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Szanowni Państwo!
 

Z przyjemnością będziemy gościć w Katowicach Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Wyjątkowy obiekt, jakim 
jest Międzynarodowe Centrum Kongresowe, stanowi właściwą oprawę dla tak prestiżowego spotkania, jest również 

jednym z dowodów na zmianę, jaką przeszły Katowice – z miasta przemysłu ciężkiego w miasto przemysłu spotkań. 
Będziemy mogli podsumować 25 lat polskiej samorządności, ale też porozmawiać o przyszłości miast i wyzwaniach, jakie 
stoją przed samorządami. Zapraszam liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów 
i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO i mediów. Z wielką uwagą wysłucham 
ich spostrzeżeń, z chęcią podzielę się również naszymi, katowickimi doświadczeniami. Jestem przekonany, że Katowice, 
jako gospodarz i parter Forum, staną się dla nas wszystkich ważną i potrzebną areną wymiany myśli o mieście i zarządza-
niu miastem.  

Zapraszając Państwa na XIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów chcę podkreślić, że po raz pierwszy w jego 
ramach odbędzie się aż 10 równoległych konferencji tematycznych, obejmujących merytorycznie większość zagadnień, 

z którymi borykają się samorządy. Zatem każdy znajdzie dla siebie jakiś temat pomocny w codziennej pracy samorzą-
dowej. A na horyzoncie rysuje się sporo problemów – zmiana władz to ryzyko nowych rozwiązań prawnych, zwłaszcza  
takich, które skutkują spadkiem dochodów lub wzrostem kosztów.
Tegoroczne Forum odbywa się w roku 25-lecia odrodzenia samorządów. To wyjątkowa okazja, by zajrzeć w przyszłość. 
Zależało nam, aby do tej wizji znaleźć jakiś świeży, nietradycyjny punkt odniesienia. Stąd obecność Benjamina Barbera, po-
litologa i filozofa, wybitnego profesora amerykańskich uniwersytetów oraz autora bestsellerów stawiających współczesno-
ści niezwykle ważne pytania. W ostatnio wydanej – także w Polsce – książce „Gdyby burmistrzowie rządzili światem” prof. 
Barber stawia gorącą kwestię relacji władz miejskich i władzy narodowej w kontekście realizacji ludzkich praw, pragnień 
i marzeń. Ta debata dopiero się zaczyna i zapewne będzie równie gorąca jak dyskusja po poprzedniej głośnej książce 
profesora pt. „Dżihad kontra Macświat”.
Zatem zapraszam, byśmy porozmawiali, jak będzie wyglądała nasza najbliższa przyszłość oraz nasze następne 25 lat.

Marcin Krupa 
Prezydent 
Miasta Katowice

Janusz Król
Prezes MUNICIPIUM SA  
wydawcy WSPÓLNOTY



4

Miasto współgospodarz

patroni Medialni
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patroni Medialni

partnerzy środowiskowi
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Sala Audytoryjna – SESJA INAUGURACYJNA                  Wystąpienie gościa specjalnego dr. Benjamina Barbera
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Sala Audytoryjna – SESJA INAUGURACYJNA                  Wystąpienie gościa specjalnego dr. Benjamina Barbera
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Sala Bankietowa                – gala inwestorów samorządowych
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Sala Bankietowa                – gala inwestorów samorządowych
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1 października 
Sala Audytoryjna

10.00–12.15

10.00–10.15
Powitanie gości Forum

10.15–11.15

Wystąpienie gościa specjalnego dr. Benjamin R. Barbera

•  Rosnąca rola miast i władz miejskich w rozwiązywaniu 
ważnych problemów naszego kraju i świata

•  Jaką rolę będą odgrywali polscy liderzy samorządowi? 
Czy staną się ważnymi uczestnikami ponadnarodowych 
platform współpracy miast?

•  Ruch przywódców miast

12 www.samorzadoweforum.pl

SeSja Inauguracyjna
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SeSja Inauguracyjna

1 października 
Sala Audytoryjna

11.15-12.15 

Debata: Kolejne 25 lat – wyzwania dla samorządów
Dr. Benajmin R. Barber – autor bestselleru „Gdyby 
burmistrzowie rządzili światem”
Rafał Górski – Prezes Inspro
Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
Paweł Tamborski – Prezes Giełdy Papierów Warościowych

Moderacja:
Ryszard Grobelny – Prezes Zarządu Poznańskiej Grupy 
Konsultingowej
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa
Danuta Kamińska – Skarbnik Miasta Katowice
Adam Łącki – Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji 
Gospodarczej SA
Jarosław Neneman – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Piotr Pietrasz – sędzia WSA, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa 
Podatkowego

Moderacja:

Jadwiga Glumińska-Pawlic – Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala Audytorium

12.45–14.15

Kodyfikacja Ogólnego Prawa Podatkowego i problemy podatków  
lokalnych. PIT samorządowy receptą na uzdrowienie finansów lokalnych?

•  Czy „kodyfikacja” ma oznaczać stworzenie jednego aktu prawnego regulujące-
go podatki?  Czy raczej budowę prawidłowego systemu podatkowego?

•  „Kodyfikacja” prawa podatkowego a realizacja konstytucyjnej zasady podziału 
dochodów pomiędzy państwo a JST?

•  Konsekwencje zmian w ustawach podatkowych a ustawy o dochodach JST  
oraz o finansach publicznych

•  Zmiany w przebiegu postępowania podatkowego z zastosowaniem nowocze-
snych technologii informacyjnych

•  Koncepcja wprowadzenia PIT-u komunalnego: propozycje podziału podatku 
dochodowego PIT na podatek krajowy i komunalny

•  Uprawnienia dla prezydenta miasta w projekcie PIT-u komunalnego
•  Samorząd może być na plus. Skuteczne sposoby dbania o lokalne finanse

Partnerzy merytoryczni 
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15.00–16.30

Podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT – skutki dla budżetów jst i ewentualne 
sposoby zrekompensowania utraconych wpływów. Finansowanie i standaryzacja 
zadań zleconych jst

•  Przedstawienie szacunków skutków finansowych podniesienia kwoty wolnej od PIT dla 
dochodów powiatów, małego i dużego miasta

• Co  czeka  samorządy, jeśli dojdzie do podniesienia kwoty wolnej od podatku?
• PIT – czy może być miernikiem jakości zarządzania?
• PIT a strategia miasta – czy występuje tu związek? Czy PIT powinien być bardziej lokalny?
•  Podstawy prawne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
• Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych a konstytucyjna zasada adekwatności 
•  Omówienie propozycji Ministerstwa Finansów dotyczących zmian sposobu finansowa-

nia zadań zleconych
• Skuteczność i prawidłowość realizacji przez jst zadań zleconych w świetle kontroli NIK
• Dofinansowanie zadań zleconych w świetle raportów pokontrolnych NIK-u

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Eugeniusz Gołembiewski – Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich
dr hab. Jolanta Szołno-Koguc – Kierownik Katedry Finansów Publicznych, UMCS
Piotr Tomaszewski – Skarbnik Miasta Bydgoszczy
Jacek Uczkiewicz – Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli
Marcin Urban – Skarbnik Miasta Wrocławia
Ludwik Węgrzyn – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich

Moderacja: 
dr Arkadiusz Babczuk – Zastępca Dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego 
Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partnerzy merytoryczni 
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Barbara Sajnaj – Skarbnik Miasta Poznania
Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki – Associate Partner w Grant Thornton
Hubert Goska – Główny Ekonomista Curulis – Doradztwo Samorządowe
Stanisław Lipiński – Skarbnik Miasta Szczecin
Paweł Tamborski – Prezes Giełdy Papierów Wartościowych
Małgorzata Zielińska – Dyrektor Biura Sektora Publicznego w DNB Bank Polska S.A.

