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Szanowni Państwo,   

Pani Starosto, Panowie Starostowie 

Prezydenci Miast na prawach Powiatów  
 

Kadencja 2014-2018 dobiega już końca. Te cztery lata były dla Konwentu Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego czasem wytężonej pracy, ale i satysfakcji z tego, co wspólnie udało nam 

się osiągnąć. W trakcie tej kadencji  zasiadaliśmy do stołu obrad aż 22 razy i za każdym razem 

staraliśmy się pogodzić racje naszych powiatów ze wspólnym dobrem wszystkich powiatów 

Wielkopolski. Jednostkowo toczyliśmy burzliwe dyskusje, nie raz prezentowaliśmy odmienne opinie 

i spieraliśmy się ze sobą w kluczowych kwestiach, lecz jako Konwent zawsze prezentowaliśmy wspólny 

front czego najlepszym dowodem jest 13 jednogłośnie przyjętych Stanowisk. Dziś, podsumowując 

podjęte wysiłki, jesteśmy w stanie nabrać dystansu do wielu spraw i  obiektywnie spojrzeć na to, 

co dało nam zebrane doświadczenie i jak możemy je wykorzystać w dalszej pracy na rzecz samorządów 

powiatowych.   

Szanowni Państwo,  

przyszło nam działać w trudnym dla powiatów czasie. Nasze wspólnoty stanęły wobec szeregu 

wyzwań, a ich samorządność i niezależność poddawana była próbom zarówno o charakterze 

finansowym jak i prawnym. Legislacyjna niepewność i  brak funduszy częstokroć nie pozwoliły nam 

na realizację takiej polityki, o jakiej  marzyliśmy. Jednak  jako Konwent potrafiliśmy wspólnie bronić 

naszych ideałów i zachować  solidarność w najtrudniejszych momentach. Dokonaliśmy wiele, a nasz 

głos nie był lekceważony. Skutecznie broniliśmy interesów mieszkańców powiatów, a nasze dokonania 

są konkretnym, trwałym i niezaprzeczalnym tego dowodem.  

W imieniu Konwentu Powiatów serdecznie dziękuję Marszałkowi Markowi Woźniakowi oraz 

całemu Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za wsparcie, doradztwo oraz współpracę przy 

realizacji wspólnych inicjatyw. Dziękuję Wojewodom: Piotrowi Florkowi i Zbigniewowi 

Hoffmannowi, którzy zawsze traktowali Konwent po partnersku i nigdy nie odmówili udziału 

w posiedzeniach naszego gremium.   Dziękuje wszystkim, którzy przez te 4 lata współdziałali z nami, 

inspirowali nas i dawali siłę do dalszego działania. Dziękuję Mieszkańcom Powiatów Wielkopolski, bo 

to Oni i Ich dobro było dla nas – jako starostów -  największą motywacją do  jak najlepszej pracy.  

Na koniec osobiste podziękowania pragnę skierować do Członków Konwentu. Dziękuję 

Szanownej Koleżance i Szanownym Kolegom Starostom za okazane mi zaufanie. Pełnienie funkcji 

Przewodniczącego Konwentu było dla mnie ogromnym zaszczytem, ale  i wielkim wyzwaniem, 

któremu – mam nadzieję – sprostałem.    

Z wyrazami głębokiego szacunku  
 

Przewodniczący 

Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego 

Lech Janicki 

Starosta Ostrzeszowski



 

 



 

Konwent Powiatów   
 

Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego  działa  w oparciu o § 13a  

Statutu Związku Powiatów Polskich z dnia 27 lutego 1999 r.   Konwent reprezentuje interesy 

członków Związku Powiatów Polskich z obszaru Województwa Wielkopolskiego.  

Swoje cele Konwent  realizuje poprzez współpracę z administracją rządową 

i samorządową, a także z innymi instytucjami z obszaru województwa, wymianę doświadczeń 

w zakresie zadań wykonywanych przez powiaty oraz podejmowanie wspólnych działań 

w wymiarze ogólnowojewódzkim. 

Starostwie spotykają się na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego, na 

których formułowane są stanowiska i opinie. 

Członkowie Konwentu 
 

Kontent Powiatów Województwa Wielkopolskiego tworzą   Starostowie 31 powiatów 

ziemskich oraz 4 Prezydenci  miast na prawach powiatów. Podczas pierwszego posiedzenia 

Konwentu  w kadencji 2014-2018, które odbyło się 20 stycznia 2015 r. w Puszczykowie, 

uczestnicy obrad wybrali ze swego grona Przewodniczącego Konwentu oraz jego zastępców. 

Zostali nimi:  

• Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski - Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego   

Zastępcy Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego: 

• Jarosław Wawrzyniak, Starosta Leszczyński 

• Julian Mazurek, Starosta Międzychodzki 

• Jan Grabkowski, Starosta Poznański 

• Mariusz Roga, Starosta Słupecki 

 



 

 

CZŁONKOWIE  

KONWENTU POWIATÓW 

 WOEJWÓDZTWA WIELKOPOSLKIEGO  

2014-2018 
 
 

 

Lech Janicki 

Starosta Ostrzeszowski 

Przewodniczący 

Konwentu Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego 

Krzysztof Nosal 

Starosta Kaliski 

Wiceprezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

  

 
Jarosław Wawrzyniak 

Starosta Leszczyński 
Julian Mazurek 

Starosta Międzychodzki 

 

 
Jan Grabkowski 

Starosta Poznański 

 
Mariusz Roga 

Starosta Słupecki 

Grzegorz Sapiński 

Prezydent Kalisza 
Józef Nowicki 

Prezydent Konina 
Łukasz Borowiak 

Prezydent Leszna 

Jacek Jaśkowiak 

Prezydent Poznania 



 

 

Mariusz Zgaiński 

Starosta Grodziski 
 

Bartosz Walczak 

Starosta Jarociński 
(do 30  stycznia 2017 r) 

 
Teodor Grobelny 

Starosta Jarociński 
(od 30 stycznia  2017 r.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Witold Jankowski 

Starosta Kępiński 
 

Wieńczysław Oblizajek 

Starosta Kolski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Bielik 

Starosta Koniński 

Bernard Turski 

Starosta Kościański 

Stanisław Szczotka 

Starosta Krotoszyński 

Ireneusz Kozecki 

Starosta Nowotomyski 
  

 

 

 

 

 Adam Olejnik 

Starosta Obornicki 
 

Paweł Rajski 

Starosta Ostrowski  
 

 

Franciszek Tamas 

Starosta Pilski 
(do 30 marca 2016) 

 

Julian Hermaszczuk 

Starosta Chodzieski 

 

Tadeusz Teterus 

Starosta 

Czarnkowsko-Trzcianecki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beata Tarczyńska 

Starosta Gnieźnieński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Marcinkowski 

Starosta Gostyński 

 



 

 

Eligiusz Komarowski 

Starosta Pilski  
(od 30  marca 2016) 

Maciej Wasielewski 

Starosta Pleszewski 

 

Adam Sperzyński 

Starosta Rawicki 

 

Józef Kwaśniewicz 

Starosta Szamotulski 

 

Czesław Guzewski 

Starosta Średzki  
(do 2 października  2015 r) 

Marcin Bednarz 

 Starosta Średzki 
 (od 2 października 2015) 

Zenon Janhs 

Starosta Śremski 
 

Mariusz Seńko 

Starosta Turecki 
 

 
Tomasz Kranc 

Starosta Wągrowiecki 

Janusz Frąckowiak 

Starosta Wolsztyński 

Dionizy Jaśniewicz 

Starosta Wrzesiński 

Ryszard Goławski 

Starosta Złotowski 

 

W toku swoich działań Konwent powołał szereg zespołów oraz wytypował wielu 

przedstawicieli, którzy reprezentowali jego interesy w różnorodnych gremiach:  

 

 Zespół Konwentu ds. współpracy z Politechniką Poznańską: 

• Mariusz Seńko, Starosta Turecki; 

• Adam Olejnik, Starosta Obornicki; 

• Robert Marcinkowski, Starosta Gostyński; 

• Grzegorz Sapiński, Prezydent Kalisza; 

• Adam Mytych, Wiceprezydent Leszna. 

