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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI

Lipiec 2019 r. – Wrzesień 2020 r.

Zarząd SGiPM realizował zadania statutowe polegające m.in. na: upo-
wszechnianiu idei samorządności lokalnej, zajmowaniu stanowisk w spra-
wach publicznych, ochronie interesów członków Stowarzyszenia, koor-
dynacji współdziałania gmin, powiatów i województw zmierzającego do 
podtrzymywania wspólnych tradycji historycznych, kulturowych i gospodar-
czych Małopolski, podejmowaniu działań zmierzających do gospodarczego 
i kulturalnego rozwoju Małopolski, prowadzeniu działań na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego, podejmowaniu działań w zakresie wykorzystania 
środków Unii Europejskiej, wspieraniu rozwoju turystyki i moderowaniu 
działań z zakresu regionalnych przedsięwzięć turystycznych, inicjowaniu 
działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej.

Zgodnie z §5 Statutu Stowarzyszenie realizowało swoje cele w szcze-
gólności poprzez promocję i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodar-
czych i ekologicznych, prowadzenie działalności informacyjnej i wydawni-
czej, organizowanie działalności szkoleniowej, współpracę z pokrewnymi or-
ganizacjami krajowymi i zagranicznymi, innymi organizacjami zrzeszającymi 
gminy, powiaty lub województwa (związki i stowarzyszenia), przyznawanie 
corocznie dwóm osobom Tytułu Małopolanina Roku urodzonym, mieszka-
jącym lub pracującym w Małopolsce oraz innym, które w szczególny sposób 
zasłużyły się dla dobra ziem historycznej Małopolski, a także przyjmowanie 
i udzielanie grantów oraz innych form pomocy fi nansowej w celu realizacji 
ściśle określonych zadań statutowych Stowarzyszenia, nadto organizowanie 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze Wschodu.

Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje przy pomocy Biura 
SGiPM. Dyrektorem Biura jest Wiesław Misztal, a Wicedyrektorami Anna 
Góral i Bartosz Lipszyc. Sekretariatem kieruje Paweł Żarnowiecki, a specja-
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listką w projekcie Eff ect4Buildings jest Barbara Woś. Ze Stowarzyszeniem 
współpracuje Biuro Doradców Podatkowych UNTAXA zapewniające obsługę 
księgową. Nadzór nad działalnością fi nansową sprawuje Wiesław Misztal, 
Dyrektor Biura Stowarzyszenia oraz Wacław Szarek, Skarbnik SGiPM. 

Przewodniczący, Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działają 
społecznie. Koordynatorem strony www.sgpm.krakow.pl jest Stefan Niedź-
wieński. Redaktorem Naczelnym Wspólnoty Małopolskiej jest Michał Ko-
zioł. Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej SGiPM 
www.sgpm.krakow.pl – gdzie również dostępne są numery „Wspólnoty 
Małopolskiej”, ponad 60 publikacji – poradników samorządowych wyda-
nych przez SGiPM, prezentacje z konferencji, relacje fi lmowe z organizowa-
nych przez nas imprez dostępne są na Kanale YouTube.
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Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski 
wybrany na XXXII Walnym Zgromadzeniu Członków SGiPM 

w dniu 23 września 2019 roku.

P  Z :
Kazimierz Barczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

W  Z :
Prof. dr hab. Jan Tadeusz Duda – Przewodniczący Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego
Dr Dominik Jaśkowiec – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Jarosław Klimaszewski – Prezydent Bielska Białej (Województwo Śląskie)
Małgorzata Małuch – Wójt Sękowej, Prezes Forum Wójtów, Burmistrzów, Pre-
zydentów Małopolski
Andrzej Saternus – Burmistrz Chełmka

S  Z :
Józef Tomal – Starosta Myślenicki,

S  Z :
Wacław Szarek – Burmistrz Sędziszowa (woj. świętokrzyskie)
C  Z :
Kazimierz Fudala – Sołectwo Rzepiennik Biskupi
Grzegorz Go  ryd – Wójt Szerzyn
Wacław Gregorczyk – Burmistrz Krzeszowic 
Tomasz Gromala – Wójt Lipnicy Murowanej
Stanisław Klimek – Radny Miasta Tarnowa
Artur Kozioł – Burmistrz Wieliczki
Witold Morawiec – Wójt Olesna
Maciej Podobiński – Wicestarosta Brzeski
Stanisław Rybak – Burmistrz Koszyc
Adam Samborski – Wójt Racławic
Małgorzata Więckowska – Burmistrz Nowego Wiśnicza
Zbigniew Wojas – Wójt Gdowa
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K  R  SG PM
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Olearczyk Kazimierz – Wójt Bolesławia

S  K  R
Wołos Krzysztof – Wójt Wielkiej Wsi

C  KR
Elżbieta Grela – Wicestarosta Proszowicki
Piotr Lachowicz – Sekretarz Nowego Sącza
Wiesław Rudek – Wójt Koniuszy
Adam Zielnik – Burmistrz Wolbromia
Roman Żelazny – Wójt Trzyciąża
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S   SG PM

Stowarzyszenie stale współpracuje z gminami z obszaru historycznej 
Małopolski (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i część śląskiego). 

W    
  

Istotną rolę w działalności SGiPM odgrywa współpraca ze stowarzy-
szeniami oraz związkami gmin i powiatów w ramach Federacji Regionalnych 
Związków Gmin i Powiatów RP, największej ogólnopolskiej organizacji samo-
rządowej zrzeszającej swoim działaniem ok. 1000 jednostek samorządu tery-
torialnego z całej Polski, (gmin, powiatów, województw) skupionych w prawie 
20 związkach regionalnych.

Przewodniczący Stowarzyszenia Kazimierz Barczyk od 1996 roku pełni 
funkcję Przewodniczącego Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów 
RP. Siedzibą Federacji jest Kraków, a biuro FZRGiP RP znajduje się przy ul. Miko-
łajskiej 4, na Małym Rynku w Krakowie. 

We współpracy z Federacją Stowarzyszenie współorganizowało konfe-
rencje, spotkania, kongresy o charakterze ogólnopolskim.

Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Rozwoju Samorządności i Prasy 
Lokalnej, szczególnie w zakresie działalności wydawniczej i programowej. 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Regional-
nych Związków Gmin i Powiatów RP powołało w 1999 r. agendę ds. integracji 
z Unią Europejską, Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, 
które uzyskało status ofi cjalnego przedstawicielstwa Centrum Informacji Euro-
pejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (wczesnej UKIE) w Województwie 
Małopolskim. Działało do końca 2012 roku. Dyrektorem Centrum był dr Maciej 
Korkuć. MRCIE mieściło się przy ul. Mikołajskiej 4, na Małym Rynku w Krakowie.
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W latach 2013 – 2015 r. w tym samym lokalu działał Regionalny Ośrodek 
Debaty Międzynarodowej w Krakowie, prowadzony we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski przez Federację Regionalnych Związ-
ków Gmin i Powiatów RP. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kra-
kowie (RODM) był częścią, funkcjonującej obecnie w 13 największych polskich 
miastach, sieci Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Dyrektorem Federacji 
jest Jan Wieczorkowski.
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K , U , K , A

2 lipca 2019 r.

Uroczyste powitanie dzieci ze Wschodu
PODARUJMY LATO DZIECIOM ZE WSCHODU – KRAKÓW 2019

Jak każdego roku, tradycyjnie już SGiPM organizuje wypoczynek dla dzie-
ci i młodzieży ze Wschodu. We wtorek, 2 lipca, w Sali Obrad RMK odbyło się 
uroczyste powitanie dzieci w Krakowie.

W tym roku już po raz dwudziesty Kraków gości 130 młodych Polaków 
i ich opiekunów z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Bukowiny Rumuńskiej.

PROGRAM

Powitanie uczestników
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Komitetu Honorowego 
Akcji ,,Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu”
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Bp Janusz Mastalski
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Andżelika Borys
Przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
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Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Andrzej Pająk
Senator RP, Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Anna Malinowska
Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka

Akcja „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” została zorganizowana po 
raz 20. przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Dotychczas uczest-
niczyło w niej około 2,3 tys. polskich dzieci ze Wschodu.

Honorowy patronat nad akcją sprawują: Metropolita Krakowski Abp Ma-
rek Jędraszewski, Metropolita Lwowski Abp Mieczysław Mokrzycki, Prezydent 
Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Marszałek Województwa Witold Kozłowski, 
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Bar-
czyk. Projekt jest realizowany przy wsparciu fi nansowym Senatu RP, Samorządu 
Województwa Małopolskiego, Miasta Krakowa oraz sponsorów.

W dniach od 1 do 10 lipca 2019 r., podczas XX edycji Akcji gościliśmy 
w Krakowie grupę 119 dzieci polskich i 15 opiekunów: z Białorusi 44 osoby, 
z Ukrainy 44 osoby, z Rumunii 11 osób, z Rosji 12 osób oraz 23 osoby z Mołda-
wii. W 2019 r. Akcją objęto: Białoruś (Brześć, Oszmiany, Mińsk), Ukrainę (Mo-
ściska, Łanowice, Strzelczyska, Szczerzec), Rosję (Ufa, Orenburg, Jekaterynburg, 
Moskwa, Wody Mineralne), Mołdawię (Jasna Góra), Rumunię. 

Do realizacji zakładanych celów przyczynił się zarówno program zwie-
dzania — obejmujący wiele zabytków ważnych dla Polski, na stale związanych 
z tradycją, kulturą i historią Państwa i Narodu Polskiego, jak i spotkania eduka-
cyjne z samorządowcami, warsztaty i konkursy kierowane do uczestników Akcji. 
Część programu edukacyjnego miała charakter lekcji żywej historii Polski, po-
łączonej z nauką poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami materialnymi. Aby 
zwiększyć znajomość języka polskiego wśród uczestników wszystkie aktywności 
przewidziane w ramach projektu odbywały się w języku polskim (m.in. zwie-
dzanie zabytków Krakowa, wizyty w kinie, warsztaty), dodatkowo codziennie 
w ramach programu edukacyjnego odbywały się warsztaty z języka polskiego. 
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W ramach programu zorganizowano również:
•  zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce;
• warsztaty sportowe;
• warsztaty kulturalne i artystyczne;
•  konkursy poetyckie i polskiej piosenki zakończone występami podczas „Wie-

czoru Polskiego” wszystkich uczestników w dniu 9.07.2019;
•  wycieczka do ZOO;
• dzień sportu;
• gry terenowe i warsztaty;
•  zwiedzanie Starego Miasta i dzielnicy Kazimierz w Krakowie z przewodnikami, 

m.in. Trasy Królewska i Uniwersytecka;
• zwiedzanie Wawelu;
•  wycieczkę śladami św. Jana Pawła II: do Wadowic (Muzeum Dom Rodzinny 
św. Jan Pawła II), Kalwarii Zebrzydowskiej, Centrum „Nie lękajcie się”, Bazyliki 
Bożego Miłosierdzia (Kraków – Łagiewniki).

W ramach programu rekreacyjnego dzieci były w krakowskim kinie (fi lm 
w polskiej wersji językowej) oraz w Parku Wodnym, będącym jednym z najlep-
szych i najnowocześniejszych placów zabaw tego typu w Polsce.

W trakcie projektu zrealizowane zostały wszystkie cele bezpośrednie, czyli:
•  Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzież polskiej z Ukrainy, Rumunii, Mołdawii, 

Białorusi i Rosji na temat Polski, jej kultury i tradycji; 
•  Podniesienie znajomości języka polskiego wśród dzieci i młodzieży uczestni-

czących w Akcji.

Dzięki realizacji projektu osiągnięto następujące efekty:
•  Utrwalanie poczucia polskości wśród polskich dzieci ze Wschodu oraz prze-
łamywanie wzajemnych barier i uprzedzeń; 

•  Podniesienie kompetencji językowych uczestników projektu w zakresie zna-
jomości j. polskiego; 

•  Zainicjowanie aktywnych postaw wśród uczestników Akcji promujących war-
tości demokratyczne w ich krajach zamieszkania; 

•  Utrwalenie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków wśród Polaków żyjących 
na Białorusi, Ukrainie, w Rumunii, Rosji i w Mołdawii; 

• Podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat kultury i tradycji Polski.
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Istotny element programu stanowią codzienne lekcje języka i kultury pol-
skiej. Dodatkowo pobyt w Polsce ma dla dzieci walor rozrywkowy, organizowane 
są dla nich wyjścia do kina oraz Aqua Parku, dla wielu niejednokrotnie pierwszy 
raz w życiu. Organizowane są również liczne konkursy z nagrodami i występy 
artystyczne uczestników. Wszystkie elementy programu realizowane są w języku 
polskim, co pozwala uczestnikom doskonalić znajomość języka w praktyce. Dla 
wielu z dotychczasowych uczestników Akcji niejednokrotnie jest to jedyna okazja 
do odwiedzenia Polski. Dzięki temu, co potwierdzają przeprowadzone po po-
przednich Akcjach ewaluacje, Akcja znacznie wpływa na zainteresowanie Polską 
wśród dzieci i młodzieży polonijnej, dzięki niej rośnie ich chęć do nauki polskiego, 
poznania historii i współczesnej Polski, polskiej kultury i tradycji.

Na stronie www.sgpm.krakow.pl w dziale mul  media dostępny jest re-
portaż fi lmowy z pobytu dzieci.

Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa 
Liczba osób – 150

27 – 29 sierpnia 2019 r.

Spotkanie międzynarodowego zespołu projektowego 
EFFECT4buildings Viljandi and Tartu w Estonia

W spotkaniu z ramienia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski 
uczestniczyli Bartosz Lipszyc oraz Barbara Woś.

PROGRAM:

27.08.2019 poświęcony był wizytom studyjnym oraz spotkaniu zespołu 
realizującego projekt:
•  wizyta studyjna w Rapla High School
•  prezentacja wprowadzająca organizatorów spotkania: State Real Estate, 

Viljandi City Government
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•  warsztaty tematyczne: komunikacja – prowadzenie Marit Ragnarsson – ko-
ordynator projektu (Szwecja); kalkulatory fi nansowe i umowy wiązane – pro-
wadzenie zespół z Lapperanta (Finlandia) oraz Real Estate (Estonia)

•  wizyta studyjna w domu pasywnym, szkole średniej Paala, oraz przedszkolu 
Viljandi

 
28.08.2019 – drugiego dnia spotkania odbyły się warsztaty tematyczne pro-

wadzone przez partnerów projektu połączone z prezentacją studiów przypadku:
•  fi nansowane EE – prowadzenie SGiPM (Polska) połączone z prezentacją stu-

dium przypadku Gate 21 – Kommunekredit (Dania)
•  wspieranie procesów decyzyjnych – prowadzenie SGiPM (Polska) połączo-

ne z prezentacją studium przypadku Lappeenranta model for environmental 
program (Finlandia)

•  ESCO/EPC – prowadzenie Gmina Hedmark (Norwegia) przypadku (1) 
Lappeenranta Lemi and Jyväskylä cases and transla  on of NS (Finlandia); Lap-
peenranta mapping ESCO/EPC and transla  on NS6430 (Finlandia); Vidzeme 
standardized ESCO agreement (Łotwa); Dalarna maintainance performance 
contrac  ng (Szwecja); Gate21 ESCO experiences in Hvidovre case (Dania)

•  umowy wielousługowe – prowadzenie Gate 21 (Dania) połączone z prezen-
tacją studium przypadku Dalarna indoor climate (Szwecja)

•  Leasing energetyczny – prezentacja Dalarna Building Cluster (Szwecja) połą-
czone z prezentacją studium przypadku Lappeentanta (Finlandia)

•  Prosumeryzm – prezentacja Vidzeme Region (Łotwa) ) połączone z prezen-
tacją studium przypadku Lappeentanta (Finlandia) oraz Dalarna (Szwecja)

•  forum dobrych praktyk – prowadzenie Marit Ragnarsson (Szwecja)
•  wizyty studyjne: Estonian Na  onal Museum, Aura Water Park, Fortum dis-

tance cooling sta  on
 
29.08.2019 – dzień dedykowany zarządzaniu projektem – ewaluacji, pla-

nom na kolejne miesiące, możliwościom kontynuacji projektu
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8 – 9 pażdziernika 2019 r.

We współpracy w Redakcją GLOBEnergia

II KONGRES TRENDY ENERGETYCZNE

PROGRAM

Dzień I

Powitanie w imieniu organizatorów
Grzegorz Burek, Redaktor Naczelny GLOBEnergia
Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Wystąpienia inauguracyjne
Transformacja energetyczna – impuls dla nauki i przemysłu
Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego

Wektory zmian: energetyka prosumencka, szansa dla rozwoju przedsiębior-
czości i technologii
Hanna Uhl, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwo Przedsię-
biorczości i Technologii

PANEL I MEGATRENDY W ENERGETYCE I RYNEK ENERGII, PROSUMERYZM
Poruszana tematyka:
Poruszana tematyka: Elektryfi kacja sektorów – kierunki i tendencje ryn-

kowe. Zmiany klimatyczne a zmiany legislacyjne i ich wpływ na przemysł i biz-
nes. Zmiany w technologiach budynkowych OZE – uwarunkowania rynkowe. 
Wsparcie dla producentów i prosumentów – kierunki rozwoju. OZE i efekt ska-
li wpływający na redukcję kosztów wytwarzania energii, prognozy kosztowe 
i cenowe. Protekcjonizm czy globalizacja – przyszłość rynku OZE. Długofalowe 
działania na rzecz dalszego rozwoju energetyki rozproszonej.
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Paneliści

Piotr Woźny – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Dr inż. Marek Miara – ISE Fraunhofer. Andrzej 
Guła – Krakowski Alarm Smogowy. Paweł Lachman – POBE: Prezes Zarządu 
Polska Organizacja Technologii Pomp Ciepła. Bogdan Szymański – POBE: Pre-
zes Zarządu Stowarzyszenie Branży Fotwoltaicznej POLSKA PV

Trendy na rynku cen energii, uprawnienia do emisji CO2 – geneza i wpływ na 
uczestników rynku.
dr Marek Przychodzeń, Prezes Zarządu EIDOS Sp. z o.o.

Kto kreuje trendy energetyczne?
Sebas  an Walerysiak, Prezes Zarządu Viessmann

Rosnące koszty pracy a zmiana w biznesie fotowoltaicznym
Henryk Biały, Prezes Zarządu Corab Sp. z o.o.

Energetyka jutra – termomodernizacja i co dalej? Mój budynek moją elektrow-
nią, ciepłownią i stacją benzynową.
dr inż. Konrad Witczak, Rockwool Polska

PANEL II ENERGETYKA ROZPROSZONA, ELEKTROMOBILNOŚĆ
Poruszana tematyka:
Model Trias Energe  ca – trzy podstawowe zasady w krajowej gospodar-

ce i budownictwie! Technika budynkowa a rozwój mikroinstalacji OZE. Domy 
jednorodzinne w kwes  i gospodarowania energią. 

O kondycji budownictwa w Polsce. Do kiedy królować będą kominy? 
Warunki Techniczne 2021 i ich wpływ na biznes i funkcjonowanie wielu branż. 
Nowe prawo dot. nowych budynków – jak nie sieć ciepłownicza, to pompy 
ciepła! Ustawa o OZE – wpływ znowelizowanych zapisów na energetykę dużą 
i małą oraz oczekiwanie kluczowe zmiany dla branży PV. Rewolucyjne zmia-
ny w podatku VAT dla fotowoltaiki. Elektromobilność i technologie smart dla 
miast i samorządów – szansą, czy zagrożeniem? Ciekawe sposoby na elektro-
mobilność. Czy miasta przygotowane są na technologie smart? Ustawa o cie-
ple z OZE – brakujący, a bardzo potrzebny dokument.
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Paneliści:

dr inż. Konrad Witczak – Rockwool Polska. Paweł Lachman – POBE: 
Prezes Zarządu Polska Organizacja Technologii Pomp Ciepła. Bogdan Szymań-
ski – POBE: Prezes Zarządu Stowarzyszenie Branży Fotwoltaicznej POLSKA PV. 
Maciej Mazur – Dyrektor Zarządzający – Polskie Stowarzyszenie Paliw Alterna-
tywnych/Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych. Janusz Kahl – Członek 
Komitetu Sterującego EASME Unii Europejskiej. Janusz Starościk – Prezes Za-
rządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Grzewczych

Działania fi rm związane z podwyżkami cen energii elektrycznej. 
Czy umowy PPA są szansą na stabilizacje cen energii?
Piotr Rudyszyn, Ekspert Trendów Energetycznych

Konstrukcja umowy PPA. PPA jako alternatywa dla aukcji OZE.
Witold Chmarzyński, radca prawny CCLAW

Dzień II

Zaplanować, przekonać, pokazać wszystkie warianty i zarobić – wyjście z wę-
gla po niemiecku
Piotr Rudyszyn, Ekspert Trendów Energetycznych

PANEL I ENERGIA ELEKTRYCZNA 
– FOTOWOLTAIKA NA DUŻĄ I MAŁĄ SKALĘ

Rynek fotowoltaiczny w Polsce – prognozy. Tendencje rynkowe i technologicz-
ne w fotowoltaice
Bogdan Szymański, SBF POLSKA PV

Koszty wytwarzania energii w instalacjach fotowoltaicznych dla biznesu
Jarosław Trela, PGES

Wysokosprawne moduły PV – czy jakość idzie w parze z innowacjami?
Roberto Murgioni, Jinko Solar Technical Service Manager Europe
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Wirtualne elektrownie – konieczność czy utopia. Jak nowe modele zarządzania 
energią przełożą się na kieszenie właścicieli?
Alfred Karlste  er, SolarEdge

Kodeksy sieciowe (NC RfG) a przyłączanie instalacji OZE do sieci. Transforma-
cja energetyczna przyszłości – czy 24 godziny słońca są możliwe?
dr inż. Maciej Piliński, Fronius

Gwarancje w fotowoltaice
Edyta Witkowska – Grześkiewicz, Bruk Bet Solat

Finansowanie fotowoltaiki dla fi rm – kredyt, czy leasing – porównanie ofert.
Anna Będkowska, GLOBEnergia

Fotowoltaika w Polsce – blaski i cienie praktyki montażu indywidualnych syste-
mów prosumenckich z perspektywy Biegłego Sądowego
dr inż. Jacek Biskupski – SBF POLSKA PV

PANEL II ENERGIA CIEPLNA 2.0 – panel dyskusyjny
Poruszana tematyka:
Zmiany na rynku pomp ciepła – od konsumentów po branżę. Trendy 

w rozwoju pomp ciepła – technika, rynek a regulacje UE. Czynniki chłodnicze 
w pompach ciepła i ich wpływ na zmianę w technologiach i rynku. Źródła nie-
regulowalne. Współpraca branży pomp ciepła z krajowymi ośrodkami badaw-
czymi. Ciepłownie geotermalne w Polsce, współpraca z innymi źródłami OZE.