Moderacja: 
Elżbieta Rablin-Schubert – adwokat, Hogan Lovells

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala Audytorium

17.00–18.30

Transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej i kursu walutowego  
w projektach PPP na przykładzie budowy spalarni odpadów w Poznaniu.  
Finansowanie inwestycji samorządowych w formie emisji obligacji

•  Rozwój PPP – uregulowanie spraw podziału kompetencji i wsparcia 
w zakresie ryzyka rynkowego

•  „Równowaga sił merytorycznych” w projektach pomiędzy stronami 
•  Przejmowanie kwestii ryzyka rynkowego przez samorządy 
•  Obligacje przychodowe jako pozabudżetowa forma finansowania inwestycji 

samorządowych
•  Przygotowanie jednostki samorządu terytorialnego do procesu emisji obligacji
•  Podejście banków do obligacji komunalnych
•  Emisja obligacji na Catalyst
•  Zmiany nowej ustawy o obligacjach; nowe instrumenty – obligacje wieczyste 

i podporządkowane

Partnerzy merytoryczni 
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10.00–11.30

Rozliczanie podatku VAT w  samorządach

•  Nowe zasady odliczania VAT od 1 stycznia 2016 r. [„pre-współczynniki”]
•  Rozstrzygnięcie TSUE – jak samorząd powinien przygotować się 

do wprowadzenia centralnego rozliczania VAT
•  Prewspółczynnik jako narzędzie do precyzyjnego określania kwoty podatku naliczonego
•  Uwarunkowania w zakresie odliczania VAT wynikające z przepisów prawa 

unijnego
•  Krajowe orzecznictwo i praktyka dotycząca zasad odliczania podatku 

naliczonego  w jednostkach samorządowych
•  Rozliczenie podatku VAT w samorządach
•  Gmina jako jeden podatnik 

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Michał Borowski – Senior Manager w Crido Taxand
Michał Kostrzewa – radca prawny współpracujący z Kancelarią Prawną 
dr Krystian Ziemski & Partners sp. k. w Poznaniu
Stanisława Kozłowska – Skarbnik Miasta Białegostoku
Małgorzata Militz – doradca podatkowy w GWW Tax, ekspert z zakresu VAT
Paweł Suliga – doradca podatkowy

Moderacja: 
Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partnerzy merytoryczni 
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Małgorzata Kern – Skarbnik Miasta Chorzów
Grażyna Wróblewska – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Moderacja:
Zdzisław Majewski – Zastępca Redaktora Naczelnego WSPÓLNOTY

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 6

12.00–13.30

Czy NIK i regionalne izby obrachunkowe podążają za duchem czasów – jak 
zachować równowagę między funkcją kontrolną a doradztwem i wsparciem 
dla JST Odpowiedzialność skarbnika

•  Faktyczna funkcja organów kontroli  – czy organa kontroli to audytorzy 
czy prokuratorzy?

•  Możliwości faktycznego nadzoru i ewentualnego zapobiegania 
•  Czego oczekują samorządy?

Partnerzy merytoryczni 
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14.00–15.30

Przestrzeganie ustawowych zasad zadłużenia jst w analizach RIO. Programy postępowa-
nia naprawczego jst w 2014 roku – wnioski z analiz RIO

•  Alternatywne źródła zwiększania dochodów i przychodów budżetu; nowe sposoby 
pozyskania kapitału, tzw. leasing lub sprzedaż zwrotna nieruchomości

•  Wskaźniki  limitujące spłaty długu  wynikające z zapisów art. 243 ustawy o finansach 
publicznych

•  Przykładowe próby wdrożenia nowych rozwiązań oraz wskazane stanowiska organów 
nadzoru

•  Obowiązek opiniowania programów naprawczych oraz monitoringu ich realizacji przez 
RIO

•  Interpretacje ministerstwa finansów  nt. programów postępowania naprawczego,
a także możliwości zaciągania pożyczki z budżetu państwa 

•  Rozbieżności  w praktyce działania różnych izb i problemy w stosowaniu prawa 

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Lucyna Hanus – Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb 
Obrachunkowych
Arkadiusz Kamiński – Dyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością
Krzysztof Mączkowski – Skarbnik Miasta Łodzi
Mariusz Siwoń – Radca prawny
Elżbieta Stolorz-Krzisz – Skarbnik Województwa Śląskiego
Grażyna Wróblewska – Przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb 
Obrachunkowych

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partnerzy merytoryczni 
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
mec. Zygmunt Jerzmanowski – Kancelaria Radców Prawnych Jerzmanowski
Dariusz Jędryczek – Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
dr Stefan Płażek – Uniwersytet Jagielloński
Mariusz Skiba – Wiceprezydent Katowic
Ewa Weber – Sekretarz Zabrza 
Szymon Wróbel – Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządami Terytorialnymi 
MAiC

Moderacja: 
Ewa Weber – Sekretarz Zabrza

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 1
 
12.45–14.15

Centrum Usług Wspólnych

•  Czy zmiana ustawy i możliwość tworzenia CUW jest wyjściem naprzeciw 
potrzebom samorządów? Jaki model funkcjonowania CUW jest zalecany? 

•  Jak należy przygotować organizację do utworzenia CUW? Czy konieczna jest 
inwentaryzacja miasta? 

•  Jakie oczekiwania samorządów zaspokajają CUW? 
•  Na ile można wykorzystać doświadczenie biznesu w tworzeniu i funkcjonowaniu 

CUW?
•  Jakie obszary zamierzają Państwo realizować przez CUW?
•  Na ile CUW jest modą, a na ile daje szansę na wprowadzenie realnych 

oszczędności?
•  Czy CUW jest szansą na optymalizację kosztów i efektywne zarządzanie gminą?
•  Czy wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych w gminie jest 

niezbędne przy uruchomieniu CUW?

Partnerzy merytoryczni 
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Partnerzy merytoryczni 

Sala 1

15.00–16.30

Zamówienia publiczne w nowej odsłonie

•   Omówienie nowego projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych
•  Propozycja uproszczenia procedur w zamówieniach publicznych
•  Zwiększenie jawności i dostępności zamówień publicznych poprzez elektronizację 

zamówień publicznych

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Wojciech Hartung – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.
Aleksandra Kunkiel-Kryńska – radca prawny Wierzbowski Eversheds
Marcin Łuciok – Doradca Klienta Wolters Kluwer SA 
Arnold Pustkowski – doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Moderacja: 
Arnold Pustkowski – doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa
Wojciech Tarnowski – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Andrzej Tokarski – Dyrektor Wydziału Prawnego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Moderacja: 

Zdzisław Majewski – Zastępca Redaktora Naczelnego Pisma Samorządu Terytorialnego 
WSPÓLNOTA

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 1

17.00–18.30

Zakres nadzoru wojewody i RIO nad działalnością uchwałodawczą samorządów

•   Zarządzenie zastępcze w prawie geologicznym i górniczym – przykład 
nieprzemyślanej, niejednoznacznej regulacji oraz jej konsekwencje

•   Sporne kompetencje nadzorcze wojewody i RIO odnośnie do aktów prawa 
miejscowego

•   Pomysły na motywowanie wojewodów do wydawania zarządzeń zastępczych

Partnerzy merytoryczni 
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godz. 10.00–11.30

Elektronizacja i cyfryzacja w urzędzie

•   Jaki wpływ na cyfryzację samorządów miało wejście w życie rozporządzenia w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności? Czy mają Państwo jakieś dobre praktyki, którymi 
można się podzielić?

•   Czego brakuje organizacji, żeby sprawnie i efektywnie zelektronizować urząd, 
czyli uruchomić EZD?

•   Nowoczesne usługi administracji publicznej wymagają efektywnego IT
•   Co to znaczy nowoczesna administracja / usługa dla obywatela?
•   Czego powinniśmy wymagać/oczekiwać od IT, a czego od komórek merytorycznych 

bezpośrednio świadczących usługi dla obywateli/przedsiębiorców?
•   Innowacje technologiczne w samorządzie i edukacji – wzorcowe wdrożenie i utrzymanie 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu
•   Nowoczesne narzędzia wspierające budowę społeczeństwa obywatelskiego i komunika-

cję z klientami

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Sebastian Christow – Dyrektor Departamentu Informatyzacji MAiC
Rafał Czajkowski – Sekretarz Radomia
Maciej Dopierała – Prezes Xentivo Sp. z o.o.
Bogusław Krukowski – Pełnomocnik Zarządu w firmie ZETO Software Sp. o.o. 
Tomasz Szudrzyński – Partner Fundacji Veracity
Barbara Szymańska – Dyrektor Biura Informatyki, Urząd Miasta Gdańska
Ewa Weber – sekretarz Zabrza

Moderacja: 
Ewa Weber – sekretarz Zabrza

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partnerzy merytoryczni 
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Andrzej Tokarski – Dyrektor Wydziału Prawnego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Mariusz Poznański – Honorowy Przewodniczący ZGWRP
Marek Olszewski – Przewodniczący ZGWRP
prof. Andrzej Szewc – Politechnika Świętokrzyska

Moderacja: 

Marek Olszewski – Przewodniczący ZGWRP

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 1 

12.00–13.30

Więcej swobody dla samorządów – hamulce w orzecznictwie i nadzorze

•  Doprecyzowanie i ustawowe wzmocnienie klauzuli generalnej domniemania 
•   Przejmowanie przez gminę zadań, które nie mają ustawowego gospodarza 

w orzecznictwie nadzoru
•   Więcej swobody w wyborze form, organizacyjnych, prawnych i finansowych 

przy wykonywaniu zadań przez JST

Partnerzy merytoryczni 



25www.samorzadoweforum.pl

ZjaZD SeKretarZy

1 
pa

źd
zi

er
ni

ka
 

Partnerzy merytoryczni 

Sala 1

14.00–15.30

Bezpieczeństwo informacji

•  Obowiązek powoływania administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI)
•  Problemy z wdrażaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
•  Ataki hakerskie na urzędy – jak się przed nimi bronić