 



 

 

Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny program Operacyjny 2014 + 

• Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski; 

• Józef Kwaśniewicz, Starosta Szamotulski. 

Regionalny Zespół ds. Opracowania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie 

Wielkopolskim : 

• Ryszard Goławski, Starosta Złotowski. 

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

• Wieńczysław Oblizajek, Starosta Kolski. 

Wojewódzka Rada Rynku Pracy 

• Mariusz Seńko, Starosta Turecki 

Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  

• Jacek Małecki - radca prawny 

Wielkopolska Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 

Indywidualnym 

• Krzysztof Nosal, Starosta Kaliski 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego         

• Dionizy Jaśniewicz, Starosta Wrzesiński 

  

Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego posiada również swojego 

przedstawiciela we władzach  Związku Powiatów Polskich. Funkcję Wiceprezesa Zarządu  

ZPP piastuje starosta kaliski p. Krzysztof Nosal.   

 



 

Posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego  
 

 W kadencji 2014-2018   Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego odbył 22 

posiedzenia. Pomiędzy posiedzeniami  starostowie spotykali się również w grupach roboczych 

powołanych do rozwiązywania konkretnych problemów oraz współpracowali zdalnie wykorzystując 

narzędzia komunikacji elektronicznej.  

 

20 stycznia 2015, Puszczykowo 

 

 Pierwsze posiedzenie Konwentu w kadencji 2014-2018  odbyło się w Puszczykowie. 

Głównym zadanie zebranych był wybór nowego przewodniczącego Konwentu Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego. Został nim Starosta Ostrzeszowski, Lech Janicki.  Zgodnie 

z regulaminem pracy Konwentu, gremium może wybrać ze swojego grona zastępcę (zastępców) 

przewodniczącego. Nowy przewodniczący zaproponował, aby ze względu na wielkość województwa 

wielkopolskiego, subregiony wyłoniły swoich kandydatów, którzy będą reprezentować interesy 

danego regionu. Zgodnie z przedłożoną propozycją zastępcami przewodniczącego Konwentu wybrani 

zostali:  z subregionu pilskiego - Julian Mazurek, Starosta Międzychodzi; z subregionu konińskiego - 

Mariusz Roga, Starosta Słupecki; z subregionu poznańskiego - Jan Grabkowski, Starosta Poznański; z 

subregionu leszczyńskiego - Jarosław Wawrzyniak, Starosta Leszczyński.  Ponadto wybrano 

przedstawicieli Konwentu do prac w Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz  

Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, a także uzupełniono  skład stałego Zespołu Konwentu ds. 

współpracy z Politechniką Poznańską. Długą dyskusją poprzedzone było głosowanie nad kandydatem 

Konwentu do prac w Zarządzie Związku Powiatów Polskich. W myśl statutu ZPP, Konwent 

Województwa rekomenduje swojego kandydata, natomiast właściwe głosowanie nad kandydatur 

odbywa się podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP. Na posiedzeniu zgłoszono dwie kandydatury - 

Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego oraz Krzysztofa Nosala, Starosty Kaliskiego. W wyniku 

głosowania  zwyciężył starosta kaliski i to on otrzymał rekomendacje Konwentu Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego do ubiegania się o miejsce w Zarządzie ZPP.  Ustalono też, że 

Ireneusz Kozecki, Starosta Nowotomyski będzie pretendował Konwent w pracach  Komisji 

Rewizyjnej ZPP.  

 Ponadto podczas posiedzenia starostowie wysłuchali informacji z-cy Dyrektora Departamentu 

Polityki Regionalnej UMWW Mieczysława Borówki na temat stanu zaawansowania prac nad 

wdrożeniem Programu 

Operacyjnego Wielkopolska 

2014+, oraz informacji Dyrektor 

Wielkopolskiego Urzędu Pracy 

w Poznaniu Barbary 

Kwapiszewskiej dotyczącej 

sytuacji na wielkopolskim rynku 

pracy; podziału środków 

Funduszu Pracy na powiaty 

w 2015 oraz zasad realizacji 

projektów systemowych oraz 

projektów regionalnych w 2015 

roku. 



 

 

24-25 marca 2015,  Olszówka 

 Pierwszego dnia obrad  w 

Olszówce w powiecie tureckim 

starostowie przyjęli informację Wojewody 

Wielkopolskiego Piotra Florka. Głównym 

tematem wystąpienia wojewody było 

kreowanie polityki bezpieczeństwa 

publicznego przez organy samorządu 

terytorialnego. Wojewoda mówił także 

swoich bieżących działaniach oraz 

o finansowaniu domów pomocy 

społecznej w 2015 roku i o Narodowym 

Programie Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Gościem posiedzenia starostów był także 

prezes Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Poznaniu Krzysztof 

Świderski, który wyjaśniał przyczyny 

niejednoznacznych rozstrzygnięć w prowadzonych przez SKO sprawach dotyczących m.in. ochrony 

danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. 

 Kolejny gość – dr inż. Maciej Szafrański, pełnomocnik rektora Politechniki Poznańskiej ds. 

akceleratora wiedzy technicznej – omówił zakres współpracy Politechniki Poznańskiej z samorządami 

powiatowymi i perspektywy rozwoju tej współpracy  w ramach projektu „Czas zawodowców – 

wielkopolskie kształcenie zawodowe”, a także przedstawił zakres  działań centrów kształcenia 

praktycznego w Wielkopolsce. 

 Pierwszy dzień obrad zakończyła dyskusja na temat kontraktów szpitalnych na 2015 rok oraz 

kondycji szpitali powiatowych w obecnym systemie opieki zdrowotnej, poprzedzona wystąpieniami 

Piotra Miedziałki oraz Barbary Graczyk-Malińskiej – z Wielkopolskiego Związku Szpitali 

Powiatowych. 

 Drugi dzień obrad Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego był poświęcony 

między innymi planowanym działaniom na drogach wojewódzkich, pracom nad Planem 

Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego 

oraz bieżącej działalności Związku Powiatów Polskich i aktualnym sprawom Konwentu Powiatów. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 maja 2015, Nowy Tomyśl 

 Podczas posiedzenia w Nowym Tomyślu Starostowie przyjęli informację na temat możliwości 

realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu systemowego z obszaru polityki społecznej dla 

powiatów oraz omówili propozycję opracowania wspólnego wystąpienia dotyczącego Informatyzacji 

szpitali powiatowych w Wielkopolsce w oparciu o środki w nowej perspektywie finansowej 2014+. 

W programie posiedzenia znalazły  się także informacje  bieżące dotyczące warunków kontraktacji 

usług medycznych na rok 2016, najnowsze informacje na temat działalności Wielkopolskiego 

Związku Szpitali Powiatowych oraz aktualne informacje o działalności Związku Powiatów Polskich. 

 Gośćmi Konwentu byli dyrektorzy wielkopolskich szpitali oraz wicedyrektor Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy Sławomir Wąsiewski, Rudolf Borusiewicz – dyrektor Biura ZPP, prezes Rady 

Nadzorczej NFZ w Warszawie i prezes Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych Zbyszko 

Przybylski. 

 W programie obrad znalazło się także zwiedzanie nowotomyskiej firmy Firma Aesculap Chifa 

- producenta narzędzi medycznych o światowych parametrach jakościowych.  