Paneliści:

dr inż. Marek Miara – ISE Fraunhofer. Łukasz Sajewicz – Viessmann. 
Jakub Koczorowski – Vaillant. Roman Ciońćka – Dimplex. Bogdan Szczepań-
ski – Coch. Jarosław Kotyza – Miękinia. Dr hab. inż. Prof. IGSMiE PAN Beata 
Kępińska – Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

Miejsce: Hotel Matropolo Krakow by Golden Tulip
Liczba osób – 300
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23 października 2019 r.

Konferencja
BEZPIECZNE MIASTO

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski objęło patronat i włączyło 
się w rekrutacje uczestników zorganizowanej przez C&C Partners konferencji, 
której celem była prezentacja współczesnych, nowoczesnych rozwiązań syste-
mów monitoringu miejskiego zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców. 
Podczas konferencji zaprezentowano system monitoringu wizyjnego z inteli-
gentną analizą obrazu efektywnie wspierającego prace operatorów oraz inte-
grację z systemem parkingowym.

PROGRAM

•  Rozpoczęcie Konferencji — przywitanie uczestników
•  System Monitoringu Wizyjnego z inteligentną analizą obrazu
•  Case study — Monitoring wizyjny miasta Zielona Góra — od pomysłu do 

realizacji
•  Przerwa kawowa
•  Parkingi P+R — Case study P+R Poznań
•  Działa monitoring wizyjny na Jasnej Górze – case study
•  Obiad
•  Zwiedzanie Biblioteki Jasnogórskiej na co dzień niedostępnej dla turystów
•  Zakończenie konferencji — pożegnanie gości

Miejsce: Klasztor na Jasnej Górze – Sala Papieska
Liczba osób – 40
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25 listopada 2019 r.

XIX MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SAMORZĄDOWA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W WALCE ZE SMOGIEM

PROGRAM

Otwarcie i prowadzenie
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Wiceprzewodniczacy Sejmiku Województwa Małopolskiego
Realizacja pierwszej w Polsce antysmogowej uchwały Sejmiku Wojewódz-
twa Mało polskiego o zakazie palenia węglem w Krakowie obowiązującej od 
1 września 2019 r.

Bogusław Kośmider
Zastępca Prezydenta Krakowa
Krakowski sposób na smog – doświadczenia i perspektywy
Dr Kazimierz Koprowski
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie
Realizacja rządowych programów w Małopolsce: “Czyste powietrze” i „Mój prąd”

Barbara Żuk
p.o. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Egzekwowanie realizacji Programów Ochrony Powietrza w 182 gminach Wojewódz-
twa Małopolskiego

Grzegorz Burek
Redaktor Naczelny Kwartalnika GLOBEnergia
Nowe trendy w odnawialnych źródłach energii – wnioski z II Kongresu „Trendy 
Energetyczne”

Daniel Wrzoszczyk
Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
Działania 14 wokół krakowskich gmin na rzecz czystego powietrza.



Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 

 20 

Adam Flaga
Prezes Stowarzyszenia „Zielony Pierścień Tarnowa”
Prezentacja projektu relizowanego w 32 gminach na terenie 8 powiatów o wartości 
110 milionów zł ,,Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

Zbigniew Wojas
Wójt Gdowa, Członek Zarządu SGiPM
Realizacja instalacji fotowoltaicznych na przykładzie Gminy Gdów w ramach projek-
tu ,,Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Barbara Łuksik, Bartłomiej Świderek
Prezentacja kalkulatora OZE dla JST oraz narzędzi projektu EFFECT4buildings

Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa
Liczba osób – 100

26 – 28 listopada 2019 r.

Spotkanie międzynarodowego zespołu projektowego 
EFFECT4buildings Ryga, Łotwa

W dniach 26-28.11.2019 w Rydze na Łotwie odbyło się spotkanie ze-
społu projektowego EFFECT4buildings. Organizatorem spotkania był partner 
projektu: Vidzeme Planning Region. W spotkaniu z ramienia Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Małopolski uczestniczyli Bartosz Lipszyc oraz Barbara Woś.

PROGRAM:

26.11.2019
•  spotkanie Komitetu Sterującego – prowadzenie Marit Ragnarsson (Szwecja) 

oraz Liina Luup (Łotwa)
•  wizyta studyjna
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•  informacja na temat programu Interreg Bal  c Sea Region 2014-2020 –prowa-
dzenie Jan Schmidt

•  prezentacja wybranych narzędzi wsparcia EE w budynkach użyteczności pu-
blicznej: (1) ESCO/EPC – prowadzenie Gmina Hedmark, Norwegia; (2) prosu-
meryzm – prowadzenie Vidzeme Planning Region, Łotwa; (3) leasing ekolo-
giczny – prowadzenie Dalarna Building cluster (Szwecja)

 
27.11.2019
•  prezentacja wybranych narzędzi wsparcia EE w budynkach użyteczności pu-

blicznej: (1) umowy wielousługowe – prowadzenie Gate 21 (Dania); (2) fi nan-
sowanie EE – prowadzenie SGiPM (Polska); (3) wspieranie procesów decyzyj-
nych – prowadzenie SGiPM (Polska); (4) kalkulator fi nansowy – prowadzenie 
Region Lapperanta (Finlandia); (5) łączenie inwestycji – prowadzenie Region 
Lapperanta (Finlandia)

•  warsztat poświęcony wydłużeniu czasu na realizację projektu 
•  spotkanie Komitetu Sterującego – prowadzenie Marit Ragnarsson (Szwecja) 

oraz Liina Luup (Łotwa)
•  warsztaty poświęcone komunikacji działań w projekcie – prowadzenie Baiba 

Šelkovska (Łotwa)
•  ewaluacja narzędzi wypracowanych w ramach projektu – Liv Randi Lindseth 

(Norwegia)
•  prezentacja najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie EE – prowa-

dzenie Technopol (Łotwa)
•  wizyta studyjna
 
28.11.2019
•  wytyczne nad opracowaniem strategii dla fi nansowania EE w budynkach uży-

teczności publicznej
•  wytyczne dla opracowania rekomendacji dla polityk publicznych w zakresie EE
•  dyskusja nad działaniami zaplanowanymi na kolejne miesiące w projekcie 

– prowadzenie Marit Ragnarsson (Szwecja) oraz Liina Luup (Łotwa)
•  opracowanie programu szkoleń poświęconych narzędziom wypracowanym 

w ramach projektu
•  prezentacja najnowszych publikacji projektowych – Real Estate (Łotwa)
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12 grudnia 2019 r.

XX Plebiscyt Najpopularniejsi Wójtowie i Burmistrzowie Małopolski

Już po raz dwudziesty nagrody powędrowały do 10 Wójtów i 5 Burmistrzów, 
którzy otrzymali najwięcej głosów od Czytelników Gazety Krakowskiej w jubile-
uszowym dwudziestym Plebiscycie „Najpopularniejsi Wójtowie i Burmistrzowie 
Małopolski” zainicjowanym przez Stowarzyszenie Gmin I Powiatów Małopolski. 
SGiPM od początku jest współorganizatorem Plebiscytu, funduje także „witosowe 
kapelusze” dla Wójtów oraz „honorowe insygnia” dla Burmistrzów.

– Dzisiejszy dzień jest małopolskim świętem samorządowym. W końcu, 
parafrazując słowa z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego burmistrz i wójt potęgą 
są i basta. Plebiscyt „Wójt i Burmistrz Małopolski” był moim pomysłem. Przed laty 
zaproponowałem „Gazecie Krakowskiej”, aby wyróżnić włodarzy miast insygnia-
mi, a wójtów kapeluszami Wincentego Witosa, który był przecież wójtem z Mało-
polski i trzykrotnym premierem Polski. Ten plebiscyt to najlepszy sprawdzian dla 
samorządowców. W ten, bowiem sposób mogą się przekonać, w jaki sposób oce-
niana jest ich praca. Dobry wójt i burmistrz są na wagę złota. Cieszę się, że nasza 
wspólna inicjatywa z roku na rok zdobywa coraz większe uznanie mieszkańców 
– mówił Kazimierz Barczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Małopolski, podczas gali rozdania nagród w plebiscycie Najpopularniejszy Wójt 
i Burmistrz Małopolski 2019, która odbyła się w Hotelu Rubinstein w Krakowie.

– To dla mnie duże wyróżnienie i zaszczyt, gdyż wójtem jestem dopiero 
od roku. Nagroda mobilizuje mnie do dalszej pracy na rzecz mojej społeczności 
– podkreślił Tomasz Gwizdała, gospodarz gminy Jerzmanowice-Przeginia, który 
w kategorii Wójt zdobył najwięcej, aż 1996 głosów.

Wśród burmistrzów największą popularnością cieszył się Artur Kozioł, 
włodarz Wieliczki. – Bez nas nie da się skutecznie zarządzać krajem – podkreślił 
laureat plebiscytu.

Kapelusze Witosowe oraz Honorowe Insygnia wręczyli burmistrzom 
i wójtom Małgorzata Cetera-Bulka, prezes oddziału Polska Press w Krakowie 
(wydawcy naszej gazety), Piotr Rąpalski, zastępca redaktora naczelnego „Ga-
zety Krakowskiej” i Kazimierz Barczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin 
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i Powiatów Małopolski, organizacji, która objęła honorowy patronat nad akcją 
Najpopularniejszy Wójt i Burmistrz Małopolski 2019.

Laureaci w kategorii Najpopularniejszy Wójt Roku Małopolski 2019:
Tomasz Gwizdała, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Marek Jamborski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Mariusz Krys  an, Wójt Gminy Spytkowice (powiat wadowicki)
Antoni Karlak, Wójt Gminy Jabłonka
Leszek Skowron, Wójt Gminy Korzenna
Szymon Łytek, Wójt Gminy Czernichów
Arkadiusz Mikuła, Wójt Gminy Lisia Góra
Marcin Kiwior, Wójt Gminy Skrzyszów
Andrzej Mróz, Wójt Gminy Wierzchosławice
Szymon Duman, Wójt Gminy Stryszów

Laureaci w kategorii Najpopularniejszy Burmistrz Roku Małopolski 2019:
Artur Kozioł, Burmistrz Wieliczki
Jarosław Szlachetka, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
Tomasz Suś, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
Andrzej Saternus, Burmistrz Chełmka
Andrzej Malczewski, Burmistrz Jordanowa

9 stycznia 2020 r.

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Zarząd SGiPM wspólnie z Komisją Rewizyjną podjął uchwałę w sprawie 
wspólnego z Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski uho-
norowania Najlepszych Samorządowców na Gali w 30. rocznicę odrodzenia 
samorządu gminnego w Polsce.

Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce było efektem trzech 
ustaw z 8 marca 1990 r., zainicjowanych ustawą Senatu RP, które powołały do 
życia wspólnoty samorządowe, wyposażone we własną, pochodzącą z wolnych 
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wyborów reprezentację. Pierwsze wybory, na podstawie tych ustaw, przepro-
wadzone zostały 27 maja 1990 r. Były to, bowiem pierwsze w pełni demokra-
tyczne wybory w powojennej historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. 
Wybrani tą drogą reprezentanci stali się pionierami w reformowaniu państwa 
na poziomie lokalnym i budowie społeczeństwa obywatelskiego. 

Przełom w Polsce nastąpił po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II Wiel-
kiego w 1979 r., a jej wynikiem było m.in. powstanie największego obywa-
telskiego, pokojowego ruchu społecznego w dziejach świata – 10-cio miliono-
wej „Solidarności”. Słynna 21 Teza z I Zjazdu „Solidarności” zawierała wręcz 
konstytucyjne zapisy dla przyszłego, odrodzonego samorządu terytorialnego. 
W oparciu o te założenia Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych 
„Solidarności” z siedzibą w Krakowie opracowało w 1981 r. demokratyczną 
ordynacje wyborczą do rad, a w 1989 r. wstępny projekt ustawy o samorządzie 
terytorialnym przekazany do Marszałka Senatu RP.

Jako samorządowcy szczycimy się, że restytucja działającego od XIII w. 
samorządu terytorialnego w Polsce jest uznawana za wzór przemian demokra-
tycznych na skalę europejską i jeden z największych sukcesów  w reformowaniu 
Państwa po 1989 r.

Zarząd SGiPM zorganizuje 26 maja br. w Sali Obrad Rady Stołecznego 
Królewskiego Miasta Krakowa, wspólnie z Forum Wójtów, Burmistrzów i Pre-
zydentów Małopolski, w wigilię rocznicy pierwszych wolnych, demokratycznych 
wyborów GALĘ XXX-LECIA ODRODZENIA SAMORZĄDU GMINNEGO W POLSCE, 
podczas której uhonorujemy Samorządowców XXX-Lecia z historycznej Mało-
polski.

Zarząd i KR SGiPM zdecydowały również o wydaniu specjalnego nume-
ru „WSPÓLNOTY MAŁOPOLSKIEJ” pt. „30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU 
GMINNEGO W MAŁOPOLSCE”
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9 stycznia 2020 r.

XXXII Noworoczne Spotkanie Opłatkowe 
Samorządów Małopolski i Polski

9 stycznia Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja 
Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP zorganizowały XIX Noworoczne 
Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski w Sali Obrad Rady Sto-
łecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Ks. Abp Marek Jędraszewski – Arcybiskup Metropolita Krakowski, udzie-
lił błogosławieństwa, a życzenia złożyli: Kazimierz Barczyk – Przewodniczący 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji, Piotr Ćwik – Wo-
jewoda Małopolski, Jan T. Duda – Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, Bogusław Kośmider – Zastępca Prezydenta Krakowa, Łukasz 
Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Sławomir Pietrzyk – 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, oraz Adrienne Kormendy – Konsul 
Generalna Węgier, Dziekan Korpusu Konsularnego w Krakowie.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli również przedstawiciele Korpusu 
Konsularnego: dr Patrick Slowinski – Konsul Generalnego Stanów Zjedno-
czonych, dr Michael Gross –  Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec, 
Frédéric de Touchet – Konsul Generalny Francji, Sergey Linevich – Konsul 
Generalny Federacji Rosyjskiej, dr Tomas Kasaj – Konsul Generalny Słowacji, 
dr Philipp Charwath – Konsul Generalny Austrii, a także konsulowie honorowi: 
Andrzej Tombińskiego – Konsul Austrii, Agnieszka Kamińska – Konsul Malty,  
Janusz Kahl – Konsul Danii, Szwecji, Finlandii i Islandii, Paweł Włodarczyk – 
Konsul Republiki Chorwacji w Krakowie.

Na spotkanie przybyli także przedstawiciele organizacji samorządu te-
rytorialnego skupionych w Federacji RZGiP RP – Pomorskiego Związku Gmin,  
Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów terytorialnych, Związku Gmin 
Ziemi Kujawskiej, Unii Miasteczek Polskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 
Ziemi Łęczyckiej, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Stowarzy-
szenia Szansa Białej Przemszy, Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-
-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Związku 
Gmin Babiogórskich, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Podczas Spotkania Opłatkowego Kazimierza Barczyk odniósł się do jubi-
leuszu 30-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce:
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Szanowni Państwo, odrodzony samorząd terytorialny obchodzi w tym 
roku 30. urodziny.

Pierwsze wybory w pełni demokratyczne wybory w powojennej historii 
Polski i Europy Środkowo-Wschodniej przeprowadzone zostały 27 maja 1990 r. 
Wybrani tą drogą reprezentanci stali się pionierami w reformowaniu państwa 
na poziomie lokalnym i budowie społeczeństwa obywatelskiego. Dokonaliśmy 
skoku cywilizacyjnego, uciekając od biedy i szarości PRL-u.

Przełom w Polsce nastąpił po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II Wiel-
kiego w 1979 r., a jej wynikiem było m.in. powstanie największego pokojowego 
ruchu społecznego w dziejach świata – 10-cio milionowej „Solidarności”. Słyn-
na 21 Teza z I Zjazdu „Solidarności” zawierała wręcz konstytucyjne zapisy dla 
przyszłego, odrodzonego samorządu terytorialnego: „Samodzielne prawnie, 
organizacyjnie i majątkowo samorządy terytorialne muszą być rzeczywistą re-
prezentacją społeczności lokalnej”. „Organy samorządu terytorialnego muszą 
uzyskać uprawnienia do decydowania o całokształcie spraw lokalnych, w tym 
zakresie mogą podlegać jedynie (...) kontroli przestrzegania prawa. W opar-
ciu o te założenia kierowane przeze mnie Centrum Obywatelskich Inicjatyw 
Ustawodawczych „Solidarności” z siedzibą w Krakowie opracowało w 1981 r. 
demokratyczną ordynacje wyborczą do rad, a w 1989 r. wstępny projekt ustawy 
o samorządzie terytorialnym przekazany do Marszałka Senatu RP.

Jako samorządowcy szczycimy się, że restytucja działającego od XIII w. sa-
morządu terytorialnego w Polsce jest uznawana za wzór przemian demokratycz-
nych na skalę europejską i jeden z największych sukcesów w reformowaniu Pań-
stwa po 1989 r. Nasze miasta i wioski bezdyskusyjnie wypiękniały. Nadal wielkim 
wyzwaniem dla nas jest poprawa jakości życia i zdrowia, walka we wszystkich 
gminach ze smogiem, poprawa infrastruktury, w tym drogowej i kolejowej, po-
konanie zalewającej nas „cywilizacji śmieci” w wyniku konsumpcjonizmu.

Przed Spotkaniem Opłatkowym przedstawiciele władz SGiPM oraz FRZGiP RP 
złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II Wielkiego na Franciszkańskiej 3.

Tradycyjnie podczas uroczystości przewodniczący SGiPM Kazimierz Bar-
czyk ogłosił nazwiska Laureatów Tytułu Małopolanina Roku 2019 – byłych 
Prezydentów Krakowa prof. Andrzeja Gołasia i Józefa Lassotę.

Spotkanie uświetnił Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Zespołu 
Góralskiego HAMERNICY.

Na stronie www.sgpm.krakow.pl w dziale mul  media dostępny jest re-
portaż fi lmowy z uroczystości.
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa
Liczba osób – 200
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9 stycznia 2020 r. 

Tytuły Małopolanin Roku 2019

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski największa regionalna or-
ganizacja samorządów terytorialnych w Polsce uchwałą z dnia 9 stycznia 2020 
r. w 30. rocznicę odrodzenia samorządu gminnego w Polsce – pierwszych wol-
nych, demokratycznych wyborów w Europie Środkowo-Wschodniej nadaje Ty-
tuł Małopolanina Roku 2019

Józefowi Lassocie
Sekretarzowi Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego

NSZZ „Solidarność” Małopolsce, 
więźniowi stanu wojennego,

Prezydentowi Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w latach 1992-1998,
Posłowi na Sejm RP III, VII i VIII kadencji, 

Radnemu Miasta Krakowa w latach 1994-2006,
Radnemu Województwa Małopolskiego w latach 2010-2011,

b. przewodniczącemu Konwentu Prezydentów Największych Miast Polskich

oraz

Prof. Andrzejowi Gołasiowi
współzałożycielowi NSZZ „Solidarność” w Akademii Górniczo-Hutniczej, 

aresztowanemu podczas stanu wojennego,
Prezydentowi Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w latach 1998-2002,

Prezesowi Unii Metropolii Polskich w latach 1999 – 2002,
Senatorowi RP VI Kadencji w latach 2005-2007, 

Prorektorowi AGH w latach 1996-1999,
b. przewodniczącemu Komisji Edukacji i Kultury Rady Europy.
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9 stycznia 2020 r.