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Michał Borucki – Prezes Blue Energy Sp. z o.o. 
Marlena Sakowska-Baryła – radca prawny, Urząd Miasta Łodzi
dr Grzegorz Sibiga – Instytut Nauk Prawnych PAN, Kancelaria Traple, Konarski, 
Podrecki i Wspólnicy
Marcin Stopa – Sekretarz Rzeszowa

Moderacja: 
mec. Iwona Kobus – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego, 
Urząd m.st. Warszawy

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej] 

Hubert Goska – Curulis
Zbigniew Fiderewicz – Zastępca Prezydenta Torunia*
mec. Rafał Grochowski – Partner w kancelarii Hogan Lovells
Przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

Moderacja:
Zdzisław Majewski – Zastępca Redaktora Naczelnego Pisma Samorządu Terytorialnego 
WSPÓLNOTA

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 8 

12.45–14.15

Zadłużenie spółek komunalnych a zadłużenie samorządów

•  Płynność finansowa, efektywność i rentowność spółek komunalnych 
•   Programy naprawcze dla spółek komunalnych przynoszących długotrwałe 

straty 
•   Zadłużenie samorządów oraz korzyści, jakie w tym kontekście samorządy 

mogą czerpać z prywatyzacji spółek komunalnych
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Sala 8 

15.00–16.30

Organizacja i sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi

•  Realizacja nadzoru właścicielskiego 
•  Organizacja urzędów w zakresie nadzoru właścicielskiego i monitorowanie działalności 

spółek
•  Współpraca właścicielska samorządu z radami nadzorczymi spółek

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

mec. Dawid Dziendziela – radca prawny w dr Krystian Ziemski & Partners 
Kancelaria Prawna sp. k.
Jacek Dżedżyk – Dyrektor Wydziału UM Wrocław, Przewodniczący Rady 
Nadzorczej MPK Wrocław
Barbara Mrozowska-Nieradko – Sekretarz Łodzi
Bogumił Sobula – Wiceprezydent Katowic
mec. Tomasz Szarek – radca prawy, Partner w Kancelarii Prawnej Schampera, 
Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm
Ilona Tonn – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego, Urząd Miasta 
Bełchatowa

Moderacja: 
mec. Dawid Dziendziela – radca prawny w dr Krystian Ziemski & Partners 
Kancelaria Prawna sp. k.
Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej] 

Ryszard Grobelny – Prezes Zarządu PGK, Prezydent Poznania w latach 1996–2014
mec. Rafał Grochowski – Partner w kancelarii Hogan Lovells
mec. Adam Kuśmierczyk – radca prawny, Kancelaria Piszcz Norek i Wspólnicy*
Joanna Łukasik – Dyrektor Finansowy, Krakowski Holding Komunalny
Marian Walny – Zastępca Burmistrza Miasta Luboń w stanie spoczynku, ekspert 
ds. spółek komunalnych

Moderacja:
Marian Walny –  Zastępca Burmistrza Miasta Luboń w stanie spoczynku, ekspert ds. 
spółek komunalnych

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

*Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 8

godz. 17.00–18.30

Programy finansowania inwestycji przez spółki komunalne

•   Wieloletnie plany i strategie rozwoju infrastruktury i usług
•   Metodyka kalkulacji kosztów usług komunalnych oraz metodyka 

kształtowania cen tychże usług 
•   Powierzenie realizacji zadań własnych gminy w zamian 

za rekompensatę
•   Realizowanie zadań własnych gminy przez spółki operatorskie będące 

własnością gminy lub zewnętrzne, wyłonione w drodze przetargu w oparciu 
o majątek gminy zarządzany przez spółkę gminy specjalnie do tego celu 
powołaną

•   Powierzenie realizacji zadań własnych gminy podmiotowi zewnętrznemu 
w oparciu o nieruchomość stanowiącą jej własność
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10.00–11.30

Konkurencyjność i „bezkonkurencyjność” w gospodarce komunalnej

•  O orzecznictwie  krajowym i międzynarodowym w sprawach dotyczących in house 
w odpadach

•  Utrzymywanie przez samorządy monopolu zakładów i spółek komunalnych w różnych 
dziedzinach gospodarki

•  Nadzór właścicielski gminy a należyta obsada członków rad nadzorczych spółek 
komunalnych

•  Odpowiedzialność członków zarządu
•  Powoływanie i wynagradzanie członków zarządu i rady nadzorczej
•  Przeprowadzenie konkursów na członków zarządów i rad nadzorczych w celu wyłonienia 

najlepiej przygotowanych kandydatów

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Beata Kocięcka – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, Urząd Miasta 
Poznania
Marian Ochociński – pracownik samorządowy, był skarbnikiem Włocławka 
i Nieszawy
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska 
UMK w Toruniu, profesor UKW w Bydgoszczy, radca prawny Izby Gospodarczej 
Wodociągi Polskie
Marian Walny – Zastępca Burmistrza Miasta Luboń w stanie spoczynku, ekspert 
ds. spółek komunalnych 
mec. Magdalena Zabłocka – radca prawny w Kancelarii Domański Zakrzewski 
Palinka Sp. k.

Moderacja: 
mec. Wojciech Hartung – radca prawny w Kancelarii Domański Zakrzewski 
Palinka Sp. k.
Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej] 

Mateusz Klupczyński – Curulis
Zbigniew Fidewicz – Zastępca Prezydenta Torunia*
mec. Dawid Dziendziela – radca prawny w dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria 
Prawna sp. k.

Moderacja:
mec. Maciej Kiełbus – radca prawny w dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria 
Prawna sp. k.

Program został wydrukowany na kilka dni przed Kongresem. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 8

12.00–13.30

Kondycja finansowa spółek komunalnych

•   Optymalizacja podatkowa w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółek 
komunalnych

•   Skutki podatkowe wniesienia aportu przez samorząd do spółek kapitałowych
•   Spółki prawa handlowego – przeniesienie zadłużenia poza JST
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Sala 8

14.00–15.30

Przekształcenia spółek komunalnych

•  Prywatyzacja spółek komunalnych – problem z głowy czy też utrata kontroli 
nad strategicznymi firmami? 

• Kluczowe bariery przekształceń spółek komunalnych
•  Bilans zysków i strat po modelowej prywatyzacji. Doświadczenia z prywatyzacji 
•  Najczęstsze problemy z prywatyzacją spółek komunalnych działających poza sferą 

użyteczności publicznej 
•  Kiedy przekształcenie, a kiedy prywatyzacja? Instrumenty pozwalające podjąć 

prawidłową decyzję

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

mec. Zygmunt Jerzmanowski – Kancelaria Radców Prawnych Jerzmanowski
Mirosław Pampuch – Sekretarz Olsztyna
Konrad Nowak – Prezes Zarządu MPEC Olsztyn
mec. Magdalena Zabłocka – radca prawny w Kancelarii Domański Zakrzewski 
Palinka Sp. k.

Moderacja: 
mec. Magdalena Zabłocka – radca prawny w Kancelarii Domański Zakrzewski 
Palinka Sp. k.

Program został wydrukowany na kilka dni przed Kongresem. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.
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Olgierd Dziekoński – b. Minister w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego
Prof. Tomasz Kaczmarek – Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
Jolanta Michalska – Dyrektor Regionalny Departamentu Sprzedaży i Współpracy 
z Samorządami PKP S.A. oddział w Katowicach
Andrzej Porawski – Dyrektor biura Związku Miast Polskich
Janusz Sepioł – Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej 
Marian Ścisło – Prezes SARP
Bogna Świątkowska – Prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana

Moderacja: 

Maciej Kopański – prezes Cofely Technika Instalacyjna

Program został wydrukowany na kilka dni przed Kongresem. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 22

12.45–14.15

Miasto dla ludzi. Jak kreować przyjazne miasta spotkań i energii?

