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2–3 października 2018 r.
Katowice

XVI samorządowe forum  
kapItału I fInansów

Najważniejsze spotkania liderów świata  
samorządu, biznesu, nauki i polityki

• 2 dni spotkań i debat
• 80 paneli  
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patronat środowiskowy

partner generalny kongresu skarbników

partner gali inwestorów samorządowych

organizator współgospodarz
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partner merytoryczny konferencji ochrona zdrowia i polityka senioralna

partner merytoryczny konferencji audyt wewnętrzny w jst

partner merytoryczny konferencji górnośląsko-zagłębiowska metropolia – synergia uwolnionych potencjałów 

partner merytoryczny konferencji warsaw enterprise institute

partner merytoryczny panelu partnerstwo publiczno–prywatne jako instrument rewitalizacji miast i budownictwa mieszkaniowego
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partnerzy merytoryczni
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partnerzy merytoryczni
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partnerzy merytoryczni
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patronat medialny

partnerzy merytoryczni
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2 października 2018 r.  międzynarodowe centrum kongresowe w katowicach

DZIEŃ I – 2 paźDZIErnIka
10.00-10.15 Powitanie/Otwarcie

10.15-11.00 VIP Speaker – O szacunek dla przestrzeni publicznej

11.00-12.00 Sesja Plenarna – Rewolucja technologiczna a zarządzanie samorządem przyszłości

12.00-12.30 Przerwa kawowa

CZas 
trwanIa

kongrEs skarbnIków  
polskICh samorZąDów

ZjaZD sEkrEtarZy  
I CybErbEZpIECZEŃstwo 

Forum  
prZEwoDnICZąCyCh raD

Sala audytoryjna Sala 20 Sala 9

12.30-13.30 I panel Kierunki zmian w ustawie o dochodach jSt. 
Propozycje rozwiązań w dotacjach na zadania własne 
i zlecone oraz subwencji oświatowej i drogowej Cz. 1

Bezpieczeństwo transakcji finansowych w e-urzędach 
oraz terminale płatności on-line w samorządach. Inte-
roperacyjność i integracja systemów samorządowych 
a zapewnienie ich bezpieczeństwa

Nagrania z sesji rady

13.30-13.45 Przerwa kawowa

13.45-14.45 II panel Kierunki zmian w ustawie o dochodach jSt. Propozycje 
rozwiązań w podatkach Vat, CIt i PIt oraz w podatkach 
lokalnych i „janosikowym” Cz. 2

Wewnętrzne systemy informatyczne typu back office Nowe obowiązki i uprawnienia  
radnych oraz pracowników urzędu

14.45-15.30 Przerwa obiadowa

15.30-16.30 III panel 15.30-17.00
Finansowanie inwestycji samorządowych. jak efektywnie 
pozyskiwać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych 
wobec ograniczeń prawnych i związanych z limitem 
zadłużenia? Cz. 1

tryb i zasady realizacji obywatelskiej inicjatywy  
uchwałodawczej w praktyce. Wskazówki  
do wypełnienia treścią zapisów w obligatoryjnych 
uchwałach jSt

Rozpatrywanie raportu o stanie jSt  

16:30- 16.45 Przerwa  kawowa

16.45-17.45 IV panel 17.15-19.00
Finansowanie inwestycji samorządowych. jak efektywnie 
pozyskiwać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych 
wobec ograniczeń prawnych i związanych z limitem 
zadłużenia? Cz. 2

Prawne i organizacyjne konsekwencje zmian ustrojo-
wych w samorządach od nowej kadencji. Zadania dla 
sekretarzy gmin, powiatów i województw

Uchwały w sprawie budżetów  
obywatelskich według nowych zasad

17.45-18.00 Przerwa kawowa

V panel Realizacja ustawy o ochronie danych osobowych w sa-
morządach. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 
w samorządzie. jak zapewnić bezpieczeństwo danych 
przetwarzanych i przechowywanych w samorządach?   

Pozycja i funkcja przewodniczącego  
rady w świetle zmienionych 
przepisów18.00-19.00

19.00-20:00 Przerwa techniczna

20:00-24.00 Gala wieczorna
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2 października 2018 r.  międzynarodowe centrum kongresowe w katowicach

DZIEŃ I – 2 paźDZIErnIka
10.00-10.15 Powitanie/Otwarcie

10.15-11.00 VIP Speaker – O szacunek dla przestrzeni publicznej

11.00-12.00 Sesja Plenarna – Rewolucja technologiczna a zarządzanie samorządem przyszłości

12.00-12.30 Przerwa kawowa

CZas 
trwanIa

mIasto prZysZłośCI  
I stratEgIa  

ElEkromobIlnośCI

oChrona ZDrowIa  
I polItyka sEnIoralna

majątEk komunalny  
– FInansowanIE I ZarZąDZanIE

Sala 8 Sala 3 Sala 2

12.30-13.30 I panel Skuteczne przywództwo w miastach 
w erze zmian 

Wykorzystanie nowych technologii, 
w tym systemów informatycznych 
w ochronie zdrowia 

Inteligentne systemy w oświetleniu, sieciach wodociągowych 
oraz sieciach ciepłowniczych, czyli przejście gospodarki komunal-
nej w nowy wymiar 

13.30-13.45 Przerwa kawowa

13.45-14.45 II panel agenda miejska dla Unii  
Europejskiej w wymiarze  
europejskim, krajowym i lokalnym 

Rola jednostek samorządu terytorial-
nego w profilaktyce chorób zakaźnych 
i edukacji zdrowotnej

Nowe technologie i procesy w gospodarowaniu odpadami

14.45-15.30 Przerwa obiadowa

15.30-16.30 III panel transport w mieście. Znaczenie spraw-
nego systemu dla rozwoju, jakości życia, 
rynku pracy i atrakcyjności inwestycyjnej. 
Ekologiczne aspekty wdrażania elektromo-
bilności w samorządach

jaki potencjał w profilaktyce chorób  
ma współpraca pomiędzy samorządem  
a pracodawcami?

In-house a efektywne wykorzystanie majątku komunalnego 

16:30- 16.45 Przerwa  kawowa

16.45-17.45 IV panel Partnerstwo publiczno-prywatne jako 
instrument rewitalizacji miast i budownic-
twa mieszkaniowego

Finanse w ochronie zdrowia.  
jak skutecznie finansować inwestycje 
i usługi przyjazne seniorom?

Prawo wodne i gospodarka wodnościekowa 

17.45-18.00 Przerwa kawowa

V panel Podnoszenie jakości i efektywności usług 
administracyjnych 

Program Dostępność plus w kluczowych 
sektorach: architektura, transport,  
edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja 

Szanse i zagrożenia dla rozwoju i utrzymania zasadniczej  
infrastruktury transportowej

18.00-19.00

19.00-20:00 Przerwa techniczna

20:00-24.00 Gala wieczorna
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DZIEŃ I – 2 paźDZIErnIka
10.00-10.15 Powitanie/Otwarcie

10.15-11.00 VIP Speaker – O szacunek dla przestrzeni publicznej

11.00-12.00 Sesja Plenarna – Rewolucja technologiczna a zarządzanie samorządem przyszłości

12.00-12.30 Przerwa kawowa

CZas 
trwanIa

ośwIata, kultura I sport  
w samorZąDZIE

auDyt  
wEwnętrZny  

w jst

InnowaCjE  
w roZwoju obsZarów  

wIEjskICh

górnośląsko-ZagłębIowska   
mEtropolIa – synErgIa  

uwolnIonyCh potEnCjałów

Sala 6 Sala 7 Sala 4 Sala 10

12.30-13.30 I panel Innowacje i nowe technologie 
w oświacie a podnoszenie jej jakości 

Budowa systemu przeciwdzia-
łania korupcji

Główne kierunki zmian w polityce 
rolnej oraz polityce spójności UE po 
2020 roku i jaki to ma mieć wpływ na 
rozwój obszarów wiejskich w Polsce?

Granice metropolii a powiązania  
funkcjonalne

13.30-13.45 Przerwa kawowa

13.45-14.45 II panel Szkolnictwo branżowe wobec zmian 
w jego finansowaniu

Etyka  
w samorządzie

Zmiany ustawowe w opodatkowa-
niu produkcji energii odnawialnej 
a finanse samorządu

Strategia rozwoju Górnośląsko- 
-Zagłębiowskiej Metropolii

14.45-15.30 Przerwa obiadowa

15.30-16.30 III panel Nasza droga oświata, czyli  
o finansowaniu edukacji, kontroli 
i racjonalizacji wydatków  
oświatowych  

Systemy ochrony danych 
osobowych w jednostkach 
samorządu terytorialnego  
– audyt RODO  

Rozwój odnawialnych źródeł energii  
na obszarach wiejskich

Zarządzanie przestrzenią  
na obszarze metropolii

16:30- 16.45 Przerwa  kawowa

16.45-17.45 IV panel Czy zmiany w karcie nauczyciela  
są satysfakcjonujące i wystarczające

audyt wewnętrzny w praktyce jak samorząd może skutecznie 
stymulować turystykę wiejską? 

Metropolia. Problemy i doświadczenia 
prawie rocznego funkcjonowania. Reko-
mendacje, wnioski i postulaty 

17.45-18.00 Przerwa  kawowa

V panel Zarządzanie samorządowymi obiek-
tami sportowymi z wykorzystaniem 
nowych technologii i innowacyjnych 
pomysłów 

audyt komunikacji  
wewnętrznej i zewnętrznej

jak wyrównać szanse w edukacji 
pomiędzy miastem a wsią

warsaw EntErprIsE InstItutE

18.00-19.00 Samorząd i biznes w walce ze smogiem

19.00-20:00 Przerwa techniczna

20:00-24.00 Gala wieczorna

2 października 2018 r.  międzynarodowe centrum kongresowe w katowicach
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3 października 2018 r.  międzynarodowe centrum kongresowe w katowicach

DZIEŃ II – 3 paźDZIErnIka
10.00-11.00 Sesja Plenarna – Partnerstwo rządu z samorządami w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych

11.00-11.15 Przerwa kawowa

CZas 
trwanIa

kongrEs skarbnIków  
polskICh samorZąDów

ZjaZD sEkrEtarZy  
I CybErbEZpIECZEŃstwo 

Forum  
prZEwoDnICZąCyCh raD

Sala audytoryjna Sala 20 Sala 9

11.15-12.30 I panel Projekt nowej ordynacji podatkowej – czy samorzą-
dom będzie łatwiej prowadzić sprawy podatkowe? 

Nowe trendy w komunikacji z mieszkańcami. 
technika i sprzęt niezbędny do prawidłowego  
funkcjonowania urzędów 

Uprawnienia kontrolne radnych a ustawa  
o dostępie do informacji publicznej

12.30-12.45 Przerwa kawowa

12.45-14.00 II panel Zadłużenie czynszowe mieszkań komunalnych 
drenuje gminne budżety. Dlaczego zadłużenie rośnie? 
Propozycje koniecznych zmian systemowych w prawie, 
ograniczenia w egzekucji zaległości

Organizacja wyborów a RODO Pułapki nowelizacji statutów samorządowych,  
procedura, dobre praktyki

14.00-14.15 Przerwa kawowa

14.15-15.15 III panel Propozycje zmian reguł limitacji zadłużenia dla jSt Nowa ustawa o krajowym systemie cyberbez-
pieczeństwa, czyli ochrona cyberprzestrzeni 
na poziomie krajowym. Co to oznacza dla 
samorządów?

Prawo inicjatywy uchwałodawczej  
mieszkańców

15.15-16.15 Przerwa obiadowa
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3 października 2018 r.  międzynarodowe centrum kongresowe w katowicach

DZIEŃ II – 3 paźDZIErnIka
10.00-11.00 Sesja Plenarna – Partnerstwo rządu z samorządami w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych

11.00-11.15 Przerwa kawowa

CZas 
trwanIa

mIasto prZysZłośCI  
I stratEgIa  

ElEkromobIlnośCI

oChrona ZDrowIa  
I polItyka  

sEnIoralna

majątEk komunalny  
– FInansowanIE  

I ZarZąDZanIE

Sala 8 Sala 3 Sala 2

11.15-12.30 I panel Innowacyjne rozwiązania w opiece nad seniorami 
i osobami zależnymi – sprawdzone rozwiązania

Zakres finansowania inwestycji miejskich przez spółki 
komunalne

12.30-12.45 Przerwa kawowa

12.45-14.00 II panel Wykorzystanie infrastruktury miejskiej. 
Magazynowanie energii w świetle ustawy 
o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych

Starzenie się w miejscu zamieszkania. Lokalna 
senioralna polityka mieszkaniowa i budownictwo  
dla seniorów

trendy w skutecznym zarządzaniu bilansem  
energetycznym jSt

14.00-14.15 Przerwa kawowa

14.15-15.15 III panel Miasta w walce o lepszy klimat. Inwestycja 
w elektromobilność – fakty i mity 

jak stworzyć gminę przyjazną seniorom. Organiza-
cja opieki, w tym opieki zdrowotnej nad seniorami 

Zieleń miejska trendy i praktyka

15.15-16.15 Przerwa obiadowa
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3 października 2018 r.  międzynarodowe centrum kongresowe w katowicach

DZIEŃ II – 3 paźDZIErnIka
10.00-11.00 Sesja Plenarna – Partnerstwo rządu z samorządami w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych

11.00-11.15 Przerwa kawowa

CZas 
trwanIa

ośwIata, kultura I sport  
w samorZąDZIE

auDyt  
wEwnętrZny  

w jst

InnwoaCjE  
w roZwoju  
obsZarów  
wIEjskICh

warsaw EntErprIsE  
InstItutE

Sala 6 Sala 7 Sala 4 Sala 10

11.15-12.30 I panel Dlaczego inwestycje w sport się opłacają?  
jak promować samorządowe  wydarzenia 
sportowe i kulturalne? 

audyt finansowy  
– zagadnienia 
praktyczne 

Problemy z infrastrukturą  
drogową i mostową na wsiach. 
Innowacyjne rozwiązania 

Cyfrowe rewolucje w samorządzie

12.30-12.45 Przerwa kawowa

12.45-14.00 II panel Problemy z finasowaniem  
i rozliczaniem dotacji 

Mieszkaniec jako 
interesariusz audytu  

Budowanie lokalnej tożsamości. 
Rozwój kapitału ludzkiego  
i społecznego polskiej wsi 

Dobre praktyki w samorządzie  
– rekomendacje dla przyszłych  
samorządowców

14.00-14.15 Przerwa kawowa

14.15-15.15 III panel Czego oczekują mieszkańcy?  
Nowe pozycje w ofercie kulturalnej  
samorządów

Innowacje  
w audycie  
efektywnościowym 

Ochrona zdrowia na obszarach  
niezurbanizowanych. Problemy 
i wyzwania

15.15-16.15 Przerwa obiadowa
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SeSja inauguracyjna / vip Speaker

2 października

10.00–10.15 – inauguracja

10.15–11.00 – vip speaker – radosław gajda
o szacunek dla przestrzeni publicznej

Pojęcie przestrzeni publicznej jest odmieniane przez wszystkie przy-
padki, a jednak rzadko zwraca się uwagę na jej jakość i to, jak można 
o nią dbać. W wykładzie przyjrzę się przestrzeni publicznej pod kątem 
urbanistycznym i architektonicznym, z perspektywy społecznika, 
gospodarza, przedstawiciela branży nieruchomości. 