Posiedzenie Rady Federacji 
Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wzięli 
udział w posiedzeniu Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów 
RP – największej ogólnopolskiej organizacji samorządu terytorialnego zrzesza-
jącej w 20 regionalnych związkach 1000 gmin powiatów i województw. SGiPM 
jest członkiem FRZGiP RP, a przewodniczącym Federacji jest Kazimierz Barczyk 
– przewodniczący SGiPM. Podczas posiedzenia Rada Federacji podjęła m.in. 
uchwały o przyznaniu Tytułów Człowieka Roku 2019. 

Oldze Tokarczuk
wybitnej polskiej pisarce i poetce, 

Laureatce Nagrody Nobla w dziedzinie literatury
oraz nagrody The Man Booker Interna  onal Prize

w uznaniu zasług
dla promocji polskiej kultury w świecie i rozwoju polskiej literatury

oraz 

Robertowi Lewandowskiemu
jednemu z najlepszych piłkarzy na świecie, 

Kapitanowi Reprezentacji Polski w piłce nożnej,
najlepszemu strzelcowi w historii reprezentacji

w uznaniu zasług
dla promocji Polski za granicą,

kształtowania postawy fair play w sporcie i życiu codziennym

Uroczyste wręczenie Tytułów w Auli Collegium Novum UJ tradycyjnie jest 
połączone w z wręczeniem Tytułów Małopolanin Roku Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Małopolski, z udziałem samorządowców, środowisk nauki i kultury 
Małopolski i Polski.
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22 – 23 stycznia 2020 r.

Organizacja międzynarodowego spotkania 
zespołu projektowego EFFECT4Buildings

 W drugiej połowie stycznia odbyło się w Krakowie spotkanie zespołu 
projektowego EFFECT4Buildings, którego partnerem jest Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolski. W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby reprezentujące 
następujące kraje partnerskie: Szwecja, Finlandia, Norwegia, Łotwa, Estonia 
oraz Dania.

Pierwszy dzień poświęcony był warsztatom i dyskusjom merytorycznym 
nad opracowywanym w ramach projektu zestawem narzędzi wspierających 
zarządzanie efektywnością energetyczną w gminach. 

Wszystkich uczestników powitał przewodniczący SGiPM Kazimierz Bar-
czyk, który przedstawił działania SGiPM Związane z ochroną środowiska oraz 
działania Samorządu Województwa Małopolskiego, szczególnie związane 
z ochroną powietrza. Pracowano nad następującymi narzędziami: kalkulator 
fi nansowy, wsparcie procesów decyzyjnych w zakresie EE, bundling – łączenie 
inwestycji EE w pakiety, dostępne źródła fi nansowania inwestycji z zakresu EE, 
ESCO, leasing ekologiczny, umowy wielousługowe oraz prosumeryzm. SGiPM 
w projekcie odpowiadało za koordynację dwóch narzędzi: wsparcia procesów 
decyzyjnych w zakresie EE oraz dostępnych źródeł fi nansowania inwestycji z za-
kresu EE.

Drugi dzień spotkania poświęcony został prezentacji dobrych praktyk 
z zakresu EE w Małopolsce. W tym celu zorganizowano wizytę studyjną do 
Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH 
w Miękini. 

Miejsce: Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką, Sala Fontany
Liczba osób – 30
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23 stycznia 2020 

WYDANIE SPECJALNE „WSPÓLNOTY MAŁOPOLSKIEJ
„30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE”

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przesłało do Gmin Człon-
kowskich specjalną ofertę publikacji w wydaniu specjalnym Wspólnoty Ma-
łopolskiej swoich osiągnięć w ostatnich 30 latach. W 30. rocznicę odrodzenia 
samorządu terytorialnego w Polsce Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Mało-
polski planuje wydanie specjalnego, jubileuszowego numeru „Wspólnoty 
Małopolskiej” poświęconego w całości tej rocznicy i głównym jej Bohaterom 
– Państwa Gminom i ich Liderom. 

Pragniemy w nim przypomnieć wydarzenia sprzed trzydziestu lat oraz 
przedstawić jak wiele przez ten czas udało się osiągnąć, jak nasza wspólna 
praca zmieniała nasze miasta, miasteczka i wsie.

Zwracamy się do wszystkich Małopolskich Gmin z propozycją bezpłatnej 
publikacji artykułu w „Wspólnoty Małopolskiej” o rozwoju Państwa Gminy 
przez ostatnie 30 lat, po odrodzeniu samorządu terytorialnego. Proponujemy, 
aby Państwa artykuł składał się z dwóch części – „stanu początkowego” z 1990 
r. oraz sytuacji dzisiejszej i opisu drogi, która do niej doprowadziła. 

Aby ułatwić Państwu do zadanie, a jednocześnie usystematyzować 
wszystkie artykuły przygotowaliśmy Ankietę – przewodnik, którą przesyłamy 
w załączeniu. Ankieta – przewodnik ma tylko i wyłącznie charakter pomocniczy 
przy pisaniu artykułu i nie ma konieczności, ani potrzeby jej wypełniania.

Prosimy również o przesłanie 2 zdjęć tego samego miejsca – obiektu 
charakterystycznego dla Państwa Gminy – jednego sprzed 30 lat i jednego 
z czasów obecnych, (aby uzyskać efekt porównawczy prosimy o takie samo 
skadrowanie zdjęcia współczesnego), tak, aby zaprezentować zmiany, które 
zaszły na przestrzeni ostatnich 30 lat.

Ze względów wydawniczych każda Gmina będzie miała do dyspozycji 
2 strony naszego wydawnictwa – prosimy o artykuł nieprzekraczający czterech 
tysięcy znaków oraz zdjęcia w dobrej rozdzielczości nadające się do druku. 

W ramach prac redakcyjnych uzyskaliśmy artykuły i zdjęcia od ok. 100 
samorządów. 
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Dodatkowo zamówiliśmy artykuł naukowy pt. „Rozwój lokalny i regio-
nalny Małopolski – bilans trzech dekad przemian” przygotowany przez zespół 
pod kierownictwem:

Bolesław Domański, prof. dr hab., kierownik Zakładu Rozwoju Regional-
nego w Instytucie Geografi i i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują rozwój i politykę lokalną 
i regionalną, w tym politykę spójności UE, procesy postsocjalistycznej transfor-
macji, restrukturyzację regionów przemysłowych i peryferyjnych, wpływ bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny, delokalizację działalno-
ści gospodarczej, restrukturyzację przemysłu i rewitalizację obszarów miejskich.

Z udziałem:
Jarosław Działek, dr., geograf i socjolog, adiunkt w Zakładzie Rozwoju 

Regionalnego w Instytucie Geografi i i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Autor i współautor monografi i i artykułów naukowych oraz 
raportów badawczych w następujących obszarach: geografi a sztuki i kreatyw-
ności, zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce, rola insty-
tucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego oraz 
zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Łukasz Fiedeń, geograf, doktorant w Zakładzie Rozwoju Regionalnego 
w Instytucie Geografi i i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W swoich badaniach skupia się na przestrzennym zróżnicowaniu mobilności 
i społecznych konsekwencjach słabej dostępności transportu publicznego na 
obszarach wiejskich. W kręgu jego zainteresowań leży również wpływ dużych 
inwestycji drogowych na zmiany użytkowania gruntów oraz jakość życia miesz-
kańców. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Robert Guzik, dr., geograf ekonomiczny pracujący w Zakładzie Rozwoju 
Regionalnego Instytutu Geografi i i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Zajmuje się tematyką rozwoju lokalnego i regionalnego w kontek-
ście uwarunkowań transportowych, dostępności i zrównoważonej mobilności. 

Agnieszka Górniak, analityk polityk publicznych i certyfi kowany me-
nadżer projektów. Menadżer sektora publicznego w obszarze polityki regio-
nalnej. Autorka raportów dla fi rm, organizacji pozarządowych, instytucji rzą-
dowych, a także władz regionalnych i miejskich. Wieloletni pracownik Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, gdzie zarządzała zespołem 
Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Absolwentka Högskolan 
Dalarna w Szwecji, Uniwersytetu Ekonomicznego i Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.
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Krzysztof Gwosdz, dr hab., prof. UJ, Wydział Geografi i i Geologii, Instytut 
Geografi i i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Rozwoju Regionalnego. Zajmuje 
się problemami rozwoju lokalnego i regionalnego, bezpośrednimi inwestycjami 
zagranicznymi, społecznymi i ekonomicznymi problemami miast oraz restruk-
turyzacją regionów tradycyjnego przemysłu. 

Tomasz Kwiatkowski, socjolog, doktorant w Zakładzie Rozwoju Re-
gionalnego w Instytucie Geografi i i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Ewaluator, analityk, konsultant – autor opracowań dla fi rm, 
jednostek samorządu terytorialnego i instytucji rządowych. Współpracownik 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakresie zarządzania 
polityką innowacyjności. W badaniach naukowych zajmuje się tematyką polityk 
klastrowych.

Agnieszka Świgost-Kapocsi, geograf, doktorantka w Zakładzie Rozwoju 
Regionalnego w Instytucie Geografi i i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncertują się na zagadnieniach 
związanych z rozwojem lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet. 
W swoich badaniach porusza również tematykę geografi i miast oraz partycy-
pacji społecznej.

Dodatkowo artykuły nadesłali m.in:
Prof. Jacek Purchla, b. Wiceprezydent Krakowa – 27 maja 1990 roku 

skończył się w Krakowie komunizm!
Marek Szczepanek, Sekretarz Programu TVP Kraków, b. Red. Naczelny 

Wspólnoty Małopolskiej – Wielka Reaktywacja, czyli Podgórze zbudowane na nowo
Zbigniew Bartuś, Dziennik Polski – Było niczyje, jest nasze i zarazem 

wspólne. 

11 lutego 2020 r.

SZKOLENIE SAMORZĄDOWE
w ramach Małopolskiej Akademii Samorządowej

Prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski
Samorządy w walce ze smogiem: koszt różnych wariantów
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Szkolenie poprowadził Prof. Piotr Kleczkowski z Akademii Górniczo-Hut-
niczej im. S. Staszica w Krakowie, który jest autorem ostatnio wydanej książki 
„SMOG W POLSCE. PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE”. Publikacja zawie-
ra szczegółową wiedzę ekspercką o tym problemie i obejmuje szeroki zakres 
tematów, od przepływów powietrza, przez opis zjawisk fi zycznych i chemicz-
nych, sugestywny opis skutków dla zdrowia, po propozycje działań wraz z uza-
sadnieniem ekonomicznym dla administracji samorządowej. 

 
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM
Liczba osób – 30

11 marca 2020 r.

IX Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO
VIII Ogólnopolska Konferencja Samorządowa

TEMAT PRZEWODNI SOSEXPO 2020: 
PAKIET ODPADOWY – PRZYGOTOWANIE POLSKI

Celem organizowanego Forum jest prezentacja najaktualniejszych te-
matów i zagadnień dotyczących gospodarki odpadowej i ochrony środowiska. 
SOSEXPO to również miejsce spotkań przedstawicieli samorządów z producen-
tami, dystrybutorami, a także dostawcami technologii komunalnej z admini-
stracją rządową, organizacjami non-profi t i ekspertami branżowymi.

Forum, co roku podejmuje najbardziej aktualne tematy w branży – tak 
by uczestnicy konferencji mieli możliwość zarówno zapoznania się z najnow-
szymi wytycznymi administracyjnymi i pozyskania wiedzy.

Dodatkowo doskonałą możliwość networkingu i pozyskania nowych kon-
taktów biznesowych stwarza wystawa, na której nowoczesne produkty, ma-
szyny, technologie i innowacyjne rozwiązania do zastosowania w gospodarce 
odpadami prezentują polskie i zagraniczne fi rmy działające bezpośrednio i po-
średnio w branży gospodarki odpadowej.
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Program VIII Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej
GOSPODARKA ODPADAMI – GDZIE JESTEŚMY I CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Powitanie przez organizatorów:
Grażyna Karłowska – Prezes Zarządu Targów Warszawskich
Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin 
i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Wystąpienia wprowadzające:
Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Teraźniejszość i przyszłość gospodarki odpadami w Polsce – Krajowy Plan Go-
spodarki Odpadami 2022 – Analiza przebiegu dotychczasowej realizacji KPGO 
i WPGO – czy potrzebne są korekty Planów?
Małgorzata Zielińska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Andrzej Maciejewski, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Po-
lityki Regionalnej
Dariusz Piontkowski, Przewodniczący Sejmowej Podkomisji stałej ds. monito-
rowania gospodarki odpadami 
Moderator: Michał Niewiadomski – Rzeczpospolita

DYSKUSJA PANELOWA, GŁÓWNE ZAGADNIENIA:
• mapa drogowa dojścia do gospodarki o obiegu zamkniętym 
•  jakich zmian wymaga w Polsce zasada rozszerzonej odpowiedzialności pro-

ducenta i kiedy należy się ich spodziewać? 
•  europejska polityka w zakresie circulareconomy do 2030 r. 
•  recykling odpadów przemysłowych – czy pomoże w zmniejszeniu eksploatacji 

surowców 
• odpady komunalne – w jaki sposób zwiększyć odzysk surowców z odpadów

Zaproszeni paneliści:
Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin 
i Powiatów RP,
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Andrzej Maciejewski, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Po-
lityki Regionalnej
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Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Dariusz Piontkowski, Przewodniczący Podkomisji stałej ds. monitorowania go-
spodarki odpadami, Sejm RP
Piotr Podgórski, Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pra-
codawców Przedsiebiorcy.pl
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Karol Wójcik, Przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Go-
spodarki Odpadami
Małgorzata Zielińska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

SESJA I A MECHANIZMY WSPARCIA W GOSPODARCE ODPADAMI – DOBRE 
PRAKTYKI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA RÓŻNORODNYCH MECHANIZMÓW.

Moderator: 
Wojciech J. Konat – Prezes Zarządu Dekada Inwestycje Sp. z o.o.
GŁÓWNE ZAGADNIENIA:
•  Artur Szymon Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW 

Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi, czy będą zmiany?
Środki publiczne w ramach nowej perspektywy fi nansowej UE 

•  Mariusz Frankowski, p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Pro-
gramów Unijnych Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Wsparcie ze środków Funduszu Norweskiego i EOG – przedstawiciel Polskiej.

•  Aleksandra Rutkowska, Ekspert ds. Funduszy Unijnych BGŻ BNP Paribas
Mechanizmy fi nansowania ekoinnowacji w gospodarce odpadami, jako na-
rzędzia wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020. kredyty unijne 
dla fi rm i Jednostek Samorządu Terytorialnego.

SESJA I B ENERGIA Z ODPADÓW – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA SAMORZĄDÓW. 
ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE

Moderator: 
Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
Zaproszeni paneliści:
• Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
•  dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. nadzw., Wydział Inżynierii Proceso-

wej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
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• Artur Szymon Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW
• mgr inż. Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywca
• Rafał Szkaradziński, Wójt Gminy Szafl ary
• Tomasz Wilczak, Wiceprezes zarządu, PGNIG TERMIKA SA
• Adam Hańderek, Handerek Technologies Sp. z o.o.
•  Norbert Skibiński, Dyrektor ds. rozwoju, VEOLIA Energy Polska 

Czy małe ciepłownie opalane paliwem alternatywnym, mogą być odpowie-
dzią na wyzwania gospodarki ciepłowniczej oraz odpadowej gmin? 

SESJA II GOSPODARKA ODPADAMI – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I ROZWIĄ-
ZANIA WOBEC AKTUALNYCH ZAGROŻEŃ CZĘŚĆ I EFEKTYWNE ZWALCZANIE 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W GOSPODARCE ODPADAMI

Moderator: 
Krzysztof Kawczyński, Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska KIG
Wystąpienie wprowadzające: 
•  Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska

„Rola GIOŚ w egzekwowaniu obowiązujących przepisów w świetle wyników 
kontroli instalacji zagospodarowania odpadów” 

•  Ministerstwo Finansów 
Zwalczanie nieprawidłowości w przywozie odpadów do Polski

•  Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji 
i Pozwoleń Zintegrowanych, Mazowiecki Urząd Marszałkowski
Rola samorządu województwa w minimalizowaniu ryzyk w gospodarce od-
padami 

•  Joanna Leoniewska-Gogola, Dyrektor Operacyjny Obszaru Gospodarki Od-
padami, Atmoterm SA
Audyt gospodarki odpadami – kluczowym krokiem do efektywnego zwalcza-
nia nieprawidłowości w gospodarce odpadami 

•  Marek Olszewski, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP 
Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów w praktyce – opinie samorządów  

• Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK – Wystąpienie
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SESJA III ODPADY PRZEMYSŁOWE – DOBRE PRAKTYKI, ROZWIĄZANIA 
I TECHNOLOGIE

Moderator: 
prof. dr hab. inż. Ireneusz Baic – Dyrektor Oddziału Zamiejscowego Instytutu 
Mechanizacji Rolnictwa i Górnictwa Skalnego w Katowicach
Wystąpienie wprowadzające:
•  Danuta Kukielska, Kierownik Zakładu Górnictwa Skalnego, Instytut Mecha-

nizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych 

•  Michał Jan Cichy – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej 
Produkcji”
Odpady przemysłowe i poużytkowe w obliczu GOZ; rola „ruchu czystszej pro-
dukcji 

•  Kazimierz Poznański, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych 
i Recyklingu
Znaczenie recyklingu odpadów metali dla polskiego przemysłu 

•  Przedstawiciel ANWIL S.A.
Bezodpadowa produkcja w przemyśle chemicznym 

Innowacje i nowe technologie w gospodarce odpadami – prezentacja start-upu.

CZEŚĆ II BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA I MONITORING SKŁADOWISK ORAZ 
MIEJSC TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA ODPADÓW

Moderator: 
Dr inż. Piotr Manczarski – KOIKŚ, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotech-
niki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
Wystąpienie wprowadzające: Bezpieczeństwo mieszkańców i środowiska przy 
zachowaniu efektywności działania instalacji recyklingowych
•  dr inż. Krys  an Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska 

Rola Instytutu Ochrony Środowiska w minimalizowaniu zagrożeń dla środowiska 
• dr Katarzyna Góralczyk, Prezes Fundacji Nauka i Kultura 

GOON o odpadach szkodliwych w społecznościach lokalnych
• przedstawiciel Komendy Głównej Straży Pożarnej

Czy pożary na składowiskach i w miejscach czasowego magazynowania odpa-
dów opakowaniowych są nieuchronne – sposoby zapobiegania 
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• Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy Ministra koordynatora Służb Specjalnych, ABW 
Walka z podpaleniami składowisk odpadów

•  Agnieszka Fiuk, ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Wystąpienie

•  Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie „Polski Recykling”
Wystąpienie

W SOSEXPO, co roku bierze udział ponad 200 osób w tym: wysokiej rangi 
przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk przemysło-
wych i biznesowych, instytucji publicznych, instytutów badawczo-naukowych, 
fi rm odbierającym odpady, organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących, 
stowarzyszeń i izb branżowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości 
a także zakładów gospodarowania odpadami.

WYSTAWA
Na stoiskach usytuowanych w pobliżu sal konferencyjnych swoje nowo-

czesne produkty, maszyny, technologie i innowacyjne rozwiązania do zasto-
sowania w gospodarce odpadami prezentują polskie i zagraniczne fi rmy dzia-
łające bezpośrednio i pośrednio w branży gospodarki odpadowej. Do udziału 
w wystawie zapraszamy fi rmy prezentujące produkty i rozwiązania z następu-
jących obszarów tematycznych.

Miejsce: Warszawa, Sound Garden Hotel 
Liczba osób – 200

11 marca 2020 r.

W związku z IX Konferencją Samorządową podczas IX Międzynarodowe 
Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2020 Stowarzyszenie Gmin I Powiatów 
Małopolski rozesłało referat przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka pt. 
Wnioski Krakowa i Małopolski z pięcioletnich doświadczeń w gospodarce od-
padami.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 
1 lipca 2011 r. zrewolucjonizowała dotychczasowy system gospodarki odpada-
mi komunalnymi m. in. poprzez przejęcie przez gminy „władztwa” nad odpa-
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dami jak i ustanowieniem obowiązku zbiórki odpadów komunalnych w sposób 
selektywny. W oparciu o doświadczenia województwa małopolskiego doko-
nane zostały nowelizacje przedmiotowej ustawy mające na celu usprawnienie 
systemu gospodarowania odpadami. 