•  Tendencje w rozwoju polskich miast
•  Planowanie przestrzenne jako strategiczne zadanie gminy
•  Ekonomiczny wymiar urbanizacji
•  Zarządzanie jakością przestrzeni w skali lokalnej i regionalnej
•  Jakość architektury i kształtowania przestrzeni publicznej
•  Ludzki wymiar miasta i architektury, partycypacja społeczna
•  Miasto dla pieszych i rowerzystów
•  Transport publiczny

Partnerzy merytoryczni 
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 Sala 22

15.00–16.30

Zielone miasto

•  Plany efektywności energetycznej
• Tworzenie polityki energetycznej w gminie
•  Polityka klimatyczna i energetyczna
•  Prawne uwarunkowania transformacji miast w kontekście „zielonego miasta przyszłości”
•  Lokalne, regionalne i kontynentalne aspekty strategii energetycznej i ekologicznej miast
•  Dynamika zmian kryteriów „zrównoważonego rozwoju”
•  Ekonomiczne i społeczne założenia rozwoju miast
•  Konflikt interesów środowisk gospodarczych i społeczności lokalnych na płaszczyźnie 

rozwoju cywilizacyjnego
•  „Zielone miasto”, „zieloni ludzie” – utopia czy realizm?
•  Termomodernizacja, czysta energia, ekomodernizacja transportu
•  Ochrona klimatu i jakość powietrza
•  Programy wspierające

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Marek Kurkowski – Zastępca Dyrektora Instytutu Telekomunikacji 
i Kompatybilności Elektromagnetycznej, Politechnika Częstochowska
Władysław Dariusz Łokietek – Burmistrz Karczewa
Zbigniew Michniowski – Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
Dariusz Szymczak – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu, 
NFOŚiGW
Maciej Thorz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Śląskiego

Moderacja: 
Maciej Kopański – Prezes Cofely Technika Instalacyjna

Program został wydrukowany na kilka dni przed Kongresem. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partnerzy merytoryczni 
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Piotr Arak – analityk w zbiorniku wiedzy Polityka INSIGHT
Dariusz Domajewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
Marcin Pluta – Burmistrz Miasta Brzeziny

Moderacja: 
Maciej Kopański – Prezes Cofely Technika Instalacyjna

Program został wydrukowany na kilka dni przed Kongresem. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 22

17.00–18.30

Uczące się miasto

• Idee, metodyki i technologie smart city
• Jak mierzyć potencjał intelektualny miast 
•  Ranking miast uczących się 
•  Czym różni się miasto uczące się od smart city i innowacyjnego miasta
•  Czy miasto może się uczyć? Czy miasto może być innowacyjne?
•  Czy samorządy mają wpływ na przemysł i badania rozwojowe?
•  Czy innowacyjność da się zmierzyć?
•  Co może zrobić rząd, by pomóc samorządom prowadzić politykę rozwojową?
•  Partycypacja społeczna w nadzorze nad jakością działań edukacyjnych miasta
•  Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Radomiu
•  Efektywne zarządzanie finansami związanymi z oświatą

Partnerzy merytoryczni 

+logo Arcus
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10.00–11.30

Miastotwórcza rola klasy kreatywnej

• Budowanie sieci współpracy w miastach 
• Synergia wydarzeń, sieciowanie środowisk
• Miasto w sieci, sieć dla miasta
• Odnajdowanie i promocja innowacji 
• Innowacje po gdańsku – współpraca, sieciowanie, otwartość
•  Funkcjonowanie rozbudowanego ekosystemu wspomagania startupów i całej branży 

technologicznej
• Konkurencyjność czy współpraca pomiędzy dużymi miastami?

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Edyta Ganc – Head of Communications and External Relations, Globe Forum
Magdalena Hajdysz – rzecznik prasowy, Gdański Teatr Szekspirowski
Elżbieta Majorczyk Grabińska – specjalista ds. administracyjnych – Miasto 
Ogrodów
Krzysztof Mikuła – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
Tomasz Nadolny – p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska
Piotr Zaczkowski – Dyrektor, Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów

Moderacja: 
Janusz Król – Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

Program został wydrukowany na kilka dni przed Kongresem. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partnerzy merytoryczni 
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Ryszard Grobelny – Prezes Zarządu PGK
Ireneusz Jabłoński* – Wiceprezydent Miasta Łodzi
Marek Mączyński – doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa,  
adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego UJ
Marek Mikos* – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta 
Stołecznego Warszawy
Piotr Zadrożny – Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

*Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 22

12.00–13.30

Napięcia społeczne, bezpieczeństwo publiczne, divided cities

• Ferguson, Baltimore, Legionowo – studia przypadków 
• Rozruchy i zamieszki a bezpieczeństwo obywateli
•  Koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa w miastach na prawach powiatu 

i aglomeracjach miejskich
•  Przewidywanie sytuacji kryzysowych, czyli monitorowanie potrzeb 

mieszkańców
• Pomagać trzeba umieć – kto i jak powinien nieść pomoc pokrzywdzonym?
•  Degradacja centrów, rozrost suburbiów, podzielone miasta, przeciwdziałanie 

suburbanizacji
• Przeciwdziałanie upadającym ulicom handlowym
• Enklawy zdekapitalizowanej zabudowy
• Rola historycznych centrów miast
• Rewitalizacja – zmiany legislacyjne

Partnerzy merytoryczni 
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Sala 22

14.00–15.30

Przywództwo miast w rozwoju gospodarczym

• Foresight miejski
• Odkrywanie miasta na nowo
• Wizje rozwoju
• Identyfikowanie nowych kierunków rozwoju

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Justyna Król – Pracownia Miejska, Konin
Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
Wadim Tyszkiewicz – Prezydent Miasta Nowa Sól

Moderacja: 
Janusz Król – Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

Program został wydrukowany na kilka dni przed Kongresem. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partnerzy merytoryczni 
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Beata Małecka-Libera – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Piotr Miadziołko – Dyrektor SPZOZ w Gostyniu, Sekretarz Wielkopolskiego Związku 
Szpitali Powiatowych, Członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali
Filip Nowak – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Andrzej Śliwczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii, Centrala NFZ
Tomasz Uher – Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Robert Mołdach – Prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji, doradca Prezydenta Pracodaw-
ców RP
Maciej Soroko – Biuro Sektora Publicznego, DNB Bank Polska S.A.
Dariusz Strojewski – Członek Zarządu M.W. Trade S.A.

Moderacja: 
Jarosław J. Fedorowski – Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator Europejskiej 
Federacji Szpitali HOPE
Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

12.45–14.15

Mapy potrzeb zdrowotnych. Rosnące zainteresowanie banków  
finansowaniem sektora szpitalnego

•  Ustawa o zdrowiu publicznym a mapy potrzeb zdrowotnych
•  Menedżerowie ochrony zdrowia i ich udział w tworzeniu oraz implementacji 

map potrzeb zdrowotnych
•  Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ – perspektywy 

w kontekście map potrzeb zdrowotnych oraz aneksowania
•  Współpraca przedstawicieli samorządów z wojewodami w sprawie map 

zdrowotnych
•  Co oznaczają mapy potrzeb zdrowotnych dla inwestycji samorządów w szpita-

le, których są właścicielami?
•  Jaka powinna być rola płatnika publicznego w ocenie potrzeb zdrowotnych 

społeczeństwa?
•  Kryteria oceny projektów finansowanych ze środków unijnych przyjęte przez 

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI 

Patronat HonoroWy Partnerzy merytoryczni
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15.00–16.30

Skuteczne zarządzanie ochroną zdrowia

•  Otoczenie zewnętrzne systemu ochrony zdrowia
•  Wpływ czynników politycznych, w tym samorządów lokalnych na zarządzanie 

w ochronie zdrowia 
•  Ochrona zdrowia jako gałąź gospodarki
•  Kluczowe problemy systemu mające wpływ na zarządzanie (budżet, kadry, 

wycena świadczeń) 
•  Różnice w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, a innymi przedsiębiorstwami. 
•  Spółki prawa handlowego w ochronie zdrowia (zalety, wady, dobre terminy 

dla przekształceń)
•  Innowacje w zarządzaniu podmiotami leczniczymi
•  Mapy potrzeb zdrowotnych (metodyka ich tworzenia)
•  Badanie potrzeb zdrowotnych jako recepta na problemy z finansowaniem działalności 

placówek zdrowotnych

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej] 
Maciej Bogucki – ekspert ds. ochrony zdrowia, Uczelnia Łazarskiego
Bogusław Dzik – Prezes, Impel Cleaning
Leszek Sobieski – Dyrektor Departamentu Zdrowia, Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego 
Marek Twardowski – Wiceprezes, FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie
Łukasz Więch – specjalizant w dziedzinie Zdrowia Publicznego, Akademia Leona 
Koźmińskiego
Grzegorz Ziemniak – współzałożyciel i Partner Insytutu Zdrowia i Demokracji

Moderacja:
Janusz Bolanowski – ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego, Instytut 
Sobieskiego w Warszawie

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej] 

Przedstawiciele Rządu, Związki Pracodawców, pracodawcy, przedstawiciele jednostek 
samorządu terytorialnego, eksperci ochrony zdrowia

Moderacja: 
Anna Banaszewska – Prezes Fundacji Centrum Inicjatyw. Gospodarka i Zdrowie, Dyrektor 
Zarządzający Polskiej Federacji Szpitali
Michał Modro – Wiceprezes Fundacji Centrum Inicjatyw. Gospodarka i Zdrowie

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

17.00–18.30

Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia inwestycją w zrównoważony 
wzrost gospodarczy  

•  Inwestycja w kapitał ludzki jako filar zrównoważonego wzrostu gospodarcze-
go. Promocja zdrowia i profilaktyka jako narzędzie oszczędności dla budżetu 
i gospodarki

•  Zdrowie publiczne dobrem wszystkich – rola państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz pracodawców w realizacji zadań profilaktyki zdrowotnej 
i promocji zdrowia

•  Dlaczego cukrzyca, nowotwory, grypa i powikłania pogrypowe oraz depresja 
nie muszą być barierami wzrostu gospodarczego? Pozyskiwanie środków na 
realizację zadań

•  Jak koordynować i organizować współpracę jednostek samorządu terytorial-
nego, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej i promocji zdrowia?