Co sprawia, że jedne miejsca tętnią życiem a inne są opustoszałe? 
Jak podnieść jakość przestrzeni publicznej i co wpływa na atrakcyjność 
różnych miejsc w mniejszych i większych miejscowościach? Jaką rolę 
przestrzeń publiczna pełniła w dawnej Rzeczypospolitej, a jaka jest jej 
rola dzisiaj? Jakie wyzwania stoją przed samorządowcami i lokalnymi 
społecznościami w trosce o jakość wspólnej przestrzeni? Jak szukać 
zagranicznych przykładów dobrych rozwiązań, by miały one szansę 
przyjąć się na gruncie polskim?

radosław gajda

Architekt i urbanista, studiował też historię sztuki.  
Od czterech lat prowadzi najpopularniejszy w Polsce 
program o architekturze i sztuce „Architecture is 
a good idea”, który co tydzień przyciąga przed ekrany 
dziesiątki tysięcy widzów. Jako jeden z pierwszych za-
czął mówić o kulturze i technice przystępnym językiem 
pozbawionym hermetycznego żargonu, za to pełnym 
pasji i profesjonalizmu. Bez względu na to, czy zajmuje 
się skomplikowanymi zagadnieniami budowlanymi, 
wyzwaniami urbanistycznymi czy gotyckimi katedra-
mi, pokazuje widzom i słuchaczom, że architektura to 
dobry pomysł.
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SeSja plenarna

sala audytoryjna

godz. 11.00–12.00

rewolucja technologiczna a zarządzanie samorządem przyszłości

•  Zarządzanie w oparciu o fakty a nie opinie. Ponieważ zagadnienia 
związane z zarządzaniem miastem są dużo bardziej złożone niż kilka 
lat temu i jest coraz mniej czasu, żeby je rozwiązywać, wymaga to 
gromadzenia kluczowych dla JST danych, przetwarzania ich i umie-
jętności wykorzystywania podczas podejmowania decyzji 

•  Rozwój technologii cyfrowych jako motor napędzający rewolucję 
w zarządzaniu miastem

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 

maciej bluj – Wiceprezydent Wrocławia  
dr marcin krupa – Prezydent Katowic  
edyta szymczak – Prezes Zarządu, ERIF Biuro Informacji 
Gospodarczej S.A.
leszek świętalski – Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
dr krzysztof Żuk – Prezydent Lublina  

moderator: 
janusz król – Redaktor Naczelny 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.

2 
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źd
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Partner Generalny KonGresu sKarbniKówPartnermiasto wsPółGosPodarz
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SeSja plenarna

3 października 

sala audytoryjna

10.00–11.00

partnerstwo rządu z samorządami w ramach zintegrowanych  
inwestycji terytorialnych

•  Problemem strategicznym jest to, co stanie się z ZIT w następnej 
perspektywie finansowej: czy zostanie obecna formuła? Czy staną 
się one regularnymi jednostkami (np. na mocy ustawy jak metropolia 
śląska)? Czy też „eksperyment ZIT” zostanie uznany za nieudany…

•  Problemem przyziemnym jest funkcjonowanie i finansowanie biur 
ZIT (czy realne jest odejście od 100% finansowania z PO PT, jak 
proponuję MIIR, i utrzymywanie się poprzez tzw. III filar – czyli bliżej 
niezdefiniowaną aktywność polegającą na zdobywaniu finansowania 
z innych źródeł niż fundusze UE)

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

anna aleksandrzak – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania 
ds. kontaktów instytucjonalnych               
tomasz Fijołek – Zastępca Dyrektora Unii Metropolii Polskich
bartłomiej pawlak – Prezes, Polski Fundusz Rozwoju
mariusz śpiewok – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralne-
go Województwa Śląskiego 
daniel wrzoszczyk – Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metro-
polia Krakowska
aneta zawistowska – Członek Zarządu Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

moderator: 
janusz król – Redaktor Naczelny 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.

Partnermiasto wsPółGosPodarz Partnerzy merytoryCzni
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12.30–13.30

powitanie gości i otwarcie kongresu skarbników polskich samorządów
Edyta Szymczak, Prezes Zarządu ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
polaków portret własny – czas na pozytywną historię!
Aleksandra Wilczak-Grzesik, Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego, ERIF Biuro 
Informacji Gospodarczej S.A.

kierunki zmian w ustawie o dochodach jst. propozycje rozwiązań w dotacjach na zadania 
własne i zlecone oraz subwencji oświatowej i drogowej cz. 1

•  Nowy sposób finansowania zadań oświatowych, uczciwa redystrybucja środków
•  Utworzenie subwencji drogowej w celu finansowania dróg wojewódzkich i krajowych
•  Likwidacja części zadań zleconych – przejęcie ich przez JST i finansowanie ze zwiększo-

nych udziałów w podatkach dochodowych

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
stanisław lipiński – Skarbnik Szczecina 
barbara sajnaj – Skarbnik Poznania 
edyta szymczak – Prezes Zarządu, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
marcin urban – Skarbnik Wrocławia 
aleksandra wilczak-grzesik – Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego, ERIF Biuro 
Informacji Gospodarczej S.A.

moderator: 
krzysztof mączkowski – Skarbnik Łodzi

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

Partner Generalny KonGresu sKarbniKów
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udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
teresa blacharska – Skarbnik Gdańska
lesław Fijał – Skarbnik Krakowa
stanisława kozłowska – Skarbnik Białegostoku
piotr tomaszewski – Skarbnik Bydgoszczy

moderator: 
danuta lange – Skarbnik Katowic

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala audytoryjna

13.45–14.45

kierunki zmian w ustawie o dochodach jst. propozycje rozwiązań w podatkach 
vat, cit i pit oraz w podatkach lokalnych i „janosikowym” cz. 2

•  Uzależnienie stawki podatku od nieruchomości – wysokość zadłużenia 
od PKB na jednego mieszkańca w podregionach

•  Zastąpienie podatku rolnego i leśnego – włączenie ich do podatku 
od nieruchomości

•  Nowe zasady zwrotu podatku VAT od inwestycji JST
•  Zmiana zasad i zwiększenie udziału JST w PIT i CIT
•  Opodatkowanie gruntów pod sieciami
•  Zmiany zasad „janosikowego”
•  Opodatkowanie użytków rolnych przedsiębiorcy w granicach miast

Partner Generalny KonGresu sKarbniKów
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15.30–17.00

Finansowanie inwestycji samorządowych. jak efektywnie pozyskiwać środki finansowe ze 
źródeł zewnętrznych wobec ograniczeń prawnych i związanych z limitem zadłużenia? cz.1

•  Jakimi produktami interesują się najczęściej samorządy? (kredyty, obligacje, finansowa-
nie przez spółkę komunalną, inne)

•  Jakie rodzaje inwestycji wybrane instytucje finansowały w zeszłym roku? Nowatorskie 
projekty?

•  Nowe pomysły instytucji na ograniczenia samorządów związane z art. 243 ufp    
•  Doświadczenia wybranych miast w stosowaniu form finansowania innych niż kredyty 

bankowe

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
barbara cendrowska – Dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora Publicznego, Bank 
Pekao S.A.
mariusz chojnacki – Dyrektor Dep. Klienta Korporacyjnego, Santander Bank Polska S.A.
vasco amaral cunha – Specjalista ds. Kredytów Polskiej Sekcji Kredytowej, Sektor 
Publiczny i Infrastruktura, Europejski Bank Inwestycyjny
wojciech ostrowski – Skarbnik Płocka 
andrzej pietrasik – Burmistrz Płońska  
małgorzata zielińska – Dyrektor Biura Sektora Publicznego, Bank DNB Polska S.A.

moderator: 
mariusz gołaszewski – Prezes Zarządu, AESCO Group Sp. z o.o.

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

Partnermiasto wsPółGosPodarz

Partnerzy merytoryCzni

Partner Generalny KonGresu sKarbniKów
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ka udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
mariusz bieńkowski – Wiceprezes Zarządu, BondSpot Spółka Akcyjna 
anna błaszczyk – prawnik w BGK Nieruchomości S.A.  
henryk Falkus – Skarbnik Miasta Siemianowice Śląskie
dariusz giza – Dyrektor Generalny, Propolis Consulting Sp. z o.o.
monika kocia – Kierownik Biura Rozwoju Miasta w Skarżysku Kamiennej
dariusz lasek – Członek Zarządu, Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
bogdan nawrocki – Zastępca Dyrektora Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności 
Urzędu m.st. Warszawy
rafał rybacki – Szef Dywizji ds. kredytów, Polska i Kraje Bałtyckie, Europejski Bank 
Inwestycyjny

moderator: 
dr marcin leśny – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala audytoryjna

17.15–19.00

Finansowanie inwestycji samorządowych. jak efektywnie pozyskiwać środki 
finansowe ze źródeł zewnętrznych wobec ograniczeń prawnych i związanych 
z limitem zadłużenia? cz. 2

•  Niestandardowe metody pozyskiwania finansowania dla inwestycji samorzą-
dowych – ograniczenia i preferencje 

•  Jakimi produktami interesują się najczęściej samorządy (kredyty, obligacje, 
finansowanie przez spółkę komunalną, inne)

•  Jakie niestandardowe możliwości pozyskiwania finansowania dla ważnych 
inwestycji samorządowych są dostępne dla JST?

•  Jak efektywnie i bezpiecznie korzystać z takich instrumentów?
•  Jak wybrać odpowiednią metodę finansowania dla konkretnych przedsięwzięć 

inwestycyjnych? 
•  Czy nowe mechanizmy prawne zwiększą bezpieczeństwo finansowe samorzą-

dów terytorialnych?

Partner Generalny KonGresu sKarbniKów

Partnerzy merytoryCzni
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11.15–12.30

projekt nowej ordynacji podatkowej – czy samorządom będzie łatwiej prowadzić sprawy 
podatkowe? 
 
•  Konsekwencje pozbawienia wójta prawa do interpretacji podatkowych, a zadania Cen-

trum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych (nowa procedura wydawania interpretacji)
•  Możliwość zaskarżania do sądów administracyjnych decyzji SKO
•  Nowe tryby postępowania i zasady umorzeń, decyzje cząstkowe, zakaz reformationis 

in peius, rezygnacja z odwołania od decyzji, zawieszenie z uwagi na sprawę reprezenta-
tywną, itp.

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
adam błaszko – Członek Kolegium, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
michał borowski – Partner, Tax Advisory Services, CRIDO Sp. z o.o. 
prof. dr hab. jadwiga glumińska-pawlic – Kierownik Katedry Prawa Finansowego 
na WPiA Uniwersytet Śląski, Ekspert Unii Metropolii Śląskich, Doradca Podatkowy  
– Partner w Spółce GLC 
michał kostrzewa – Radca prawny, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna 
Sp. k
marek kwietko-bębnowski – Doradca Podatkowy 
justyna przekopiak – Dyrektor Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz 
Podatku od Gier

moderator: 
krystyna sieniawska – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

Partner Generalny KonGresu sKarbniKów

Partner merytoryCzny
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ka udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
dr małgorzata niemkiewicz – Dyrektor, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
rafał piech – Prezydent Siemianowic Śląskich. 
łukasz rączkowski – Menadżer Zespołów Relacji z Klientami JST i MŚP, BIG InfoMonitor, 
Grupa BIK 
radosław stępień – Prezes Zarządu Widzewskie TBS 
tomasz szczerba – Burmistrz Wojkowic

moderator: 
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 audytoryjna

12.45–14.00

zadłużenie czynszowe mieszkań komunalnych drenuje gminne budżety  
– jak temu przeciwdziałać?