Wystąpienie przewodniczącego Barczyka koncentrowało się na najważ-
niejszych zagadnieniach związanych z gospodarką odpadami:

I. CELE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
Celem nadrzędnym jest rozwijanie na terenie Województwa Małopol-

skiego systemu gospodarki odpadami opartego na zapobieganiu powstawania 
odpadów, przygotowywaniu ich do ponownego użytku, recyklingu oraz innych 
metodach odzysku i unieszkodliwiania. 
Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami przyjmuje się następujące 
cele główne w zakresie gospodarki odpadami: 
•  system oparty na gospodarce o obiegu zamkniętym gdzie materiały oraz su-

rowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, 
a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane,

•  przerwanie powiązania między rosnącą ilością odpadów a wzrostem gospo-
darczym oraz położenie nacisku na zapobieganie powstawaniu odpadów i na 
ponowne ich użycie, 

•  intensyfi kacja odzysku, szczególnie recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych, 
papieru i tektury, ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz uzyski-
wania energii zawartej w odpadach zgodnie z wymogami ochrony środowiska, 

•  ograniczenie ilości odpadów unieszkodliwianych na składowiskach odpadów, 
•  ograniczanie zjawiska nielegalnego składowania odpadów

Dotychczas poziomy wskaźników dla naszego województwa były osiąga-
ne, ale w 2018 roku 21 gmin z terenu województwa małopolskiego nie spełni-
ło wymagań poziomu recyklingu (30%): papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła. Również w latach przyszłych istnieje zagrożenie niezrealizowania przez 
gminy wyznaczonych ustawowo celów recyklingowych, które w 2020 r. mają 
osiągnąć poziom 50%. Należy, zatem uważnie obserwować poziom recyklingu 
i w razie potrzeby wszcząć pilne działania, tak by uniknąć wysokich kar pie-
niężnych.
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II.  PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PRZY-
JĘTY UCHWAŁĄ SWM XXXIV/509/17 Z DNIA 27 MARCA 2017 R.

W związku z nierównomiernym rozmieszczeniem instalacji do prze-
twarzania odpadów komunalnych na terenie Województwa Małopolskiego 
i w celu zwiększenia konkurencyjności, podjęto decyzję o zniesieniu regionów 
gospodarki odpadami na terenie Województwa Małopolskiego ustanawiając 
tym samym województwo jednym regionem. 

III.  ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMU-
NALNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Obecnie na terenie Województwa Małopolskiego instalacje do prze-
twarzania odpadów zmieszanych są wystarczające, jednak odnotowuje się 
niedobór instalacji do recyklingu jak i do zagospodarowania frakcji palnej po 
przetworzeniu odpadów komunalnych. 

W chwili obecnej chęć budowy instalacji do termicznego przetwarzania 
odpadów zgłosiło 11 instalacji. Przeważa opinia o potrzebie budowy spalarni 
powstałych po przetworzeniu odpadów komunalnych m.in. w Krakowie, Tar-
nowie, Gorlicach oraz wspólnej dla Podhalu Sądecczyzny. 

Wcześniej na przełomie 2004 i 2005, gdy jako przewodniczący SGiPM 
Kazimierz Barczyk był przedstawicielem samorządów w Komitecie Sterującym 
Funduszu Spójności przy Ministerstwie Środowiska, przy oporze reprezentan-
tów organizacji ekologicznych wpisaliśmy na listę rezerwową budowę krakow-
skiej spalarni, z m.in. z uwagi na przepełnienie wysypiska śmieci pomiędzy 
Krakowem i Wieliczką.

Oddana do użytku w 2016 r. EKOSPALARNIA w Krakowie umożliwia 
przekształcanie 220 tys. ton odpadów komunalnych w ciągu roku. W wyniku 
spalania wyprodukowana zostaje energia elektryczna (około 65 000 MWh), 
i energia cieplna (280 000 MWh). Energia uzyskana w procesie termicznego 
przekształcania jest w znacznej części energią odnawialną, a więc ekologiczną.

IV. PROBLEM ZE WRASTAJĄCYMI CENAMI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH.
Głównymi przyczynami wzrostu cen są:

•  wzrost ilości odbieranych odpadów od mieszkańców,
•  koszty pracy,
•  wzrost cen za transport,
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•  wzrost cen energii,
•  wzrost kosztów zagospodarowania odpadów powstających w MBP („frakcja 

wysokokaloryczna” 2018 -180zł/Mg, 2019 – 350zł/Mg, w 2020 – 530zł/Mg)
•  koszty dostosowania do konkluzji BAT (ang. Best Available Techniques),
•  koszty związane z realizacją nowych przepisów dot. magazynowania, w tym 

monitoring wizyjny, zabezpieczenie roszczeń, wymogi przeciwpożarowe,
•  wzrost tzw. „opłaty marszałkowskiej” – znaczący wzrost cen dla pod-

stawowych frakcji wytwarzanych w MBP przeznaczonych do składowania 
nastąpi w 2020 r. – 270 zł (19 05 99, 19 12 12).

Przedsiębiorcy borykają się z problemem zagospodarowania frak-
cji posortowniczej, która ze względu na swoją wysoką kaloryczność, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, nie może trafi ć na składowisko odpa-
dów. Odpady wysokokaloryczne doskonale nadają się do zagospodarowania 
w energetyce cieplnej, ale niestety obecne otoczenie prawne nie pozwala na 
budowę instalacji do termicznego przetwarzania odpadów dostosowanych do 
potrzeb przedsiębiorców. W związku z tym koszt zagospodarowania pozostało-
ści z sortowania stale rośnie, co nie rokuje obniżeniem cen w najbliższym czasie.

Od 1 stycznia 2020 r. samorządy mają obowiązek egzekwowania 
zbierania bioodpadów w sposób selektywny – to znaczy, że we wszystkich 
gminach mieszkańcy muszą traktować bioodpady, jako osobną, piątą frakcję. 
Dotychczas rocznie składowano około 3 mln ton odpadów kuchennych oraz 
1 milion ton odpadów zielonych. Odpady te często trafi ały, jako zmieszane, do 
wstępnej segregacji w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
(MBP), a produkty przetworzenia odpadów kierowane były na składowiska, 
gdzie powoli ulegały całkowitemu rozłożeniu. Jednakże przy stale rosnącej 
tzw. „opłacie marszałkowskiej” oraz z racji unijnych regulacji (35 % odpadów 
ulegających biodegradacji będzie mogło trafi ć na składowiska) przedsiębior-
stwa będą musiały poszukać efektywniejszych metod radzenia sobie z bio-
odpadami. Odbiór i zagospodarowanie odpadów „bio”, jako osobnej frakcji, 
jest dużym wyzwaniem ekonomicznym dla fi rm odbierających odpady, które 
muszą zainwestować w dodatkowy sprzęt czy pracowników, a także zaopatrzyć 
mieszkańców w kolejny rodzaj pojemników i worki na bioodpady.

Wspomniana wyżej tzw. „opłata marszałkowska” przez ostatnie 4 lata 
wzrosła aż kilkukrotnie. 

W 2014 r. jednostkowa stawka opłaty dla pozostałości z sortowania wy-
nosiła 73,60 zł za 1 tonę, 2019 r. – 170 zł, obecnie to aż 270 zł. Wzrost opłat 
środowiskowych znacząco wpływa na koszty prowadzenia działalności, a co za 
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tym idzie przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
są zmuszeni przenosić część kosztów na osoby korzystające z ich usług, czyli po 
prostu podnosić ceny. Równocześnie należy mieć na uwadze, iż wzrost przedmio-
towej opłaty ma na celu ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowa-
nie. Zgodnie z przyjętym pakietem odpadowym w sprawie gospodarki o obiegu 
zamkniętym do 2035 roku dopuszcza się składowanie maksymalnie 10 % odpa-
dów komunalnych. 

Zmiana systemu opłat za śmieci jest nieunikniona z powodu zmian przepi-
sów krajowych. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do pro-
wadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co spowoduje m.in. wyż-
sze koszty transportu odpadów. W skali Krakowa to ponad 20 mln zł rocznie. 

Gminy samodzielnie ustalają stawki za wywóz śmieci segregowanych 
i niesegregowanych, nie mogą jednak dowolnie narzucać cen. Koszt usługi jest 
oparty o maksymalne stawki wskazane w ustawie o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Samorządy mogą żądać od osób niesegregujących śmieci 
nawet czterokrotnie wyższych opłat niż od mieszkańców, którzy zdecydują się 
na segregację. Warto jednak zaznaczyć, że decyzje gminy są często uzależnione 
od stawek narzucanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem śmieci. 

W wielu regionach usługi odbioru odpadów świadczy tylko jeden pod-
miot, a brak konkurencji często skutkuje niebotycznymi opłatami dla mieszkań-
ców. Taka sytuacja ma miejsce w wielu gminach Małopolski.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami rosną z roku 
na rok. W 2018 r. pochłonęły w Krakowie ponad 197 mln zł, w 2019 – 226 
mln zł, a szacunki na 2020 r. wskazują, że wyniosą one ok. 256 mln zł, czyli 
o około 15 proc. więcej niż w roku poprzednim. Zgodnie z przepisami, system 
gospodarki odpadami musi się samodzielnie fi nansować. Gmina nie może 
z własnego budżetu dopłacać do tego systemu. W związku z tym zapropono-
wano w Krakowie kilka metod obliczania stawek za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi:
•  od osoby:

– wariant I: koszt miesięczny systemu na jedną osobę 29,00 zł
–  wariant II: zabudowa jednorodzinna 36,00 zł od jednej osoby / zabudowa wielo-

rodzinna 27,00 zł od jednej osoby 
•  od ilości zużytej wody: stawka za 1 m3 wody: 8,10 zł
•  od gospodarstwa domowego: zabudowa jednorodzinna 59,00 zł / zabudowa 

wielorodzinna 49,00 zł
•  od powierzchni mieszkalnej.
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V.  REKOMENDACJE ZMIERZAJĄCE DO ODPOWIEDNIEGO ZNOWELIZOWANIA 
PRZEPISÓW PRZEZ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DLA POPRAWY EFEKTYW-
NOŚCI SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI I OGRANICZENIA WZROSTU CEN

W imieniu samorządów skupionych w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów 
Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP reko-
mendujemy podjęcie działań w celu ograniczenia wzrostu cen za odbiór odpa-
dów m.in. poprzez:
•  Zamrożenie tzw. „opłaty marszałkowskiej”, która ustalana jest rozporządze-

niem Rady Ministrów,
•  edukację ekologiczną w zakresie odpowiedniej segregacji odpadów,
•  widoczne i jasne oznakowanie produktów, aby każdy konsument wiedział, do 

jakiego pojemnika wyrzucić dany odpad oraz zastosowanie prostych grafi k 
recyklingowych informujących o możliwości ponownego wykorzystania pro-
duktu,

•  znowelizowanie przez Ministerstwo Klimatu prawa umożliwiającego budowę in-
stalacji do termicznego przetwarzania odpadów wysokokalorycznych o łącznej 
przepustowości dostosowanej do potrzeb rynku odpadów

•  wprowadzenie opakowań zwrotnych i systemu kaucjonowania – „daj butelce 
drugie życie”,

•  rozszerzenie odpowiedzialności producenta.

13 marca 2020 r.

KOMUNIKAT
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI

O ODWOŁANIU WSZYSTKICH PLANOWANYCH SPOTKAŃ, 
KONFERENCJI I SZKOLEŃ

Zgodnie zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi za-
grożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-Cov-2 (koronawirus) 
w imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski informuję Państwa 
o odwołaniu WSZYSTKICH PLANOWANYCH SPOTKAŃ, KONFERENCJI I SZKO-
LEŃ (mi.in. uroczystego zakończenia Konkursu LIDER MAŁOPOLSKI 2019, szko-
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leń w ramach Małopolskiej Akademii Samorządowej, projektu EFFECT4buildings, 
Gali 30-lecia Samorządu Terytorialnego).

Nasza decyzja wypływa z troski o zdrowie uczestników spotkań i mam 
nadzieję, że zrozumieją Państwo nadzwyczajne okoliczności podjęcia tej decyzji.

Jednocześnie apeluje do wszystkich o stosowanie podstawowych zasad 
higieny i ścisłe przestrzeganie wszystkich zaleceń organów Państwa, samo-
rządów, w obecnie w szczególności służb epidemiologicznych. Jeżeli to możli-
we zostańcie Państwo w domach i otoczcie specjalną opieką swoich bliskich, 
zwłaszcza osoby starsze!

W czasie lockdownu i pandemii Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Mało-
polski funkcjonowało i nadal działa w pełni w trybie stacjonarnym (nie w try-
bie zdalnym), przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi 
i zalecaniami GIS i MZ. 

Pracownicy Biura obsługują działania Zarządu, realizują projekty, przy-
gotowują aplikacje o fundusze zewnętrzne, na bieżąco prowadzą działalność 
informacyjną dla jednostek samorządu terytorialnego przesyłając bieżącą 
korespondencję, zaproszenia na szkolenia, seminaria, wypracowane przez 
Zarząd apele, stanowiska, pisma, przyjmują przedstawicieli JST.

15 września w ramach współpracy z Targami w Krakowie SGiPM ro-
zesłało do wszystkich samorządów zaproszenie na ANTYCOVID EXPO – Targi 
Rozwiązań Zwiększających Bezpieczeństwo Sanitarno-Epidemiologiczne, które 
odbędą się w dniach 14-15 października br. w EXPO Kraków.
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P    SG PM 
       
    

SARS-C -2.

12 i 13 marca 2020 r.

Szkolenie
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W GMINIE

PROGRAM:

•  Ogólne zasady budownictwa pasywnego i wysokoenergooszczędnego. 
•  Przykłady realizacyjne budynków pasywnych: hale sportowe, przedszkola, 

baseny.
•  Plan Zarządzania Efektywnością Energetyczną.
•  Sposoby fi nansowania przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu efektywności 

energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszka-
niowym – analiza dostępnych oraz planowanych w najbliższym okresie źródeł 
i mechanizmów fi nansowania.

Miejsce: Kokotów, Sala Szkoleniowa, Klaster Zrównoważona Infrastruktura 

UWAGA: na szkolenie zrekrutowano dwie grupy uczestników, szkolenie 
odwołane z powodu pandemii 2 dni przed realizacją. Szkolenie zrealizowane 
zostało online w czerwcu.
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23 marca 2020

XX KONKURS LIDER MAŁOPOLSKI 2019 –
NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA ROKU W MAŁOPOLSCE

PROGRAM KONFERENCJI

Uroczyste otwarcie Konferencji pod patronatem
Piotra Ćwika, Wojewody Małopolskiego
Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego
Prof. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Krakowa

Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Kapituły Konkursu „Lider Małopolski”

Prezentacja wyróżnionych przedsięwzięć
11.20  prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie 
11.30  prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ds. Collegium Medicum 
Marcin Jędrychowski – Dyrektor Szpitala Uniwersytecki w Krakowie

11.40  Stokłosa Jolanta Maria – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum im św. Łazarza”

11.50 Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
12.00 prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Krakowa

Michał Niezabitowski – Dyrektor Muzeum Krakowa
12.00 Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa

Andrzej Wyrobiec – Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
12.10 Artur Kozioł – Burmistrz Wieliczki

Agata Czarnota-Bajorek – Dyrektor MEDIATEKI – Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wieliczce 

12.20 Igor Klaja – Prezes OTCF SA, właściciel marki 4F 
12.30 Maciej Górny – Prezes Zarządu HYDROSOLAR
12.40 Kazimierz Kozik – Prezes PALETTENWERK Kozik SJ
12.50 Adam Marduła – Prezes Zarządu TATRYSKI

Miejsce: Rektorat Akademii Górniczo-Hutniczej
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W ramach organizacji Gali Finałowej konkursu, przygotowano ozdob-
ne dyplomy dla wyróżnionych przedsięwzięć, wydrukowano i rozesłano za-
proszenia. Po uzgodnieniu z Rektorem AGH Gala z powodu pandemii został 
odwołana – do wszystkich prelegentów i zaproszonych gości rozesłano infor-
mację o konieczności odwołania wydarzeni i przeniesienia na inny termin.

Wyróżnienie specjalne
100-LECIE AKADEMII GÓRNICZO–HUTNICZEJ W KRAKOWIE

Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym, w któ-
rym nauki ścisłe mają bardzo silną reprezentację i stanowią podstawę rozwoju 
maksymalnie szerokiego spektrum nauk stosowanych oraz stopniowo wzrasta-
jącej roli nauk humanistycznych. Nieustannie tworzy nowe kierunki kształcenia 
zgodnie ze światowymi trendami rozwoju, ale jednocześnie zachowuje te kla-
syczne, niezbędne do prawidłowego rozwoju nauki, techniki oraz gospodarki 
w naszym kraju. 

AGH jest czołowa polską uczelnią techniczną o międzynarodowej reno-
mie oraz liderem m.in.: centrów badawczych, centrów rozwoju technologii, la-
boratoriów międzyuczelnianych. Aktualnie AGH prowadzi 62 kierunki, kształcąc 
prawie 30 tys. studentów i plasuje się w czołówce rankingów dla najlepszych 
uczelni technicznych w Polsce i Europie.

Uczelnia realizuje ponad 100 projektów prowadzonych wspólnie z part-
nerami zagranicznymi m.in. w ramach następujących programów: Programy 
Ramowe UE w tym Horyzont 2020, KIC InnoEnergy, KIC RawMaterials, Europej-
ska Agencja Kosmiczna, Fundusz Wyszehradzki, Fundusz Węgla i Stali, EUREKA, 
COST, ERA, Programy współpracy bilateralnej, Erasmus+, Europejski Fundusz 
Społeczny PO WER.

Akademia posiada ponad 250 umów generalnych z zagranicznymi uni-
wersytetami, politechnikami i instytutami badawczymi w Europie, Ameryce 
Północnej i Południowej oraz Azji, dotyczących wielokierunkowych działań 
w zakresie kształcenia i badań naukowych, a także ponad 450 umów z uczel-
niami w ramach programu Erasmus+.

Od roku 2011 r. w Akademii Górniczo Hutniczej działa Centrum Między-
narodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH-UNESCO, które jest pierwszą 
w Polsce jednostką pod auspicjami UNESCO, inspirującą i koordynującą oraz 
wspierającą wymianę i transfer wiedzy i praktyki inżynierskiej oraz kształcenie 
na poziomie uniwersyteckim w dziedzinie nauk technicznych w wymiarze mię-
dzynarodowym, zwłaszcza adresowanym do krajów rozwijających się.
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LIDER MAŁOPOLSKI 2019
Najlepsze przedsięwzięcie w Małopolsce w 2019

1. Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – to najnowocze-

śniejsza i największa placówka medyczna w Polsce i tej części Europy oraz jed-
na z najnowocześniejszych i największych w Europie. Koszt inwestycji wyniósł 
1,2 mld zł, przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego z RPO kwo-
tą 250 mln zł na wyposażenie szpitala. Jest to bardzo ważny dla całej Małopol-
ski, jako szpital kliniczny, leczący najtrudniejsze przypadki.

Na 16 ha powstało 10 budynków medycznych, w których mieści się 925 
łóżek dla chorych, 21 oddziałów klinicznych, 27 specjalistycznych poradni, no-
woczesne laboratoria diagnostyczne oraz zintegrowany blok operacyjny, skła-
dający się z 24 sal, w tym dwie sale hybrydowe i transplantacyjne. 

Nowy Szpital Uniwersytecki znacząco wpłynie na zapewnienie wysokie-
go poziomu ochrony zdrowia dla mieszkańców Krakowa i Małopolski. Jest to 
pierwszy szpital dla dorosłych w prawobrzeżnej części Krakowa, który służy 
200 tys. mieszkańcom Podgórza, ale także ponad stutysięcznemu powiatowi 
wielickiemu oraz gminom sąsiadującym z południowym Krakowem. 

2. Hospicjum św. Łazarza w Krakowie i Akcja „Pola Nadziei”
Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum im. św. Łazarza” powstało 

w 1981 roku, jako pierwsze w Polsce. Jego celem jest niesienie pomocy nie-
uleczalnie chorym, głównie na choroby nowotworowe, będącym w ostatnim 
okresie życia oraz ich rodzinom. Kampania „Pola Nadziei” ma na celu nie tylko 
pomoc fi nansową, ale przede wszystkim ma wymiar społeczny. Ważny jest też 
aspekt informacyjny akcji. We współczesnym świecie na choroby nowotwo-
rowe choruje coraz większa liczba ludzi. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy 
– głównie osób młodych – rośnie w społeczeństwie małopolskim świadomość 
potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy osobom chorym i cierpiącym. 

3. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, którego główna siedziba mieści 

się w Pałacu pod Krzysztofory przy Rynku Głównym, zostało założone w 1899 
roku i w ubiegłym orku obchodziło jubileusz 120-lecia. Obecnie, Muzeum to 
19 czynnych oddziałów – m.in. Barbakan, Wieża Ratuszowa, Rynek Podziem-
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ny, KL Płaszów, Muzeum Nowej Huty, Muzeum Podgórza, Rydlówka – które 
odwiedza rocznie ponad milion gości. Od początku swojego istnienia Muzeum 
dba o kultywowanie lokalnych tradycji, takich jak Lajkonik, bractwo kurko-
we czy szopki krakowskie (od 1946 jest organizatorem konkursu szopek krakow-
skich). Muzeum posiada blisko 92 tysiące muzealiów, z których znaczna część jest 
już zdigitalizowana i udostępniana w Internecie pod adresem www.ct.mhk.pl. 