•  Szczepienia ochronne jako przejaw realizacji zadań profilaktyki zdrowotnej 
i promocji zdrowia

Patronat HonoroWy Partnerzy merytoryczni
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10.00–11.30

Inwestycje w ochronie zdrowia – analizy przedrealizacyjne

•  Błędy w przygotowaniu inwestycji i ich skutki
•  Potrzeby inwestycyjne a możliwości finansowe. Zdolność kredytowa szpitala 

i samorządu
•  Podstawowe źródła finansowania inwestycji w podmiotach leczniczych:

– własne
– dotacje od podmiotu tworzącego i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
– instrumenty dłużne, takie jak: kredyt komercyjny, pożyczka od podmiotu tworzącego, 
kredyt od międzynarodowych instytucji finansowych, obligacje, poręczenia, gwarancje

•  Niestandardowe źródła finansowania:
– leasing zwrotny
– PPP i koncesja
– finansowanie inwestycji za pośrednictwem funduszy modernizacji i restrukturyzacji 
szpitali w formie instrumentów dłużnych (pożyczki, obligacje korporacyjne, poręczenia 
i gwarancje) oraz instrumentów kapitałowych (udziały, akcje, opcje na akcje, które 
podlegają wykupowi lub umorzeniom)

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej] 
Małgorzata Gałązka Sobotka – dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia, 
Uczelnia Łazarskiego*
Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik, Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego, Departament Budżetu i Finansów
Robert Starzec – Dyrektor, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
MSW w Łodzi

Moderacja:
Maciej Bogucki – ekspert ds. ochrony zdrowia, Uczelnia Łazarskiego

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partner merytoryczny
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej] 

Jerzy Gryglewicz – wykładowca i Lider Projektu MBA, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Jerzy Kurek – Dyrektor Naczelny SPZOZ, Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Radosław Polowy – Prezes Zarządu, Collect Consulting
Krzysztof Przyśliwski – Dyrektor Zarządzający, Centrum Medyczne „Medyk”
Marcin Żak – radca prawny, Miller Canfield

Moderacja: 
Bartosz Mysiorski – Wiceprezes, Fundacja Centrum PPP

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

12.00–13.30

Partnerstwo publiczno-prywatne w służbie zdrowia

•  Wpływ dynamicznego rozwoju rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce 
na dostęp do leczenia

•  Korzystanie z usług wybranej przez siebie placówki według kryterium jakości 
świadczonych usług a forma własności

•  Partnerstwo publiczno-prywatne jako efektywne narzędzie dostarczania 
wysokiej jakości usług publicznych

•  Doświadczenia w zakresie przygotowania i realizacji projektów PPP 
w ochronie zdrowia w Polsce – jak unikać  błędów popełnionych w toku 
przygotowania dotychczasowych projektów PPP?

•  Dobre praktyki PPP w sektorze zdrowia
•  Bariery związane z wdrażaniem projektów PPP w ochronie zdrowia.
•  Zalety rozwiązań PPP dla samorządów

Patronat HonoroWy Partnery merytoryczni
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14.00–15.30

Analiza doświadczeń i potrzeb w ochronie zdrowia 

•  Partnerstwo publiczno-prywatne jako reakcja ustawodawcy na zmieniające się 
uwarunkowania gospodarcze (aktualne korzyści i bariery)

• Projekty hybrydowe
•  Wybór partnera prywatnego, zarządzanie projektem oraz zapisy umowne 

– istotne elementy stosowania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
•  Potrzeby inwestycyjne w postaci realizacji programu dostosowania podmiotów 

leczniczych, dla których JST pełni funkcję organu założycielskiego
•  Mapy zdrowotne. Realizacja zadań ustawowych z tytułu ustawy o samorządzie 

powiatowym i samorządzie wojewódzkim
•  Pozytywne założenia ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Nieformalne przeszkody i podejrzenia w ich realizacji. 

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Rafał Borutko – adwokat, Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu
Barbara Daniel – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Michał Ekkert – Przewodniczący Zespołu Ekspertów Parlamentarnego Zespołu 
ds.Współpracy z Klastrami Medycznymi, Prezes Szpitala w Knurowie

Moderacja:
Grzegorz Ziemniak – współzałożyciel i Partner Insytutu Zdrowia i Demokracji

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partner merytoryczny
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Jarosław Derejczyk – Dyrektor Szpitala Geriatrycznego w Katowicach
Zuzanna Grabusińska* – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej, MPiPS
dr Piotr Szukalski – Uniwersytet Łódzki
Krzysztof Tuczapski – Zastępca Prezesa ds. Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia
Aleksandra Wentkowska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich
Elżbieta Wrotnowska – Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej, Narodowe Centrum Kultury
prof. Maria Zrałek – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Moderacja: 
dr Piotr Szukalski – Uniwersytet Łódzki

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

*Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 24

godz. 12.45–14.15

Polityka senioralna w Polsce – wymiar krajowy, regionalny, lokalny

•  Czy z punktu widzenia instytucji, z których pochodzą reprezentanci można 
mówić o istnieniu polityki senioralnej? Jeśli tak, czy jest ona wewnętrznie 
spójna? W jakim stopniu instytucje różnych szczebli współpracują ze sobą/
uwzględniają siebie w realizacji działań wchodzących w skład polityki  
senioralnej?

•  Jaka jest rola samorządów w realizacji polityki senioralnej? A jaka powinna 
być? Jakie są kluczowe przeszkody na drodze realizacji tej lepszej polityki?

•  W jaki sposób uwzględniać w polityce senioralnej inicjatywy oddolne? 
Jak je pobudzać? Czy wymagają one zarządzania, czy tylko wspierania?

•  Jakie są kluczowe zaniedbania w ramach polityki senioralnej na poziomie 
lokalnym? Jakie działania powinny być podejmowane priorytetowo?

Partner merytoryczny
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Sala 24

15.00–16.30

Realizowane programy senioralne, zdrowotne i aktywizujące seniorów

• Fenomen popularności uniwersytetów III wieku
• Rady seniorów – funkcjonowanie
• Społeczny aspekt rad seniorów
•  Przykłady realizowanych programów senioralnych, zdrowotnych i aktywizujących 

seniorów 
•  Aktywizacja, partycypacja i dialog międzypokoleniowy oraz odpowiednia opieka – filary 

gdyńskiej polityki senioralnej
• Polityka senioralna w gminie Gogolin

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Zuzanna Grabusińska – Zastępca Dyrektora, Departamentu Polityki Senioralnej, 
MPiPS*
Łucja Krzyżanowska – Koordynator Projektu ZOOM na UTW, Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „ę”
Katarzyna Stec – Zastępca Dyrektora, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia
Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina
dr hab. Halina Worach-Kardas – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Moderacja:
Dorota Bąbiak-Kowalska – Zastępca Redaktora Naczelnego Pisma Samorządu 
Terytorialnego WSPÓLNOTA
Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

*Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Jarosław Derejczyk – Dyrektor Szpitala Geriatrycznego w Katowicach
Kazimierz Kirejczyk – Prezes Zarządu REAS
Ewa Mikołajczak – ekspert ds. projektowania przyjaznego seniorom, Krajowy Instytut 
Gospodarki Senioralnej
Sławomir Najnigier – Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Moderacja:
Dorota Babiak-Kowalska – Zastępca Redaktora Naczelnego Pisma Samorządu 
Terytorialnego WSPÓLNOTA

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 24

17.00–18.30

Tworzenie warunków do zwiększenia różnorodności form opieki  
nad seniorami

•  Rodzinne domy pomocy
•  Adaptacja budynków na domy pomocy
•  Osiedla dla osób starszych
•  Społeczne i ekonomiczne kryteria strategii mieszkaniowych dla seniorów

Partner merytoryczny
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Sala 24

10.00–11.30

Jak sobie radzić z późną starością?