 

 
 

22-23 czerwca 2015  Poznań  

 

 W czerwcu 2015 r. Starostowie 

wzięli udział w obchodach Jubileuszu 25-

lecia Wielkopolskiego Ośrodka 

Kształcenia i Studiów Samorządowych, 

jakie odbywały się w Centrum 

Wykładowo-Konferencyjnym 

Politechniki Poznańskiej, a w drugiej 

części dnia przyjęli informację 

podsumowującą realizację projektu 



 

 

„eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, która przedstawił Ryszard 

Stefanowski – prezes Fundacji eSzkoła. Kolejny gość Konwentu – Wielopolski Kurator Oświaty 

Elżbieta Walkowiak podsumowała projekt „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” oraz opowiedziała 

o wnioskach wynikających z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015. W dalszej części 

posiedzenia starostowie wraz z panią kurator dyskutowali o problemach związanych z egzaminami 

zawodowymi oraz nad koniecznością stworzenia doradztwa zawodowego. W obradach uczestniczył 

zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu Piotr Waśko.  Ostatnim 

tematem, nad którym obradowali wielkopolscy starostowie była strategia transportowa oraz plany 

transportowe i komunikacja publiczna po 2017 roku. 

 Drugiego dnia obrad starostowie wzięli udział konferencji podsumowującej projekt „eSzkoła 

Wielkopolska- Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, która odbywała się w Centrum 

Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu  Medycznego w Poznaniu oraz  spotkali się 

z wicewojewodą Dorotą Kinal, która przedstawi bieżące informacje z zakresu działań wojewody 

i podległych służb. 

 

25-26 sierpnia 2015,  Złotów 

 Przebudowa dróg lokalnych, informatyzacja szpitali i bezpieczeństwo przetwarzania danych to 

tylko niektóre spośród tematów, które podjęli wielkopolscy starostowie podczas powiedzenia 

Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Złotowie.  

 Przez dwa dni, tj. 25 i 26 sierpnia br., wielkopolscy starostowie obradowali nad 

najważniejszymi problemami, przed którymi stały samorządy powiatowe. W pierwszym dniu obrad 

włodarze powiatów podjęli temat budowy oraz remontów dróg w oparciu o własne i unijne środki 

finansowe. Kwestię tę zaprezentował wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech 

Jankowiak. Towarzysząca marszałkowi Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania EFS, 

przedstawiła z kolei możliwości pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w perspektywie finansowej 2014-2020. 

 



 

 

 Drugi dzień obrad Starostowie rozpoczęli od dyskusji nad założeniami Programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. Poddawany wówczas pod ocenę 

Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt programu wzbudzał niemałe kontrowersje tym bardziej, że 

w porównaniu do swojego poprzednika - Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 

proponowany  nowy program zawierał wiele zapisów, które mogłyby w zdecydowany sposób utrudnić 

samorządom dostęp do dodatkowych  pieniędzy na budowę lokalnych dróg.  

 Dalsza część obrad została zdominowana przez tematy finansowania działalności oraz 

informatyzacji szpitali powiatowych. W kwestii planu finansowego NFZ na rok 2016 swoje krytyczne 

stanowisko wyrazili  przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych.  Barbara 

Malińska-Graczyk - dyrektor SP ZOZ w Kole, Piotr Miadziołko - dyrektor szpitala w Gostyniu oraz 

Jacek Pietryka – dyrektor szpitala w Czarnkowie, którzy  podnosili, iż Narodowy Fundusz Zdrowia 

przeznaczył dla szpitali powiatowych środki niewystarczające nawet na pokrycie kosztów bieżącej 

działalności placówek. Jak podkreślili, dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców 

powiatów koniecznym jest natychmiastowe zwiększenie finansowania szpitali powiatowych o 20%.  

Pogląd ten jest zgodny ze stanowiskiem Ogólnopolskiego Porozumienia Szpitali Powiatowych w tej 

sprawie. 

 Drugi „szpitalny” temat, czyli kwestia informatyzacji placówek zdrowotnych, stanowi obecnie 

jedno z największych wyzwań stojących przed samorządami powiatowymi. A że jest to wyzwanie nie 

tylko skomplikowane prawnie i organizacyjnie, ale i bardzo kosztowne, to i dyskusja nad tematem nie 

należała do łatwych. Swoje stanowisko w tym względzie jako pierwszy zaprezentował Członek 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak. 

  O praktycznym wymiarze stosowania zaawansowanych rozwiązań informatycznych mówił 

prof. Aleksander Barinow-Wojewódzki,  Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii 

i Torakochirurgii w Poznaniu. Warto zaznaczyć, że WCPiT jest obecnie najbardziej zaawansowanym 

technologicznie i najlepiej zinformatyzowanym szpitalem w Wielkopolsce. 

 Poziom zinformatyzowania WCPiT 

może imponować, jednakże prezentacja 

profesora skłoniła do postawienia kluczowego 

pytania: czy wszystkie szpitale muszą osiągnąć 

aż tak wysoki poziom informatyzacji? Tę 

wątpliwość starał się rozwiać kolejny 

z prelegentów – dr Paweł Kominek, kierownik 

działu IT w szpitalu WCPiT. Zaprezentował on 

swoisty „próg minimalny”, którego 

przekroczenie umożliwi szpitalom z jednej 

strony wypełnienie obowiązków ustawowych 

w zakresie postępowania z dokumentacją 

medyczną (a przez to zapewnienie sobie 

możliwości sprawnej wymiany danych 

medycznych z innymi placówkami ochrony 

zdrowia po 31 lipca 2017 r.), a z drugiej - 

pozwoli na  uniknięcie wielu zakupów, które 

z pewnością nie są priorytetowe dla sprawności 

działania systemu EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej). 



 

 

 Następnie Irena Lisowska reprezentująca Zakład Informatyki Praktycznej, przedstawiła 

uczestnikom posiedzenia propozycję projektu, wedle którego powiaty oraz urząd marszałkowski 

miałyby wspólnie ubiegać się o dofinansowanie zadania informatyzacji wielkopolskich szpitali. 

Zdaniem pani Lisowskiej, projekt taki powinien otrzymać status tzw. projektu kluczowego i uzyskać 

finansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

 Choć temat informatyzacji szpitali wzbudzał wiele emocji i dyskusja nad kształtem projektu 

mogłaby trwać bardzo długo, to jednak plan obrad  przewidywał wystąpienia kolejnych gości. 

Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa  Wielkopolskiego wspólnie z  Tomaszem Plewą 

– dyrektorem Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu, zaprezentowali dwie 

kwestie: problem egzekucji opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz zagadnienia 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  

 

 Jako ostatni głos zabrali na posiedzeniu Robert Gadzianowski  oraz Władysław Karski 

reprezentujący firmę PolGuard ® Consulting Sp. z o.o. Goście przedstawili zagadnienie 

bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania bazami danych osobowych ze szczególnym 

uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 października 2015, Poznań 

 Starostowie obradowali nad finansowaniem i rozliczaniem jednostek ochrony zdrowia, dla 

których samorządy powiatowe województwa wielkopolskiego są organami tworzącymi. Temat ten 

zreferowała dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu Magdalena 

Kraszewska. 

 Prace nad budżetem województwa na rok 2016 oraz aktualny stan wdrażania Wojewódzkiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie wielkopolskim zreferował marszałek 

województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wojewoda wielkopolski Piotr Florek podsumował 

osiem lat współpracy wojewody z Konwentem Powiatów Województwa Wielkopolskiego 

 Program posiedzenia przewidywał również przyjęcie informacji na temat realizacji 

obowiązków wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – temat 

ten przybliżyła Ewa Habryn-Chojnacka – wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu 

oraz Zbigniew Tur – dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jolanta Kucharzak – 

przewodnicząca zespołu ds. edukacji prawnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu mówiła 

o wielkopolskich standardach realizacji 

zapisów ustawy o systemie oświaty 

dotyczących pomocy prawnej na rzecz 

szkół  

 Lidia Danielska – wojewódzki 

inspektor nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego oraz Piotr Liberski  - 

geodeta województwa wielkopolskiego 

i Jacek Frąckowiak -  ekspert ds. 

projektów unijnych i informatyzacji 

zaprezentowali temat współpracy  na  

rzecz  cyfryzacji  geodezyjnych  

rejestrów  publicznych  oraz  budowy   e 

- usług  w  ramach  dofinansowania  

WRPO 2014+. 