4. Województwo Małopolskie, „Małopolski Tele-Anioł”, „Małopolska Niania”
„Małopolski Tele-Anioł”. Jest to system teleopieki, którego głównym ce-

lem jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację dzia-
łań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania 
oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komuni-
kacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne 
pozostanie w ich środowisku. W Małopolsce powstało Centrum Teleopieki, 
z którego usług będzie mogło skorzystać 10 000 niesamodzielnych uczestni-
ków projektu. Benefi cjenci projektu otrzymują bezpłatne opaski bezpieczeń-
stwa z kartą SIM, które posiadają przycisk SOS, który w szybki sposób łączy 
użytkownika z ratownikiem medycznym. W ramach projektu, ponad 3 tys. osób 
ma możliwość skorzystania dodatkowo ze specjalnych usług opiekuńczych, któ-
re są świadczone w ich domu.

„Małopolska Niania”. Celem projektu jest stworzenie warunków do 
podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców lub opiekunów dzieci 
w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy, a także 
zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach projektu rodzice otrzymają przez okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy dofi nansowanie do zatrudnienia niani w wysokości maksymalnej 1 
500 zł/mc lub 2 100 zł/mc. Projekt zakłada udział minimum 650 rodziców lub 
opiekunów dzieci do lat 3..

5. Tatry Super Ski 
TatrySuperSki to projekt powstały w 2011 roku, to największy projekt 

branży narciarskiej w Polsce łączący, 17 stacjach narciarskich w dwóch krajach 
– w Polsce i na Słowacji: Podhala, Spisza i Pienin, udostępniających swoje trasy 
w ramach jednego skipassu. Do dyspozycji narciarzy oddane jest 91 zróżnico-
wanych tras narciarskich o łącznej długości ponad 57 km. Na jednym skipasie 
można skorzystać z 84 różnego rodzaju kolei i wyciągów, które umożliwiają 
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przejazd prawie 100 tys. osób na godzinę. W ofercie Tatry Super Ski dostępny 
będzie karnet pakietowy obejmujący zarówno skipass, jak i możliwość skorzy-
stania z atrakcji wodnych kompleksów Terma Bania oraz Aqua Park Zakopane.

6. Firma HYDROSOLAR – Centrum Logistyczno-Magazynowe w Modlniczce
Założona w 1991 roku była jedną z pierwszych fi rm w Polsce, która pro-

mowała nowatorskie rozwiązania w zakresie techniki grzewczej. Z kilkuosobo-
wej małej, rodzinnej fi rmy w ciągu 25 lat przekształciła się w prężną ogólnopol-
ską organizację handlową, zatrudniającą ponad 400. 

W 2019 Firma Hydrosolar wybudowała na terenie Gminy Wielka Wieś 
nowoczesne Centrum Logistyczno-Magazynowe o powierzchni 22.000 m2, 
w którym zatrudnienie znajduje przeszło 150 osób. Firma jest liderem we 
wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań w zakresie techniki grzewczej; wpro-
wadzeniu na rynek nowoczesnych produktów techniki grzewczej, instalacyjnej, 
sanitarnej, klimatyzacji, wentylacji oraz uzdatniania wody. 

7. Miasto Wieliczka – MEDIATEKA
WIELICKA MEDIATEKA jest nowoczesnym centrum mul  medialnym, spo-

łecznym i kulturalnym. Znajduje się tam również siedziba Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, sala widowiskowa i kinowa z bogatą 
ofertą zajęć artystycznych czy edukacyjnych.

Budynek zaprojektowany został z myślą o zmieniającej się funkcji bi-
blioteki, która z miejsca wypożyczania książek staje się centrum społecznym, 
centrum aktywności lokalnej, miejscem spędzania wolnego czasu. Budynek 
Wielickiej Mediateki swoją ciekawą architekturą nawiązuje do znajdującego 
się naprzeciwko historycznego Pałacu Konopków, łącząc tradycję z nowocze-
snością. Wartość inwestycji to ponad 24 mln zł.

 
8. Miasto Tarnów – Arena Jaskółka

Arena Jaskółka Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji to wielofunk-
cyjna hala widowiskowo-sportowa. W obiekcie odbywają się imprezy sporto-
we, kulturalne, religijne oraz koncerty. Jest to domowy obiekt zespołu Grupa 
Azoty SPR Tarnów, grającego w superlidze piłki ręcznej . Hala pomieści 4317 
widzów, dodatkowo 12 miejsc położonych na poziomie areny przeznaczonych 
będzie dla osób niepełnosprawnych. Podczas koncertów na płycie głównej są 
miejsca dla ok. 1000 osób. 
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Mościcka hala przystosowana jest do rozgrywania spotkań futsalu, piłki 
ręcznej, koszykówki i siatkówki w randze rozgrywek krajowych oraz międzyna-
rodowych – są pełnowymiarowe boiska dla każdej z tych dyscyplin. Budowa 
nowoczesnej hali kosztowała blisko 60 mln zł.

9. Pale  enWerk Kozik Spółka Jawna Jordanów – Krzeszowice – Libertów
Pale  enWerk istnieje od 1990 roku i obecnie jest jednym z największych 

producentów palet drewnianych w Europie. Roczna produkcja to 7 milionów 
palet. Produkty są eksportowane do prawie wszystkich krajów w Unii Europej-
skiej. Firma zatrudnia ponad 300 osób i prowadzi swoją działalność w 3 zakła-
dach produkcyjnych: w Sędziszowie (woj. świętokrzyskie), Jordanowie (woj. 
małopolskie) i na Ukrainie. 

Od 2017 roku fi rma rozszerzyła zakres swojej działalności o produkcję 
i wykonawstwo prefabrykowanych domów drewnianych pod marką Hauswerk, 
która jest prowadzona w miejscowości Krzeszowice. Inwestycje poprzedziły 
prace badawczo-rozwojowe dot. opracowanie technologii budownictwa pre-
fabrykowanego na bazie drewna we współpracy z naukowcami i inżynierami 
budownictwa z Politechniki Krakowskiej (Małopolskie Centrum Budownictwa 
Energooszczędnego). 

10. 4F, marka, której właścicielem jest fi rma OTCF SA z siedzibą w Wieliczce 
4F to polska marka odzieży i akcesoriów sportowych, należąca do 

spółki OTCF. Oferuje produkty zarówno do treningu jak i codziennego nosze-
nia. Istnieje od ponad 20 lata dziś 4F jest jedną z największych polskich fi rm 
odzieżowych. Od 2008 współpracuje z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz 
Komitetami Olimpijskimi z innych państw, przygotowując kolekcje na igrzyska 
letnie oraz zimowe. Firma stale współpracuje z wieloma polskimi związkami 
sportowymi. Obecnie jej marka 4F to 174 sklepy własne w Polsce, obecność 
w 33 krajach poprzez rozwiniętą sieć sprzedaży hurtowej i produkty dostępne 
w ponad 300 sklepach mul  brandowych, zatrudniająca niemal 600 osób. Firma 
sprzedaje odzież sportową za blisko 700 mln zł rocznie.

UWAGA: termin realizacji uzależniony od warunków epidemicznych.
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Kwiecień 2020 r.

V Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji 
– czyste powietrze dla Krakowa i Małopolski

UWAGA: termin realizacji uzależniony od warunków epidemicznych.

Przełom kwietnia i maja 2020 r.

Gala Wręczenia Tytułu Małopolanin Roku 2019 
oraz Człowieka Roku 2019

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uchwałą z dnia 9 stycznia 
2020 r. w 30. rocznicę odrodzenia samorządu gminnego w Polsce – pierwszych 
wolnych, demokratycznych wyborów w Europie Środkowo-Wschodniej nadała Ty-
tuł Małopolanina Roku 2019 Józefowi Lassocie oraz Prof. Andrzejowi Gołasiowi.

Rada Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP podjęła 
uchwały o przyznaniu Tytułów Człowieka Roku 2019 Oldze Tokarczuk oraz 
Robertowi Lewandowskiemu.

Uroczyste wręczenie Tytułów w Auli Collegium Novum UJ odbywa się we 
współpracy z Rektorem UJ oraz z udziałem samorządowców, środowisk nauki 
i kultury Małopolski i Polski.

W ramach przygotowań do Gali przygotowano ręcznie pisane na pa-
pierze czerpanym ozdobne Tytuły dla Laureatów. Zaplanowano organizacje 
Gali w tradycyjnie w porozumieniu z Rektorem UJ w Auli Collegium Novum 
UJ. Biuro SGiPM skontaktowało się z Panią Olgą Tokarczuk i agentem Pana 
Roberta Lewandowskiego w celu uzgodnienia dogodnego terminu. Zapadły 
wstępne decyzje o przeniesieniu Gali na jesień, z zastrzeżeniem, że ostateczna 
decyzja będzie związana z sytuacja pandemiczna w kraju.

UWAGA: termin realizacji uzależniony od warunków epidemicznych.
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16 maja – 19 maja 2020 r.

OFICJALNE OBCHODY 100-LECIA URODZIN 
NAJWIĘKSZEGO MAŁOPOLANINA ŚW. JANA PAWŁA II 

– MAŁOPOLANINA WSZECHCZASÓW

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Biurem Po-
dróży KRAKTURS zaprosiło małopolskie samorządy na wyjazd Samorządowy do 
Watykanu na Ofi cjalne Obchody 100-lecia Urodzin św. Jana Pawła II – Małopola-
nina Wszechczasów. W ramach wyjazdu planowany był również Apel Poległych 
i zapalenie zniczy, złożenie kwiatów na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Monte 
Cassino oraz  spotkanie z władzami samorządowymi miasta Cassino. 

UWAGA: Pielgrzymka Narodowa do Włoch została odwołana z uwagi na 
sytuację pandemiczną, Stolica Apostolska odwołała mszę św. z udziałem wier-
nych (Papież Franciszek odprawił mszę w kaplicy świętego Sebas  ana, bez udziału 
wiernych).

Maj 2020 r.

VIII Konferencją Transport i Komunikacja w Małopolsce. 
Szybka Kolej Aglomeracyjna dla 2 milionów mieszkańców 

Krakowa i Małopolski

Tradycyjnie konferencja planowana była we współpracy z Kolejami 
Małopolskimi

UWAGA: termin realizacji uzależniony od warunków epidemicznych.
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26 maja 2020 r.

GALA 30-LECIA ODRODZENIA SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO W POLSCE

Zgodnie z decyzja Zarządu SGiPM w rocznicę pierwszych wolnych, demo-
kratycznych wyborów Stowarzyszenie wspólnie z Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski organizuje GALĘ XXX-LECIA ODRODZENIA SAMORZĄ-
DU GMINNEGO W MAŁOPOLSCE. 

Na Galę planowaliśmy zaprosić wszystkie małopolskie samorządy, przed-
stawicieli mediów, ludzi nauki i gospodarki, parlamentarzystów.

W ramach jubileuszu 30-lecia SGiPM wydaje ponad 400-stronnicowe 
wydanie specjalne Wspólnoty Małopolskiej z zamieszczonymi prezentacjami 
100 gmin i ich przemian przez ostatnie 30 lat.

We wspólnocie zamieszczamy również wyniki ankiety skierowanej do 
wszystkich gmin w ten sposób honorując najdłużej pełniących swoje funkcje 
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów oraz Przewodniczących Rad i Radnych.

Miejsce: Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
UWAGA: termin realizacji przeniesiony na jesień 2020, ale uzależniony od 
warunków epidemicznych.

Maj 2020 r.

Konferencja Samorządowa
Małopolska i Małopolanie w 30-lecie 

samorządu terytorialnego (1990-2020)

Założenia konferencji: Konferencja powinna posłużyć dwóm celom. Z jed-
nej strony ma być próbą dokonania bilansu zmian, jakie zaszły w ostatnich 
30 latach w wybranych dziedzinach społecznych i gospodarczych w związku ze 
zmianami ustrojowymi polegającymi na utworzeniu samorządu terytorialnego. 
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Z drugiej strony powinna przyczynić się do zidentyfi kowania głównych wyzwań 
na przyszłość, zarówno z perspektywy całego województwa jak i poszczegól-
nych wspólnot terytorialnych. Dla generalnego uporządkowania zagadnień 
uzasadnionym jest przedstawienie wybranych zagadnień według podziału: lu-
dzie, instytucje, infrastruktura. W ramach poszczególnych, przedstawionych 
przykładowo zagadnień, winno nastąpić dalsze sprecyzowanie tematów pre-
zentacji. 

A. SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE – DROGA KU NOWOCZESNEJ SA-
MORZĄDNOŚCI

Geneza odrodzonego samorządu gminnego. Historyczne doświadczenia 
ustrojowe i ich przełożenie na praktykę minionego 30-lecia.
1.  Tradycje samorządu terytorialnego doby Autonomii Galicyjskiej i II Rzeczpo-

spolitej a doświadczenia odbudowy samorządu po 1990 roku. 
2.  Koncepcje samorządności terytorialnej w dyskusjach politycznych i ustrojo-

wych przełomu lat 80-tych i 90-tych. Wkład środowisk krakowskiego. 
3.  Przełomowa pierwsza kadencja odrodzonego samorządu terytorialnego.
4.  Pierwsza kampania samorządowa na ternie Krakowa. Wybory z wielką po-

lityką w tle. 
5.  Pierwsze wyzwania. Komunalizacja majątku, uwłaszczenie mieszkań. 
6.  Gmina, jako podstawowa jednostka organizacyjna samorządu. Projekty 

zmian i ich efekty. 
7.  Ewolucja organów gminy na przestrzeni ostatnich 30 lat. Analiza przepisów 

regulujących funkcjonowanie legislatywy i egzekutywy w gminach.
8.  Związki samorządowe w realiach zmian ustrojowych ostatnich 30 –lat. 
9.  Jednostki pomocnicze w procesie tworzenia nowoczesnego i sprawnego sa-

morządu terytorialnego. Doświadczenia gmin Małopolskich. 
10.  Kształt ustrojowy i pozycja gmin polskich na tle samorządów w państwach 

Grupy Wyszehradzkiej. 
11.  Ustrój i kompetencje samorządu gminnego w Polsce na tle europejski –

wzorować się, czy być wzorem?
12.  Powstanie samorządu powiatowego i wojewódzkiego, jako dopełnienie 

wielkiej reformy samorządowej w Polsce.

B. SAMORZĄD TO MY-DYNAMIKA PROCESÓW SPOŁECZNYCH I KULTUROWYCH
1.  Demografi czny obraz Małopolski – bilans lat 1990-2020 i prognozy na przy-

szłość.
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2.  Nasza szkoła. Budowanie systemu oświaty samorządowej. Punkty zwrotne, 
wyzwania i efekty z perspektyw 30-lecia. 

3.  Gospodarka przestrzenna. Rola gminy w procesie budowania nowego ładu 
w otoczeniu rynkowym. Próba oceny sukcesów i porażek. 

4.  Ochrona środowiska, w tym działania na rzecz poprawy stanu powietrza 
i ochrony przed powodzią w obliczu kryzysu klimatycznego i doświadczeń 
wielkich powodzi trzydziestolecia. 

5. Przemiana i rewitalizacja małopolskich miast i wsi. 
6.  Komunikacja społeczna samorządów. Od gazet lokalnych do nowoczesnego PR. 
7.  Rola samorządów w tworzeniu nowoczesnych systemów transportowych. 

SKA, lotnisko, drogi wojewódzkie w Małopolsce.
8.  Krakowski Obszar Metropolitalny, jako forma współpracy stolicy wojewódz-

twa i mniejszych gmin sąsiednich.
9.  Perspektywy rozwoju byłych miast wojewódzkich Tarnowa i Nowego Sącza.
10.  Kraków i Małopolska europejskim centrum turystyki. Turystyka religijna, 

Szlak Architektury Drewnianej.
11.  Infrastruktura a przemiany uczestnictwa w kulturze.
12.  Małopolska – zagłębie kultury ludowej i produktów regionalnych.
13.  Główne przedsięwzięcia regionalne i ich rola w kształtowaniu tożsamości 

kulturowej regionu.
14.  Rola samorządu gminnego w życiu kulturalnym. Przykład samorządowych 

instytucji kultury miasta Krakowa.
15.  Samorząd gminny w systemie ochrony zdrowia. Podsumowanie doświad-

czeń i nakreślenie perspektyw. 

C. POLSKA SAMORZĄDNA DZIŚ I JUTRO – DIAGNOZA GOSPODARCZA I PRO-
GNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ
1.Zarządzanie fi nansami w gminach. Nowe instrumenty: budżet zadaniowy 
i obywatelski – geneza, realizacja, ocena. 
3.Wykorzystanie funduszy unijnych przez samorządy gminne. Możliwości i ogra-
niczenia. Próba oceny perspektyw. 
4. Kluczowe elementy rozwoju gospodarczego Krakowa i Małopolski w per-
spektywie 30-lecia.
4. Przemysły kultury-nowa dynamiczna gałąź gospodarki.
5. Zmiany profi lu gospodarczego małopolskich przedsiębiorstw – przyczyny 
i geografi a zmian.
6. Przemiany na rynku pracy – od bezrobocia po brak rąk do pracy.
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7. Strategia rozwoju województwa, jako element stymulacji rozwoju gmin. 
Efekty dotychczasowych strategii i perspektywy na lata 2020-2030.

UWAGA: termin realizacji uzależniony od warunków epidemicznych.

Maj – sierpień 2020 

XXI edycja akcji „Podarujmy Lato 
Dzieciom ze Wschodu – Kraków 2020”

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przy współpracy z partne-
rami z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rumunii, Rosji, Mołdawii i Litwy, każdego 
roku wyłania grupę dzieci polskich pochodzących z najuboższych rodzin, które 
zostaną zaproszone na wakacyjny pobyt edukacyjny do Krakowa. Celem orga-
nizowanej w roku 2020 już po raz dwudziesty pierwszy Akcji „Podarujmy Lato 
Dzieciom ze Wschodu – Kraków 2020” było przede wszystkim pogłębianie wie-
dzy dzieci i młodzieży polonijnej w wieku 10-14 lat o Polsce oraz doskonalenie 
ich znajomości języka polskiego w praktyce. 

W dniach od 1 do 10 lipca 2020 r. planowaliśmy organizację w Krako-
wie kolonii dla grupy 120 dzieci polskich i 15 opiekunów: z Białorusi 44 osoby, 
z Ukrainy 44 osoby, z Rumunii 11 osób, z Rosji 12 osób oraz 23 osoby z Mołdawii. 

Z powodu pandemii Kancelaria Premiera oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego współfi nansujące corocznie naszą Akcję cał-
kowicie odwołały programy wakacyjnych przyjazdów Polaków ze Wschodu, 
w tym dzieci i młodzieży.

W ostatnich latach nasza Akcje wpierały fi nansowo m.in.: Senat RP, 
Województwo Małopolskie, Prezydent Krakowa.
UWAGA: termin realizacji przeniesiony na 2021 r.
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07 – 11 września 2020 r.

5-dniowy wyjazd studyjny do Austrii (Dolna Austria, Wiedeń) 
i Niemiec (Górna Bawaria).

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, jako partner w projekcie 
pn. „Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca – transfer sprawdzonych 
sposobów na kształtowanie dobrych relacji między mieszkańcami wsi” reali-
zowanym przez Małopolską Izbę Rolniczą, prowadziło nabór uczestników na 
5-dniowy wyjazd studyjny do Austrii (Dolna Austria, Wiedeń) i Niemiec (Górna 
Bawaria). 

Program wyjazdu był skoncentrowany na poszukiwaniu efektywnych 
strategii prowadzących do harmonijnego rozwoju społecznego oraz poprawy 
jakości warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Uczestnicy wy-
jazdu poznają sprawdzone sposoby działania oraz doświadczenia naszych za-
chodnich sąsiadów we wdrażaniu przedsięwzięć zapobiegających konfl iktom 
międzysąsiedzkim, prowadzącym do przyjaznej koegzystencji różnych grup za-
wodowych mieszkających na obszarach wiejskich. W tym celu spotkają się z sa-
morządowcami, przedstawicielami urzędów i instytucji działających na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich. 

Liczba uczestników wyjazdu: 40 osób
Czas trwania wyjazdu: 5 dni

W ramach działań przygotowawczych SGiPM włączyło się w promocję 
projektu oraz rekrutacje uczestników. Już po zamknięciu listy uczestników 
Lider Projektu zdecydował o odwołaniu wyjazdu (na tydzień przez realizacją), 
o czym powiadomiono wszystkich uczestników. 

Planowany, ramowy program wyjazdu studyjnego:

I dzień, poniedziałek 7 września 2020 r.: Kraków – Wiedeń:
•  wyjazd z Krakowa w godzinach porannych;
•  obiad na trasie;
•  przejazd na spotkanie z przedstawicielami Austriackiej Sieci Obszarów Wiej-

skich – omówienie zasad funkcjonowania strategii oraz najważniejszych 
projektów realizowanych przez Sieć, współpraca z lokalnymi samorządami, 
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przybliżenie idei „miejskiego ogrodnictwa” oraz „szkoły w gospodarstwie”;
•  przejazd do miejsca noclegu, zakwaterowanie, kolacja.

II dzień, wtorek 8 września 2020 r.: Wiedeń – Monachium:
•  śniadanie w hotelu;
•  przejazd na spotkanie z przedstawicielami Federalnego Ministerstwa ds. 

Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki, z Departamentu Rolnictwa i Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich, z udziałem przedstawicieli Izby Rolniczej w Austrii 
– omówienie zasad podziału kompetencji i obowiązków w zakresie polityki 
regionalnej w Austrii, działań na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa 
oraz wsparcia gospodarki regionalnej z uwzględnieniem kwes  i społecznych;

•  obiad (w pobliżu miejsca spotkania lub na trasie przejazdu w kierunku Mo-
nachium);

•  przejazd w kierunku Monachium, zakwaterowanie w hotelu, kolacja.

III dzień, środa 9 września 2020 r.: Monachium:
•  śniadanie w hotelu;
•  przejazd na spotkanie w Bawarskiej Akademii Rozwoju Obszarów Wiejskich 

– poznanie misji Akademii i jej działań w zakresie prowadzonych badań na 
temat obszarów wiejskich w celu poprawy warunków życia i pracy na tych 
obszarach;

•  obiad;
•  przejazd na spotkanie do jednej z wiejskich/wiejsko-miejskich gmin zlokalizo-

wanej w pobliżu Monachium, spotkanie z przedstawicielami lokalnych władz 
samorządowych w celu poznania ich doświadczeń we wdrażaniu przedsię-
wzięć, których zamierzeniem jest harmonijny rozwój społeczności oraz po-
prawa jakości warunków życia mieszkańców na obszarach;

•  przejazd do miejsca noclegu, kolacja.

IV dzień, czwartek 10 września 2020 r.: Monachium:
•  śniadanie w hotelu;
•  przejazd na spotkanie w Bawarskim Ministerstwie Rolnictwa z przedstawicie-

lami jednostek (biur, urzędów, stowarzyszeń) działających na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich w Bawarii, którzy przekażą doświadczenia m.in. z zakre-
su wdrażania programów scalania gruntów i odnowy wsi, rozwoju lokalnych 
społeczności, gospodarki przestrzennej, ochrony zasobów i krajobrazu oraz 
współpracy międzygminnej;
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•  obiad; 
•  przejazd na spotkanie do jednej z wiejskich/wiejsko-miejskich gmin zlokalizo-

wanej w pobliżu Monachium, spotkanie z przedstawicielami lokalnych władz 
samorządowych w celu poznania ich doświadczeń we wdrażaniu przedsię-
wzięć, których zamierzeniem jest harmonijny rozwój społeczności oraz popra-
wa jakości warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich (możliwości 
i kompetencje prawno-administracyjne lokalnych władz, znaczenie i zasady 
planowania zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich, przykłady 
rozwiązań integrujących lokalne społeczności, etapy ich wdrażania, zagroże-
nia i skuteczne sposoby przeciwdziałania ewentualnym niepowodzeniom);

•  przejazd do miejsca noclegu, kolacja.

V dzień, piątek 11 września 2020 r.: Monachium – Kraków:
•  śniadanie w hotelu;
•  wyjazd w drogę powrotną do Krakowa;
•  obiad w drodze powrotnej;
•  powrót do Krakowa.

UWAGA: ponowny termin realizacji uzależniony od instytucji fi nansującej 
Program.

Wrzesień 2020 r.

Konferencja „Finanse jednostek samorządu terytorialnego”

UWAGA: termin realizacji przeniesiony na 2021 r.
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ODWOŁANE SZKOLENIA W RAMACH 
MALOPOLSKIEJ AKADEMII SAMORZĄDOWEJ

2 kwietnia 2020 r.

Ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 
po nowelizacjach 

7 maja 2020 r.

Przyznawanie świadczeń opiekuńczych na gruncie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych 

4 czerwca 2020 r.

Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne

12 maja 2020 r.

APEL Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji 
Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Premiera i Rządu 
o wprowadzenie sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki

Pandemia chińskiego koronawirusa COVID-19 niespodziewanie i z im-
petem uderzyła w nasze zdrowie i naszą gospodarkę oraz prawie wszystkie 
państwa na świecie. Dzisiaj mierzymy się z globalnym kryzysem, który łącznie 
z jego dotkliwymi następstwami może potrwać nawet kilka lat.
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W sferze gospodarczej rządy wielu państw uruchamiają różne programy 
wspierania przedsiębiorców, co ma ograniczyć upadek fi rm, recesję i bezrobo-
cie oraz przejmowanie fi rm w czasie załamania gospodarek w wielu państwach. 

Uwzględniając program Tarczy Finansowej oraz ostatnio uruchomionej 
Tarczy Antykryzysowej dedykowanej dla sektora Transportu Drogowego, Sto-
warzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych Związ-
ków Gmin i Powiatów RP – największa w Polsce organizacja samorządów te-
rytorialnych, skupiająca 1.000 gmin, powiatów i województw w 20 związkach, 
apelują do Premiera i Rządu o konieczne wsparcie dla jednej z najbardziej do-
tkniętych kryzysem branż, tj. branży turystycznej.

Turystyka to jeden z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki, 
z dużą perspektywą na dalszy rozwój, który w wyniku pandemii COVID-19 zna-
lazł się na skraju upadku.

(…)

Dlatego konieczne jest uruchomienie ogólnopolskiej Tarczy Antykryzyso-
wej dla branży turystycznej, celem ochrony polskich przedsiębiorców, właści-
cieli infrastruktury, którzy mogą być zmuszeni do zamykania i wyprzedawania 
swojej infrastruktury – bazy noclegowej międzynarodowym instytucjom fi nan-
sowym i zagranicznym korporacjom turystycznym ramach ich długotermino-
wych strategii. Zdecydowana większość fi rm turystycznych w Polsce należy do 
polskich obywateli. Bez pomocy państwa może się okazać, że turyści nie tylko 
w Małopolsce, po ustaniu pandemii, mogliby nie być gośćmi, jak do tej pory, 
w większości polskich pensjonatów, domów wczasowych, aparthoteli, hosteli, 
hoteli, jako że te przejdą w ręce inwestorów zagranicznych. Prawdopodobny 
jest taki scenariusz wydarzeń, że będą jedynie pracować, jako personel w takich 
zagranicznych obiektach, świadcząc usługi.

Komisja Europejska obawiając się podobnych procesów w gospodarce 
państw Unii Europejskiej zaapelowała o ochronę różnych firm przed takim 
przejęciem. W ostatnich dniach m.in. rząd Republiki Federalnej Niemiec podjął 
podobne działania w celu ochrony swoich fi rm.

Chodzi o to, żeby nie doszło do faktycznego wywłaszczania fi rm poprzez 
wykup nieruchomości przez kapitał zagraniczny, co destabilizowałoby długoter-
minową stabilność gospodarki krajowej, regionalnej i rodzinnej. 

(…)
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I.  Apelujemy do Premiera i Rządu o wprowadzenie sektorowej Tarczy Anty-
kryzysowej dla Turystyki poprzez udzielenie niskooprocentowanych poży-
czek 5, 10 i 15-letnich.

II.  Powołanie Polskiego Funduszu Turystyki
III.  Uzupełniające Pożyczki dla operatorów turystycznych i branż powiązanych 

z turystyką (których najczęściej nie objęła Tarcza Finansowa).
IV.  Obniżenie podatku od nieruchomości.
V.  Bony dla Turystyki.

Całość Apelu jest dostępna na stronie SGiPM – www.sgpm.krakow.pl

27 maja 2020r.

Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji 30-leciu Samorządności w Polsce Stowarzyszenie Gmin i Po-
wiatów Małopolski współpracowało z Gazetą Krakowską w przygotowaniu 
16-stronnicowego dodatku specjalnego poświęconego samorządowi teryto-
rialnemu. W ramach publikacji znalazł się m.in. obszerna rozmowa przewod-
niczącego SGiPM Kazimierza Barczyka z Panią Redaktor Magdaleną Domań-
ską-Smoleń:

Link do artykułu: h  ps://gazetakrakowska.pl/30-lat-samorzadu-teryto-
rialnego-kazimierz-barczyk-uczylismy-sie-samorzadnosci-od-podstaw/ar/c15-
14992697

Również z okazji 30-lecia Odrodzenia Samorządu Terytorialnego Stowa-
rzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uczestniczyło w organizowanej przez 
Dziennik Polski – z uwagi na pandemię online – debacie samorządowej. W de-
bacie udział wzięli z udziałem: Małgorzata Małuch – Wójt Sękowej, Wiceprze-
wodnicząca SGiPM, Adam Korta – Starosta Bocheński, Andrzeja Saternus 
– Burmistrz Chełmka, Wiceprzewodniczący SGiPM, Krzysztof Wołos – Wójt 
Wielkiej Wsi, Sekretarz Komisji Rewizyjnej SGiPM i Kazimierz Barczyk – Prze-
wodniczący SGiPM oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopol-
skiego. Debatę prowadził red. Zbigniew Bartuś.
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Relacja z debaty pod linkiem: h  ps://dziennikpolski24.pl/polski-cud-
-dzieki-gospodarnosci-samorzadow-nasze-male-ojczyzny-sa-piekne-i-zamo-
zne-jak-nigdy-co-zrobic-by-kolejne-lata-byly/ar/c3-14991603

oraz
h  ps://www.youtube.com/watch?v=WVDz7kWiBJQ&feature=youtu.be

25 czerwca 2020 r.

Szkolenie online
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W SAMORZĄDACH

– ZASADY, WDROŻENIE, OBSŁUGA

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wspólnie z PFR Towarzy-
stwem Funduszy Inwestycyjnych zorganizowało warsztat online dotyczący Pra-
cowniczych Planów Kapitałowych. Samorządy, zgodnie z aktualnie obowiązują-
cym harmonogramem, będą wdrażać program wiosną przyszłego roku, jednak 
wiele z nich przygotowania rozpoczyna już dziś.

Szkolenie było adresowane do osób odpowiedzialnych za uruchomienie 
PPK w samorządach.

Warsztaty były okazją do tego, aby poznać zasady programu i proces 
wdrożenia, a także zadać pytania na temat praktycznych aspektów uruchomie-
nia i obsługi PPK w samorządach.

Program:
•  Czym są PPK?
•  Kto wpłaca na PPK i ile można zyskać? Kalkulator kosztów pracodawcy 

w związku z fi nansowaniem wpłat i potencjalnych oszczędności dla pracow-
ników, przykładowe zestawienie wpływu wpłat do PPK na wynagrodzenie 
ne  o pracownika

•  Zasady działania PPK 
•  Rola samorządu w organizacji wdrożenia PPK
•  Obowiązki samorządu jako pracodawcy
•  Harmonogram wdrożenia
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•  Jak przygotować się do wdrożenia?
•  Jak inwestowane są środki zgromadzone w PPK?
•  Wsparcie w zakresie obsługi PPK 
•  Sesja pytań i odpowiedzi

Spotkanie poprowadziła: Katarzyna Chmielak, Dyrektor Departamentu 
Operacji i Rozwoju Pracowniczych Planów Kapitałowych, PFR TFI

Liczba uczestników – 30

26 czerwca 2020 r.

Szkolenie online
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W GMINIE

PROGRAM SZKOLENIA

•  Ogólne zasady budownictwa pasywnego i wysokoenergooszczędnego. 
•  Przykłady realizacyjne budynków pasywnych: hale sportowe, przedszkola, 

baseny.
•  Plan Zarządzania Efektywnością Energetyczną.
•  Sposoby fi nansowania przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu efektywności 

energetycznej
 •  w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym – analiza 

dostępnych oraz planowanych w najbliższym okresie źródeł i mechanizmów 
fi nansowania.

Liczba uczestników – 35
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6 sierpnia 2020 r.

Pożegnanie Konsul Generalnej Węgier prof. Adrienne Körmendy 
– Dziekana Korpusu Dyplomatycznego w Krakowie

Prof. Jan Tadeusz Duda Przewodniczący Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego, Wiceprzewodniczący SGiPM oraz Kazimierz Barczyk, Wiceprze-
wodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Przewodniczący SGiPM 
w związku z zakończeniem misji dyplomatycznej w Krakowie przez prof. Adrien-
ne Körmendy przekazali na jej ręce adres, w którym możemy przeczytać m. in.:

Z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że w trakcie swojego poby-
tu w Małopolsce zapisała się Pani w sposób wyjątkowy dla rozwoju wzajem-
nych, pozytywnych relacji pomiędzy naszymi państwami. Trudno przywołać 
w tym krótkim liście wszystkie zasługi i osiągnięcia oraz opisać ogromny wysi-
łek, który przez ostatnie lata włożyła Pani Konsul w budowanie dobrej współ-
pracy między Węgrami a Województwem Małopolskim. (…)

To dzięki Pani zaangażowaniu i determinacji – w geście podziękowania 
za pomoc i solidarność z narodem węgierskim w 1956 roku – w Krakowie, na 
ul. Sławkowskiej 14 odsłonięta została pamiątkowa tablica. 

 Istotną Pani zasługą jest upowszechnianie wiedzy o roli Polski w walce 
z systemem komunistycznym. Zorganizowała Pani szereg wydarzeń kultural-
nych: koncertów, wystaw, sesji naukowych, poświęconych setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 

Ważnym wydarzeniem, którego współorganizatorem w ub. roku był Konsulat 
Generalny Węgier, było pierwsze Polsko–Węgierskie Forum w Starym Sączu, mieście, 
którego patronką jest córka króla Węgier, św. Kinga – „matka” relacji polsko-węgier-
skich trwających blisko 1000 lat. Za to wszystko dziękujemy Pani z głębi serca.

Pragniemy również serdecznie pogratulować Pani Konsul odznaczenia 
Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski 
za wszystkie Pani zasługi dla naszego regionu.

Życzymy Pani dużo zdrowia oraz wielu dalszych sukcesów. Mam nadzie-
ję, że Małopolska zawsze będzie dla Pani drugim domem.

Uroczystość odbyła się w Willi Decjusza; całość dokumentu dostępna na stro-
nie www.sgpm.krakow.pl
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3 września 2020 r.

APEL Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Premiera 
i Rządu o radykalne zwiększenie zatrudnienia o 100% 

w Państwowej Inspekcji Sanitarnej – szczególnie 
w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych

(…) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Re-
gionalnych Związków Gmin i Powiatów RP – największa w Polsce organizacja 
samorządów terytorialnych, skupiająca 1.000 Gmin, powiatów i województw 
w 20 związkach, apelują do Premiera i Rządu o natychmiastowe zwiększenie  
o 100% zatrudniania w Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Powiatowych Sta-
cjach Sanitarno-Epidemiologicznych, w tym w laboratoriach. Zgodnie z przy-
dzielonymi przez ustawy zadaniami w czasie pandemii pracownicy „Sanepidu” 
od marca są skrajnie przemęczeni, pracują na trzy zmiany, również w sobo-
ty i niedziele, nie skorzystali z urlopów, pracownica w Nowym Sączu odbiera 
nawet 500 telefonów dziennie od obywateli, osób zakażonych i instytucji. Już 
przed wybuchem pandemii zakres bieżących zadań wykonywanych dla ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa publicznego przez pracowników Inspekcji Sanitarnej 
był bardzo szeroki. Obecnie w dobie walki z koronawirusem, strachem i oczeki-
waniami mieszkańców, zadanie te są niemożliwe do realizacji przez przemęczo-
nych, słabo opłacanych, lecz pełnych poświęcenia pracowników „Sanepidów”.

Pomimo to mieszkańcy i samorządowcy z całej Polski narzekają, że bar-
dzo trudno godzinami dodzwonić się do PIS.W czasie przewidywanej drugiej 
fali epidemii Państwowa Inspekcja Sanitarna jest współdecydentem w razie ko-
nieczności podjęcia decyzji o zamknięciu każdej jednostki, m.in. spośród 48.000 
szkół i przedszkoli. 

W związku z ogłoszeniem we wrześniu br. przez Pana Premiera reduk-
cji, o 20%, co najmniej kilkudziesięciu tysięcy pracowników sfery budżeto-
wej – zwracamy się o przeniesienie, delegowanie jeszcze we wrześniu br. do 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co najmniej kilku tysięcy doświadczonych 
urzędników do pomocy w czasie pandemii.

(…)

Całość Apelu jest dostępna na stronie SGiPM – www.sgpm.krakow.pl
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15 – 17 września 2020 r.

Spotkanie międzynarodowego zespołu projektowego 
EFFECT4buildings

W dniach 15-17.09.2020 odbyło się spotkanie zespołu projektowego 
EFFECT4buildings. Spotkanie realizowane było w formie on-line, a jego organi-
zatorem Biuro Ochrony Środowiska Regionu Lapperanta (Finlandia).

PROGRAM:

15.09.2020 – spotkania zespołu projektowego, w których z ramienia SGiPM 
uczestniczyły dr Anna Góral and Barbara Woś oraz spotkania Komitetu Sterują-
cego, w którym Stowarzyszenie reprezentował Bartosz Lipszyc. Pierwszy dzień 
poświęcony był relacji na temat postępów w realizacji projektu oraz prezen-
towanych narzędzi wypracowanych w jego ramach, którym poświęcone były 
kolejne seminaria:

•  ESCO/EPC – prezentacja Liv Randi Lindseth (Norwegia)
•  Przekonywanie decydentów – prezentacja Barbary Woś (Polska, SgiPM)
•  Nowe rozwiązania technologiczne w zakresie efektywności energetycznej – 

prezentacja Ragmar Saksing (Estonia)
•  Dobre praktyki: Panele słoneczne w Gminie Gulbene – prezentacja Jānis Ikau-

nieks (Łotwa)
 
16.09.2020 – warsztaty tematyczne poświęcone następującej problematyce:
•  Umowy wielousługowe – prezentacja Mar  n Dam Wied and Signe (Dania)
•  Jak dbać o klimat wewnątrz budynków – prezentacja Hans Ahlin (Dania)
•  Przygotowanie rekomendacji dla polityk publicznych w oparciu o doświad-

czenia projektu – prowadzenie Marit Ragnarsson (Szwecja)
•  Jak komunikować rezultaty projektu? – prowadzenie Liina Luup oraz Baiba 

Selkovska (Łotwa)
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•  Prezentacja projektu nowej strony www podsumowującej rezultaty projektu 
– prezentacja Reet Rehtsalu/Mikk Maivel (Szwecja)

 
17.09.2020 – prezentacja i warsztaty poświęcone promocji rezultatów projektu 
oraz planom na przyszłość:
•  Jak tworzyć przydatne strategie i rekomendacje – prowadzenie Liv Randi 

Lindseth (Norwegia)
•  Spotkanie Komitetu Sterującego – prowadzenie Marit Ragnarsson (Szwecja)
•  Spotkanie Zespołu realizującego projekt – plany na okres 10-12.2020 

– prowadzenie Liina Luup (Łotwa)
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SZKOLENIA W RAMACH 
MAŁOPOLSKIEJ AKADEMII SAMORZĄDOWEJ 

STOWARZYSZENIA GMIN 
I POWIATÓW MAŁOPOLSKI 

Od 2011 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski prowadzi 
dla jednostek samorządu terytorialnego cykl bezpłatnych szkoleń, warsztatów 
i seminariów w ramach Małopolskiej Akademii Samorządowej.

Jakość funkcjonowania samorządu terytorialnego zależy nie tylko i wyłą-
czenie od władz, ale także od kwalifi kacji i przygotowania tysięcy pracowników 
samorządowych. Właśnie głównie z myślą o nich Stowarzyszanie Gmin i Po-
wiatów Małopolski powołało Małopolską Akademie Samorządową – agendę, 
której głównym zadaniem jest realizacja szkoleń dla głównie pracowników sa-
morządowych. 

Zachęcamy naszych Członków do aktywnego uczestnictwa i delegowania 
pracowników na nasze szkolenia – z jednej strony nasi eksperci gwarantują 
najwyższy poziom, a z drugiej są to realne oszczędności dla gminy. Koszt po-
dobnych, jednodniowych szkoleń na rynku to ok. 500 zł od osoby. Delegując 
po jednym pracowniku na szkolenia MAS tylko w I półroczu 2019 r. oszczędzają 
Państwo ok. 5000 zł, przy delegowaniu dwóch pracowników to już 10.000 zł. 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski prowadzi cykl szkoleń dla 
starostów, burmistrzów, wójtów, radnych i pracowników samorządowych. Szko-
lenia obejmują wybrane zagadnienia z przepisów prawa, które bezpośrednio 
dotyczą jednostek samorządu terytorialnego. 

Wszystkie szkolenia są bezpłatne. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo uczestnictwa w szko-
leniach mają zawsze Członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
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12 września 2019

Najnowsze zmiany w ustawie o pomocy społecznej 2019 r. 
– w zakresie ustalania odpłatności za dps, przeprowadzania 

wywiadów środowiskowych i prowadzenia dps, oraz ograniczania 
przyznawania pomocy społecznej

Liczba uczestników – 25

6 lutego 2020

Karta Dużej Rodziny prowadzenie postępowania i wydawanie karty 

Liczba uczestników – 35

11 lutego 2020

Smog w Polsce. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie

Liczba uczestników – 20

20 lutego 2020

Kontrola zarządcza w roku 2020 oraz zmiany planowane nowelizacją 
ustawy o fi nansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej. 