• Innowacyjne rozwiązania przygotowane przez samorządy
• Polityka społeczna wobec ludzi starszych
• „Czeki na starość” – pomysły i projekty

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Grzegorz Dudzik – Burmistrz Zielonki
Elżbieta Grzeczka – Dyrektor Senior Residence
Romana Pawlińska-Chmara – Dyrektor, Krajowy Instytut Gospodarki Senioral-
nej filia w Opolu
Adam Skowron – radny miasta Katowice
Elżbieta Wrotnowska – Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej, Narodowe Centrum 
Kultury

Moderacja:
Dorota Bąbiak-Kowalska – Zastępca Redaktora Naczelnego Pisma Samorządu 
Terytorialnego WSPÓLNOTA

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Elżbieta Grzeczka – Dyrektor Senior Residence
Zbigniew Lasota – ekspert, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
Jacek Piwkowski – Wiceprezes Zarządu Millenium Inwestycje*
Magdalena Wymysłowska – Menedżer w Biurze Sektora Publicznego, DnB Bank Polska SA

Moderacja:
Dorota Bąbiak-Kowalska – Zastępca Redaktora Naczelnego Pisma Samorządu 
Terytorialnego WSPÓLNOTA

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 24

12.00–13.30

Finansowanie inwestycji komunalnych dla seniorów

•  Gospodarka senioralna
•  Modele finansowania inwestycji komunalnych
•  Optymalizacja zasobów komunalnych i budżetu polityki społecznej pod kątem 

potrzeb seniorów
•  Źródła finansowania polityki senioralnej
•  Przykład efektywnie sfinansowanej inwestycji komunalnej dla seniorów

Partner merytoryczny
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Sala 24

14.00–15.30

Przestrzeń przyjazna seniorom

• Studia przypadków

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
dr Agnieszka Cieśla – Dyrektor Działu Badań i Współpracy Międzynarodowej, 
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
mgr Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin
mgr inż. Jarosław Kielar – Burmistrz Kluczborka
Dariusz Kucharski – Burmistrz Dzierżoniowa*
Joanna Podgórska-Rykała – Uniwersytet Śląski, radna Rady Miejskiej Będzina

Moderacja:
Joanna Podgórska-Rykała – Uniwersytet Śląski, radna Rady Miejskiej Będzina

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

dr Arkadiusz Babczuk – Zastępca Dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego 
Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Krystyna Siejna – Przewodnicząca Rady Miasta Katowice
prof. Jerzy Stępień* – Prorektor Uczelni Łazarskiego
prof. Andrzej Szewc – Politechnika Świętokrzyska
dr hab. Jolanta Szołno-Koguc* – Kierownik Katedry Finansów Publicznych, UMCS

Moderacja:
Dorota Bąbiak-Kowalska – Zastępca Redaktora Naczelnego Pisma Samorządu 
Terytorialnego WSPÓLNOTA

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

*Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 25

12.45–14.15

Pozycja rady w strukturze władz samorządowych – stan obecny i postulaty

•  O potrzebie kodyfikacji prawa samorządu terytorialnego
•  Brak całościowego spojrzenia na funcjonowanie samorządu
•  Zmiany w ustawach – tylko kosmetyczne, bez kompleksowego podejścia
•  Zadania i rola Instytututu Samorządności
•  Stosunek władzy wykonawczej i uchwałodawczej w samorządzie: 

stan obecny i postulaty zmian

Partner merytoryczny
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15.00–16.30

Kompetencje rady i radnych w procedurze uchwalania budżetu na 2015 r.
•  Analiza finansowa budżetu gminy
•  Analiza samodzielności finansowej gminy
•  Analiza projektu budżetu gminy
•  Wymogi formalne projektu uchwały budżetowej – elementy obligatoryjne i fakultatywne. 

Skutki niedopełnienia wymogów formalnych
•  Projekt budżetu jako podstawa prowadzenia gospodarki finansowej JST
•  Możliwość zmiany projektu budżetu (autopoprawka)
•  Elementy istotne dla analizy projektu budżetu przez radnych
•  Budżet obywatelski w procedurze uchwalania budżetu gminy
•  Podstawy prawne budżetu obywatelskiego
•  Budżety jednostek pomocniczych jako forma budżetu obywatelskiego
•  Mieszkańcy jako świadomi obywatele czy jako  konsumenci środków budżetu obywa-

telskiego
•  Prawna i polityczna odpowiedzialność organów gminy wobec budżetu obywatelskiego

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Adam Błaszko – Członek Kolegium RIO w Lublinie
Tomasz Bogucki – radny Rady Miasta Kielce
Jerzy Forajter – Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miasta Katowice
Zdzisław Majewski – Zastępca Redaktora Naczelnego WSPÓLNOTY
Dariusz Jaworski – radny Miasta Poznania

Program został wydrukowany na kilka dni przed Kongresem. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partner merytoryczny
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Marek Kalemba – Dyrektor Biura Rady Miasta Poznania
dr Ewa Perłakowska – ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją
Tomasz Szarek – radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając 
i Wspólnicy sp. k.
Piotr Winter – Prezes Zarządu firmy MW CONCEPT sp. z o.o.

Moderacja:
Maciej Kiełbus – Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k. 
w Poznaniu

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 25

17.00–18.30

Nowoczesna rada gminy

•  Nowoczesna rada gminy w zapisach statutowych
•  Wykorzystanie urządzeń elektronicznych w pracy radnego. System 

informatyczny eSesja
•  Dokument – definicja, postać, forma, metody uwierzytelniania
•  Podstawowe zasady w zakresie zarządzania dokumentami 

– obieg dokumentacji, rejestracja spraw
•  System EZD lub system tradycyjny – co możliwe jest w obsłudze obrad rady 

i komisji
•  Archiwizacja dokumentacji z obrad rady i komisji
•  Dokumentowanie obrad rady i komisji – stenogram czy protokół? Aspekty 

prawne i praktyczne

Partner merytoryczny
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10.00–11.30

Organizacja pracy rady

•  Organizacja przyjaznego dla radnych dostępu do informacji publicznej w urzędzie JST
•  Radny – takie same prawa w dostępie do informacji, jak normalni obywatele
•  Zrozumienie pozycji radnego – uprawnienia w ramach pełnionych funkcji w radzie
•  Dostęp radnego do dokumentów w ramach prac komisji rewizyjnej
•  Interpelacje i zapytania – odwieczne wątpliwości w samorządzie
•   Wewnętrzne regulacje dostępu do informacji dla radnych – możlwe rozwiązania
•  Organizacja i zarządzanie biurem rady, zadania pracownika ds. obsługi rady

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Iwona Kobus – Zastępca Dyrektora w Biurze Prawnym Urzędu m.st. Warszawy
Zygmunt Laskowski – radny powiatu piaseczyńskiego
Marta Kilanowska-Lebiedzińska – Dyrektor Biura Rady Miasta Olsztyna
Tomasz Kacprzak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Moderacja:
Marlena Sakowska-Baryła – radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partner merytoryczny
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Paweł Bliźniuk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Janusz Kot – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
Grzegorz Piotr Kubalski – ekspert Związku Powiatów Polskich
Halina Rozpondek – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Moderacja:
Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 25

12.00–13.30

Rada i jej komisje

•  Planowanie pracy rady i ich komisji
•  Komisja rewizyjna – zadania i kompetencje w praktyce
•  Skład i kompetencje członków komisji rewizyjnej
•  Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
•  Podjęcie uchwały absolutoryjnej
•  Rola składu orzekającego kolegium regionalnej izby obrachunkowej 

w procesie udzielania absolutorium w gminie, powiecie i województwie  
samorządowym

Partner merytoryczny
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14.00–15.30

Bariery i ograniczenia w procesie wykonywania kontroli przez radę.  
Kto rozpatruje skargi na przewodniczącego rady lub radnego?

•  Ograniczenia formalnoprawne w procesie wykonywania kontroli przez radę
•  Brak danych do przeprowadzenia profesjonalnej kontroli
•  Kompetencje radnych
•  Postępowanie w sprawie skarg
•  Definicja i przedmiot skargi
•  Organy właściwe do rozpatrywania skarg na przewodniczącego rady lub radnego
•  Formalne zakończenie postępowania skargowego

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa
Jacek Ossowski – Przewodniczący Rady Miasta Wrocławia
Joanna Winiarska – Przewodnicząca Rady Miasta Kielce
Sylwia Zawartka – radca prawny, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Moderacja:
Dorota Bąbiak-Kowalska – Zastępca Redaktora Naczelnego Pisma Samorządu 
Terytorialnego WSPÓLNOTA

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partner merytoryczny
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Udział w debacie zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 

Agnieszka Dawydzik – Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Tomasz Łęcki – były Burmistrz Murowanej Gośliny
Marcin Pluta – Burmistrz Brzezin
Robert Stępowski – niezależny ekspert i konsultant w dziedzinie marketingu miejsc
Barbara Szafir – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego
Marzena Szuba – Wiceprezydent Miasta Katowice

Moderacja:
Dominik Krzysztofowicz – redaktor, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA
Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 4

12.45–14.15

Fundusze unijne szansą na rozwój cywilizacyjny regionów

•  Czy polskie prawo pozwala w pełni wykorzystywać otrzymane środki unijne? 
Czy samorządy będą w stanie efektywnie wykorzystać daną im szansę?