 

8 listopada 2015,  Września  

 Tematem przewodnim 

posiedzenia  Konwentu Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego, które 

tym razem zostało zorganizowane we 

Wrześni, była sprawa planu finansowego 

NFZ na 2016 rok, w tym w szczególności 

kwestia wysokości kontraktów na leczenie 

szpitalne.  Temat ten przedstawił prezes 

Wielkopolskiego Związku Szpitali 

Powiatowych – dr  Zbyszko Przybylski. 

 Sprawa okazała się być na tyle istotna 



 

 

i skomplikowana, iż zapadła decyzja 

o konieczności omówienia jej 

podczas  kolejnego spotkania,  do 

udziału w którym zaproszenie zostało 

skierowane  m.in. do ministra 

zdrowia, prezesa NFZ, prezesa 

Związku Powiatów Polskich oraz 

marszałka województwa. 

  Starostowie skupili się 

również na temacie  wyposażenia 

wojewódzkich, powiatowych 

i miejskich podmiotów leczniczych 

w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji  

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa. Temat ten został zaprezentowany przez p. Macieja Sytka – zastępcę Dyrektora 

Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. Dyrektor Sytek zaprezentował szczegółowe rozwiązania przygotowywanego 

projektu oraz przedstawił założenia umowy partnerskiej, która zostanie podpisana przez Urząd 

Marszałkowski, powiaty oraz szpitale powiatowe celem wspólnej realizacji przedsięwzięcia.   

 Ostatnim punktem programu posiedzenia była prezentacja możliwości podniesienia  poziomu  

kształcenia na poziomie ogólnym i zawodowym uczniów poprzez zastosowanie nowoczesnych metod 

nauczania wspartych innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Prelegentami tematu byli przedstawiciele firmy Euroimpex SA, specjalizującej się 

w nowoczesnych rozwiązaniach przesyłu i  powielania  danych. 

    Po zakończonych obradach członkowie Konwentu udali się Wrzesińskiej Strefie Aktywizacji 

Gospodarczej gdzie p. Mariusz Urbańczyk – główny logistyk fabryki Volkswagena zaprezentował 

budowę jednej z największych fabryk niemieckiego koncernu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3  lutego 2016, Poznań 

 Gospodarzem lutowego Konwentu 

Powiatów było starostwo powiatowe 

w Poznaniu. Na zaproszenie przewodniczącego 

Konwentu – p. starosty Lecha Janickiego, 

w posiedzeniu wzięli udział również marszałek 

województwa wielkopolskiego p. Marek 

Woźniak, wojewoda p.  Zbigniew Hoffmann 

oraz wicewojewoda p. Marlena Maląg. 

 Głównym tematem spotkania był 

projekt cyfryzacji geodezyjnych rejestrów 

publicznych. Projekt miałby zostać realizowany 

z wykorzystaniem środków pochodzących 

z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014+. Zagadnienie 

to zreferowali:  p. Lidia Danielska -  wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego kartograficznego, 

p.  Piotr Liberski -  geodeta województwa wielkopolskiego oraz p. Jacek Frąckowiak -  Ekspert 

ds. Projektów Unijnych i Informatyzacji.   

 Niemniej uwagi starostowie poświęcili drugiej wspólnej inicjatywie – projektowi wyposażenia 

środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych 

w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji  Medycznej oraz 

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. 

Aktualny stan realizacji projektu przedstawił p. Maciej Sytek - Zastępca Dyrektora Departamentu 

Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 

 Nad kwestią finansowania zadań 

powiatowych urzędów pracy pochyliła się 

p. Barbara Kwapiszewska dyrektor 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, 

którą wspierała p. Ewa Beba - dyrektor 

urzędu pracy w Kościanie, a zarazem 

przewodnicząca Konwentu Dyrektorów 

Powiatowych Urzędów Pracy. 

 Warte szczególnego podkreślenia 

jest również wystąpienie pani Zoffi 

Szalczyk -   Przewodniczącej Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. Pani 

przewodnicząca przedstawiła zebranym 

harmonogram obchodów 1050-lecia chrztu 

Polski i zaapelowała o godne uczczenie tak 

ważnej dla naszego kraju rocznicy.  



 

 

 

18 kwietnia 2016, Poznań 

 Tematem przewodnim posiedzenia   była sprawa tworzenia planów zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego. Temat ten zaprezentował Jerzy Kriger - Dyrektor Departamentu 

Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Podjęli go również obecni na 

posiedzeniu przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, pan  Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura 

ZPP oraz jego zastępca  Grzegorz Kubalski. Temat planów transportowych był szczególnie istotny dla 

powiatów ziemskich liczących poniżej 

80 tys. mieszkańców, które stały 

wówczas  przed decyzją o przystąpieniu 

do opracowania dokumentu. 

W Wielkopolsce  jest to 21 jednostek, 

a w skali kraju – aż 177.  Jak  bardzo 

niejednoznaczne w interpretacji okazały 

się być zapisy ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym  wykazał 

Przewodniczący Konwentu – Starosta 

Ostrzeszowski Lech Janicki, prezentując 

wyniki  przeprowadzonego przez siebie 

badania. 

 Wiele uwagi starostowie 

poświęcili również  mapom potrzeb 

zdrowotnych. W tej kwestii głos zabrała 

pani Wicewojewoda Marlena Maląg, 

wspierana przez wojewodę Zbigniewa Hoffamannna oraz Łukasza Krzysztofiaka – Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  Do tematu 

z perspektywy powiatów odniósł się starosta Wolsztyński Janusz Frąckowiak, pełniący funkcję 

przedstawiciela Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Wojewódzkiej Radzie ds. 

Zdrowia.  

 Ostatnim punktem programu 

posiedzenia była prezentacja możliwości 

pozyskania funduszu zewnętrznych na rozwój 

oświaty.  Prelegenci - Anna Szymańska 

reprezentująca grupę  DGA S.A. oraz Ryszard 

Stefanowski z Fundacji eSzkoła ukazali 

zebranym uwarunkowania Poddziałania 8.1.2. 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14-15 czerwca 2016, Koło 

 Podczas dwudniowego posiedzenia 

Konwentu Powiatów Województwa 

Wielkopolskiego  w Kole, poruszono szereg 

najważniejszych dla powiatów tematów. I tak, 

wicewojewoda  Wielkopolski p. Marlena 

Maląg skupiła się na mapie potrzeb 

zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwestii  aktualnie opracowywanych 

priorytetów wojewódzkich. Z kolei  dyrektor 

Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego – p. Maciej Sytek 

zaprezentował stan realizacji wspólnego 

projektu wprowadzenia do szpitali rozwiązań 

elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-

usług dla systemu ochrony zdrowia. W temacie 

zdrowia pozostali również kolejni prelegenci. 

Przedstawiciele firmy Centrum Dializa Sp. z o. o.  – jednej z największych na rynku firm zajmujących 

się zarządzaniem szpitalami i stacjami dializ, złożyli starostom propozycję współpracy w zarzadzaniu 

prowadzonymi przez nich placówkami szpitalnymi. 