•  Błędy popełniane przez JST przy windykacji długów. Współpraca z Biurem 
Informacji Gospodarczej – tani i skuteczny sposób odzyskiwania długów 
samorządowych

•  Czego samorządy mogą się nauczyć od innych branż w zakresie odzyskiwania 
należności?

•  Dlaczego mimo gospodarczego wzrostu rośnie zadłużenie czynszowe miesz-
kańców w zasobach komunalnych 

•  Nieskuteczne i skuteczne narzędzia egzekwowania zadłużeń czynszowych
•  Propozycje zmiany przepisów prawa oraz inne działania pozwalające, aby 

skuteczniej ograniczać rosnące zadłużenie

Partner Generalny KonGresu sKarbniKów

Partner merytoryCzny
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14.15–15.15

propozycje zmian reguł limitacji zadłuzenia dla jst

• Przedstawienie planowanych zmian w zasadach limitacji długu
• Konsekwencje zmian dla poszczególnych grup samorządów
• Zagrożenia i wątpliwości związane z projektowanymi zmianami
•  Czy nowe mechanizmy prawne zwiększą bezpieczeństwo finansowe samorządów 

terytorialnych?
•  Jak proponowane zmiany wpłyną na możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych w gminach, powiatach i województwach?

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
rafał grochowski – Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka Partnerska) Oddział 
w Polsce  
mariusz siwoń – Prezes Audit Consulting Municipal Sp. z.o.o, wspólnik w Siwoń Bański 
Kancelaria Prawna Sp. jawna
elżbieta stolorz-krzisz – Skarbnik Województwa Śląskiego  
piotr tomaszewski – Skarbnik Bydgoszczy
marek wiewióra – Radca Ministra, Departament Finansowania Samorządu Terytorialnego, 
Ministerstwo Finansów
augustyn wróbel – Adwokat, Managing Associate, Deloitte Legal

moderator: 
mariusz gołaszewski – Prezes Zarządu, AESCO Group Sp. z o.o.

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

Partner Generalny KonGresu sKarbniKów

Partnerzy merytoryCzni
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udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
rafał Frankowski – Starszy Specjalista - Urząd Miasta Płocka
dariusz marcjasz – Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
paweł modrzyński – Dyrektor, Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
adam nikolin – Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach       
sebastian wika – Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy, Urząd Miasta Tychy
zbigniew wiśniewski – Wiceprezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa
agnieszka wnuczak – Business Account Manager, Epson Polska
waldemar zbytek – Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości 

moderator: 
mariusz szczubiał – Prezes Zarządu, Centrum Kompetencyjne Administracji Publicznej 
KOMAP

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 20

12.30–13.30

bezpieczeństwo transakcji finansowych w e-urzędach oraz terminale płatności 
on-line w samorządach. interoperacyjność i integracja systemów samorządo-
wych a zapewnienie ich bezpieczeństwa

•  Innowacyjne rozwiązania Epson
•  Płatności kartą w urzędzie; standard czy nowoczesne rozwiązanie? 

Komu i dlaczego to się opłaca?
•  Miejskie sklepy z podatkami
•  Bezpieczeństwo transakcji finansowych w e-urzędach
•  Terminale płatności on-line w urzędach
•  Planowanie rozwoju systemów informatycznych z uwzględnieniem szybkiego 

przyrostu zasobów
•  CUW-y informatyczne   

Partner merytoryCzny
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sala nr 20

13.45–14.45

wewnętrzne systemy informatyczne typu back office

•  Rozwiązania typu back office jako podstawa do budowy platformy do interakcji z obywa-
telami oraz do lepszego zarządzania urzędem

•  Przeszkody, jakie stoją przed gminami starającymi się wdrażać kompleksowe rozwiąza-
nia informatyczne i ich skuteczne omijanie

•  Świadome podejmowanie decyzji przez kadrę zarządzającą na podstawie zebranych 
i przeanalizowanych danych i wskaźników

•  Informatyczne projekty benchmarkingowe
• Technologie zapewniające skuteczną ochronę danych

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
dariusz jóźwiak – PS Technology Consultant, HP Inc. Polska Sp. z o.o.
krzysztof pakoński – Audytor Generalny, Urząd Miasta Kraków 
janusz szymura – Prezes Zarządu, Rekord Systemy Informatyczne 
mariusz szczubiał – Prezes Zarządu, Centrum Kompetencyjne Administracji Publicznej 
KOMAP 
piotr wierzchosławski – Lider projektu STRADOM  

moderator: 
andrzej gniadkowski – Redaktor Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, 
Municipium S.A.

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]:
agata andruszkiewicz – doktorantka, Uniwersytet Śląski
grzegorz Frugalski – Sekretarz Miasta, Urząd Miejski w Sosnowcu
ireneusz krześnicki – Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, Urząd Miasta 
Łodzi
marcin stopa – Sekretarz Rzeszowa  

moderator: 
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 nr 20

15.30–16.30

tryb i zasady realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w praktyce. 
wskazówki do wypełnienia treścią zapisów w obligatoryjnych uchwałach jst

•  Termin i procedura podjęcia uchwały w sprawie zasad zgłoszenia projektu 
uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

•  Szczegółowa treść uchwały w sprawie zasad zgłoszenia projektu uchwały 
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – jak przygotować dobry 
projekt?

•  Zasady rozpatrywania przez radę gminy/ radę powiatu/ sejmik województwa 
projektu uchwały złożonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodaw-
czej

•  Błędy, jakie popełniają samorządy podejmując uchwały w sprawie zasad zgło-
szenia projektu uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
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sala nr 20

16.45–17.45

prawne i organizacyjne konsekwencje zmian ustrojowych w samorządach od nowej 
kadencji. zadania dla sekretarzy gmin, powiatów i województw

•  Odpowiedzialność za wdrożenie zmian w regulacjach prawnych (statutach) oraz 
w przygotowaniu organizacyjnym urzędów i starostw do nowych regulacji prawnych 
obowiązujących od nowej kadencji

•  Na co zwrócić uwagę wybierając sprzęt do nagrywania i transmisji sesji rady oraz głoso-
wania elektronicznego – parametry techniczne oraz newralgiczne zapisy w umowach

•  Konieczność przygotowania pracowników i radnych do nowych warunków prowadzenia 
sesji

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
sławomir brodziński – Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego, Radny Rady 
Miejskiej Będzina 
prof. bogdan dolnicki – Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego, Uniwersytet 
Śląski  
dariusz gorgoń – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu   
małgorzata kucharska – Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego  

moderator: 
dorota bąbiak-kowalska – Zastępca Redaktora Naczelnego Pisma Samorządu Terytorial-
nego 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]:
magdalena czaplińska – Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców 
Prawnych Sp.p.
jarosław Feliński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych   
sylwia gołaś-olszak – Dyrektor Rynku Administracji Publicznej, Wolters Kluwer Polska
dariusz jóźwiak – PS Technology Consultant, HP Inc. Polska Sp. z o.o.
jakub mielczarek – Sekretarz Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Łódzkiego
sebastian wiatr – Dyrektor ds. Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, TUW Polski Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych

moderator: 
dr marlena sakowska-baryła – Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria 
Radców Prawnych Sp.p.

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 20

18.00–19.00

realizacja ustawy o ochronie danych osobowych w samorządach. zarządzanie 
bezpieczeństwem informacji w samorządzie. jak zapewnić bezpieczeństwo 
danych przetwarzanych i przechowywanych w samorządach?   
•  RODO – sprint czy maraton?
•  Inspektorzy ochrony danych w praktyce funkcjonowania urzędów 
•  Aktywna identyfikacja zagrożeń w sieci wewnętrznej
•  Rozwiązania techniczne wspierające ochronę danych 
•  Ograniczanie szkód wynikające z naruszeń bezpieczeństwa 
•  Odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo w samorządzie 
•  Oferta ubezpieczycieli
•  Bezpieczne środowisko pracy, bezpieczny i świadomy pracownik
•  Analiza struktury urzędu pod kątem bezpieczeństwa informatycznego 
•  Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinfor.)
•  Cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
•  Wyzwania i ryzyka związane z migracją danych 

Partnerzy merytoryCzni
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sala nr 20

godz. 11.15–12.30

nowe trendy w komunikacji z mieszkańcami.  
technika i sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania urzędów 

•  Personalizacja w kontaktach z mieszkańcami. Kanały kontaktowe dedykowane dla 
poszczególnych grup klientów

•  Miejskie numery telefonu jako najszybsza forma kontaktu z mieszkańcami
•  Portale internetowe, czaty z mieszkańcami, karty mieszkańców, czyli nowa jakość 

w obsłudze mieszkańców
•  Usługi mobilne dla mieszkańców miast
•  Nowa jakość i większa skuteczność w urzędzie dostępna dzięki webinariom i e–konfe-

rencjom
•  Sposoby na połączenie infrastruktury informatycznej z nowoczesnym oprogramowa-

niem do e–administracji
•  Oprogramowanie i rozwiązania sprzętowe wykorzystywane w zakresie obowiązku prze-

prowadzania głosowań imiennych podczas sesji rady i transmitowania obrad rady

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
rafał bakalarz – Dyrektor Sprzedaży B2B ds. ICT, Netia S.A.
grzegorz kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP 
roman łożyński – Zastępca Burmistrza, Urząd Miejski w Giżycku
radosław michalec – Prezes Zarządu, Profeko Sp. z o.o.
sylwester szczepaniak – Zastępca Dyrektora działu prawnego, Ministerstwo Cyfryzacji 
piotr winter – Prezes Zarządu, MW Concept Sp. z o. o.

moderator:  
maciej gramatyka – Dyrektor Wydziału, Rzecznik Prasowy, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego

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]:
agata andruszkiewicz – doktorantka, Uniwersytet Śląski
magdalena czaplińska – Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców 
Prawnych Sp.p.
jarosław Feliński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych 
Osobowych  
dr bogdan Fischer – Radca Prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy
olgierd jakubowski – Starszy Specjalista, Zespół ds. Sektora Publicznego, Urząd Ochrony 
Danych Osobowych
dr hab. anna rakowska-trela – Profesor Nadzwyczajny, Kancelaria Adwokacka Uniwer-
sytet Łódzki       

moderator: 
dr marlena sakowska-baryła – Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria 
Radców Prawnych Sp.p.

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 20

12.45–14.00

organizacja wyborów a rodo

•  Zadania, jakie spoczywają na urzędzie Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych w procesie przygotowania i realizacji wyborów powszechnych

•  Jak należy stosować przepisy RODO w JST w szczególnych sytuacjach 
mających miejsce podczas wyborów samorządowych?

•  Dopuszczalność przetwarzania danych w podziale: pracownicy urzędu oraz 
członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej i inne osoby pełniące określone 
funkcje podczas wyborów

•  Zasady posługiwania się spisem wyborców oraz rozliczenie członków komisji 
w myśl zasad RODO
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sala nr 20

14.15–15.15

nowa ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, czyli ochrona cyberprzestrzeni 
na poziomie krajowym. co to oznacza dla samorządów?

•  Udział administracji samorządowej w funkcjonowaniu krajowego systemu cyberbezpie-
czeństwa

•  Obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
mec. wojciech dziomdziora – Radca Prawny, Pełnomocnik Zarządu Polskiej Izby 
Informatyki i Telekomunikacji ds. ochrony danych osobowych i zarządzania informacją, 
Counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
dr mirosław gumularz – radca Prawny GKK, Gumularz Kozik Kancelaria
jarosław Feliński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobo-
wych   
iwona kobus – radca prawny w Urzędzie m.st. Warszawy 
jakub mielczarek – Sekretarz Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Łódzkiego

moderator: 
stanisław dąbek – Adwokat (consultant) w Dentons 

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 sebastian gajewski – Adiunkt na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa 
i Administracji w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowa-
nia administracyjnego
marek marciniak – Dyrektor ds. technicznych, MW Concept Sp. z o.o.
jacek piecha – prawnik związany z Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego 
Wydziału Prawa i Administracji UW, wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Teryto-
rialnego i Rozwoju Lokalnego UW
dr karolina rokicka-murszewska – asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu im. Mikołaja Kopernika, radca prawny
dawid ziółkowski – wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego, asystent sędziego WSA w Warszawie

moderator:
piotr winter – Prezes Zarządu MW Concept Sp. z o. o.

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 9

12.30–13.30

nagrania z sesji rady

•  Obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań z obrad rady 
(sejmiku) a obowiązki urzędu i jego kierownika

•  Nagrywanie radnych i mieszkańców na sesji a obowiązek informacyjny RODO
•  Statuty gmin a obowiązek nagrywania i transmisji obrad

Partnerzy merytoryCzni
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sala nr 9

13.45 –14.45

nowe obowiązki i uprawnienia radnych oraz pracowników urzędu

•  Nowe uprawnienia kontrolne radnych (prawo dostępu do dokumentów, wstępu do 
pomieszczeń, wglądu w działalność urzędu oraz uzyskiwania informacji i materiałów) 
a organizacja urzędu i obowiązki pracowników samorządowych

•  Prawo wydawania poleceń służbowych przez przewodniczącego rady (sejmiku) a organi-
zacja urzędu i obowiązki pracowników samorządowych

•  Zakres zmian w statucie i regulaminie organizacyjnym urzędu związanych z nowelizacją: 
dobre praktyki, proponowane rozwiązania

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
jacek piecha – Prawnik związany z Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego 
Wydziału Prawa i Administracji UW, wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Teryto-
rialnego i Rozwoju Lokalnego UW
dr karolina rokicka-murszewska – Asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu im. Mikołaja Kopernika, radca prawny
dawid ziółkowski – Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego, asystent sędziego WSA w Warszawie

moderator:
dr sebastian gajewski – Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo administracyjne, 
adiunkt na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warsza-
wie, Wydawnictwo C.H. Beck

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]:
agata dąmbska – Ekspert Forum Od-nowa   
bogusław kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa   
stanisław kubeł – Starosta Ostrołęki, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
marcin lazar – wieloletni Radny Będzina, obecnie kandydat na Prezydenta 

moderator:
paulina sobczyk – Prawnik, Redaktor 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 nr 9

15.30–16.30

rozpatrywanie raportu o stanie jst  

•  Treść uchwały o szczegółowych wymaganiach dotyczących raportu. 
Jaką treść powinien mieć raport w 2019 r., czyli tuż po wyborach? 