•  Fundusze zewnętrzne (UE) szansą na wzrost liczby inwestycji niezbędnych dla 
zrównoważonego rozwoju regionu

•  Współpraca i zawieranie partnerstw przy realizacji inwestycji regionalnych 
jako promowany model realizacji przedsięwzięć

•  Inteligentne specjalizacje drogą do wzmocnienia innowacyjności 
i konkurencyjności regionu

•  Marketing w budowaniu konkurencyjności i rozwoju regionu; ZIT 
jako przykład dobrego marketingu w regionie

•  Jaka jest recepta na sukces? Czy wystarczy znajomość mocnych i słabych 
cech regionu?

Partner merytoryczny
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15.00–16.30

Konkurencja regionów w przyciąganiu innowacyjnych biznesów

•  Polityka wspierania rozwoju klastrów
•  Jak wybrać obszary, wokół których skoncentruje się działalność pobudzająca 

innowacyjność?
•  Określenie inteligentnych specjalizacji jako początek drogi prowadzącej do faktycznego 

wdrażania całej strategii
•  Forum Inteligentnych Specjalizacji jako karta przetargowa Wielkopolski
•  Jaka jest recepta na sukces?
•  Jak wygrać walkę o inwestora?

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Tadeusz Ferenc* – Prezydent Rzeszowa
Tomasz Kayser - Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Elżbieta Koterba* – Wiceprezydent Krakowa
Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
Zbigniew Rasielewski – Zastępca Prezydenta Torunia

Moderacja:
Robert Stępowski – Niezależny ekspert i konsultant w dziedzinie marketingu 
miejsc

Program został wydrukowany na kilka dni przed Kongresem. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partner merytoryczny
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Udział w debacie zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 

Beata Lubos – Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Ministerstwo Gospodarki
Cezary Przybylski* – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Janusz Piechociński* – Minister Gospodarki

Moderacja:
Dominik Krzysztofowicz – redaktor, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

Program został wydrukowany na kilka dni przed Kongresem. 

*Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 4

17.00–18.30

Wspieranie Innowacji w okresie 2014–2020+

•  Sposoby zaangażowania  sektora publicznego we wspieranie przedsiębiorców 
w aktywne tworzenie i wdrażanie polityki innowacyjnej 

•  Horyzont 2020 – długoterminowy projekt i inwestycja

Partner merytoryczny
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10.00–11.30

Jak inwestować, by utrzymać tempo rozwoju Polski także po zakończeniu obecnej  
perspektywy unijnej?

•  Czy Polityka Spójności w Polsce wpędza nas w „pułapkę średniego dochodu?
•  Fundusz Infrastruktury Samorządowej – zapewnienie współfinansowania niezbędnego 

dla inwestycji realizowanych w ramach nowej perspektywy 
•  Jak nie powtarzać starych błędów, czyli jak „nie topić środków z UE”?
•  Fundusze, fundusze i po funduszach... Co po 2020 roku? 
•  Czy aby skutecznie wykorzystać środki z nowej perspektywy konieczne są zmiany 

przepisów?

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Agnieszka Dawydzik – Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk 
Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Robert Dzierzgwa – Naczelnik Wydziału Analiz Społeczno-Gospodarczych Krajo-
wego Obserwatorium Terytorialnego
Zygmunt Frankiewicz* – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
prof. Grzegorz Gorzelak – dyrektor EUROREG, Uniwersytet Warszawski
Piotr Zadrożny – Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo

Moderacja:
Dominik Krzysztofowicz – redaktor, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA
Program został wydrukowany na kilka dni przed Kongresem. 

*Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.
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Udział w debacie zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 

Janusz Bartczak – Prezes Zarządu, Polska Sieć LGD
Joanna Gierulska* – Naczelnik Wydziału Leader, Departament Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, MriRW
Krzysztof Jurgiel* – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi*
Leszek Świętalski* – Sekretarz Generalny, ZGWRP

Moderacja:
Dominik Krzysztofowicz – redaktor, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

Program został wydrukowany na kilka dni przed Kongresem. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 4

12.00–13.30

Środki finansowe na rozwój  obszarów wiejskich i na inicjatywy lokalne

•  Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RKLS); nowy instrument 
rozwoju terytorialnego UE na lata 2014–2020 – zasady tworzenia

•  Nowe podstawy i zasady polityki rozwoju obszarów wiejskich
•  Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020

Partner merytoryczny
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14.00–15.30

Zamówienia publiczne

•  Jak skutecznie bronić się przed zwrotem środków europejskich?
•   Mechanizmy finansowania dużych projektów inwestycyjnych na poziomie lokalnym
 i regionalnym
•  Składanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie unijne, czyli jakich błędów nie należy 

popełniać, aby osiągnąć sukces

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Krzysztof Brysiewicz – Senior Associate w Crido Legal
Marek Kowalski* – ekspert Konfederacji Lewiatan ds. zamówień publicznych  
Olga Petelczyc – Państwowa Agencja Rozwoju Regionalnego
Tadeusz Truskolaski – Prezydent Białegostoku, Członek Komitetu Regionów Unii 
Europejskiej

Moderacja:
Dominik Krzysztofowicz – redaktor, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

Program został wydrukowany na kilka dni przed Kongresem. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Joanna Berdzik – Podsekretarz Stanu,  Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tadeusz Kołacz – Naczelnik Wydziału Edukacji w Chrzanowie
Witold Kołodziejczyk – Przedstawiciel firmy SAD Sp. z o.o.
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Gdańska
Marek Olszewski – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej 
Elżbieta Rabenda – ekspert oświatowy

Moderacja:
Marek Olszewski – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 3 

12.45–14.15

Edukacja Przyszłości – wyzwania na następne 25 lat

•  W jakim kierunku powinny iść zmiany w oświacie? 
•  Co planuje ministerstwo w finansach oświatowych na 2016 r.?
•  Zmiany w ustawie o systemie oświaty – skutki uchwalonych w budżecie 

na 2015 rok zmian w podziale subwencji oświatowej 
•  Czego najbardziej potrzebują samorządy?

Partnerzy merytoryczni
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15.00–16.30

Na ile samorządy mają faktyczną swobodę w planowaniu i wydatkowaniu pieniędzy  
na oświatę?

•  Jaka jest rola szkoły (i szerzej edukacji) w polityce państwa i samorządu? 
•  Czy mamy do czynienia ze wspólnotą interesów państwowych i lokalnych, czy może 

raczej z ich konkurencją? 
•  Jakie są najważniejsze ograniczenia (prawne, finansowe, wiedzy, inne) samorządów 

w prowadzeniu lokalnej polityki oświatowej?

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Piotr Dragan – Wójt Wisznic
prof. Antoni Jeżowski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
dr Agnieszka Kopańska – Wydział Nauk Ekonomicznych UW 
Alina Kozińska-Bałdyga – wiceprezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych
Robert Perkowski – Burmistrz Ząbek
Grzegorz Pochopień – Dyrektor Departamentu Analiza i Prognoz MEN

Moderacja:
dr Agnieszka Kopańska – Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie
Krzysztof Kosiński – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Karol Małolepszy – Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
Alicja Szatkowska – Prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych

Moderacja:
mec. Iwona Kobus – Zastępca Dyrektora, Departament Prawny w Urzędzie m.st. Warszawy

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 3

17.00–18.30

Finansowanie edukacji osób z niepełnosprawnością

•  Jak prawidłowo wykorzystać subwencję oświatową na niepełnosprawne 
dzieci?

•  Obowiązki szkoły i samorządu w zapewnieniu edukacji uczniom 
niepełnosprawnym

Partnerzy merytoryczni
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10.00–11.30

Dotacje oświatowe – funkcjonowanie nowych przepisów

•  Co zmieniła nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r. 
w zakresie dotowania przez samorządy podmiotów oświatowych innych niż JST?

•  Nieprawidłowości w ustalaniu dotacji oświatowych. Rozszerzenie uprawnień 
kontrolnych samorządu

•  Dotacje oświatowe w projekcie budżetu, uchwale budżetowej, w planie finansowym 
jednostki budżetowej i w sprawozdawczości budżetowej”

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Piotr Ciszewski – Członek Kolegium, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie
Tadeusz Kołacz – Naczelnik Wydziału Edukacji w Chrzanowie
Tadusz Konarski – Vulcan Sp. z o.o.
Anna Morow – Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta w Lublinie

Moderacja:
Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Roman Lorens – ekspert oświatowy 
Maciej Stachura – Asystent Prezydenta Katowic
Iwona Waszkielewicz – Zastępca Prezydenta Bydgoszczy

Moderacja:
Roman Lorens – ekspert oświatowy

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 3

12.00–13.30

Innowacje w zarządzaniu oświatą

• Studia przypadków

Partnerzy merytoryczni
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14.00–15.30

Wpływ polityki kadrowej na finanse oświatowe oraz na jakość kształcenia

•  Samorządowa oświata wcale nie musi być kosztowna, o ile trafnie oszacujemy potrzeby
•  Konsekwentne dyscyplinowanie wydatków szkolnych – dobór narzędzi
•  Arkusz organizacyjny – jako najważniejszy dokument okołobudżetowy, a jednocześnie 

niedoceniane narzędzie w planowaniu budżetów szkolnych i kontroli wydatków
•  Jak tworzyć i jak czytać arkusze, by wydobyć z nich zbędne wydatki?
•  Jak ułożyć politykę kadrową w szkole, aby zracjonalizować wydatki?

