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5 października 2017 r.  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Dzień i Dzień i

10.00-13.00 Sesja inauguracyjna – Sala audytoryjna 10.00-13.00 Sesja inauguracyjna – Sala audytoryjna

13.00-13.30 Przerwa kawowa 13.00-13.30 Przerwa kawowa

KONGRES SKARBNIKÓW 
POLSKICH SAMORZĄDÓW 

ZJAZD  
SEKRETARZY 

FORUM 
PRZEWODNICZĄCYCH RAD 

MIASTO 
PRZYSZŁOŚCI

SAMORZĄDOWE  
FORUM ZDROWIA

REFORMA  
OŚWIATY  

A SAMORZĄD

MAJĄTEK KOMUNALNY 
– FINANSOWANIE  
I ZARZĄDZANIE

JAKOŚĆ ŻYCIA  
SENIORÓW 

AUDYT  
WEWNĘTRZNY

W JST 

INNOWACJE W ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH

Sala 23 Sala 1 Sala 20 Sala 9 Sala 6 Sala 7 Sala 8 Sala 4 Sala 12 Sala 25

13.30-15.00 Skutki prawne i finansowe 
wprowadzenia podzielonej 
płatności VAT dla finansów 

JST i ich jednostek organiza-
cyjnych oraz spółek

RODO – jak  
przygotować urząd  

na zmiany w ochronie danych 
osobowych  

od 25 maja 2018 r.

Jak wzmocnić pozycję  
rady i jej przewodniczącego  

– postulaty

Potencjał pierwszej 
polskiej metropolii

Zdrowie – co samorząd może dziś, a co 
będzie musiał jutro. Wydatki samorządu na 
ochronę zdrowia – prezentacja i dyskusja 

raportu. Dyskusja strategiczna

13.30-15.00 Wpływ reformy oświaty 
na jakość edukacji

Finansowanie inwestycji 
poprzez spółki komunalne

Budownictwo senioralne. Lokalna 
senioralna strategia mieszkaniowa

Etyka i zapobieganie 
nadużyciom w samorządzie 

(RIO, NIK)

Wspólna polityka rolna  
– najnowsze zmiany. Wpływ ograniczenia 

dla obrotu gruntami rolnymi na rozwój 
obszarów wiejskich

15.00-15.30 Lunch 15.00-15.30 Lunch

15.30-17.00 Sposoby finansowania 
inwestycji  

w warunkach wysokiego 
zadłużenia  

– z czego może skorzystać 
mały i średni samorząd, 

a z czego metropolia

Rozwój infrastruktury techno-
logicznej urzędu i efektywna 
komunikacja z mieszkańcami  

– trendy, innowacje, wyzwania

Nowoczesna rada gminy.  
Efektywne prowadzenie sesji  

rady dzięki nowym  
technologiom

Inteligentna transforma-
cja przestrzeni miejskiej. 
Rewolucja oświetleniowa 

w miastach

Samorządowy budżet zdrowia dziś i jutro, 
czyli jak sprostać wyzwaniom  

i oczekiwaniom?

15.30-17.00 Bezpieczna przestrzeń 
cyfrowa w szkole. 

Innowacje w zarządzaniu 
oświatą

Nowe technologie i procesy 
w gospodarowaniu odpadami

Narzędzia finansowania  
dla JST w zakresie  

mieszkalnictwa i innych usług 
społecznych skierowanych  
do osób niesamodzielnych

Jakość w audycie Proces urbanizacji terenów wiejskich

17.00-17.15 Przerwa kawowa 17.00-17.15 Przerwa kawowa

17.15-18.45 Centra usług wspólnych 
w samorządzie – przykłady 
rozwiązań organizacyjnych, 

prawnych i finansowych

Optymalizacja procesów 
w urzędzie a jakość obsługi 

klienta

 Radni i projekt budżetu – nudny 
obowiązek czy szansa na szerszą 

perspektywę finansową 

Efektywne zarządzanie 
sieciami wodociągo-

wymi i ciepłowniczymi. 
Prawo i praktyka

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 
– razem, czy osobno, czyli jak leczyć 

i zapobiegać, aby jak najlepiej pożytkować 
środki publiczne z perspektywy rządu 

i samorządu?

17.15-18.45 Szkolnictwo wyższe 
w Polsce – szanse, 
wyzwania i rozwój

Wynagradzanie i kompetencje 
zarządów spółek komunalnych 

– najnowsze zmiany

Przestrzeń przyjazna osobom 
starszym – pożądane kierunki 

zmian poprawiające jakość życia 
osób starszych

Zarządzanie ryzykiem Koncepcje gospodarki wodno-ściekowej  
na terenach niezurbanizowanych  
i możliwości ich finansowania

18.45-20.30 Przerwa organizacyjna 18.45-20.30 Przerwa organizacyjna

20.30-24.00 Gala inwestorów Samorządowych, bankiet i koncert 20.30-24.00 Gala inwestorów Samorządowych, bankiet i koncert
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5 października 2017 r.  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
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5 października 2017 r.  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Dzień i