•  Procedura zabierania głosów przez mieszkańców w celu wzięcia udziału 
w debacie na sesji dotyczącej raportu nad JST. Weryfikacja podpisów. 
Organizacja sesji 

•  Doświadczenia samorządów sporządzających raporty w latach wcześniejszych 
•  Konsekwencje nieudzielenia wotum zaufania dla organu wykonawczego JST
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sala nr 9

16.45–17.45

uchwały w sprawie budżetów obywatelskich według nowych zasad

•  Które samorządy muszą, a które mogą przyjąć uchwały w sprawie wymagań, jakie 
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego? 

•  Konieczność dostosowania zapisów i procedur budżetów obywatelskich do nowych 
regulacji prawnych

•  Szczegółowa treść uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
budżetu obywatelskiego

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
adam błaszko – Członek Kolegium, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
agata dąmbska – Ekspert Forum Od-nowa   
piotr drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatel-
skiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
dawid kamiński – Radny Dzielnicy Katowic, Z–ca Dyrektora, Audytor wewnętrzny, Biuro 
Kontroli i Audytu – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
andrzej pianka – Przewodniczący Rady Miasta Gołdap

moderator:
katarzyna kuczyńska-budka – Dyrektor Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego

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]:
czesław greń – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Strumień
klaudiusz kawecki – Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria K. Kawecki, G. Syjut i Wspól-
nicy Sp. K.
stanisław kubeł – Starosta Ostrołęki, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
paweł modrzyński – Dyrektor, Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
andrzej pianka – Przewodniczący Rady Miasta Gołdap 
sylwia zawartka – Radca Prawny, Dolnośląski Urząd Wojewódzki

moderator:
zygmunt laskowski – Prawnik

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 9

18.00–19.00

pozycja i funkcja przewodniczącego rady w świetle zmienionych przepisów

•  Czy zmienia się wobec tego rola przewodniczącego i jego pozycja?
•  Czy przewodniczący będzie miał realny wpływ na stosunki pracy pra-

cowników zatrudnionych w biurze rady (np. podwyżki, nagrody, oceny 
pracownicze, itp.)?

•  Jak rozumieć polecenia służbowe? Co w przypadku sprzeczności poleceń 
wydawanych przez przewodniczącego rady a zakresem obowiązków pracow-
ników?
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sala nr 9

11.15–12.30

uprawnienia kontrolne radnych, a ustawa o dostępie do informacji publicznej

•  Nowe prawo do kontroli spółek handlowych z udziałem JST, wstępu do pomieszczeń, 
gdzie przechowywane są materiały i informacje 

•  Ograniczenia w dostępie do materiałów i informacji
•  Stosunek nowych uprawnień kontrolnych a regulacje w ustawie o dostępie do informacji 

publicznej

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
małgorzata dudzic-biskupska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 
Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Rady Miasta Poznań 
dariusz gorgoń – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu  
dr hab. anna rakowska-trela – Profesor Nadzwyczajny, Uniwersytet Łódzki, Kancelaria 
Adwokacka
monika witczak – Radca Prawny, Urząd Miasta Zduńska Wola
prof. krystian ziemski – Senior Partner, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria 
Prawna Sp. k

moderator:
dr marlena sakowska-baryła – Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria 
Radców Prawnych Sp.p.

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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dorota bąbiak-kowalska – Zastępca Redaktora Naczelnego Pisma Samorządu Terytorial-
nego WSPÓLNOTA 
ireneusz krześnicki – Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, Urząd Wojewódz-
ki w Łodzi
zygmunt laskowski – Prawnik 
włodzimierz zając – Legislator, Kancelaria legislacyjna WZ

moderator:
klaudiusz kawecki – Radca Prawny, Wspólnik; Kancelaria K. Kawecki, G. Syjut i Wspól-
nicy Sp. K.

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 9

12.45–14.00

pułapki nowelizacji statutów samorządowych, procedura, dobre praktyki

•  Nowy statut czy tylko nowelizacja? Wady i zalety obydwu rozwiązań 
•  Procedury przygotowania projektów uchwał – dobre praktyki
•  Jak uniknąć popełnienia błędów w zapisach przygotowywanych projektów 

uchwał? 
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sala nr 9
 
14.15–15.15

prawo inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców 
 
•  Treść uchwały rady w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców 
•  Regulacje dotyczące tworzenia się komitetów uchwałodawczych
•  Zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
agata andruszkiewicz – doktorantka, Uniwersytet Śląski
agata dąmbska – Ekspert Forum Od-nowa  
ireneusz krześnicki – Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, Urząd Wojewódzki 
w Łodzi
joanna podgórska-rykała – Radna, dr nauk prawnych 
włodzimierz zając – Legislator, Kancelaria legislacyjna WZ

moderator:
zdzisław majewski – Zastępca Redaktora Naczelnego, 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.
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udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
bogdan bielawski – Global Project President, Smart Cities Sp. z o.o.
robert choma – Prezydent Przemyśla  
piotr grzymowicz – Prezydent Olsztyna  
piotr olkiewicz – Partner Zarządzający, SENVI – Sustainability & Smart City Consultants
krzysztof Żuk – Prezydent Lublina 

moderator: 
agnieszka dawydzik – Menedżer, Zespół ds. Sektora Publicznego, Deloitte Sp. z o.o.

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 8

12.30–13.30

skuteczne przywództwo w miastach w erze zmian 
•  Jakie są cechy współczesnego lidera? Jak skutecznie zarządzać zespołem 

i inwestycjami?
•  Czy wizja i strategia „architektury Sustainable City & Smart City” może być 

silnym narzędziem w kreowaniu rozwoju?
•  Przydatność i wykorzystanie danych w zarządzaniu miastem, w podejmowa-

niu decyzji – standard czy pieśń przyszłości?
•  Skuteczna komunikacja pomiędzy władzami i obywatelami miasta, współ-

rządzenie, budżet obywatelski – czynniki wspomagające czy przeszkadzające 
w mądrym zarządzaniu miastem

•  Jak można wykorzystać nowe technologie i sztuczną inteligencję do poprawy 
usług publicznych?

•  Czy rozwiązania technologiczne mogą poprawić efektywność systemów zarzą-
dzania miastem? Jak mogą wspierać współrządzenie i zarzadzanie procesami 
wewnątrz urzędu? Czy ograniczą rolę prezydenta?

Partner merytoryCzny
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sala nr 8

13.45–14.45

agenda miejska dla unii europejskiej w wymiarze europejskim, krajowym i lokalnym 

•  Wspólne działanie na rzecz lepszych miast, czyli przybliżenie założeń i działań z zakresu 
Agendy Miejskiej Unii Europejskiej i Polityki Spójności w horyzoncie 2020+ – cele, 
oczekiwania, dotychczasowe działania

•  Innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich – dobre 
praktyki, przykłady, rozwiązania 

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
michał kurzawski – Zastępca Dyrektora, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
Departament Polityki Regionalnej
piotr olkiewicz – Partner Zarządzający, SENVI – Sustainability & Smart City Consultants
andrzej porawski – Dyrektor, Związek Miast Polskich  
mariusz szczeciński – Przedstawiciel Urzędu Miasta Łodzi w partnerstwie dotyczącym 
„ubóstwa miejskiego” w ramach Agendy Miejskiej UE, Biuro Strategii Miasta
prof. igor zachariasz – Zastępca Dyrektora UMP  

moderator: 
piotr olkiewicz – Partner Zarządzający, SENVI – Sustainability & Smart City Consultants 

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]:
krzysztof bolesta – Wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, Fundacja 
Promocji Pojazdów Elektrycznych
jakub giza – Dyrektor ds. Rozwoju Systemów Rowerowych, Nexbike Polska S.A.
rafał górski – Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich
tomasz matan – Dyrektor Departamentu CNG i LNG PGNiG Obrót Detaliczny spółka z o.o.
marek miśkiewicz – Specjalista Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), Traffic 
Consulting Sp. z o.o.
urszula stefanowicz – Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Sekretariat Koalicji 
Klimatycznej
robert urbański – Deputy Practice Leader, Transportation Expert, Motty MacDonald 

moderator: 
szymon ciupa – Ekspert Smart City i GIS, www.smartcity-expert.eu

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 8

15.30–16.30

transport w mieście. znaczenie sprawnego systemu dla rozwoju, jakości życia, 
rynku pracy i atrakcyjności inwestycyjnej. ekologiczne aspekty wdrażania 
elektromobilności w samorządach

•  Innowacyjny transport indywidualny: system rowerów miejskich i samocho-
dów na godziny, skutery i hulajnogi

•  Alternatywne źródła zasilania autobusów miejskich. Rozwój odnawialnych 
źródeł energii wykorzystywanych do zasilania pojazdów elektrycznych 

•  Elektroniczne systemy płatności za przejazdy
•  Zintegrowane systemy zarządzania ruchem

Partnerzy merytoryCzni
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sala nr 8

16.45–17.45

partnerstwo publiczno–prywatne jako instrument rewitalizacji miast i budownictwa 
mieszkaniowego

•  Jakie są źródła finansowania polityki mieszkaniowej i procesów rewitalizacyjnych? 
Podejście tradycyjne – współpraca z BGK a współpraca z sektorem prywatnym  
– zalety i wyzwania?

•  Jak rozwijać projekty z zakresu mieszkalnictwa w ramach projektów rządowych?
•  Jak finansować rewitalizację we współpracy z sektorem prywatnym? 

Doświadczenie Jarocina i Sopotu

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
mariusz łowicki – Nowy Dwór Mazowiecki, koordynator projektu RESTAURA 
adam pawlicki – Burmistrz Jarocina 
andrzej porawski – Dyrektor Biura ZMP, Związek Miast Polskich
wojciech zemła – Sekretarz Sopotu

moderator: 
bartosz korbus – Dyrektor Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

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]:
ireneusz dyła – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. zarządzania drogami i mostami, General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
przemysław grzywa – Członek Zarządu, Regionalna Izba Gospodarcza Katowice
dr jowanka jakubek-lalik – Dr nauk prawnych, politolog, Kancelaria Renz 
sylwester szczepaniak – Zastępca dyrektora działu Prawnego, Ministerstwo Cyfryzacji
prof. ewa ziemba – Kierownik Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

moderator: 
michał król – Prawnik, Doradca Zarządu, Municipium S.A.

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 8

18.00–19.00

podnoszenie jakości i efektywności usług administracyjnych 

•  E-government a zrównoważony rozwój – skuteczne wykorzystanie systemów 
informatycznych w zarządzaniu i we wzajemnych kontaktach miasto-miesz-
kańcy

•  E-skrzynka i e-doręczenie jako element prawnie wiążącej komunikacji z admi-
nistracją – główne cele, zakres prac i harmonogram czasowy

•  Młody przedsiębiorca w mieście przyszłości – jak miasto może efektywnie 
wspierać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą 

•  Zarządzanie przez cele jako narzędzie podnoszenia jakości i efektywności 
w samorządzie terytorialnym 
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Ponad 1000              uczestników, 
aż 80 debat, wykładów i prezentacji, 
400 wykładowców, bogata tematyka 
11 równoległych konferencji 
oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące:

Gala Inwestorów Samorządowych oraz

występ grupy

SAMORZĄDÓW PIECZEŃSTWO RAD ELEKTROMO-
BILNOŚCI SENIORALNA I ZARZĄDZANIE W SAMORZĄDZIE W JST WIEJSKICH

 

Samorządowe Forum 
Kapitału i Finansów

XVI
2–3 października 2018 r.
Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe w Katowicach
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dr. inż. janusz Flasza – Specjalista ds. Efektywności energetycznej Apa Sp. z o.o
waldemar olczak – Właściciel, Projektant Sieci Elektroenergetycznych, Biuro Doradztwa 
Technicznego
dr. inż. adam olszewski – Członek Zarządu Energy Storage Management sp. z o.o.
łukasz sosnowski – Pracownik jednego z 5 największych Operatorów Systemu Dystrybu-
cyjnego elektroenergetycznego w Polsce
kamil szydłowski – Regional Cooperation Coordinator, InnoEnergy Central Europe Sp. z o.o.
marcin zieliński – Dyrektor Projektu, Smart Cities sp. z o.o.

moderator: 
radosław gutowski – Przewodniczący Polskiego Komitetu Elektromobilności; Stowarzy-
szenie Elektryków Polskich

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 8

12.45–14.00

wykorzystanie infrastruktury miejskiej. magazynowanie energii w świetle 
ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

•  Efektywność energetyczna infrastruktury miejskiej 
•  Ocena i prognozowanie stanu technicznego infrastruktury sieciowej
•  Optymalizacja infrastruktury miejskiej
•  Nowoczesne technologie budowy i odnowy infrastruktury technicznej, 

infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych w świetle nowej ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych

•  Infrastruktura ładowania jako główny czynnik rozwoju pojazdów elektrycznych
•  Rola samorządów w realizacji powszechnej dostępności punktów ładowania 

do 2020 roku 
•  Zagrożenia związane z przyłączeniem stacji ładowania pojazdów do sieci 

elektroenergetycznej

Partner merytoryCzny
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sala nr 8

14.15–15.15

miasta w walce o lepszy klimat. inwestycja w elektromobilność – fakty i mity 

•   Polityka i rzeczywiste działania miast w walce o ograniczenie smogu. Czy rozwój elektro-
mobilności rzeczywiście poprawi jakość powietrza? Transport niskoemisyjny jako ważny 
element gospodarki, ochrony klimatu i walki ze smogiem

•  Co z tą wodą? – mądre zagospodarowanie deszczówki
•  Mądre planowanie przestrzenne w służbie dla lepszego klimatu 
•  Finansowanie zrównoważonego rozwoju miast 
•  Produkcja pojazdów elektrycznych, utylizowanie zużytych baterii – czy samochody 

elektryczne rzeczywiście są ekologiczne?

