upowszechniających z udziałem JST, 

✓ uczestnictwo w bieżącym uzgadnianiu prac w zakresie wymaganym przez lidera projektu, 

✓ popularyzacja systemu monitorowania usług publicznych. 

Grupami docelowymi opracowywanego systemu będą: przedsiębiorcy; instytucje administracji rządowej 

i samorządowej oraz inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie usług publicznych lub sprawujące 

nadzór nad wypełnianiem tych zadań; instytucje zarządzające programami operacyjnymi i jednostki oceny 

interwencji publicznej; społeczeństwo; instytucje pozarządowe i środowiska naukowe. 
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Projekt realizowany jest w partnerstwie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (lider), Główny 

Urząd Statystyczny,  Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. 

Wdrażanie projektu trwa od 1 kwietnia 2019 roku, a zakończy się 30 września 2023 roku. 

Finansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój. 

W okresie sprawozdawczym działania związane były z przygotowaniem podręcznika informacyjnego 

dotyczącego SMUP, instrukcją użytkowanika oraz materiałów promocyjnych w tym wstępnej wersji 

scenariuszy do filmów branżowych. Toczyły się również prace w zakresie wskaźników efektywności 

finansowej. Prowadzono także uzgodnienia z Ministerstwem Infrastruktury w zakresie danych dla obszaru 

Drogownictwo i Transport. Jednocześnie prowadzone były prace nad opracowaniem planu pracy z obszaru 

TGR 8.  

W okresie sprawozdawczym praca również w dużej mierze skupiała się nad przeprowadzeniem bezpłatnych 

szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego na temat Systemu Monitorowania Usług Publicznych. 

7 kwietnia, 28 kwietnia oraz 2 czerwca 2022 r. przeprowadzono szkolenia strategiczne online – skierowane 

w szczególności do osób zarządzających oraz zajmujących się działaniami ogólnorozwojowymi JST. 

27 kwietnia i 11 maja 2022 r. przeprowadzono szkolenia online z obszaru edukacji. Ponadto 21-22 kwietnia 

oraz 26-27 maja 2022 r. zrealizowano szkolenia stacjonarne z obszaru edukacji ponadpodstawowej. 

 

Związek Powiatów Polskich  kontynuuje swoją aktywność w analizie możliwości 

pozyskania środków w ramach krajowych programów operacyjnych, a także 

regionalnych – w obszarach akceptowanych przez Zarząd ZPP. 
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