10.00-13.00 Sesja inauguracyjna – Sala audytoryjna

13.00-13.30 Przerwa kawowa

STRATEGIE ZRÓWNOWAŻONEJ 
MOBILNOŚCI W POLSCE

MIESZKALNICTWO 
I REWITALIZACJA 

KONGRES 
KIEROWNIKÓW USC 

WSPÓŁPRACA 
Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI

CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

Sala 2 Sala 3 Sala 19 Sala 5 Sala 24

13.30-15.00 Inteligentne zarządzanie transportem 
jako narzędzie rozwiązywania  

problemów transportowych miast

Rewitalizacja jako kluczowe 
zadanie w perspektywie 
finansowej UE na lata 

2014-2020  
oraz  

kluczowy element Krajowej 
Polityki Miejskiej 2023

Nowe rozwiązania prawne 
w systemie rejestracji stanu 

cywilnego

Tendencje w finansowaniu zadań 
publicznych  

– czy innowacje mają sens?

Edukacja pracownikow JST 
w zakresie  

(cyber)bezpieczeństwa

15.00-15.30 Lunch

15.30-17.00 Modele finansowania inwestycji 
transportowych

Finansowanie rozwoju 
mieszkalnictwa oraz 

optymalizacja kosztów jego 
utrzymania

Komunikacja elektroniczna 
USC z otoczeniem

Programy współpracy  
z organizacjami  

pozarządowymi jako narzędzie 
wdrażania strategii  
i programów w JST

RODO: Dane Osobowe  
w czasach transformacji

17.00-17.15 Przerwa kawowa

17.15-18.45 Rozwój elektro- i gazomobilności 
w Polsce

Rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych, pokolejo-

wych i poportowych

Efektywna organizacja 
i funkcjonowanie USC

Efektywny system lokalnej  
współpracy z organizacjami  

pozarządowymi  
– jak go opracować,  

jak wdrożyć,  
jak o niego dbać i rozwijać?

Szacowanie ryzyka  
w obszarze IT

18.45-20.30 Przerwa organizacyjna

20.30-24.00 Gala inwestorów Samorządowych, bankiet i koncert
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6 października 2017 r.  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Dzień ii

KONGRES SKARBNIKÓW 
POLSKICH SAMORZĄDÓW 

ZJAZD  
SEKRETARZY 

FORUM 
PRZEWODNICZĄCYCH RAD 

MIASTO 
PRZYSZŁOŚCI

SAMORZĄDOWE  
FORUM ZDROWIA

Sala 21 Sala 1 Sala 20 Sala 6 Sala 9 i 10

10.00-11.15 Restrukturyzacja długu, 
uszczelnienie mechanizmu 
indywidualnego wskaźnika 
zadłużenia oraz doprecyzo-

wanie przepisów o zaciąganiu 
długów przez JST 

Profesjonalizacja kadr  
zarządzających miastem 
z perspektywy wyzwań  

zrównoważonego rozwoju. 
Systemy motywacyjne  

w samorządach

Wzrost znaczenia kompetencji 
miękkich i fachowej wiedzy 
w skutecznym wykonywaniu  

roli radnego

Zrównoważona  
energia

Sala 9
Jak przygotować 
efektywny samo-
rządowy program 

zdrowotny? 

Sala 10
Jak poszerzyć 

populację kobiet 
objętych innowa-
cyjną profilaktyką 

raka piersi?

11.15-11.30 Przerwa kawowa

11.30-13.00 Sesja Plenarna: Strategie Finansowania Rozwoju Miast

13.00-13.15 Przerwa kawowa

13.10 Losowanie nagród w konkursie producenta systemu e-sesja, foyer przy stoisku MW Concept, parter

13.15-14.30 Perspektywy polityki  
dochodowej jst

Zarządzanie projektami 
w urzędzie – organizacja pracy 

urzędników a nowoczesne 
oprogramowanie

Radny jako animator inicjatyw 
lokalnych 

Big data  
a bezpieczna  
przestrzeń  

i mieszkańcy

Sala 9 
Jak zapewnić 

jakość opieki i za-
rządzać ryzykiem 

w szpitalu?

Sala 10
Zaćma – jak 

poprawić jakość 
życia i wydłużyć  

aktywność zawodo-
wą seniorów?

14.30-15.45 Przerwa kawowa

14.45-16.00 Finanse samorządowe  
– w poszukiwaniu wzrostu 

transparentności  
i odpowiedzialności

Apolityczność sekretarza  
w erze social mediów

Współpraca pomiędzy  
organem wykonawczym 

a uchwałodawczym  
– dobre praktyki

Miejskie sieci  
szerokpasmowe  

– jak je wykorzystać  
ku pożytkowi  

mieszkańców? 

Sala 9
Jak przygotować 

inwestycję  
w szpitalu, aby 
miało to sens  
ekonomiczny 
i użytkowy? 