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
michał gramatyka – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
radosław gutowski – Przewodniczący Polskiego Komitetu Elektromobilności, Stowarzy-
szenie Elektryków Polskich
piotr olkiewicz – Partner Zarządzający, SENVI – Sustainability & Smart City Consultants
urszula stefanowicz – Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Sekretariat Koalicji 
Klimatycznej
jeremiasz świarzawski – Zastępca Prezydenta Sosnowiec
tomasz zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach  

moderator: 
waldemar olczak – Właściciel, Projektant Sieci Elektroenergetycznych; Biuro Doradztwa 
Technicznego

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]:
maciej gramatyka – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
damian grund – Naczelnik Wydziału Informatyki Śląskiego OW NFZ
dr n. med. józef kurek – Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, Prezes 
Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego
piotr welenc – Zastępca Dyrektora Regulatory Software&Compliance ds. rozwoju rynku 
GRC, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.

moderator: 
dr inż. kajetan wojsyk – Ekspert ds. jakości danych, Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 3

12.30–13.30

wykorzystanie nowych technologii, w tym systemów informatycznych,  
w ochronie zdrowia 

•  Efektywny szpital – innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania oraz komuni-
kacji w służbie zdrowia, m.in. elektroniczna dokumentacja medyczna i elektronicz-
ny obieg dokumentów w jednostkach służby zdrowia oraz informacja medyczna 
jako narzędzie w ratowaniu życia i zdrowia

•  Telemedycyna, telerehabilitacja, telekonsultacje, zdalne diagnozowanie – czyli 
medycyna przyszłości 

•  W kierunku e-zdrowia – perspektywa legislacyjna. Rozwój innowacyjnych 
technologii w ochronie zdrowia w znacznej mierze warunkowany jest poprzez 
system prawny, który nie może pozostawać w tyle względem nowych rozwiązań 
technicznych

•  Informatyzacja wewnętrznego systemu jakości i bezpieczeństwa pacjenta. Jak 
prawo służy lekarzowi i pacjentowi w zarządzaniu ryzykiem zdarzeń niepożądanych

Partnerzy merytoryCzni
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sala nr 3

13.45–14.45

rola jednostek samorządu terytorialnego w profilaktyce chorób zakaźnych i edukacji 
zdrowotnej

•  Aktywność samorządów w obszarze zdrowia publicznego – ewolucja samorządowych 
programów polityki zdrowotnej w ostatnich latach i potencjalne kierunki ich rozwoju

•  Samorządowe programy polityki zdrowotnej realizowane w Polsce – przykłady, skala i efekty
•  Szczepienia jako sprawdzona forma profilaktyki – rekomendacje dotyczące szczepień 

przeciwko wybranym chorobom; wskaźniki epidemiologiczne i efektywność samorządo-
wych programów profilaktyki chorób zakaźnych

•  Jak opracować i wdrożyć samorządowy program polityki zdrowotnej – narzędzia 
wspierające realizację działań. Jakie są obecnie trendy i nowe możliwości w zakresie 
jego finansowania? 

•  Jak kształtują się dobre praktyki włączania się samorządów w realizację priorytetów 
zdrowia publicznego w Polsce?

•  Jakie mają przełożenie samorządowe inicjatywy lokalne na decyzje regulatora (centralne)?

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
anna dusza-ciechanowska – Główny Specjalista, Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki, 
Urząd Miasta Kielce
dr hab. n. med. andrzej m. Fal – Profesor nadzwyczajny, specjalista chorób wewnętrz-
nych, alergolog, specjalista z zakresu zdrowia publicznego. Kierownik Kliniki Alergologii, 
Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warsza-
wie, Prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego
bożena köhl-gudzik – Kierownik Zespołu Spraw Społecznych, Urząd Miasta Żory
dr n. med. dominik maślach – Zastępca dyrektora w Departamencie Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, kierownik Zakładu Zdrowia 
Publicznego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
tomasz jan prycel – Współtwórca projektu edukacyjnego „Zdrowie, Człowiek, Profilaktyka”
katarzyna wodzyńska – Główny Specjalista, Dział Analiz i Strategii, Agencja Oceny Tech-
nologii Medycznych i Taryfikacji
moderator: 
marek wójcik – Ekspert ds. ochrony zdrowia, Pełnomocnik Zarządu Związku Miast 
Polskich
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 hab. n. med. andrzej m. Fal – Profesor nadzwyczajny, specjalista chorób wewnętrz-
nych, alergolog, specjalista z zakresu zdrowia publicznego, Kierownik Kliniki Alergologii, 
Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w War-
szawie, Prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego
edyta masłowska-parafian – Ekspert ds pozyskiwania Funduszy Unijnych 
tomasz jan prycel – Współtwórca projektu edukacyjnego „Zdrowie, Człowiek, Profilaktyka”
marcin ślusarski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
marek wójcik – Ekspert ds. ochrony zdrowia, Pełnomocnik Zarządu Związku Miast 
Polskich

moderator:
maria zawała – Redaktor Programu „Kierunek Zdrowie” w Telewizji TVS

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 3

15.30–16.30

jaki potencjał w profilaktyce chorób ma współpraca pomiędzy samorządem 
a pracodawcami?

•  Jaki wpływ na kreowanie lokalnej polityki zdrowotnej ma współpraca na linii 
samorząd-pracodawca? 

•  Jak sprawić, aby ta współpraca była możliwa i najbardziej efektywna? 
•  Jakie są korzyści z profilaktyki chorób zakaźnych w miejscu pracy?
•  Jak skutecznie zmniejszyć absencję chorobową i zwiększyć wydajność 

pracowników?
•  W jakie działania i obszary najlepiej inwestować? 
•  Jak przygotować i wdrożyć skuteczny program zdrowotny w firmie – narzę-

dzia wspierające realizację działań 
•  Na jakie działania można pozyskać środki unijne? 
•  Jak pozyskać środki unijne na profilaktykę zdrowia w miejscu pracy?
•  Doświadczenia innych w realizacji działań zdrowotnych 

Partner merytoryCzny
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sala nr 3

16.45–17.45

Finanse w ochronie zdrowia. jak skutecznie finansować inwestycje i usługi przyjazne 
seniorom?

•  PPP, fundusze unijne czy dotacje państwowe? 
Który sposób na sfinansowanie inwestycji wybrać? 

•  Jak skutecznie radzić sobie z zadłużeniem?
•  Efektywna restrukturyzacja szpitali
•  Opłacalność inwestycji w ochronę zdrowia                                                     
•  Raport RIO o zadłużeniu samodzielnych publicznych ZOZ
•  Następstwa zdrowotne i finansowe stosowania używek, szczególnie palenia tytoniu 

i wyrobów powiązanych

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
mariusz huliński – Kierownik, Biuro Sprzedaży Klienta Sekora Publicznego, 
PKO Bank Polski
dr n. med. grzegorz juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
– Państwowego Zakładu Higieny
krzysztof kasprzycki – Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
dr n. pr. marek woch – Pełnomocnik Prezesa NFZ ds. Kontaktów z Organizacjami Poza-
rządowymi i Organami Władzy Publicznej
marek wójcik – Ekspert ds. ochrony zdrowia, Pełnomocnik Zarządu Związku Miast 
Polskich

moderator: 
barbara zych – Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu

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]:
dr iwona benek – Ekspert ds. mieszkalnictwa senioralnego, Fundacja Laboratorium 
Architektury 60+ (LAB 60+)
elżbieta kois-Żurek – Dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Krakowa
bolesław  meluch – Członek Rady oraz Fundator Krajowego Instytutu Gospodarki Senio-
ralnej 
marzena rudnicka – Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej  
marek wójcik – Ekspert ds. ochrony zdrowia, Pełnomocnik Zarządu Związku Miast 
Polskich

moderator: 
dorota bąbiak-kowalska – Zastępca Redaktora Naczelnego Pisma Samorządu Terytorial-
nego WSPÓLNOTA

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 3

18.00–19.00

program dostępność plus w kluczowych sektorach: architektura, transport, 
edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja

•  Dostępność – po co, jak, dla kogo?
•  Finansowanie wdrażanych zmian 
•  Konieczność konsultacji z interesariuszami programu 
•  Aspekty cyfrowe Programu Dostępność Plus  

Partner merytoryCzny
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11.15–12.30

innowacyjne rozwiązania w opiece nad seniorami i osobami zależnymi – dobre praktyki, 
sprawdzone rozwiązania

•  Jakie korzyści płyną z wdrażania innowacyjnych rozwiązań i jak je wspierać w samorzą-
dach?

•  Komu już się udało i dlaczego? Sprawdzone rozwiązania mikro i makro innowacji 
wdrażanych w Polsce

•  Ile kosztują innowacje? Jak zrobić to samo, ale bez pieniędzy i technologii? Jak dobrze 
i mądrze wykorzystać ograniczone środki?

•  Ograniczanie kosztów czy jakość opieki? W którym kierunku warto zmierzać?

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
marta białek-graczyk – Prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
andrzej bochacz – Prezes, Portal NaszSenior.pl
blanka długi – Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
tomasz pactwa – Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy
andrzej peć – Pedagog oraz metodolog polskiej firmy technologicznej Funtronic Sp. z o. o.
kuba wygnański – Prezes zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia” 

moderator: 
ewa rogalska – Dyrektor Działu Zdrowie i Pomoc Społeczna, PCG Polska Sp. z o. o.

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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dr inż. arch. agnieszka labus – Prezes Zarządu, Fundacja Laboratorium Architektury 60+ 
(LAB 60+)
bolesław  meluch – Członek Rady oraz Fundator Krajowego Instytutu Gospodarki Senio-
ralnej 
marzena rudnicka – Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

moderator: 
tomasz oleczek – Ekspert Zespołu Budownictwa Senioralnego w Krajowym Instytucie 
Gospodarki Senioralnej

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 3

12.45–14.00

starzenie się w miejscu zamieszkania. lokalna senioralna polityka  
mieszkaniowa i budownictwo dla seniorów

•  Jak zachęcić samorządy i deweloperów do realizacji projektów mieszkanio-
wych budownictwa dla seniorów, gdzie szukać finansowania?

•  Kształtowanie procesu powstawania lokalnych senioralnych polityk mieszka-
niowych

•  Zmiana sposobu myślenia o jakości przestrzeni zamieszkania dla seniorów

Partner merytoryCzny
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sala nr 3

14.15–15.15

jak stworzyć gminę przyjazną seniorom. organizacja opieki, w tym opieki zdrowotnej nad 
seniorami 

•  Jak uzyskać certyfikat i przyłączyć się od Ogólnopolskiego Programu „Gmina Przyjazna 
Seniorom”

•  Jak poradzić sobie z niechęcią rady miasta i innymi problemami, dobre praktyki wdraża-
nia polityki prosenioralnej w samorządach

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
krystyna męcik – Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW 
maria nowak – Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. seniorów 
łukasz salwarowski – Prezes Stowarzyszenia Manko, wydawca „Głosu Seniora”
i Ogólnopolskiej Karty Seniora  
olga śladowska – Olkuska Rada Seniorów 
dariusz woźniak – Skarbnik Powiatu Świeckiego, Razem dla Świecia 

moderator: 
dr ewelina Florczak – Wiceprezes Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora

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]:
krzysztof charszla – Niezależny Ekspert IT 
piotr dragan – Wójt Gminy Wisznice
klara ramm – Ekspert, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
krzysztof rogaliński – Dyrektor Zarządzający, Siled Sp. z o. o. 
mariusz szczepański – Wiceprezes Zarządu, IQ Energia
 
moderator: 
bartłomiej michałowski – Ekspert w dziedzinie nowych technologii, Instytut Sobieskiego 

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 2

12.30–13.30

inteligentne systemy w oświetleniu, sieciach wodociągowych oraz sieciach 
ciepłowniczych, czyli przejście gospodarki komunalnej w nowy wymiar 

•  Rozwój zrównoważony infrastruktury miast
•  Monitoring, sterowanie i zarządzanie systemami komunalnymi
•  Inteligentne rozwiązania i technologie IT dla przedsiębiorstw komunalnych
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sala nr 2

13.45–14.45

nowe technologie i procesy w gospodarowaniu odpadami

•  Czy nowe technologie pomogą nam spełnić stojące przed Polską wyzwania w osiągnię-
ciu poziomu recyklingu odpadów?