    Nie zabrakło też dyskusji o aktualnych możliwościach pozyskania środków  unijnych na powiatowe 

inwestycje. W tym temacie na pytania starostów odpowiadali przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego w Poznaniu: Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego – p.  Sylwia Wójcik oraz  dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego  – 

p. Hubert Zobel. Ciekawą propozycję współpracy powiatów i Politechniki Poznańskiej  w obszarze 

oświaty zaprezentowali przedstawiciele tej uczelni:  dr inż. Maciej Szafrański oraz  dr inż. Marek 

Goliński. Plany rozwoju sieci dróg wojewódzkich w Wielkopolsce przedstawił  p. Paweł  Katarzyński  

- Dyrektor  Wielkopolskiego  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.  Program posiedzenia  objął 

również  wystąpienie nowo powołanego 

 Komendanta Wojewódzki Policji  w Poznaniu - 

 insp. Tomasza Trawińskiego, dla którego 

 Konwent był pierwszą okazją  spotkania 

z wielkopolskimi starostami.   

     W ramach przygotowanej przez Powiat Kolski 

części informacyjno-promocyjnej, starostowie 

udali się do największej w Polsce kopalni soli 

w Kłodawie, gdzie zostali zapoznani ze specyfiką 

pracy kopalni oraz jej społeczno-gospodarczym 

znaczeniem dla rejonu kolskiego. 

  



 

 

26 września 2016, Puszczykowo 

 26 września odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Konwentu Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego. Tym razem wielkopolscy starostowie obradowali w Puszczykowie. 

Gośćmi Konwentu byli sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera oraz wojewoda 

wielkopolski Zbigniew Hoffmann. 

  Posiedzenie poświęcone zostało  aktualnym  problemom funkcjonowania powiatów, a także 

działaniom i inicjatywom ustawodawczym podejmowanym przez Kancelarię Prezydenta RP 

w odniesieniu do samorządu powiatowego oraz  bieżącym sprawom związanym ze  współpracą 

Wojewody z powiatami. Ponadto w programie posiedzenia znajlazł się temat centralizacji VAT 

w powiecie oraz współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych, 

a także standaryzacji zatrudnienia i usług w powiatach. 

 

 

21-22 listopada 2016,  Piła 

  W dniach 21-22 listopada Wielkopolscy 

starostowie po raz kolejny zasiedli do wspólnego 

stołu obrad. Tym razem gospodarzem Konwentu 

Powiatów Województwa Wielkopolskiego był 

Powiat Pilski. 

       Głównym tematem posiedzenia stała się 

kwestia aktualnych  zmian prawnych i ich wpływu 

na zakres i możliwości działania samorządów 

powiatowych. Pierwszego dnia posiedzenia 



 

 

zaproszenie do udziału w konwencie przyjęli marszałek Województwa Wielkopolskiego  Marek 

Woźniak oraz Maciej Sytek - dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek 

przedstawił zebranym kluczowe informacje z obszaru funduszy unijnych,  zaś dyrektor Sytek rozwinął 

temat realizacji  projektu elektronicznej dokumentacji medycznej. 

    

 Drugiego dnia głos zabrał Zbigniew Hoffmann - wojewoda wielkopolski, który przedstawił 

najważniejsze kwestie związane z realizacją  programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019. Jak zapewniał wojewoda - w kolejnym roku  miała wzrosnąć  pula 

środków na realizację tego programu do 80,5 mln zł, a ponadto połowa funduszy  miała być 

zabezpieczona na inwestycje powiatowe. 

     Swoje wystąpienie miała również Grażyna Wróblewska, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu, która poinformowała o sprawach związanych z permanentnie prowadzonym nadzorem 

RIO nad samorządami powiatowymi. O kontraktacji usług szpitalnych na przyszły rok mówił z kolei 

Paweł Lisik, pełniący obowiązki dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Sprawy związane z organizacją lecznictwa poruszył także Zbyszko Przybylski, prezes 

Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych i jednocześnie szef Szpitala Powiatowego we 

Wrześni Sp. z o.o. 



 

 

10 lutego 2017, Puszczykowo 

 Zwołane w trybie pilnym 

spotkanie wielkopolskich Starostów 

poświęcone było w głównej 

mierze  kwestiom zwalczania wysoce 

zjadliwej grypy ptaków. Sytauacja w 

województwie była trudna,  bowiem  

w wielkopolsce zidentyfikowano  6 

ognisk wirusa ptasiej grypy wśród 

ptactwa  hodowlanego (w tym 3 

w powiecie ostrzeszowskim)  oraz 5 

przypadków wśród ptactwa 

dzikożyjącego. W skali kraju wirus 

H5N8 stał się przyczyną likwidacji 

ptactwa hodowlanego na 43 fermach, 

a wśród ptactwa dzikiego został zdiagnozowany czterdziestokrotnie. 

 Skuteczne zwalczanie wirusa wymagało skoordynowanego działania szeregu służb i straży, 

toteż podczas posiedzenia starostowie wraz z zaproszonymi gośćmi: panem Wojewodą Zbigniewem 

Hoffmannem, panem Andrzejem  Żarneckim - Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem  Weterynarii 

oraz panem Dariuszem Dymkiem  – Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i  Zarządzania 

Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, analizowali optymalne 

scenariusze działania w przypadku podejrzenia wystąpienia grypy u ptactwa. O praktycznych 

aspektach organizacji i koordynacji akcji likwidacji ognisk chorobowych  opowiedział zebranym 

ostrzeszowski powiatowy lekarz weterynarii - dr Krzysztof Lamek. 

 Podczas posiedzenia starostowie podjęli również temat inwestycji na drogach wojewódzkich, 

w którym to  plan działań drogowych przedstawił pan  Paweł Katarzyński - dyrektor Wielkopolskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz przyjęli informację z działań Rady Wielkopolskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w której przedstawicielem Konwentu jest 

mec. Jacek Małecki. 

 

19-20 kwietnia 2017,  Szamotuły  

 

 Pierwszy dzień posiedzenia  został 

w całości poświęcony kwestiom organizacji 

i finansowania systemu szpitalnej opieki 

zdrowotnej. W tym temacie wypowiadały 

się  p. Agnieszka Pachciarz  – Dyrektor  

Wielkopolskiego  Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia  oraz 

Wicewojewoda Wielkopolski p. Marlena 

Maląg. W przeddzień  prawdziwej reformy 

systemu opieki zdrowotnej,  która miała 



 

 

przynieść  m.in. zmianę sposobu finansowania podmiotów leczniczych  oraz zreorganizuje system 

zabezpieczenia medycznego poprzez wdrożenie tzw. sieci szpitali, koniecznym było prowadzenie 

wielostronnych rozmów i uzgodnień, toteż do udziału w dyskusji Przewodniczący Konwentu – 

starosta ostrzeszowski p. Lech Janicki zaprosił również przedstawicieli Wielkopolskiego Związku 

Szpitali Powiatowych. Niejako w uzupełnieniu do „tematu dnia”, relację ze stanu wdrożenia projektu 

elektronicznej dokumentacji medycznej w  marszałkowskich i powiatowych podmiotach leczniczych 

 zdał Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego p. Maciej Sytek. 

   W drugim dniu obrad na temat funkcjonowania oświaty na poziomie ponadgimnazjalnym 

oraz oświaty specjalnej  wypowiadał się Wicekurator Oświaty p. Krzysztof Błaszczyk. Przedstawił on 

starostom główne problemy związane z powrotem do ośmioklasowych szkół podstawowych, 

czteroletnich liceów i pięcioletnich techników oraz powołaniem szkół branżowych wskazując na 

prawne, finansowe  i organizacyjne wyzwania reformy. Kurator podkreślał również znaczenie 

właściwego   doboru kadry nauczycielskiej dla efektywnego nauczania oraz uwypuklił rolę dyrektora 

w skutecznym zarządzaniu szkołą. 

 Jednak zmiany w oświacie to nie jedyne „nowości” z jakimi musiały się wówczas zmierzyć 

samorządy powiatowe. Zestawienie  procedowanych regulacji ustawowych oraz konsekwencje ich 

wejścia w życie przedstawił zebranym Grzegorz Kubalski – główny ekspert i wicedyrektor Biura 

Związku Powiatów Polskich.  Na zakończenie obrad  swoją obecnością zaszczycił uczestników p. Jan 

 Kucharski  - Właściciel Zespołu Pałacowo-Parkowego w Biedrusku.  Przedstawił on starostom 

propozycję stworzenia parku historycznego poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu. Byłby to 

wspólny projekt edukacyjny zrealizowany z okazji setnej rocznicy zrywu powstańczego. 