Liczba uczestników – 40
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5 marca 2020

Obowiązek alimentacyjny – realizowany w ustawie 
o pomocy społecznej 

Liczba uczestników – 32

26 czerwca 2020

Efektywność energetyczna w Gminie

Liczba uczestników – 25

Lipiec 2019 – wrzesień 2020

Spotkania online międzynarodowego zespołu 
projektowego EFFECT4buildings

Pracownicy Biura SGiPM biorą udział w regularnych spotkaniach online 
zespołu projektowego. Spotkania orgaznizowane są przy pomocy programu 
Skype. W okresie sprawozdawczym pracownicy Biura SGiPM (Bartosz Lipszyc, 
Anna Góral, Barbara Woś) wzięli udział w 15 spotkaniach online.
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„Wspólnota Małopolska”
pismo Marszałków, Prezydentów, Starostów, 

Burmistrzów, Wójtów, Radnych

SGiPM od 25 lat wydaje „Wspólnotę Małopolską” – bezpłatny, koloro-
wy magazyn, którego odbiorcami są Marszałkowie, Prezydenci, Starostowie, 
Burmistrzowie, Wójtowie, Radni oraz urzędnicy. Czasopism o jest pla  ormą 
wymiany opinii z zakresu funkcjonowania samorządu, gospodarki komunalnej, 
możliwości fi nansowania inwestycji. Bardzo dużo miejsca poświęca się w niej 
miejsca zagadnieniom z zakresu ochrony środowiska, turystyki, współpracy 
międzynarodowej, publikując materiały edukacyjne nawiązujące tematycznie 
do licznych konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Małopolski. 

W 2017 roku SGiPM wydało jubileuszowe ponad 260 stronicowe wy-
danie „Wspólnoty Małopolskiej” pod tytułem „25 lat Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Małopolskich 1991-2016”.

Ostatni numer specjalny „100-lecie Odzyskania Niepodległości RP 
w Małopolsce” w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepod-
ległości poświęcony był w całości temu wydarzeniu. Przypomnieliśmy w nim 
wydarzenia sprzed stu lat, nie tylko te powszechnie znane, opisywane w pod-
ręcznikach historii, lecz te lokalne, często nieznane historykom, a zachowane 
w zbiorowej pamięci miejscowej społeczności.

Zwróciliśmy się do wszystkich Małopolskich Gmin i Powiatów z ankietą 
o przesyłanie informacji – artykułów, jak w konkretnej Gminie lub Powiecie 
przebiegły historyczne wydarzenia z przełomu października i listopada 1918 
roku. Relacje z 44 gmin I powiatów oraz artykuły opublikowaliśmy w specjal-
nym wydaniu „Wspólnoty Małopolskiej” pt. „100-lecie Odzyskania Niepodle-
głości RP w Małopolsce”. Liczącą 200 stron publikację rozesłaliśmy bezpłatnie 
do wszystkich małopolskich samorządów, instytucji publicznych, najważniej-
szych bibliotek i uczelni w całej Polsce.
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Publikacja naukowa

Fenomen turystyki religijnej i pielgrzymkowej 
w Krakowie i Małopolsce

pod redakcją Ewy Bogacz-Wojtanowskiej i Anny Góral

Prezentowana monografi a jest efektem kilkuletniego już zaangażowania 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w promocję turystyki pielgrzym-
kowej i religijnej w Krakowie i Małopolsce, czego najlepszym przykładem są 
corocznie organizowane spotkania przedstawicieli różnych środowisk zainte-
resowanych wzmocnieniem tego sektora turystyki w regionie w ramach Mało-
polskiego Forum Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej, które już po raz szósty 
odbyło się we wrześniu 2018 roku. 

Podobnie jak badania, Światowe Dni Młodzieży, 2016 jako fenomen spo-
łeczny, kulturowy i religijny, zostało zrealizowane przez SGiPM dzięki wspar-
ciu fi nansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu „Obserwatorium Kultury 2016”. Przesłanką do zainteresowania się 
fenomenem turystyki religijnej i pielgrzymek było przekonanie, że bogactwo 
kulturowe i religijne naszego regionu jest jego niezwykłym atutem, wyróżniają-
cym Małopolskę zarówno wśród innych regionów Polski, jak i na arenie między-
narodowej. Kraków wraz z Małopolską jest jednym z najważniejszych regionów 
turystyki religijnej i pielgrzymkowej w Europie, obok San  ago de Compostela, 
Fa  my czy Lourdes.

Dodatkowo Światowe Dni Młodzieży od początku swojego funkcjonowa-
nia były postrzegane przez badaczy nie tylko, jako wydarzenie o charakterze 
stricte religijnym, ale przede wszystkim kulturowym i turystycznym. Nie cho-
dziło wyłącznie o oczywiste zaliczenie sfery religii do kultury, ale również o fakt, 
że uczestnicy ŚDM wykazują nie tylko religijne motywacje udziału w kolejnych 
edycjach spotkań. Równolegle z motywacją podstawową występuje zaintere-
sowanie odległymi w przypadku wielu uczestników krajami (kontynentami), 
ich kulturą, dziedzictwem oraz uwarunkowaniami społecznymi, co w sposób 
naturalny wpływa na rozwój ruchu turystycznego w miejscach, w których or-
ganizowane są kolejne ŚDM.
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Badacze zaangażowani w przygotowanie niniejszej publikacji podjęli się 
refl eksji nad fenomenem turystyki kulturowej i pielgrzymek w Małopolsce, 
osadzając go na tle głównego obecnie nurtu w rozwoju turystyki światowej 
– turystyki kulturowej, postrzeganej, jako „zderzenie kultur”. Badania i płynące 
z nich wnioski, które zostały opisane w niniejszej monografi i, miały w swo-
ich założeniach ukazać, jakie są główne potrzeby, aspiracje i oczekiwania od-
wiedzających, ale i odwiedzanych, aby w ten sposób określić swoiste obszary 
krytyczne, a przez to stworzyć rekomendacje w kontekście rozwoju projektów 
z zakresu turystyki kulturowej w Krakowie i Małopolsce.

Liczącą 200 stron publikację rozesłaliśmy bezpłatnie do wszystkich ma-
łopolskich samorządów, instytucji publicznych, sanktuariów w Małopolsce, 
Uniwersytetu Jana Pawła II, najważniejszych bibliotek i uczelni w całej Polsce.

PORADNIK SAMORZĄDOWY
Jak argumentować i przekonać do energooszczędnych inwestycji?

Spis treści:

1. Co motywuje do inwestowania w efektywność energetyczną 
•  Argumenty za energooszczędnymi inwestycjami dla decydentów
•  Argumenty za inwestycjami energooszczędnymi dla inwestorów i zarządców 

obiektów 
•  Skala oszczędności w zależności od systemu zwiększającego efektywność 

ener getyczną 
•  Argumenty za energooszczędnymi inwestycjami dla użytkowników

2. Potencjał oszczędności energii 
•  Sposoby oszczędzania energii elektrycznej 
•  Sposoby oszczędzania energii cieplnej

3. Dobre i złe praktyki 
•  Pałecznica – dobre miejsce
•  GPP Business Park w Katowicach 
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•  Koncepcja 50/50 
•  Zła praktyka 

4. Błędy 
•  Błędy popełniane przez decydentów na etapie podejmowania decyzji 
•  Błędy popełniane przez inwestorów zarządzających w podejściu do realizacji 

inwestycji 
•  Błędy popełniane przez użytkowników na etapie korzystania z energooszczęd-

nych budynków użyteczności publicznej

5. Narzędzia do skutecznego inwestowania w projekty energooszczędne 
•  Narzędzia dla decydentów 
•  Narzędzia inwestorskie 
•  Narzędzia dla użytkowników 

6. Wymagania dotyczące polityk lokalnych i krajowych

Poradnik samorządowy. Energia w gminie

Spis treści:

Specyfi ka inwestycji samorządowych
Jakość powietrza i jej wpływ na jakość życia i zdrowie
Wymagania prawne i standardy energetyczne budynków i urządzeń
Systemy grzewcze
Fotowoltaika krok po kroku
– przewodnik inwestora samorządowego
Systemy ociepleń i termoizolacja
Elektromobilność
Przykłady systemów fi nansowania
Jak rozmawiać o efektywności energetycznej
z pracownikami i mieszkańcami?
Jak eksploatować budynek efektywny energetycznie? Złote zasady
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www.sgpm.krakow.pl – Strona Internetowa SGiPM

Strona internetowa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski funk-
cjonuje pod adresem www.sgpm.krakow.pl, a jego głównymi celami są:
•  dostarczanie odbiorcom pełnej informacji o Stowarzyszeniu i dokumento-

wanie jego działalności, a tym samym pełniejsze realizowanie statutowych 
celów Stowarzyszenia

•  relacjonowanie, komentowanie i promocja wydarzeń związanych z proble-
matyką samorządową

• pełnienie funkcji użytecznego, elektronicznego archiwum bazodanowego
• promocja historycznej Małopolski
• wspomaganie zarządzania zasobami informacyjnymi  Stowarzyszenia

Na stronie znajduje się opis działalności SGiPM. Portal podzielony jest 
na czytelne działy:
• Stowarzyszenie
• Działalność
• Informacje
• Mul  media

Na stronie można znaleźć relacje oraz zdjęcia z każdej konferencji orga-
nizowanej przez SGiPM oraz prezentacje komputerowe zaprezentowane przez 
zaproszonych gości.

Koordynatorem strony SGiPM jest Stefan Niedźwieński.
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PROJEKTY SG PM

EFFECT4buildings

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w październiku 2017 roku 
przystąpiło do międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt EFFECT-
4buildings. Konsorcjum tworzą partnerzy ze Szwecji, Norwegii, Danii, Łotwy, 
Estonii oraz Finlandii. Członkiem Komitetu Sterującego jest wicedyrektor Biura 
Bartosz Lipszyc, a project managerami: dr Anna Góral i Barbara Woś. Skutecz-
ne narzędzia fi nansowania wdrażania efektywności energetycznej w budyn-
kach. Jest to fl agowy projekt Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. 
Naszym celem jest przede wszystkim jest zwiększenie liczby dostępnych narzę-
dzi do pomiaru efektywności energetycznej rozwiązań technologicznych wdra-
żanych w budynkach publicznych w regionie Małopolski oraz wykorzystania 
tych narzędzi przez samorządy oraz właścicieli i zarządców budynków.

Wdrażanie działań projektowych potrwa od 2017-10-01 do 2020-08-31 
(36 miesięcy). EFFECT4 buildings jest wdrażany w ramach Europejskiej Strategii 
dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), jako jeden z projektów fl agowych w ra-
mach polityk na rzecz Energii i Klimatu. Budżet projektu wynosi 2 637 013 EUR.

Projekt kierowany jest przede wszystkim do właścicieli oraz zarządców 
nieruchomości publicznych, którzy posiadają w opinii zespołu projektowego, 
najszerszą wiedzę na temat możliwości technicznych dla wdrażania nowych 
rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej, a także prowadzą analizy 
opłacalności przygotowywanych inwestycji w zakresie efektywności energe-
tycznej. Często jednak, z powodu barier finansowych nie mają możliwości 
wdrażania tych rozwiązań, mimo ich potencjalnej opłacalności. 

W ramach projektu powstanie katalog narzędzi poświęconych dostęp-
nym mechanizmom fi nansowym, które mogą poprawić rentowność, ułatwić 
fi nansowanie i zmniejszyć ryzyko inwestycji energetycznych w nieruchomo-
ściach publicznych. Wśród narzędzi tych znajdą się m.in. kalkulatory rentow-
ności, pakiety działań, w tym w zakresie optymalizacji wkładu, EPC, umowy 
wielofunkcyjne, tzw. ‘zielone dzierżawy’ i przykładowe modele ekonomiczne 
zarówno dla produkcji, jak i zużycia energii.
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Projekt EFFECT4buildings przewiduje działania w zakresie wzmocnienia 
współpracy właścicieli nieruchomości publicznych z dostawcami rozwiązań 
energetycznych w celu zwiększenia efektywności ich wykorzystania w regio-
nie Morza Bałtyckiego. Narzędzia i metody fi nansowe będą opracowywane 
na podstawie różnych faktycznych doświadczeń partnerów uczestniczących 
w projekcie.

Opracowany w ramach projektu zestaw narzędzi będzie bezpłatnie do-
stępny online. Właściciele nieruchomości publicznych zostaną w ramach pro-
jektu przeszkoleni w zakresie korzystania z tych narzędzi, a także w zakresie 
umiejętności przekonywania decydentów do wdrażania i inwestowania w środ-
ki efektywności energetycznej.

Partnerzy
1. County administra  ve board of Dalarna (Szwecja) LIDER PROJEKTU
Dalarna jest regionem pilotażowym w Szwecji dla wdrażania innowacyjnych 
działań z zakresu efektywności energetycznej w oparciu o silną współpracę 
z sektorem budowalnym. 
2. Environmental offi  ce of Lappeenranta region (Finlandia)
Fiński region Lappeenranta jest znany ze względu na podejmowane działania 
na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej. W re-
gionie działa sieć Green Energy Showroom zrzeszająca małe i średnie przed-
siębiorstwa zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
efektywności energetycznej. 
3. Hedmark county council (Norwegia)
Norweski Region Hedmark jest wiodącym samorządem w zakresie opracowy-
wania I testowania narzędzi do fi nansowania efektywności energetycznej. 
4. Vidzeme planning region (Łotwa)
Samorząd regionalny Vidzeme jest na Łotwie odpowiedzialny między innymi za 
planowanie I koordynację działań z zakresu efektywności energetycznej, a także 
za współpracę pomiędzy 25 samorządami I innymi instytucjami rządowymi. 
5. Gate21 (Dania)
Gate 21 jest organizacją pozarządową, która specjalizuje się we wdrażaniu pro-
jektów współpracy samorządowej w zakresie zielonych energii i wzrostu. Mis-
ją Gate21 jest koordynacja współpracy między samorządami, regionem oraz 
instytucjami otoczenia biznesu w zakresie innowacyjnych rozwiązań na rzecz 
energii I klimatu. 
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6. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski (Polska)
SGiPM jest organizacją pozarządową zrzeszającą małopolskie samorządy. Dz-
iałania stowarzyszenia koncentrują się na wsparciu samorządów w różnych 
obszarach ich funkcjonowania, w tym w zakresie efektywności energetycznej, 
niskiej emisji oraz poprawy klimatu. 
7. Founda  on Tallinn Science Park Tehnopol (Estonia)
Tehnpol jest parkiem naukowo-technologicznym, który zajmuje się rozwijaniem 
nowych technologii oraz rozwojem przedsiębiorczości w Estonii. 
8. State Real Estate Ltd (Estonia)
Spółka publiczna odpowiedzialna za zarządzanie ponad 1 425 budynków uży-
teczności publicznej w Estonii. 
9. Hvidovre Municipality (Dania)
Gmina Hvidovre znajduje się w regionie stołecznym Danii, jest zamieszkała 
przez 52,964 mieszkańców (stan na 1 stycznia 2017). Na terenie gminy znajduje 
się dziewięć szkół podstawowych oraz bibliotek. 
10. Sustainable Building Cluster in Dalarna (Szwecja)
Klaster funkcjonujący jako regionalny inkubator i katalizator dla zrównoważo-
nego budownictwa zrzeszający ponad 100 członków reprezentujących cały sek-
tor budowalny i planistyczny ze Szwecji. 

 

„Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu – Kraków 2019”
– projekt cykliczny

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przy współpracy z partne-
rami z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rumunii, Rosji, Mołdawii i Litwy, każdego 
roku wyłania grupę dzieci polskich pochodzących z najuboższych rodzin, które 
zostaną zaproszone na wakacyjny pobyt edukacyjny do Krakowa. 

Istotny element programu stanowią codzienne lekcje języka i kultury 
polskiej. Dodatkowo pobyt w Polsce ma dla dzieci walor rozrywkowy, organi-
zowane są dla nich wyjścia do kina oraz Aqua Parku, dla wielu niejednokrotnie 
pierwszy raz w życiu. Organizowane są również liczne konkursy z nagrodami 
i występy artystyczne uczestników. Wszystkie elementy programu realizowa-
ne są w języku polskim, co pozwala uczestnikom doskonalić znajomość języka 
w praktyce. Dla wielu z dotychczasowych uczestników Akcji niejednokrotnie 
jest to jedyna okazja do odwiedzenia Polski. Dzięki temu, co potwierdzają prze-
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prowadzone po poprzednich Akcjach ewaluacje, Akcja znacznie wpływa na za-
interesowanie Polską wśród dzieci i młodzieży polonijnej, dzięki niej rośnie 
ich chęć do nauki polskiego, poznania historii i współczesnej Polski, polskiej 
kultury i tradycji.

„Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca 
– transfer sprawdzonych sposobów na kształtowanie 

dobrych relacji między mieszkańcami wsi”

Projekt realizowany we współpracy z Małopolska Izbą Rolniczą, którego 
celem była organizacja 5-dniowego wyjazdu studyjnego, do Austrii i Niemiec, 
dla czterdziestu osób z Małopolski – przedstawicieli: wiejskich i miejsko-wiej-
skich samorządów gminnych; lokalnych grup działania (LGD); samorządu rol-
niczego, w tym doradców rolnych; przedstawicieli organizacji zrzeszającej do-
radców rolnych (MSDR); oraz naukowców, przedstawicieli rady naukowej i/lub 
członków IROW. Program wyjazdu będzie skoncentrowany na poszukiwaniu 
efektywnych strategii prowadzących do harmonijnego rozwoju społecznego 
oraz poprawy jakości warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich. 
Uczestnicy wyjazdu poznają sprawdzone sposoby działania oraz doświadcze-
nia naszych zachodnich sąsiadów we wdrażaniu przedsięwzięć zapobiegają-
cych konfl iktom międzysąsiedzkim, prowadzącym do przyjaznej koegzystencji 
różnych grup zawodowych mieszkających na obszarach wiejskich. W tym celu 
spotkają się z samorządowcami, przedstawicielami urzędów i instytucji działa-
jących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Wiesław Misztal

Dyrektor Biura SGiPM

Kazimierz Barczyk

Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
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Najważniejsze działania podejmowane
przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 

od 1991 r.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest jedną z najstarszych, 
największych i najaktywniejszych regionalnych organizacji samorządowych 
w Polsce, które przez dekadę, do powołania samorządowego województwa peł-
niło zastępczo funkcję „Samorządowego Regionu Małopolskiego”, jako oddolnie 
zorganizowany prototyp obecnego Samorządu Województwa Małopolskiego.

Celem Stowarzyszenia jest nadal rozwijanie i umacnianie kulturalnych 
i gospodarczych więzi oraz współpracy wśród mieszkańców i instytucji regionu, 
a także promocja Małopolski w kraju i zagranicą. Od prawie 30 lat Stowarzysze-
nie organizuje współpracę, samorządów gminnych, a od 20 lat powiatowych 
i samorządu Województwa Małopolskiego, a także reprezentuje wobec rządu 
i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwes  ach.

30-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce to rów nież czas 
na podsumowanie działalności Stowarzyszenia Gmini Powiatów Małopol-
ski, które w przyszłym roku także będzie obchodziło 30. rocznicę swojego 
powstania. Ten okres , to to czas wypełniony setkami inicjatyw i pomysłów, 
realizowanych nie tylko w Małopolsce, ale często w wymiarze ogólnopolskim 
we współpracy z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, która 
swoją siedzibę ma również w Krakowie. Lata realizacji konkretnych projektów, 
wywołanych zmieniającymi się okolicznościami, a jednocześnie liczne przedsię-
wzięcia systemowe, tworzące w długiej perspektywie swoistą wartość dodaną. 
Istotą jest kontynuacja dobrych praktyk i angażowanie coraz to nowych osób 
wzbogacających pierwotne założenia. Promocja integracji europejskiej, dzie-
siątki szkoleń i konferencji pomagających samorządom w absorbcji funduszy 
UE, wieloletnie starania o stworzenie w Krakowie Muzeum Armii Krajowej, 
zabiegi o skuteczne zwalczanie smogu i poprawę efektywności energetycznej 
w gminach, wspieranie rozwoju turystyki pielgrzymkowej czy wreszcie Akcja 
Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu są przedsięwzięciami, które w bardzo 
różnych dziedzinach kreują tożsamość Stowarzyszenia. Pokazują, że nie jest 
jedynie organizacją lobbingu na rzecz Polski samorządowej i rozwoju regionu. 
Budują wizerunek organizacji realnie zaangażowanej w pomoc i zmiany 
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na rzecz obywateli. Podsumowując te kilkadziesiąt lat trzeba dostrzegać 
zarówno to, co jest specyficzne dla organizacji broniącej interesów lokalnych 
i regionalnych wspólnot samorządowych, lecz również i to, co jest bardzo 
wymiernym, skonkretyzowanym efektem stowarzyszeniowej pracy.