•  Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych
•  Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów
•  Co nowego w mechanicznym, biologicznym i termicznym przekształcaniu odpadów
•  Obieg zamknięty odpadów

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
maciej kiełbus – Partner, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.
radosław michalec – Prezes Zarządu, Profeko Sp. z o. o.
piotr szewczyk – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
dr hab. włodzimierz urbaniak – Profesor na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu

moderator: 
hanna marliere – Specjalista ds. Gospodarki Odpadami, Prezes Fundacji Pro Terra oraz 
Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym „IGOZ”

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]:
agnieszka Fiuk – Członek Rady Programowej Związek Pracodawców Gospodarki 
Odpadami
rafał grochowski – Partner Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka Partnerska) Oddział 
w Polsce
andrzej porawski – Dyrektor Biura Związek Miast Polskich
mariusz siwoń – Prezes Audit Consulting Municipal Sp. z.o.o, wspólnik w Siwoń Bański 
Kancelaria Prawna Sp. jawna

moderator: 
maciej kiełbus – Partner, 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.

sala nr 2

15.30–16.30

In-house a efektywne wykorzystanie majątku komunalnego

•  Ocena wprowadzonego modelu in-house w Polsce 
•  Czy istnieje potrzeba zmian w obecnym modelu in-house?
•  Czy in-house pozwala na efektywne wykorzystywanie mienia majątku komu-

nalnego?
•  Czy in-house jest szansą czy zagrożeniem dla jakości usług komunalnych?

Partnerzy merytoryCzni
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sala nr 2

16.45–17.45

prawo wodne i gospodarka wodnościekowa 

•  Problematyka procedury taryfowej. Wody Polskie jako organ regulacyjny
•  Korzystanie z wód według nowych zasad a usługi wodne. Usługi wodne i ich zakres
•  Zgoda wodnoprawna, jej zakres i wymagania do uzyskania
•  Pozwolenia wodnoprawne i przepisy w okresie przejściowym
•  Opłaty za usługi wodne – nowe opłaty w ochronie środowiska
•  Czy będą kolejne zmiany w prawie wodnym? Poprawa przepisów, których stosowanie 

w praktyce wywołuje duże wątpliwości interpretacyjne
•  Ekonomika stosowania różnych rozwiązań technicznych i materiałowych w sieciach 

i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych
•  Legislacja unijna w kontekście odpowiedzialności samorządów
•  Praktyczne problemy w opłacie retencyjnej 

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
grzegorz gałabuda – niezależny ekspert ds. finansowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej 
dr jowanka jakubek-lalik – Dr nauk prawnych, politolog, Kancelaria Renz
hanna marliere – Specjalista ds. Gospodarki Odpadami, Prezes Fundacji Pro Terra oraz 
Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym „IGOZ”
dr inż. klara ramm – Ekspert, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
piotr ziętara – Prezes, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

moderator: 
dr jędrzej bujny – Radca Prawny, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci Sp. k. – SMM 
Legal

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]: 
paweł bizoń – Kierownik, Biuro Sprzedaży Klienta Sektora Publicznego, PKO Bank Polski
bartosz mysiorski – Ekspert, Fundacja Centrum PPP
marek  niełacny – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
grzegorz utracki – Wójt Krzyżanowic  
jerzy zakrzewski – Burmistrz Kłobucka

moderator: 
jan styliński – Prezes, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 2

18.00–19.00

szanse i zagrożenia dla rozwoju i utrzymania zasadniczej infrastruktury 
transportowej 

•  Tworzenie i funkcjonowanie nowoczesnej infrastruktury drogowej
•  Wielość zarządców – najczęstsze i najgroźniejsze pola konfliktów między 

zarządcami innych dróg a GDDKiA
•  Plany w zakresie poprawy relacji inwestorów z wykonawcami
•  PPP w procesie budowy i utrzymania dróg
•  Finansowanie bankowe inwestycji i firm budowlanych – ocena z perspektywy 

banku

Partner merytoryCzny
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11.15–12.30

zakres finansowania inwestycji miejskich przez spółki komunalne

•  Jak pozyskać finansowanie bankowe bez poręczenia samorządu? Wskazówki praktyczne
•  PPP jako sposób na finansowanie inwestycji
•  Wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania inwestycji
•  Nowe instrumenty finansowania dostępne na rynku
•  Model wzajemości w ubezpieczeniu mienia JST 
•  Jak wykorzystywać efektywnie rynek finansowy do zarządzania nadwyżkami finansowy-

mi lub wolnymi środkami w czasie trwania inwestycji 

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
marcin Futera – Specjalista ds. Kredytów Polskiej Sekcji Kredytowej, Sektor Publiczny 
Infrastruktura, Europejski Bank Inwestycyjny
rafał kiliński – Prezes Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Polski Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych
dariusz lasek – Członek Zarządu, Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
marcin pasak – Dyrektor, Pekao S.A. 
hubert patelka – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy
maciej soroko – Ekspert ds. Obsługi JST, Bank DNB Polska S.A.
 
moderator:
mariusz gołaszewski – Prezes Zarządu, Aesco Group Sp. z o.o.

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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szymon liszka – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Agencji Poszanowania Energii – SAPE, 
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
marcin pluta – Burmistrz Brzezin
daniel raczkiewicz – Doradca IEN Energy  
dominik waligórski – Pełnomocnik Zarządu Columbus Energy

moderator:
jakub mielczarek – Sekretarz Województwa Łódzkiego 

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 2

12.45–14.00

trendy w skutecznym zarządzaniu bilansem energetycznym jst

•  Czy można zarządzać zrównoważonym rozwojem w województwie? Jakie 
narzędzia posiadają władze regionalne i lokalne do budowania polityk 
w zakresie zrównoważonego rozwoju? Kto ma kompetencje do zarządzania 
zrównoważonym rozwojem?

•  Jak zbudować ekosystem w regionie w oparciu o gospodarkę obiegu 
zamkniętego?

•  Jak w województwie realizowana jest polityka zrównoważonego rozwoju?
•  Czy polityka krajowa jest spójna i sprzyjająca powstawaniu klastrów energii, 

w kontekście zrównoważonego rozwoju?
•  Co determinuje słabe zainteresowanie rozwojem klastrów energii w Polsce? 
•  Kto z uczestników klastra ma potencjał do tworzenia i koordynowania 

klastrem energii? 
•  Polska a inne kraje w Europie – doświadczenia
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14.15–15.15

zieleń miejska trendy i praktyka

•  dla kogo?
•  dlaczego?
•  w jaki sposób ?

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
michał cepak – Fundacja Łąka, Warszawa 
arch. natalia kostecka – Architekt i Architekt Krajobrazu, Pracownia Projektowa Warszawa 
arch. wojciech małecki – Członek Zarządu, SARP Oddział w Katowicach
łukasz pawlik – Zastępca Dyrektora ds. Zieleni, Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków

moderator: 
piotr tomczak – Architekt Krajobrazu, Pracownia Kształtowania i Ochrony Krajobrazu

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]:
dariusz andrzejewski – Dyrektor, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana 
Pawła II we Wrześni
magdalena czaplińska – Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców 
Prawnych Sp.p.
bogdan ludwiczak – Kierownik Działu Zaawansowanej Wizualizacji i Interakcji, 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 
andrzej peć – Pedagog oraz Metodolog Polskiej Firmy Technologicznej Funtronic Sp. z o.o.
jan solich – Dyrektor, Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku    
przedstawiciel centrum nauki kopernik* 

moderator:
marcin paks – Dyrektor ds. rozwoju sektora edukacji, Be CREO Technologies

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 6

12.30–13.30

innowacje i nowe technologie w oświacie a podnoszenie jej jakości – nowe 
media w edukacji, ogólnopolska sieć edukacyjna, transformacja cyfrowa 
polskiej szkoły

•  Nowe media w edukacji
•  Ogólnopolska sieć edukacyjna 
•  Transformacja cyfrowa polskiej szkoły
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sala nr 6

13.45–14.45

szkolnictwo branżowe wobec zmian w jego finansowaniu

•  „Pracodawca w szkole – uczniowie u pracodawcy” – jak powinien wyglądać polski 
model kształcenia dualnego?

•  Zmiany w funkcjonowaniu szkolnictwa branżowego w ministerialnym projekcie noweli-
zacji Ustawy – Prawo oświatowe

•  Kontrowersje przy ocenie zawodów pod kątem: efektywności kształcenia, kosztów 
kształcenia w zawodzie oraz wsparciu kształcenia w zawodach unikatowych

•  Rozporządzenie MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej  

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
mariusz bęberski – Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Edukacji, Eduexpert Sp. z o.o.
beata  grzelak – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
andrzej połoński – Wicedyrektor, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Drawsku Pomorskim   
stanisław szelewa – Dyrektor Wydziału Oświaty, Starostwo Powiatowe w Świdnicy 
  
moderator: 
jerzy sińczak – Doradca ds. Szkolnictwa, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

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]:
przemysław kluge – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych 
tadeusz kołacz – Zastępca Burmistrza ds. Społecznych w Chrzanowie  
beata kurek – Zastępca Dyrektora Wydziału i Kontroli, Urząd Miasta w Lublinie
magdalena pociecha – Audytor Wewnętrzny, Urząd Miasta w Lublinie
piotr świątek – Członek kolegium, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 

moderator: 
dr andrzej gorczyński – Wicedyrektor ORE w Warszawie; Kierownik Podyplomowych 
Studiów Organizacja i Zarządzanie Oświatą; Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 6

15.30–16.30

nasza droga oświata, czyli o finansowaniu edukacji, kontroli i racjonalizacji 
wydatków oświatowych 

•  Zmiany w subwencjonowaniu oświaty branżowej/zawodowej. Jak uzależnić 
podział od atrakcyjności i kosztowności kształcenia w zawodzie?

•  Subwencjonowanie oświaty. Czy potrzebne są zmiany w algorytmie podziału 
subwencji?

•  Średnie wynagrodzenia nauczycieli i nowy dodatek za wyróżniającą pracę. 
Czy wszyscy muszą zarabiać tyle samo? Jak różnicować wynagrodzenia 
nauczycieli i po co?

•  Dotacje oświatowe dla szkół i przedszkoli niepublicznych. Zmiany przepisów 
a praktyka. Jak znajdować nieprawidłowości? Czy można przesadzić z kon-
trolami? Rozliczanie szkół niesamorządowych ze środków przekazanych na 
uczniów niepełnosprawnych

Partner merytoryCzny
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sala nr 6

16.45–17.45

czy zmiany w karcie nauczyciela są satysfakcjonujące i wystarczające? 

•  Zmiany w Karcie Nauczyciela: ocena pracy, awans zawodowy, zatrudnianie i zwalnianie, 
wynagrodzenia, pensum i urlopy 

•  Sytuacja nauczyciela, dyrektora szkoły i organu prowadzącego

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
iwona kobus – Radca Prawny w Urzędzie m.st. Warszawy 
tadeusz kołacz – Zastępca Burmistrza ds. Społecznych w Chrzanowie 
mirosław obrębski – Dyrektor, Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku  
marek olszewski – Wójt Gminy Lubicz, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich, Związek 
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
stanisław szelewa – Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwo Powiatowe w Świdnicy

moderator: 
dr antoni jeżowski – prof. nadzwyczajny, Instytut Badań w Oświacie 

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]:
adam boniecki – Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Urząd 
Miasta st. Warszawy
paweł chmielowski – Właściciel, Agencja Analityki Sportowej Sport Analytics
adam kaczyński – Dyrektor Zarządzający, S-Sport 
kamil koniuszewski – Zastępca Dyrektora ds. Usług i Imprez Sportowo–Rekreacyjnych, 
Gdański Ośrodek Sportu

moderator: 
stanisław korman – Wiceprezydent Świętochłowic 

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 6

18.00–19.00

zarządzanie samorządowymi obiektami sportowymi z wykorzystaniem nowych 
technologii i innowacyjnych pomysłów 

•  Poprawa zarządzania i zmniejszenia kosztów miejskich obiektów służących 
do rekreacyjnego uprawiania sportu

•  Wykorzystanie nowych technologii w obiektach sportowych

Partner merytoryCzny
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sala nr 6

11.15–12.30

dlaczego inwestycje w sport zawsze się opłacają?  
jak skutecznie promować samorządowe wydarzenia sportowe i kulturalne? 

•  Sport i kultura jako sposób na rozpoznawalność miasta i wzmacnianie jego pozycji
•  Czy na sporcie i kulturze da się zarobić? 
•  Co jest skuteczniejsze: promocja przez pracowników urzędu czy zlecenie tego zadania 

na zewnątrz?