Sala 10 
Nowoczesne roz-
wiązania mobilne  
– jak zwiększyć 
bezpieczeństwo 

i poprawić jakość 
leczenia obywateli?

16.00-16.45 Lunch
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6 października 2017 r.  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Dzień ii

REFORMA  
OŚWIATY  

A SAMORZĄD

MAJĄTEK KOMUNALNY 
– FINANSOWANIE  
I ZARZĄDZANIE

JAKOŚĆ ŻYCIA  
SENIORÓW 

AUDYT  
WEWNĘTRZNY

W JST 

INNOWACJE W ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH

Sala 7 Sala 8 Sala 4 Sala 12 Sala 25

10.00-11.15 Szkolnictwo branżowe  
– wyzwania  

organizacyjne  
i współpraca  

z przedsiębiorcami

Zadłużenie spółek komunalnych 
a zadłużenie samorządów  
– czy planowane zmiany  

w ustawie RIO są potrzebne

Turystyka, rekreacja i rehabilitacja 
jako segment usług senioralnych. 

Senior jako klient.  
Karty seniora 

Zamówienia publiczne, 
w tym zasada  

konkurencyjności  
w funduszach europejskich

Promocja gmin wiejskich poprzez  
inicjatywy przyrodniczo-kulturalne  

(szlaki rowerowe, szlaki konne,  
rekonstrukcje historyczne itp.)

11.15-11.30 Przerwa kawowa

11.30-13.00 Sesja Plenarna: Strategie Finansowania Rozwoju Miast

13.00-13.15 Przerwa kawowa

13.10 Losowanie nagród w konkursie producenta systemu e-sesja, foyer przy stoisku MW Concept, parter

13.15-14.30 Zmiany w finansowaniu 
zadań oświatowych 

a skutki dla finansów 
samorządowych

Finansowanie gospodarki  
wodnościekowej w świetle 
nowego prawa wodnego

Modele opieki nad osobami 
starszymi w zakresie opieki 

dochodzącej i opieki stacjonarnej

Bezpieczeństwo informacji  
– jak audyt może  

przygotować się do zmian?

Nowoczesne gospodarstwa  
i budownictwo na wsi

14.30-15.45 Przerwa kawowa

14.45-16.00 Kontrola wykorzystania 
dotacji oświatowych 
– najnowsze zmiany 

w prawie

Monitorowanie jakości usług 
publicznych – dobre praktyki

Wyzwania dla społeczności 
lokalnych związane z procesem 

starzenia się polskiego  
społeczeństwa.  

Gospodarka senioralna, kodeks 
dobrych praktyk  

polityki senioralnej

Audyt centrum usług 
wspólnych

Jakość życia na wsi  
– oświata, kultura, sport

16.00-16.45 Lunch
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6 października 2017 r.  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Dzień ii

STRATEGIE ZRÓWNOWAŻONEJ 
MOBILNOŚCI W POLSCE

MIESZKALNICTWO 
I REWITALIZACJA 

KONGRES 
KIEROWNIKÓW USC 

WSPÓŁPRACA 
Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI

CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

Sala 2 Sala 3 Sala 19 Sala 5 Sala 24

10.00-11.15 Inteligentny transport a nowa kultura 
mobilności

Rewitalizacja a wyzwania 
w zakresie mieszkalnictwa

Jakość usług  
administracyjnych  

świadczonych w USC

Jak zarządzać procesem  
opracowania diagnozy potrzeb 
społecznych i monitorowania 

rozwiązań w JST?

Implementacja NIS i ustawy 
o cyberbezpieczeństwie

11.15-11.30 Przerwa kawowa

11.30-13.00 Sesja Plenarna: Strategie Finansowania Rozwoju Miast

13.00-13.15 Przerwa kawowa

13.10 Losowanie nagród w konkursie producenta systemu e-sesja, foyer przy stoisku MW Concept, parter

13.15-14.30 Infrastruktura towarzysząca  
mobilności 

Rewitalizacja a wyzwania 
przestrzeni miejskiej

Nowoczesne rozwiązania 
w archiwizacji dokumentów 

urzędowych

Nowoczesne technologie 
w zarządzaniu współpracą lokalną: 

e-konsultacje, budżet  
obywatelski, wspólne kampanie  

społeczne i promocyjne

Reakcje na ataki  
teleinformatyczne w JST

14.30-15.45 Przerwa kawowa

14.45-16.00 Wspólne zakupy pojazdów  
przez sektor publiczny

Partycypacja społeczna 
i partnerstwo w rewitalizacji

Prawo prywatne  
międzynarodowe w USC 
w aspekcie współpracy 

międzynarodowej

Odpowiedzialność za celowość 
i efektywność wydatkowania 

środków publicznych  
a zlecenie zadań publicznych 

Prawidłowe wdrażanie zadania 
publicznego – dobre praktyki

Publiczne zasoby informacyjne 
i ich informatyzacja,  

dobre praktyki z zakresu  
dostępu do informacji  
publicznej i ochrony  
danych osobowych

16.00-16.45 Lunch