Stowarzyszenie współuczestniczyło w przygotowaniu podstaw praw-
nych reformy powiatowej i wojewódzkiej z 1998 r. W 1997 SGiPM zorganizo-
wało I Kongresowi Samorządów Terytorialnych oraz międzynarodową Konfe-
rencję „Współpraca samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej”, 
podczas której przyjęto stanowisko, które wyraźnie defi niowało oczekiwania 
polskich środowisk samorządowych: „Nowe uwarunkowania polityczne w Eu-
ropie ukierunkowują nasze narody na drogę zbliżenia politycznego i gospodar-
czego i lepszego siebie zrozumienia, wzajemnego siebie wspierania, zwłaszcza 
na arenie europejskiej. Scena europejska to nasze wspólne dążenie do Unii 
Europejskiej oraz Układu Obronnego NATO. Integracja z Unią Europejską jest 
dla naszych państw celem strategicznym”.

Przez 29 lat Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zorganizo-
wało ponad 600 bezpłatnych dla samorządów konferencji, seminariów, szko-
leń poświęconych rozwojowi regionalnemu oraz wraz z partnerami wydało 
ponad 150 publikacji: 60 wydawnictw książkowych (poradników szkolenio-
wych, informatorów, albumów), 60 wydań Wspólnoty Małopolskiej oraz 
informatory o samorządach członkowskich i wydawnictwa podsumowujące 
zrealizowane projekty. 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski nieprzerwanie od 1995 r. 
jest organizatorem wyróżnienia „Małopolanin Roku”, a od 1999 r. wspólnie 
z „Gazetą Krakowską” Plebiscytu na Najpopularniejszego Wójta Małopolski, 
Najpopularniejszego Burmistrza Małopolski. W 2001 r. rozpoczęliśmy ple-
biscyt „Lider Małopolski – Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce”, 
w którym corocznie honorujemy przedsięwzięcia, które pełnią rolę „lokomo-
tyw” w naszym regionie. Wyróżniamy zarówno inwestycje w infrastrukturze, 
przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, edukacji, 
tożsamości, jakości życia mieszkańców, jak również rozwijające się fi rmy z Ma-
łopolski, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy.

Od początku swej działalności Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma-
łopolski usilnie zabiega o aktywne działania na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego. Wyrazem tego są m.in. konferencje: „Kraków miastem czystym 
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ekologicznie” (1991) z udziałem Ministra Ochrony Środowiska Macieja Nowic-
kiego, a także „Czyste powietrze dla Krakowa, Małopolski i Śląska” (2001) r., 
„Gospodarka cieplna w gminie – ochrona powietrza w Małopolsce” (2011), 
„Ochrona powietrza w Krakowie i Małopolsce. Walka ze smogiem. Rozwój sie-
ci ciepłowniczych” (2013), „I i II Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji” (2015, 
2017), I i II Kongres „Trendy energetyczne” (2018 i 2019).

Od ponad 10 lat Stowarzyszenie aktywnie zabiega o budowę Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej dla dwóch milionów mieszkańców Krakowa i Małopol-
ski. 19 października 2010 zorganizowaliśmy konferencję „Jak pokonać korki 
w Krakowie. Zintegrowany System Komunikacji w Krakowskim Obszarze Me-
tropolitalnym. Szybka Kolej Miejska. Metro lub premetro w Krakowie”, zakoń-
czoną opracowaniem przez SGiPM stanowiska, w którym wzywaliśmy władze 
Krakowa i Województwa Małopolskiego o podjęcie pilnych działań dla budo-
wy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Do roku 2020 Stowarzyszenie Gmin i Po-
wiatów Małopolski aby wspierać i promować budowę SKA zorganizowało 
już na ten temat 6 konferencji z udziałem ekspertów m.in. z Politechniki Kra-
kowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej, PKP PLK. 

Już w 2013 roku zwróciliśmy się do Marszałka Województwa Małopol-
skiego o wpisanie do Kontraktu Terytorialnego budowy za 1,7 mld złotych 
dodatkowej pary torów w Krakowie, koniecznej dla powstania nowoczesnej 
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej z głównym węzłem w Krakowie. Obecnie kosz-
tem 1 miliarda złotych trwa budowa dodatkowej pary torów w Krakowie od 
Dworca Głównego przez Płaszów, Bieżanów, Rudzice, dla umożliwienia roz-
woju i udrożnienia (zajętej w 96%) przepustowości trzech linii SKA na terenie 
miasta. Ten ogromny projekt przyczyni się do podniesienia poziomu życia życie 
mieszkańców metropolii krakowskiej. Według prognoz, w ciągu dekady liczba 
pasażerów SKA zwiększy się co najmniej z 6 do 18 milionów.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w grudniu 2012 r. publicz-
nie apelowało do Rządu o podjęcie pilnych działań dla uratowania planów 
i rozpoczęcia budowy nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Proko-
cimiu z tysiącem łóżek. Następnie, na wniosek SGiPM analogiczną rezolucję 
przyjął Sejmik Województwa Małopolskiego. Dzięki wsparciu Rządu, który 
wówczas ponownie potwierdził przyznaną kilka lat wcześniej dotację celową 
w wysokości 800 milionów złotych na budowę nowej siedziby Szpitala Uniwer-
syteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Jako przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
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twa Małopolskiego i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz 
Barczyk wystąpił z skutecznym wnioskiem o przekazanie z RPO brakujących 
250 mln zł dla Szpitala. Opracował też projekt uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego. Następnie w 2018 r. XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzy-
szenia Gmin i Powiatów Małopolski ponownie apelowało do Premiera i Rządu 
o udzielenie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu pomocy w kwocie 167 mln zł na 
dokończenie i wyposażenie nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Kra-
kowie-Prokocimiu.  

Dzięki tym spójnym działaniom rządu i samorządu wojewódzkiego 
oraz wsparciu samorządów Małopolski na powstał największy obecnie wy-
budowany szpital w Polsce i Europie - 925 łóżek, w tym 24 w szpitalnym od-
dziale ratunkowym, 24 sale operacyjne (w tym dwie sale hybrydowe oraz dwie 
dostosowane do instalacji telemanipulatorów chirurgicznych), 27 poradni spe-
cjalistycznych, 1265 miejsc parkingowych i lądowisko dla helikoptera.

W czasie pandemii koronawirusa Szpital Uniwersytecki pełnił funkcję 
szpitala jednoimiennego dla Województwa Małopolskiego.

W 2009 r. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, jako pierw-
sze zaapelowało do samorządowych władz Województwa Małopolskiego 
„w sprawie rozpoczęcia od przyszłego roku konkretnych działań i fi nansowa-
nia budowy gmachu Filharmonii Krakowskiej”. Tamten Apel wzywał również 
o „wystąpienie do Ministra Kultury o dofi nansowanie z funduszy Unii Europej-
skiej 85% kosztów tej koniecznej, pres  żowej inwestycji, który w tym roku do-
fi nansował z funduszy UE budowę kilkunastu regionalnych obiektów kultury 
kwotą 2 miliardów zł” oraz o pozyskanie we współpracy w Krakowem atrak-
cyjnego terenu, rozpoczęcie prac przygotowawczych, opracowanie niezbędnej 
dokumentacji. 

Dzięki tym apelom w 2010 r. Sejmik Województwa Małopolskiego, na 
wniosek przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka wpisał do budżetu na 
rok 2010 milion złotych na prace przygotowawcze do wybudowania Filhar-
monii Krakowskiej. Dzięki temu projekt budowy nowego gmachu Filharmonii 
znalazł się również w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od lat aktywnie działa 
dla rozwoju turystyki w Małopolsce; jesteśmy Członkiem Założycielem Ma-
łopolskiej Organizacji Turystycznej; w 1998 roku podczas Międzynarodowej 
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Konferencji Światowej Organizacji Turystyki przewodniczący SGiPM przedsta-
wił nowy projekt unikalnego w Europie Szlaku Architektury Drewnianej obej-
mującego historyczną Małopolskę, a także Słowację i Ukrainę. Obecnie Szlak, 
którym opiekuje się Samorząd Województwa małopolskiego i Małopolska 
Organizacja Turystyczna liczy kilkaset pięknych, oryginalnych obiektów, w tym 
wiele wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od 2006 roku 
Stowarzyszenie organizuje konferencje poświęcone turystyce pielgrzymko-
wej i religijnej pt. „Papieska Małopolska”, jako że jesteśmy w Europie naj-
większym centrum takiej wielomilionowej turystyki obok Fa  my i Lourdes. 
W latach 2015-2016 zrealizowaliśmy wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim 
2-letni projekt badawczy „Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze”. 
SGiPM przez prawie 30 lat zorganizowało w Krakowie kilkanaście konferencji 
poświęconych rozwojowi turystyki, w tym sześć edycji Ogólnopolskiego Forum 
Turystyki wspólnie z FRZiP RP.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski angażuje się również 
w projekty badawcze realizowane we współpracy z środowiskiem nauko-
wym. We współpracy z Instytutem Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w latach 2015-2017 realizowaliśmy projekt pt. „Szlaki kulturowe jako medium 
zmian w kulturze” w ramach programu „Obserwatorium kultury” Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Ten dwuletni projekt badawczy miał za za-
danie zbadanie szlaków kulturowych, jako medium zmian w kulturze - istotny 
czynnik inicjujący zmiany społeczne i obywatelskie na poziomie lokalnym. 

Również we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim zrealizowa-
liśmy projekt badawczy pt. „Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen 
społeczny, kulturowy i religijny”, którego celem była charakterystyka i ocena 
fenomenu społecznego, kulturowego, religijnego i organizacyjnego, jakim były 
zorganizowane w Krakowie i Małopolsce Światowe Dni Młodzieży (ŚDM). Ba-
daliśmy również wpływ ŚDM na rozwój turystyki kulturowej (w tym pielgrzym-
kowej) w Małopolsce i w Polsce. 

Oba projekty badawcze zakończyły się publikacjami naukowymi, które 
bezpłatnie rozesłaliśmy do małopolskich samorządów i instytucji.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski aktywnie włącza się również w współ-
pracę międzynarodową przy realizacji projektów współfi nansowanych przez 
UE. W grudniu 2014 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zakoń-
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czyło realizację wieloletniego projektu THETRIS fi nansowanego w ramach Pro-
gramu dla Europy Środkowej 2007-2013. Projekt realizowany był we współ-
pracy z 10 partnerami z krajów Europy Środkowej: Niemiec, Austrii, Słowacji, 
Republiki Czeskiej, Węgier, Słowenii i Włoch. Projekt THETRIS był długofalo-
wym przedsięwzięciem wpisującym się w działalności Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Małopolski na rzecz promocji w regionie innowacyjnych i zrówno-
ważonych rozwiązań w zakresie wykorzystania zasobów dziedzictwa kultu-
rowego Małopolski do stymulowania rozwoju regionalnego. Jednym z głów-
nych działań podejmowanych w ramach projektu THETRIS było usprawnienie 
mechanizmów zarządzania oraz promowanie szlaku średniowiecznych kościo-
łów Europy Środkowej. 

Obecnie SGiPM kończy realizację projektu EFFECT4buildings w ramach 
międzynarodowego konsorcjum, które tworzą partnerzy ze Szwecji, Norwe-
gii, Danii, Łotwy, Estonii oraz Finlandii. Celem projektu jest wypracowanie 
skutecznych narzędzi fi nansowania wdrażania efektywności energetycznej 
w budynkach użyteczności publicznej. Jest to fl agowy projekt Programu In-
terreg Region Morza Bałtyckiego. Naszym celem jest przede wszystkim jest 
zwiększenie liczby dostępnych narzędzi do pomiaru efektywności energetycz-
nej rozwiązań technologicznych wdrażanych w budynkach publicznych w re-
gionie Małopolski oraz wykorzystania tych narzędzi przez samorządy oraz wła-
ścicieli i zarządców budynków.

Projekt EFFECT4buildings przewiduje działania w zakresie wzmocnienia 
współpracy właścicieli nieruchomości publicznych z dostawcami rozwiązań 
energetycznych w celu zwiększenia efektywności ich wykorzystania w regio-
nie Morza Bałtyckiego. Narzędzia i metody fi nansowe będą opracowywane 
na podstawie różnych faktycznych doświadczeń partnerów uczestniczących 
w projekcie.

Opracowany w ramach projektu zestaw narzędzi będzie bezpłatnie 
dostępny online. Właściciele nieruchomości publicznych zostaną w ramach 
projektu przeszkoleni w zakresie korzystania z tych narzędzi, a także w zakre-
sie umiejętności przekonywania decydentów do wdrażania i inwestowania 
w środki efektywności energetycznej.

SGiPM zainicjowało konkurs samorządowy m. Grzegorza Stecha „Bez-
pieczne drogi w Małopolsce – budujemy chodniki i ścieżki rowerowe” dla 
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miast i gmin na najlepsze działania w danym roku, w tym inwestycyjne, ze 
szczególnym uwzględnieniem budowy chodników i poboczy dla dzieci, pie-
szych oraz rowerzystów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich 
oraz ścieżek rowerowych. Co roku nagradzamy te samorządy, które w danym 
roku wybudowały najwięcej chodników i ścieżek rowerowych oraz realizowa-
ły inwestycje i programy zwiększające bezpieczeństwo na drogach. W czasie 
trwania konkursu wybudowano znacznie ponad 1000 km chodników popra-
wiający bezpieczeństwo pieszych na drodze do m.in. szkoły pracy. Do 2019 
odbyło się 11 edycji konkursu. 

Wybrane, ważniejsze konferencje i cykle konferencji organizowane 
przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w ostatnich latach :

•  2 edycje Ogólnopolskiego Kongresu „Niska Emisja” we współpracy z Globe-
nergia, rok 2015 i 2017

•  Konferencja Samorządowa 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski Samorządy 
Małopolski w odzyskaniu Niepodległości, Polska Komisja Likwidacyjna, rok 2018

•  6 Konferencji Samorządowych Małopolskie Forum Turystyki Religijnej i Piel-
grzymkowej

•  Konferencja „Strefy gospodarcze i parki technologiczne szansą rozwoju Ma-
łopolski” 

•  Szybka Kolej Aglomeracyjna dla 2 milionów mieszkańców. Integracja komuni-
kacji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Konferencja SGiPM (7 edycji)

•  Repatriacja Polaków ze Wschodu. Konferencja Samorządowa, rok 2018

•  Fundusze Unii Europejskiej do 2020 roku. XIX Konferencja Samorządowa, rok 
2018 (w sumie 19 edycji konferencji o funduszach UE dla JST)

•  Konferencja Dzień Pamięci Małopolskiej „Solidarności”, rok 2017

•  Jak zwalczać i kontrolować smog, rok 2017

•  Inwestycje infrastrukturalne. Program Mieszkanie+. Konferencja Samorzą-
dowa, rok 2017

•  Społeczeństwo informacyjne. E-Administracja. E-Puap. Bezpieczeństwo 
i ochrona danych, rok 2015 ( w sumie 10 edycji)
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•  Światowe Dni Młodzieży szansą dla promocji Polski i rozwoju turystyki religij-
nej - konferencja i debata, rok 2015

•  Cykl konferencji Bezpieczna Gmina, Powiat, Województwo

•  Ogólnopolska Konferencja: „Zmiany klimatyczne - nowe prawo UE. Zagroże-
nie dla rozwoju regionów w Polsce”, rok 2008

•  6 edycji Małopolskiego Forum Turystyki

•  Od 25 lat SGiPM jest partnerem „Miasta w Internecie” – cyklu ogólnopol-
skich konferencji (w 1996 SGM było jednym z inicjatorów powstania inicjaty-
wy „Miasta w Internecie” z siedzibą w Tarnowie)

•  cykliczna coroczna konferencja „Forum odnawialnych źródeł energii. Energia 
w gminie”

•  IV edycje Małopolskiego Forum Seniorów

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od początku swojej dzia-
łalności realizuje projekty skierowane na Wschód, w tym szczególnie dla Po-
laków na Wschodzie. W latach 90-tych aktywnie włączyliśmy się w pomoc dla 
repatriacji kilkuset osób z Kazachstanu, które dzięki społecznościom lokalnym 
znalazły nowy dom w małopolskich gminach.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przy współpracy z partne-
rami z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rumunii, Rosji, Mołdawii i Litwy od 20 lat 
realizuje akcję „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu”, w ramach której każ-
dego roku wyłania grupę dzieci polskich pochodzących z najuboższych rodzin, 
które zostaną zaproszone na wakacyjny pobyt edukacyjny do Krakowa. Celem 
akcji jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej 
w wieku 10-14 lat o Polsce oraz doskonalenie ich znajomości języka polskie-
go w praktyce. Dzięki wsparciu instytucji i hojności sponsorów gościliśmy już 
w Krakowie ponad 2500 dzieci.

SGiPM było inicjatorem akcji „Solidarni z Ukrainą”- od czasów pomo-
cy humanitarnej w czasie „Pomarańczowej Rewolucji” do pomocy w 2009 
w związku z wielką epidemią grypy na Ukrainie. Podobnie w trakcie wojny 
w Donbasie zaapelowaliśmy do wszystkich jednostek samorządu terytorialne-
go w Małopolsce o zorganizowanie pomocy humanitarnej (np. w postaci zbió-
rek obywatelskich) i przekazanie jej służbie zdrowia, a szczególnie do swoich 
miast partnerskich na Ukrainie.
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W 2007 w ramach wcześniejszej długoletniej współpracy ze Związkiem 
Polaków na Białorusi, a szczególnie z Prezes Andżelika Borys, zainicjowa-
liśmy akcję Solidarni ze Związkiem Polaków na Białorusi. Celem Akcji było 
stworzenie sieci pomocy głównie polskim rodzinom osób represjonowanych 
na Białorusi oraz tych, którzy z racji swojej aktywności politycznej, zawodowej, 
dziennikarskiej i społecznej mają problemy materialne i nie mogą utrzymać 
swoich rodzin. Pomoc zakłada opiekę w postaci m.in.:

•  pomocy materialnej, np.: paczki z żywnością i ubraniami – mogą być prze-
syłane bezpośrednio przez darczyńców lub ze środków wpłacanych przez 
darczyńców i zgromadzonych przez organizatorów Akcji na specjalnym sub-
koncie SGiPM,

•  przyjmowania dzieci na wypoczynek i leczenie w Polsce, 

•  pomocy w zakupie artykułów szkolnych, książek, pomocy naukowych, na-
uczaniu języka polskiego.

Osoby obdarowywane na Białorusi było anonimowe, aby uniknąć do-
datkowych szykan ze strony władz białoruskich.

W ostatnich latach ważniejsze działania inicjowane i organizowane 
przez SGiPM skierowane na Wschód, w tym do Polaków na Wschodzie to 
m.in.: projekt pt. „Zarządzanie pamięcią” - dwie edycje Letniej Szkoły i pro-
gramu stypendialnego dla liderów polskich organizacji ze Wschodu, współ-
fi nansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. To kompleksowe 
przedsięwzięciem miało na celu podniesienie kompetencji liderów organizacji 
polskich i polonijnych aktywnie działających na Wschodzie, a przez to rozwoju 
ich potencjału do podejmowania oraz zacieśnienia kontaktów bezpośrednich 
z Polską. W ramach projektu SGiPM opracowało największy w Polsce zbiór 
kilkuset adresów organizacji polskich na Wschodzie przekazany Senatowi RP 
oraz Wspólnocie Polskiej. Z kolei w ramach projekt „Wzmocnienie potencjału 
polskich bibliotek jako lokalnych ośrodków życia kulturalnego i intelektual-
nego polskich społeczności na Wschodzie” wzmacnialiśmy polską tożsamości 
i pozycję polskiej mniejszości na Ukrainie, Białorusi i w Rosji poprzez wzmoc-
nienie potencjału polskich bibliotek. 
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MAŁOPOLSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA

Od 2011 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski prowadzi 
dla jednostek samorządu terytorialnego cykl bezpłatnych szkoleń, warsztatów 
i seminariów w ramach Małopolskiej Akademii Samorządowej.

Jakość funkcjonowania samorządu terytorialnego zależy nie tylko i wy-
łączenie od władz - Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych, ale także od 
kwalifi kacji i przygotowania tysięcy pracowników samorządowych. Właśnie 
gównie z myślą o nich Stowarzyszanie Gmin i Powiatów Małopolski powołało 
Małopolską Akademie Samorządową – agendę stowarzyszenia której głów-
nym zadaniem jest przygotowanie i realizacja szkoleń dla pracowników sa-
morządowych. 

Szkolenia Akademii koncentrują się na bardzo konkretnych i szczegó-
łowych tematach związanych z funkcjonowaniem samorządu. Aby pozyskać 
najlepszych specjalistów w danych dziedzinach Stowarzyszanie współpracuje 
m.in. z: Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie, Regionalną Izbą 
Obrachunkowa, Urzędem Stanu Cywilnego, Uniwersytetem Jagiellońskim, 
Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Małopolską Szkołą Administracji 
Publicznej, Agencją Poszanowania Energii, Sądem Administracyjnym, kancela-
riami prawniczymi, klastrami, organizacjami pozarządowymi.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zabiega o dalszą decentra-
lizację władzy publicznej i dostosowanie jej do nowych wyzwań w związku ze 
zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi w obecnym świe-
cie. Kluczową role w tym procesie będą odgrywały samorządy terytorialne, 
a ich profesjonalizm będzie ważnym czynnikiem sukcesu w budowaniu spraw-
nego, przyjaznego obywatelom państwa.