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
dr krzysztof cieślikowski – Adiunkt, AWF im. J. Kukuczki w Katowicach
dr marcin janicki – Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A.
grzegorz kita – Przewodniczący Rady Głównej, Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich
kamil koniuszewski – Zastępca Dyrektora ds. Usług i Imprez Sportowo-Rekreacyjnych, 
Gdański Ośrodek Sportu
karol michalec – Dyrektor Projektu, Profeko Sp. z o.o.
janusz samel – Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji w Urzędzie m.st. Warszawa

moderator:
paweł chmielowski – Właściciel, Agencja Analityki Sportowej Sport Analytics

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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dr andrzej gorczyński – Wicedyrektor ORE w Warszawie, Kierownik Podyplomowych 
Studiów Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 
beata kurek – Zastępca Dyrektora Wydziału i Kontroli, Urząd Miasta w Lublinie
daria pietrzykowska – Wspólnik, CDS Omnia Spółka Cywilna w Warszawie
piotr świątek – Członek Kolegium, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 
tomasz łubiarz – Urząd Miasta w Lublinie

moderator:
anna morow – Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli, Urząd Miasta w Lublinie

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 6

12.45–14.00

problemy z finansowaniem i rozliczaniem dotacji

•  Prawidłowości wykorzystania dotacji i ich rozliczania
•  Zasady zwrotu dotacji oświatowej do budżetu JST
•  Standardy oraz techniki kontroli
•  Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących dotacji oświatowych
•  Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz RIO
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sala nr 6

14.15–15.15

czego oczekują mieszkańcy?  
nowe pozycje w ofercie kulturalnej samorządów

•  Samorząd jako organizator życia kulturalnego – role, normy, dobre praktyki
•  Czy historia ma przyszłość? Nowoczesne muzea, centra kultury i biblioteki w obiektach 

zabytkowych sposobem na interaktywną narrację i budowę wizerunku miasta i gminy
•  Przestrzeń publiczna – jakiego podwórka, biblioteki czy domu kultury oczekujemy 

w XXI wieku?
•  Festiwale muzyczne i gminne dożynki – jak dobrze zorganizować imprezę kulturalną?
•  Sektor prywatny a oferta kulturalna regionu

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
tomasz biernacki – Specjalista ds. Marketingu, Historyk, Ośrodek Rozwoju Kompetencji 
Edukacyjnych 
małgorzata mazur – Zastępca Dyrektor, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, 
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego 
andrzej moskwa – Burmistrz Iłży 
artur rosiński – Prezes Zarządu, News Map Sp. z o.o.
anna siewiorek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie pełniącej funkcję 
biblioteki powiatowej

moderator:
robert stępowski – Ekspert, marketingmiejsca.com.pl

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]:
agnieszka dębicka – Zastępca Dyrektora, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-
pomorskiego
piotr miklis – Dyrektor Delegatury, Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach
Naczelnik Wydziału Postępowań Kontrolnych CBA

moderator: 
olga petelczyc – Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, audytor wewnętrzny w JST

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 7

12.30–13.30

budowa systemu przeciwdziałania korupcji

•  Procedury przeciwdziałania korupcji
•  Zarządzanie ryzykiem nadużyć
•  Polityka wewnętrzna i otrzymywania prezentów
•  Wewnętrzny system raportowania zachowań nieetycznych i korupcji

Partner merytoryCzny
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sala nr 7

13.45–14.45

etyka w samorządzie

•  Etyka jako element ładu organizacyjnego 
•  Audyt kultury organizacyjnej w samorządzie
•  Oczekiwania kierownictwa, założenia metodologiczne, przykłady praktyczne
•  Kodeksy – narzędzia wsparcia – konflikt interesów

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
monika dziadkowiec – Radca generalny, kierująca komórką audytu wewnętrznego 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
jacek jezierski – Radca Prezesa NIK, Najwyższa Izba Kontroli
beata ossowska-lango – Koordynator ds. zarządzania AWF, wieloletni dyrektor biura 
audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej

moderator: 
olga petelczyc – Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, audytor wewnętrzny w JST 

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]:
tomasz dygała – Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego i Ochrony Danych Osobowych, 
Aesco Group Sp. z o.o.
jarosław Feliński – Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
magda matuszewska-mikołajczyk – Dyrektor ds. rozwoju rynku regulatory software, 
governance, risk & compliance, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
dr jarosław rokicki – Kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Praw-
nych, Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza  
piotr welenc – Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. rozwoju GRC, Członek IIA Polska

moderator: 
tomasz stempniewicz – Audytor Wewnętrzny, Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 7

15.30–16.30

systemy ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego 
– audyt rodo 

•  Wstępna gotowość czy daleka perspektywa? – systemowe zarządzanie 
nowymi obowiązkami RODO

•  Audyt jako narzędzie wspierające wdrożenie RODO
•  Audyt wdrożenia RODO – przykład praktyczny 
•  RODO – wyzwanie dla samorządu terytorialnego
•  Narzędzia wspierające wdrożenie RODO 

Partnerzy merytoryCzni



77www.samorzadoweforum.pl

auDyt WeWnętrZny W jSt

2 
pa

źd
zi

er
ni

ka

Partnermiasto wsPółGosPodarz

sala nr 7

16.45–17.45

audyt wewnętrzny w praktyce

•  Monitorowanie zaleceń w kontekście wartości dodanej
•  Formułowanie zaleceń – kilka uwag o tworzeniu zaleceń poaudytowych
•  Metodyka monitorowania zaleceń – przykłady praktyczne
•  Koordynowanie kontroli zarządczej na II poziomie w województwie – monitorowanie 

zaleceń kontrolnych jako element czynności doradczych

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
jarosław korzeń – Starszy Audytor Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
robert lipka – Audytor Wewnętrzny, Kierownik Referatu, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego
krzysztof pakoński – Audytor Generalny, Urząd Miasta Krakowa
olga petelczyc – Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, audytor wewnętrzny w JST 
jolanta sałęga – Audytor Wewnętrzny, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

moderator: 
katarzyna lenczyk-woroniecka – Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Członek Zarządu IIA Polska 

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]:
katarzyna lenczyk-woroniecka – Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Członek Zarządu IIA Polska
anna morow – Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli, Urząd Miasta w Lublinie
wojciech polakiewicz – Audytor Wewnętrzny, Starostwo Powiatowe w Brodnicy
dorota wieczorek – Kierownik Audytu Wewnętrznego, Izba Administracji Skarbowej 
w Katowicach

moderator: 
elżbieta paliga – Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego, Urząd Miejski w Dąbrowie 
Górniczej, Koordynator Koła JST IIA Polska

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 7

18.00–19.00

audyt komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

•  Audyt systemu klasy EZD 
•  Audyt komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
•  Metodyka przeprowadzenia audytu komunikacji
•  Komunikacja jako element nadzoru

Partner merytoryCzny
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sala nr 7

11.15–12.30

audyt finansowy – zagadnienia praktyczne

•  Weryfikacja płatności – ryzyka zarządcze
•  Majątek
•  Współpraca z komitetem audytu

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
dr dorota adamek-hyska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
paweł daroch – Audytor Wewnętrzny, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
alina pirek – Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego, Urząd m.st. Warszawy
piotr rybicki – Biegły rewident, portal NadzórKorporacyjny.pl
agnieszka wołowiec – Prezes, Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich

moderator:
michalina domańska-zabawczuk – Zastępca Dyrektora, Audytor Wewnętrzny, Biuro 
Kontroli i Audytu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

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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artur łysoń – Inspektor w Wydziale Koordynacji Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnośląskiego
wojciech polakiewicz – Audytor Wewnętrzny, Starostwo Powiatowe w Brodnicy
dariusz serkowski – Naczelnik Wydziału Audytu Jednostek w Biurze Audytu Wewnętrzne-
go Urzędu m.st. Warszawy 
dominik wojtasiak – Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych

moderator: 
katarzyna lenczyk-woroniecka – Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Członek Zarządu IIA Polska 

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 7

12.45–14.00

mieszkaniec jako interesariusz audytu

•  Budżet obywatelski – spojrzenie audytora
•  Jawność życia publicznego – nowe-stare obowiązki
•  BIP jako narzędzie komunikacji
•  Konsultacje społeczne – zagadnienia praktyczne

Partner merytoryCzny
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sala nr 7

14.15–15.15

innowacje w audycie efektywnościowym

•  Nadzór nad jednostkami i spółkami samorządu
•  Kontrola zarządcza – jak to działa?
•  Audyt w zakresie nadzoru nad jednostkami – przykład praktyczny 

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
michalina domańska-zabawczuk – Zastępca Dyrektora, Audytor Wewnętrzny, Biuro 
Kontroli i Audytu Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
dariusz kaźmierczyk – Audytor Wewnętrzny, Sąd Apelacyjny w Krakowie  
anna kornak – Kierownik Referatu ds. Zintegrowanego Zarządzania i Informacji Publicznej 
w Wydziale Organizacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
dr patryk kuzior – Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej, 
Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej
dorota smolarek – Naczelnik Wydziału Audytu w Departamencie Kontroli i Audytu, Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

moderator: 
katarzyna lenczyk-woroniecka – Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Członek Zarządu IIA Polska 

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]:
dr mirosław drygas – Główny specjalista ds. badań ewaluacyjnych, Instytut Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
krzysztof iwaniuk – Wójt Gminy Terespol, Wiceprzewodniczący ZGWRP
zofia krzyżanowska – Radca Generalny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
bogdan taranowski – Wójt Gminy Miedźna, Członek Rady Regionalnej ZGWRP

moderator: 
leszek świętalski – Sekretarz Związek Gmin Wiejskich RP

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 4

12.30–13.30

główne kierunki zmian w polityce rolnej oraz polityce spójności ue po 2020 
roku i jaki to ma mieć wpływ na rozwój obszarów wiejskich w polsce?

•  Jaka Wspólna Polityka Rolna i polityka spójności po 2020 roku?
•  Oczekiwania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
•  Krajowe instrumenty wsparcia polskiej wsi

Partner merytoryCzny
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sala nr 4

13.45–14.45

zmiany ustawowe w opodatkowaniu produkcji energii odnawialnej a finanse samorządu

•  Czy samorządy będą musiały rzeczywiście oddać pieniądze, czy mogą odmówić stwier-
dzenia nadpłaty podatku?

•  Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów zmie-
niających zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną

•  Prawo samorządów do ubiegania się o rekompensaty od Skarbu Państwa
•  Realne konsekwencje zmiany sposobu opodatkowania elektrowni wiatrowych (cięcia 

inwestycji, kosztów, zaciąganie kredytów, etc.)
•  Jak przekuć problem podatkowy w sukces? 

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
kazimierz cebrat – Wójt Gminy Kamiennik 
waldemar kurkowski – Prawnik, Radny Gminy Gruta 
waldemar miśko – Burmistrz Karlina 
kamil szydłowski – Regional Cooperation Coordinator InnoEnergy 
dariusz woźniak – Wójt Gminy Rusiec  

moderator: 
dr przemysław szczepanowski – Zastępca Wójta Gminy Świecie nad Osą, Radca Prawny

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]:
marcin duda – Prezes, Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią (PRAZE)
witold liszkowski – Wójt Gminy Puńsk
katarzyna michałowska-knap – Instytut Energetyki Odnawialnej 
jakub mielczarek – Sekretarz Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Łódzkiego
dominik waligórski – Pełnomocnik Zarządu Columbus Energy

moderator: 
piotr dragan – Wójt Gminy Wisznice

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 4

15.30–16.30

rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

•  Inteligentne sieci elektroenergetyczne na obszarach wiejskich
•  Realne zachęty do podejmowania lokalnych inicjatyw na terenach Wiejskich
•  Wykorzystanie OZE w ramach spółdzielni energetycznych
•  Rozwój energetyki prosumenckiej w gospodarstwach rolnych
•  Wsparcie dla biogazowni rolniczych
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sala nr 4

16.45–17.45

jak samorząd może skutecznie stymulować turystykę wiejską?

•  Jak wykorzystać dziedzictwo historyczne i kulturowe w turystyce wiejskiej? 
•  Innowacyjne formy promocji turystyki wiejskiej – dobre praktyki

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
jacek janowski – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Krajowej, Polska Organi-
zacja Turystyczna
katarzyna kulińska-pluta – Kierownik Referatu Promocji Gminy, Turystyki i Kultury, 
Urząd Miasta i Gminy Żarki
marta małecka-dobrogowska – członek Zarządu, LGD Puszcza Knyszyńska
krzysztof markiel – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego
artur rosiński – Prezes Zarządu News Map Sp. z o.o. 

moderator: 
dr hab. adam czarnecki – Profesor nadzwyczajny, Zakład Ekonomii Wsi Instytut Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa PAN

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]:
magdalena brewczyńska – Konsultant Wiodący, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Eduka-
cyjnych
sylwia grzebień – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku
prof. dr hab. tadeusz pilch – Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej, Instytut Profilak-
tyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
grzegorz sikorski – Wójt Gminy Hażlach
bożena zarecka – Trenerka Fundacji Wspomagania Wsi, liderka wiejska, założycielka 
Małego Przedszkola we wsi popegeerowskiej Karwowo w Gminie Łobez

moderator: 
alina kozińska-bałdyga – Wiceprezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych (FIO)

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 4

18.00–19.00

jak wyrównać szanse w edukacji pomiędzy miastem a wsią

•  Rola szkoły w rozwoju wsi. O potrzebie utrzymania sieci małych szkół, budo-
wy sieci małych przedszkoli i współpracy z organizacjami pozarządowymi

•  Dawne i nowe sposoby uspołeczniania oświaty i tworzenia środowiska sprzy-
jającego edukacji i rozwojowi 

•  Czego miasto może nauczyć się od wsi. Jak chronić oświatę w gminie przed 
rewolucjami edukacyjnymi ze strony kolejnych ministrów? 