  Posiedzenia  Konwentu to nie tylko prowadzone przy stole obrady. Tradycyjnie już 

 gospodarz prezentuje swoim gościom powiat wskazując na najlepsze praktyki i wdrożone 

rozwiązania. Tym razem starosta Kwaśniewicz podzielił się ze starostami swoimi doświadczeniami 

ze współpracy z koncernem Samsung, który w  2011 otworzył fabrykę we Wronkach. Zatrudniający 

prawie 4 tys. osób zakład jest największym  pracodawcą w regionie, a standardy organizacji pracy 

należą do najlepszych na  świecie, o czym starostowie mogli się naocznie  przekonać podczas wizyty 

w wartej 400 mln dolarów  fabryce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3 lipca 2017, Biedrusko 

 

 Na zaproszenie przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu w Biedrusku wzięły udział 

członek zarządu województwa p. Marzena Wodzińska oraz wicewojewoda Marlena Maląg. Obie panie 

odniosły się do bieżących  kwestii z zakresu  samorządowej i rządowej administracji szczebla 

wojewódzkiego. Podjęły takie tematy jak m.in.:  możliwości uzyskania dofinansowania na rozwój 

lokalnej  infrastruktury drogowej, inwestycje na drogach wojewódzkich i krajowych, ochrona 

środowiska czy możliwość uzyskania dofinasowania projektów z zakresu kultury i oświaty. Panią 

Marszałek wspierała dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego – p. Dorota Kinal, 

zaś wicewojewodzie towarzyszył p. Tomasz Małyszka - zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury 

i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego. Głos w sprawie zmian w obszarze nadzoru RIO nad 

samorządami powiatowymi zabrała p. Grażyna Wróblewska – Prezes Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu, zaś innowacyjną ofertą doskonalenia nauczycieli starała się 

zainteresować p. Elżbieta Walkowiak 

reprezentująca Collegium Da Vinci. Urząd 

Marszałkowski reprezentowała ponadto pani 

Marlena Sierszchulska – Dyrektor 

Departamentu Zdrowia Urzędu, która 

przedstawiła  Starostom stan realizacji 

projektu elektronicznej dokumentacji 

medycznej dla wielkopolskich szpitali.  

      Gospodarzem posiedzenia był p. Jan 

Kucharski – właściciel zespołu pałacowego 

w Biedrusku, wielki pasjonat historii 

i filantrop. W zarządzanym przez niego 

pałacu mieści się (prócz hotelu i restauracji) 

muzeum wojskowości z okazałą kolekcją 

broni palnej, zaś  w samym parku natknąć 

się można na egzemplarze pojazdów pancernych,  transporterów, dział czy samolotu pochodzącego 

z czasów II wojny światowej.  P. Kucharski przedstawił zgormadzonym  wyjątkową propozycję 

uczczenia przyszłorocznej, setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Zaproponował, by na terenie 

pałacowego parku stworzyć ścieżkę 

historyczną, przy której symbolicznie – 

w postaci obelisków i tablic - 

uhonorowany zostałby  wkład wszystkich 

powiatów w działania powstańcze.  

Inicjatywa ta miałaby dużą wartość 

edukacyjną i wpłynęłaby  promowanie roli 

 mieszkańców Wielkopolski w  walkach 

o odzyskanie niepodległości.  

 

 

 

Źródło: http://www.pct24.pl 



 

 

12-13 września 2017,  Chobienice 

 Konwent odbywający się 

w dniach 12-13 września 

w Chobienicach k. Wolsztyna  

poświęcony był w głównej mierze 

kwestiom organizacji i finansowania 

służby zdrowia, w tym w szczególności 

szpitali powiatowych. Dyskusja toczyła 

się z udziałem m.in. Członka Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego p. 

Macieja Stytka,  p. Agnieszki Pachciarz 

– dyrektor Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

prezesa Wielkopolskiego Związku 

Szpitali Powiatowych p. Zbyszka 

Przybylskiego. Wspólnie ustalano, że 

wielkopolskie szpitale  - zarówno te powiatowe, jak i podlegające marszałkowi – będą solidarnie 

ubiegać się u. pani premier  o zwiększenie puli  środków na lecznictwo szpitalne w województwie. 

Starostowie podkreślili,  że obowiązujący przez wiele lat w Narodowym Funduszu Zdrowia algorytm 

przydziału środków pomiędzy poszczególne województwa czynił z Wielkopolski płatnika netto 

systemu, a obecne przejście na formułę ryczałtową wcale nie poprawiło sytuacji. Zrodziło to 

konieczność wypracowania  nowych, kompleksowych rozwiązań, które przedefiniowałyby rolę 

szpitali powiatowych w Polsce.  

     Dopełnieniem obrad była wizyta w rozbudowywanym obecnie szpitalu powiatowym w Wolsztynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostowie w trakcie wizytacji  rozbudowywanego szpitala w Szamotułach 



 

 

 

6 grudnia 2017, Puszczykowo 

 Tematem obrad w Puszczykowie była między innymi realizacja zadań drogowych w 2017 

roku oraz inwestycje planowane na 2018 rok oraz nabory i konkursy w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zagadnienia te omówił wicemarszałek 

województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. 

 Ponadto w porządku obrad znalazły się takie tematy jak: zmiany w systemie zarządzania 

gospodarką wodną, założenia strategiczne funkcjonowania Związku Powiatów Polskich od 2018 roku 

oraz procedowane zmiany legislacyjne istotne dla funkcjonowania powiatów. Obecny na posiedzeniu 

Artur Sitek z Fundacji Chór Stuligrosza Poznańskie Słowiki przedstawił starostom zamierzenia chóru 

w związku z obchodami setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. 

 W drugiej części spotkania starostowie wizytowali szpital w Puszczykowie. 

„Mikołajkowe” obrady w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie 

 

7 lutego 2018,  Witaszyce 

  Konwent poświęcony było  w głównej mierze 

kwestii organizacji i finansowania szpitalnego 

systemu  ochrony zdrowia w Wielkopolsce. Głos 

w tej sprawie zabrali m.in.  p. Agnieszka 

Pachciarz  – Dyrektor  Wielkopolskiego  Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

i p. Zbyszko Przybylski -  Prezes Wielkopolskiego 

Związku Szpitali Powiatowych. W temacie 

medycznym pozostał również p.  Maciej Sytek – 



 

 

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który osobiście nadzoruje pilotażowy  w skali kraju 

projekt wdrożenia systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ponad 50 powiatowych 

i marszałkowskich wielkopolskich szpitalach i klinikach. 

   Posiedzenie było również okazją do prezentacji najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych 

wspierających działanie administracji. O systemach zabezpieczenia danych osobowych 

opowiadał  p. Marek Waszkowiak – Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, zaś 

system do zarządzania projektami i inwestycjami zaprezentował p. Przemysław Pawuła – Zastępca 

Dyrektora handlowego  SoftBlue SA. 

     Po zakończonych obradach starostowie udali się do jedynego w Polsce Muzeum Wojen 

Napoleońskich. Prezentowana jest nim prywatna kolekcja właściciela pałacu, zawierająca ponad 10 

tys. figurek żołnierzy walczących w Epoce Napoleońskiej. Ciekawostką muzeum są dwie dioramy 

prezentujące słynne bitwy - pod Raszynem i Waterloo, a także  maska pośmiertna Napoleona oraz 

jego włos.  