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Jolanta Batycka-Wąsik – Wojt Lesznowoli
Dariusz Jaworski – radny Poznania
Teresa Konarska – prawnik specjalizujący się w prawie oświatowym i prawie pracy
Elżbieta Rabenda – ekspert oświatowy

Moderacja:
Elżbieta Rabenda – ekspert oświatowy

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partnerzy merytoryczni
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Krzysztof Chmurkowski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Joanna Czarnota – Sekretarz Gminy Chrzanów, Urząd Gminy w Chrzanowie
Monika Kos – radca ministra, Ministerstwo Finansów
Janusz Kot – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
Elżbieta Paliga – Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego, Urząd Miejski w Dąbrowie 
Górniczej
Bożena Stoma – Dyrektor Biura Audytu Miasta Stołecznego Warszawy 
Katarzyna Śpiewok – Dyrektor, Urząd Miejski w Gliwicach

Moderacja: 
Olga Petelczyc – Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Wiceprezes IIA Polska

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 21

12.45–14.15

Jak wykorzystać rezultaty audytu w praktyce zarządzania JST? Debata

•  Powody, dla których warto korzystać z audytu w procesie doskonalenia 
systemu zarządzania jednostką – perspektywa zarządzającego

Partnerzy merytoryczni
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15.00–16.30

Wzorcowe doświadczenia z wdrażania standardów kontroli zarządczej

•  Ocena kontroli zarządczej na przykładzie miast i gmin z punktu widzenia audytora 
wewnętrznego i sekretarza miasta

•  Samoocena kontroli zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania 
jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy

•  Wykorzystanie standardów kontroli zarządczej jako narzędzia do efektywnego 
zarządzania jednostką samorządu terytorialnego

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Krzysztof Chmurkowski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Joanna Czarnota – Sekretarz Gminy Chrzanów, Urząd Gminy w Chrzanowie
Elżbieta Paliga – Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego, Urząd Miejski 
w Dąbrowie Górniczej
Bożena Stoma – Dyrektor Biura Audytu Miasta Stołecznego Warszawy 

Moderacja:
Monika Kos – radca ministra, Ministerstwo Finansów

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partnerzy merytoryczni
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wojciech Polakiewicz – Starostwo Powiatowe w Brodnicy
dr Jarosław Rokicki – Kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii 
Prawnych, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Ewa Śleszyńska-Charewicz – pełnomocnik ds. ryzyka Prezydenta m.st Warszawy, 
m.st. Warszawa
Edyta Szymczak – Prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji 
Gospodarczej S.A.

Moderacja:
Krzysztof Chmurkowski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 21

17.00–18.30

Zarządzanie ryzykiem – identyfikacja, modele

•  Biuro Informacji Gospodarczej jako źródło wspierające ocenę ryzyka 
w procesach zamówień publicznych

•  Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej
•  Model zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego
•  Identyfikacja ryzyka w procesie udzielania zamówień publicznych
•  Zarządzanie ryzykiem organizacyjnym w jednostkach sektora finansów 

publicznych w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  
finansów publicznych

Partnerzy merytoryczni
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10.00–11.30

Zarządzanie ryzykiem – identyfikacja, modele

•  Model zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego
•  Identyfikacja ryzyka w procesie udzielania zamówień publicznych
•  Zarządzanie ryzykiem organizacyjnym w jednostkach sektora finansów publicznych 

w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
•  Warunki skuteczności każdego systemu zarządzania ryzykiem

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wojciech Polakiewicz – Starostwo Powiatowe w Brodnicy
dr Jarosław Rokicki – Kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii 
Prawnych, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Ewa Śleszyńska-Charewicz – pełnomocnik ds. ryzyka Prezydenta 
m.st Warszawy, M.St. Warszawa
dr hab.  Artur Walasik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Moderacja:
Elżbieta Paliga – Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego, Urząd Miejski 
w Dąbrowie Górniczej
Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partnerzy merytoryczni
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Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Katarzyna Lenczyk-Woroniecka – Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli, 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Monika Organa – wieloletni pracownik samorządowy
Piotr Mizia – Ossoliński, Urząd Miasta Krakowa
Olga Petelczyc – Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Wiceprezes IIA Polska

Moderacja:
Monika Kos – radca ministra, Ministerstwo Finansów

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

*Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Sala 21

12.00–13.30

Metodyka audytu (w tym audyt efektywnościowy)

•  Zmiany w przepisach prawa w zakresie audytu wewnętrznego 
oraz przeprowadzanie audytu efektywnościowego na przykładzie miast i gmin

•  Koordynacja audytu w JST / Oprogramowanie wspomagające zarządzanie 
audytem wewnętrznym w gminie Kraków

•  Audyt efektywnościowy – praktyczne aspekty realizacji, sukcesy i porażki
•  Rozwój audytu wewnętrznego w sektorze publicznym w Belgii

Partnerzy merytoryczni
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 Sala 21

14:00–15:30

Audyt bezpieczeństwa informacji

•  Alternatywne podejścia do realizacji audytu bezpieczeństwa informacji w jednostce 
samorządu terytorialnego m.st. Warszawy

•  Komunikowanie wyników audytu w świetle doświadczeń w UM Lublin 
(z uwzględnieniem orzeczenia TK z kwietnia 2015 r. i projektu rozporządzenia  
wykonawczego MF)

Udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
Magdalena Pociecha – Urząd Miasta Lublin
dr inż. Grażyna Wójcik – Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego
Krzysztof Żórawski – Urząd Miasta Lublin

Moderacja:
Sebastian Burgemejster – Prezes IIA

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

Nazwiska osób, których udział nie został potwierdzony w dniu oddania programu do druku.

Partnerzy merytoryczni
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Wydarzenia towarzyszące

www.samorzadoweforum.pl

GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWYCH

Sala wielofunkcyjna  A, 

1 października 2015 r., g. 20.30 

Pierwszy dzień Forum zwieńczy Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której ogłosimy wyniki dwóch ran-
kingów WSPÓLNOTY: Rankingu Inwestycyjnego oraz Rankingu Wykorzystania Funduszy Europejskich opra-
cowywanych przez Pawła Swianiewicza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie obiektywnych 
danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Ministerstwa Finansów. 

Laureatów rankingu – samorządowych liderów inwestycji w infrastrukturę, uhonorujemy statuetkami Kazimierza 
Wielkiego i dyplomami. Nie zabraknie też wydarzeń kulturalnych, które będą miłym urozmaiceniem wieczoru. 
W tym roku gwiazdą wieczoru będzie Justyna Steczkowska.

Wejście na podstawie zaproszeń  Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. 

Zaproszenia będą na Państwa  czekały do odbioru podczas rejestracji.
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Informacje organizacyjne

XIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

1–2 października 201 5 r.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Rejestracja
Rejestrację gości w czasie trwania Forum rozpocznie się  
w dniu 1 października od godz. 9.00. Identyfikator będzie 
wydany dla jednej osoby tylko jeden raz. Rejestracja  
– wejście do Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego  od strony Spodka (al. Korfantego). 
Podczas rejestracji otrzymają Państwo zaproszenia do 
udziału w Gali Inwestorów Samorządowych, o których 
okazanie będą Państwo proszeni przed Galą. 

Sesja inauguracyjna
Sesja inauguracyjna odbędzie się w Sali audytoryjnej  
w dniu 1 października 2015 r. o godzinie 10.00.  
Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu zajęcia miejsc.

Transport 
Do dyspozycji uczestników będą taksówki firmy City taxi 
Katowice, tel. 32 203 77 77. Kursy taksówkami są płatne 
we własnym zakresie, ale uwzględniają zniżkę dla uczest-
ników Forum.

Parkingi
Dla uczestników Forum zostaną wydzielone miejsca 
parkingowe. Wjazd na parking Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego od ul. Olimpijskiej. 
Parking jest nieodpłatny.

Gala Inwestorów Samorządowych
Wejście na Galę Inwestorów Samorządowych jest możliwe 
za okazaniem zaproszenia.

Agenda
Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w programie. Aktualny program jest dostępny 
na www.samorzadoweforum.pl 

* Oznaczenie osób, których udział nie został ostatecznie 
potwierdzony do momentu druku
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Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach – najnowocześniejszy obiekt konferencyjny w Polsce