Partner merytoryCzny
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sala nr 4

11.15–12.30

problemy z infrastrukturą drogową i mostową na wsiach. innowacyjne rozwiazania

•  Prawne i finansowe aspekty związane z planowaniem dróg oraz pozyskiwanie nierucho-
mości pod drogi 

•  Mosty kompozytowe
•  Nowoczesne technologie naprawy nawierzchni drogowej
• Fundusz dróg samorządowych

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
paweł  bryda – Wydział Zarządzania Mostami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad 
marek czub – Wójt Stoczka Łukowskiego 
andrzej lech – Wójt Gminy Poczesna
wiktor łukaszczyk – Zastępca Burmistrza Zakopanego

moderator: 
paweł tomczak – Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP (ZGWRP)

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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



88 www.samorzadoweforum.pl

innOWacje W rOZWOju OBSZarÓW WiejSkicH

Partnermiasto wsPółGosPodarz

3 
pa

źd
zi

er
ni

ka udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
izabella byszewska – Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego
piotr dragan – Wójt Gminy Wisznica
małgorzata nowicka – Prezes Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej
dr konrad rokoszewski – Ekspert ds. innowacji społecznych 

moderator: 
robert stępowski – Ekspert, MarketingMiejsca.com

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 4

12.45–14.00

budowanie lokalnej tożsamości. rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 
polskiej wsi

•  Produkty regionalne jako sposób na budowanie marki wsi i regionu
•  Innowacje – czy, dlaczego i po co? Jak wspierać innowacyjne rozwiązania na 

obszarach wiejskich? Znaczenie innowacji dla rozwoju przestrzeni wiejskiej
•  Dobre praktyki w projektach odnowy wsi
•  Wyzwania demograficzne, społeczne i kulturowe stojące przed polską wsią
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sala nr 4

14.15–15.15

ochrona zdrowia na obszarach niezurbanizowanych. problemy i wyzwania

•  Poprawa dostępu mieszkańców wsi do placówek ochrony zdrowia
•  Dostęp do aptek całodobowych
•  Pomysły na poprawę jakości opieki zdrowotnej: dentobusy, mobilne gabinety lekarskie, 

powrót lekarza do szkoły 

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
grzegorz błażewicz – Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
lidia darda-ledzion – Lekarz Inspektor Nadzoru Orzecznictwa Lekarskiego KRUS
dr hab. n. med. lech panasiuk – prof. IMW, Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie 
ewa rogalska – Niezależny ekspert ds. innowacji społecznych
konrad stępnik – Kierownik Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie 
 
moderator: 
stanisław jastrzębski – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP

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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gÓrnOślĄSkO-ZagłęBiOWSka MetrOpOlia – Synergia uWOlniOnycH pOtencjałÓW

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
krzysztof hildebrandt – Prezydent Wejherowa, przedstawiciel Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk Gdynia Sopot
danuta kamińska – Wiceprzewodnicząca Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
zbigniew podraza* – Prezydent Dąbrowy Górniczej
roman smogorzewski – Prezydent Legionowa, przedstawiciel Stowarzyszenia Metropolia 
Warszawa
prof. paweł swianiewicz – Profesor UW
piotr uszok – Prezydent Katowic w latach 1988–2014

moderator: 
janusz król – Redaktor Naczelny 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 nr 10

12.30–13.30 

granice metropolii a powiązania funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego

•  Granice metropolii – delimitacje funkcjonalne, prawne, statystyczne, histo-
ryczne i geograficzne konurbacji śląskiej

•  Granice innych polskich metropolii
•  Obszary funkcjonalne a nowa perspektywa unijna (ZIT+)

Partner merytoryCzny KonferenCji GórnośląsKo-zaGłębiowsKa metroPolia 

– szanse i wyzwania
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gÓrnOślĄSkO-ZagłęBiOWSka MetrOpOlia – Synergia uWOlniOnycH pOtencjałÓW

sala nr 10

13.45–14.45

strategia rozwoju górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii

•  Strategia GZM w kontekście wytycznych zawartych w dokumencie rządowym, System 
zarządzania rozwojem Polski „z grudnia 2017”

•  Hierarchizacja zadań własnych i zleconych przez prawo obowiązujące GZM oraz przez 
samorządy-członków GZM

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
daniel baliński* – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju 
wiesław bielawski – Zastępca Prezydenta Gdańska, Przedstawiciel Obszaru Metropolital-
nego Gdańsk, Gdynia, Sopot
prof. grzegorz gorzelak – Uniwersytet Warszawski
andrzej kolat – Dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej GZM
dr marcin krupa – Prezydent Katowic
dionizy smoleń – Konsultant PwC 
artur tusiński – Burmistrz Podkowy Leśniej, przedstawiciel Stowarzyszenie Metropolia 
Warszawa

moderator: 
janusz król – Redaktor Naczelny 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 KonferenCji GórnośląsKo-zaGłębiowsKa metroPolia 

– szanse i wyzwania
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udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
prof. tomasz kaczmarek – Centrum Badań Metropolitalnych UAM
prof. zbigniew kamiński – Politechnika Śląska
andrzej lubiatowski – Unia Metropolii Polskich
witold malarowski – Wójt Gminy Izabelin, Przedstawiciel Stowarzyszenie Metropolia 
Warszawa
małgorzata mańka-szulik* – Prezydent Zabrza
jakub pietruszewski – Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdań-
sku, Przedstawiciel Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot

moderator: 
janusz król – Redaktor Naczelny 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 nr 10

15.30–16.30 

zarządzanie przestrzenią na obszarze metropolii

•  Ramowe studium zagospodarowania przestrzennego metropolii wobec do-
kumentów strategicznego zarządzania przestrzenią w miastach, jednostkach 
statystycznych, subregionach oraz ZIT

•  Metropolitalne planowanie przestrzenne – prawo a rzeczywistość

Partner merytoryCzny KonferenCji GórnośląsKo-zaGłębiowsKa metroPolia 

– szanse i wyzwania

gÓrnOślĄSkO-ZagłęBiOWSka MetrOpOlia – Synergia uWOlniOnycH pOtencjałÓW
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sala nr 10

16.45–17.45

metropolia. problemy i doświadczenia prawie rocznego funkcjonowania.  
rekomendacje, wnioski i postulaty 

•  Umiejętność kompromisów, czyli skuteczna współpracy przy sprzecznych interesach 
i różnych celach 

•  Czy transport jest najważniejszy? Co poza nim? 
•  Metropolia jako miejsce przyjazne biznesowi. Na co zwracają uwagę przedsiębiorcy? 
•  Najtrudniejsze wyzwania stojące przez metropolią

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
arkadiusz chęciński – Prezydent Sosnowca
zygmunt Frankiewicz – Prezydent Gliwic
kazimierz karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii
krzysztof mejer – Zastępca Prezydenta Rudy Śląskiej

moderator:
marcin baron – Adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

Partner merytoryCzny KonferenCji GórnośląsKo-zaGłębiowsKa metroPolia 

– szanse i wyzwania

gÓrnOślĄSkO-ZagłęBiOWSka MetrOpOlia – Synergia uWOlniOnycH pOtencjałÓW
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udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
andrzej guła – Aktywista, Krakowski Alarm Smogowy 
stanisław ożóg – Wiceburmistrz Skawiny 
krzysztof prudel – Ekspert ZPP, współtwórca raportu WEI „Jak aktywizować przedsiębior-
ców w walce ze smogiem”
dr konrad witczak – Wykładowca na Politechnice Łódzkiej, ekspert ds. zrównoważonego 
rozwoju Rockwool Polska

moderator: 
kamil rybikowski – Warsaw Enterprise Institute

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 10

18.00–19.00 

samorząd i biznes w walce ze smogiem

•  Ulga termomodernizacyjna jako możliwość uzyskania czystego powietrza 
w małych ojczyznach

•  Dotacje dla objętych ubóstwem ekonomicznym
•  Rezultaty funkcjonowania uchwał antysmogowych
•  Współpraca biznesu i samorządu w trosce o środowisko

Partner merytoryCzny
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sala nr 10

11.15–12.30 

cyfrowe rewolucje w samorządzie

•  Internetowe rewolucje w samorządzie jako element poprawy jakości obsługi mieszkań-
ców i zmniejszenia biurokracji.  Przegląd dobrych praktyk w tym zakresie 

•  Wpływ cyfryzacji na sukces samorządowych programów, m.in kart mieszkańca czy karty 
dużej rodziny

•  Cyfryzacja – źródło poprawy transparentności gmin (elektroniczny rejestr umów, trans-
misje on-line z posiedzeń rad i komisji etc.)

•  Współpraca samorządu i biznesu na polu cyfryzacji

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
mariusz jas – Przedsiębiorca branży cyfrowej, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 
tomasz napiórkowski – dyrektor departamentu usług cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji 
grzegorz sapiński – Prezydent Kalisza 

moderator:
kamil rybikowski – Warsaw Enterprise Institute

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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ka udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:
piotr błaszczyk – współpracownik WEI, współautor raportu „Bank dobrych praktyk 
samorządowych”
marcin chruściel – Doktorant UWr, współpracownik Nowej Konfederacji 
paweł okrasa – Burmistrz Wielunia 
marek rymarz – Zastępca burmistrza Nysy

moderator: 
kamil rybikowski – Warsaw Enterprise Institute

Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum. 

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

sala nr 10

12.45–14.00 

dobre praktyki w samorządzie – rekomendacje dla przyszłych samorządowców

•  Relacje samorząd-biznes. Co można zyskać na harmonijnej współpracy?
•  Jak zabiegać o wzrost liczby mieszkańców – polityka prorodzinna 
•  Czy da się poprawić centralne niedociągnięcia w samorządzie? – działania 

samorządów poprawiające jakość usług publicznych
•  Perspektywy dla samorządu na kadencję 2018-2023

Partner merytoryCzny
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tranSfOrMacja cyfrOWa pOlSkiej SZkOły i gMiny

sala nr 12

12.30–13.30 

transformacja cyfrowa polskiej szkoły i gminy

•  Rozmaite, narzędzia, udogodnienia oraz potencjalne programy finansujące rozwój 
cyfrowy gmin – zarówno w kontekście infrastruktury, kompetencji, jak i bezpieczeństwa 
cyfrowego

• Rola samorządów w budowie szybkich sieci szerokopasmowych
• Granty dla gmin! Nawet 150 tys. na sprzęt komputerowy i szkolenia dla mieszkańców!
•  Korzyści płynące z sieci OSE dla samorządów i szkół
•  Zasady przyłączenia do Sieci

udział w dyskusji zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]: 
dominik kopera – p.o. zastępcy dyrektora, Departament Telekomunikacji, Ministerstwo 
Cyfryzacji 
agnieszka popławska – Centrum Projektów Polska Cyfrowa
bohdan pawłowicz – Dyrektor Marketingu NASK, dyrektor komunikacji marketingowej 
OSE

moderator:
bohdan pawłowicz – Dyrektor Marketingu NASK, dyrektor komunikacji marketingowej 
OSE

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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informacje organizacyjne

Xvi samorządowe Forum kapitału i Finansów

2–3 października 2018 r.

międzynarodowe centrum kongresowe w katowicach

rejestracja
Rejestracja gości w czasie trwania Forum rozpocznie się 
w dniu 2 października 2018 r. od godz. 9.00. Identyfikator 
będzie wydany dla jednej osoby tylko jeden raz. Rejestracja 
– wejście do Międzynarodowego Centrum Kongresowego  
wejściem głównym, od strony ul. Olimpijskiej. Podczas 
rejestracji otrzymają Państwo program oraz identyfikator wraz 
z zaproszeniem do udziału w Gali Inwestorów Samorządo-
wych, o których okazanie będą Państwo proszeni przed Galą. 

sesja inauguracyjna
Sesja inauguracyjna odbędzie się w Sali audytoryjnej w dniu 
2 października o godzinie 10.00. Prosimy o wcześniejsze 
przybycie w celu zajęcia miejsc.

parkingi
Dla uczestników Forum zostaną wydzielone miejsca parkingo-
we. Wjazd na parking Międzynarodowego Centrum Kongre-
sowego od ul. Olimpijskiej. Parking jest nieodpłatny.

gala inwestorów samorządowych
2 października 2018 r. o godz. 20.00 rozpocznie się Gala 
Inwestorów Samorządowych, podczas której ogłosimy wyniki 
rankingów WSPÓLNOTY. Nie zabraknie wydarzeń artystycz-
no-kulturalnych, które będą miłym urozmaiceniem wieczoru. 
W tym roku na scenie będziemy gościć grupę PECTUS. 
Wejście na Galę możliwe będzie na podstawie zaproszeń. 
Zaproszenia będą na Państwa czekały do odbioru podczas 
rejestracji.

agenda
Program został wydrukowany na kilka dni przed Forum.  
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie.  
Aktualny program jest dostępny na

www.samorzadoweforum.pl 
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wydarzenia towarzyszące

www.samorzadoweforum.pl

gala inwestorów samorządowych

sala wielofunkcyjna c 

2 października 2018 r., g. 20.00 

Pierwszy dzień Forum zwieńczy gala inwestorów samorządowych, podczas której ogłosimy 
wyniki rankingów WSPÓLNOTY opracowanych przez Pawła Swianiewicza, profesora Uniwer-
sytetu Warszawskiego: 

– sukces kadencji 2014–2018

– wydatki inwestycyjne samorządów

– wykorzystanie środków unijnych

Laureatów rankingów uhonorujemy statuetkami i dyplomami. 

Nie zabraknie wydarzeń artystyczno-kulturalnych, które będą miłym urozmaiceniem wieczoru. 
W tym roku na scenie zagości grupa PECTUS.

wejście na podstawie identyfikatorów samorządowego Forum kapitału i Finansów. 

zaproszenia będą na państwa czekały do odbioru podczas rejestracji.
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