 

13 marca 2018, Poznań 

 W marcu  obrady Konwentu zostały 

włączone w program odbywających się na 

Politechnice Poznańskiej 

 „Międzynarodowych dni kompetencji dla 

przyszłości”, a starostowie zostali zaproszeni 

do udziału w pierwszej międzynarodowej 

konferencji naukowej „Competences in the 

Age of Smart World”.  

     Program wydarzenia obejmował m.in. 

warsztaty z kluczowymi firmami, które 

w ramach projektu „Czas zawodowców BIS - 

zawodowa Wielkopolska”, tworzą 

Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą 

(m.in. firmy: MAHLE Behr Sp. z o.o., 

Schaltbau RAWAG, Bolsius Polska Sp. 

z o.o., Sivantos Sp. z o.o., Colian Sp. z o.o) 

oraz  prezentację projektu „Metoda 



 

 

akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów”, 

który został uruchomiony w ramach programu Erasmus+ i ma na celu opracowanie i wdrożenie 

innowacyjnej metody wspomagającej przyspieszenie rozwoju kompetencji przekrojowych studentów 

poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego. W wydarzeniu wzięli udział 

przedstawiciele środowisk uniwersyteckich ze Słowenii, Słowacji, Finlandii, Ukrainy, USA, Konga 

i Francja, a wśród prelegentów znalazł się m.in. światowej sławy specjalista w zakresie zarządzania 

profesor G. Scott Erickson ze School of Business, Ithaca College z Nowego Yorku, który  wystąpił  z 

 wykładem „Organizational learning and knowledge management in the age of big data”. O zabranie 

głosu został poproszony również przewodniczący Konwentu Powiatów -  pan starosta Lech Janicki.  

      W drugiej części posiedzenia 

starostowie – już w ramach odrębnego 

spotkania – wspólnie z wojewodą 

Zbigniewem Hoffmanemm 

zastanawiali się nad optymalizacją 

standardów postępowania 

w przypadku wystąpienie różnego 

rodzaju zagrożeń i klęsk żywiołowych. 

Analizując wydarzenia z  2017 r. 

(m. in. nawałnice z sierpnia oraz walkę 

z ptasią grypą) poszukiwali 

najlepszych rozwiązań działania 

w sytuacjach nagłych i bezpośrednio 

zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu 

mieszkańców Wielkopolski. W dyskusji tej wziął udział również wielkopolski wojewódzki lekarz 

weterynarii pan Andrzej Żarnecki, który skupił się na problemie afrykańskiego pomoru świń. 

Zgromadzeni byli zgodni, że kluczem do skuteczności w zwalczaniu zarazy jest sprawna i szybka 

komunikacja, a starosta, jako szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jako pierwszy 

powinien otrzymywać kompletne i aktualne informacje o wszelkich, występujących na terenie danego 

powiatu niebezpieczeństwach.    

 

  11-12 czerwca 2018,  Zawidowice 

 

 Sytuacja finansowa szpitali, cyfryzacja 

powiatowych zasobów geodezyjnych oraz 

ostatnie zmiany prawne w obszarze 

funkcjonowania  samorządów to główne 

tematy posiedzenia Konwentu Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego, który 11 i 12 

czerwca odbywał się w Zawidowicach 

k. Pleszewa. 

     Pierwszy dzień posiedzenia zdominowany 

został przez tematy medyczne. Obrady 

rozpoczęło wystąpienie p. Krzysztofa Bestwiny 

– dyrektora szpitala w Gnieźnie i p. Iwony 



 

 

Wiśniewskiej – dyrektor szpitala w Kole,  którzy na ręce przewodniczącego Konwentu  starosty Lecha 

Janickiego złożyli „Stanowisko Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych w sprawie wzrostu 

finansowania świadczeń medycznych w szpitalach powiatowych od II półrocza 2018 r.” Z  kolei 

o inwestycjach w powiatowych i marszałkowskich szpitalach mówił członek zarządu Województwa 

Wielkopolskiego p. Maciej Sytek. Pan Marszałek, wsparty merytorycznie przez Wojciecha 

Ołdyńskiego - Wiceprezesa Zarządu Spółki Szpitale Wielkopolski, która odpowiada za wdrożenie 

 projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi 

samorządu województwa”, przedstawił aktualny stan realizacji tego pilotażowego na skalę kraju 

projektu. Drugi towarzyszący 

marszałkowi gość - p. Paweł 

Makowski z Departamentu 

Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego skupił 

się natomiast na najważniejszych 

sprawach związanych z realizacją 

projektów cyfryzacji powiatowych 

zasobów geodezyjnych.  

       Drugi dzień obrad  otworzył p. 

Marcin Chodynicki – Kierownik 

Działu Rozwoju Sprzedaży Blue 

Gaz Sp. z o.o., który zaprezentował 

zebranym możliwości rozwoju sieci gazowych w oparciu o projekty gazownicze LNG, zaś po nim 

głos zabrał Maciej Kozik – Prezes Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 

w Poznaniu. Prezes WOKiSS-u  oraz specjalista prawa samorządowego dr Sypniewski dokonali 

wykładni ostatnich zmian prawnych, jakie znalazły się na drodze legislacyjnej, a które mają duże 

znaczenie dla wielkopolskich samorządowców.   



 

 

10 września 2018,  Puszczykowo 

 W odpowiedzi na apel prezesa Związku Powiatów Polskich Ludwika Węgrzyna, w trybie 

pilnym zostało zwołane kolejne posiedzenie  Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. 

W szpitalu w Puszczykowie do wspólnych obrad zasiedli starostowie oraz dyrektorzy i prezesi szpitali 

powiatowych, by  wspólnie szukać rozwiązań  dla trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się wielkopolskie 

placówki medyczne. Zebrani jednogłośnie poparli stanowisko Polskiego  Związku Pracodawców 

Szpitali Powiatowych wypracowane wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich 30 sierpnia na 

spotkaniu w Warszawie, w którym wzięło udział ponad 120 starostów i 200 dyrektorów szpitali 

powiatowych z całej Polski.   

Oto postulaty zawarte w stanowisku: 

• zwiększenie o 15% wartości wyceny 

wszystkich świadczeń medycznych 

wymagających zaangażowania 

personelu medycznego, 

• odroczenie wejścia w życie norm 

zatrudnienia personelu 

pielęgniarskiego do czasu 

zwiększenia liczby pielęgniarek w 

systemie, 

• zmiana formy kształcenia 

podyplomowego lekarzy w celu 

zwiększenia liczby lekarzy w 

szpitalach. 

 

13 listopada 2018,  Puszczykowo  

 

Na koniec kadencji Starostowie powrócili do pierwszego miejsca obrad, czyli Puszczykowa. 

Mimo, iż było to posiedzenie podsumowujące czteroletnią kadencję, to jednak program obrad nie 

ograniczył się tylko do sprawozdania z podjętych działań. Jak znakomita większość posiedzeń, tak i to 

ostatnie zostało w dużej mierze poświęcone sprawom finansowania działalności szpitali powiatowych. 

Do udziału w posiedzeniu została zaproszona p. Agnieszka pachciarz – dyrektor OW NFZ oraz  Przez 

WZSzP p. Tomasz Paczkowski.  

 

 

 

 



 

Stanowiska  
 

Stanowiska Konwentu Powiatu Województwa Wielkopolskiego stanowią wyraz 

jednomyślności Starostów  w poodnoszonych w dokumentach kwestiach.  

 

W 2015 r. Konwent przyjął 6 stanowisk:  

• Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 września 

2015 roku  w sprawie projektu  „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej  na lata 2016-2020”. 

• Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego oraz 

Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych z dnia 26  listopada 2015  w sprawie 

propozycji wysokości kontraktów szpitali powiatowych na rok 2016 

• Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 

2015 r. w sprawie poparcia stanowiska Starostów Północnej Wielkopolski w sprawie 

powołania województwa środkowopomorskiego, a także Stanowiska Starosty 

Złotowskiego w sprawie planowanego powołania województwa 

środkowopomorskiego, 

• Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 

2015 r. w sprawie produktów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom 

i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 

• Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z dnia 

19 października  2015 r. poziomu wynagrodzeń personelu medycznego zatrudnionego 

w domach pomocy społecznej 

• Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z dnia   20 stycznia  

2015 r. w sprawie  wpływu efektywności programów rynku pracy na kwestie 

finansowania urzędów pracy 

 

W 2016 r. Konwent przyjął 4 stanowiska:  

 

• Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 marca   

2016 roku w sprawie: zmiany zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) oraz przesunięcia 

daty wejścia w życie przepisów nakładających na powiaty obowiązek organizacji 

i finansowania publicznego transportu zbiorowego.  

• Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego oraz 

Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych z dnia 26.11.2015 r.  w sprawie 

propozycji wysokości kontraktów szpitali powiatowych na rok 2016 

• Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 

2016 r. w sprawie poparcia dla Apelu nr 1 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 21 

września 2016 roku do Ministra Zdrowia w celu podjęcia działań legislacyjnych 



 

 

w sprawie zawodu lekarza medycyny oraz Apelu nr 2 Rady Powiatu Wolsztyńskiego 

z dnia 21 września 2016 roku do Ministra Zdrowia w celu podjęcia działań 

legislacyjnych w sprawie zmian w ustawie prawo farmaceutyczne 

• Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 

2016 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej pomocy finansowej 

oraz ochrony prawnej dla powiatów pozbawionych własności nieruchomości 

 

oraz 1 apel 

 

• Apel Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego  oraz Wielkopolskiego 

Związku Szpitali Powiatowych z dnia 15 grudnia 2016 r.  w sprawie finansowania 

szpitali powiatowych w świetle przedstawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

propozycji na I półrocze 2017 r. 

 

 

W 2017 r. Konwent przyjął 2 stanowiska:  

• Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego  

2017 roku w sprawie  poziomu wynagrodzeń personelu medycznego  

zatrudnionego w domach pomocy społecznej 

• Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego  

2017 roku w sprawie  projektu zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze 

 

W 2018 r. Konwent przyjął 1 stanowisko:  

• Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.09.2018 r.  

w sprawie poparcia Stanowiska Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali 

Powiatowych podjętego wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich dot. poprawy 

warunków funkcjonowania szpitali powiatowych 

 

Stanowiska zostały  skierowane - zgodnie z poruszanym w nich  tematem - do: Premiera, 

właściwych Ministrów, Wojewody, Marszałka oraz  dyrektorów różnorodnych urzędów i 

instytucji. Odbiorcą wszystkich dokumentów był również  Zarząd Związku Powiatów 

Polskich.   

 
 



 

Projekt EDM – wspólne działanie, wspólny sukces…   
 

Konwent Powiatów był płaszczyzną szeregu  

wspólnych działań, a regularne spotkania pozwoliły 

Starostom na wymianę doświadczeń na wielu 

płaszczyznach aktywności samorządów powiatowych. 

Jednak inicjatywą, która połączyła nieomal wszystkich 

Starostów stał się  projekt pn.  „Wyposażenie środowisk 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i 

miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany 

danych między podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa”, zwany roboczo projektem EDM. Projekt 

ten miał pomóc szpitalom w dostosowaniu się do 

standardów określonych w obowiązującym wówczas 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 

r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.   

Wola wspólnego  zmierzenia się z tematem elektronizacji  szpitali powiatowych 

zrodziła  na początku 2015 r. By zaznajomić się z tematem  na posiedzenie Konwentu 

w Złotowie (26 sierpnia 2015r.) Starostowie zaprosili pioniera w zakresie wdrażania 

nowoczesnych rozwiązań w organizacji pracy tzw. „białej” części szpitala profesora 

Aleksandra Barinowa-Wojewódzkiego -   Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii 

i Torakochirurgii w Poznaniu oraz p. Irenę Lisowską reprezentującą Zakład Informatyki 

Praktycznej. To właśnie ci eksperci  przekonali zebranych, że powiaty oraz Urząd 

Marszałkowski powinny 

wspólnie podejść do problemu 

i razem ubiegać się 

o dofinansowanie  ze źródeł 

zewnętrznych procesu 

informatyzacji wielkopolskich 

szpitali. Ta koncepcja była 

również spójna z wizją 

obecnego na posiedzeniu p.  

Leszka Wojtasiak - Członka 

Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, dzięki 

czemu możliwym było rychłe 

opracowanie zarysu 

pilotażowego projektu.  

 



 

 

 

By zgodna wizja nabrała realnych  kształtów, już 15 września 2015 r. w Urzędzie 

Marszałkowskim w Poznaniu, zebrała się grupa robocza składająca się z przedstawicieli 

starostów  i dyrektorów szpitali,  prawnika i informatyka, którzy pod kierunkiem p. Macieja 

Sytka - zastępcy dyrektora Wdrażania Programu Regionalnego UMWW, zaczęli  pracę nad 

przygotowaniem draftu operacji.    

 

 

 

 

Dzięki zaangażowaniu władz wojewódzkich,  Starostów oraz Dyrektorów i Prezesów 

szpitali, w niecałe pół roku wypracowano koncepcję projektu partnerskiego dla Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miasta Poznania, 28 powiatów i 53 podmiotów  

leczniczych  z terenu całej  Wielkopolski. Zgodnie przyjęto, że celem opracowywanego 

projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia 

elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM 

(Systemu Informacji Medycznej)  oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, 

umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników 

projektu. Jednym z głównych założeń projektowanej platformy jest zapewnienie 

koordynowanego regionalnie, spójnego i jednolitego systemu wymiany informacji medycznej 

na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz współpraca z innymi systemami 

regionalnymi, a także systemami i rejestrami centralnymi, w tym realizowanymi przez 

CSIOZ, a zwłaszcza Platformą P1. 

Zgodnie z założeniami w wyniku realizacji projektu wszystkie podmioty lecznicze 

dysponować mają infrastrukturą techniczną umożliwiającą bezpieczne wytwarzanie, 

przetwarzanie, przechowywanie i wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (oraz 

innych elektronicznych dokumentów medycznych, przekraczających swoim zakresem EDM, 

co obejmuje również dokumenty zawierające meta dane takie jak obrazy, filmy, instrukcje, 

inne dokumenty związane z działalnością leczniczą), projekt przyczyni się od wyrównania 



 

 

szans wszystkich jego uczestników we wdrażaniu, realizacji i korzystaniu z usług 

elektronicznych, związanych  z EDM. 

 Całkowita wartość projektu została oszacowana na  93 882 351,00 zł, a wartość 

samego dofinansowania w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług 

publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

wyniesie 79 799 998,34 zł.   

19 października projekt został oficjalnie umieszczony na liście projektów wybranych 

do dofinansowania, a okres jego realizacji określono na  14.11.2016 r. – 30.06.2019 r.  

23 marca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie trójstronnych umów o współpracy. 

Sygnatariuszami umowy byli Leszek Wojtasiak - Członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego oraz starostowie powiatów i dyrektorzy szpitali biorących udział w 

projekcie. 

 

 

 

 

 

Źródło:  https://www.umww.pl

 

 

 

 



 

Podpisanie umów w szpitalu w Koninie, 

23.08.2017 r. źródło: 

https://www.przegladkoninski.pl 

 

Podpisywanie właściwych umów realizacji projektu następowało w dniach 21-24 

sierpnia 2017 r. Jak przekonywał Maciej Sytek członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego podczas spotkania w Koninie, projekt EDM „To niezwykle ważny projekt 

informatyczny usprawniający 

zarządzanie i ułatwiający dostęp do 

dokumentacji medycznej zarówno 

pacjentom, jak i lekarzom, 

szczególnie w sytuacji gdy konieczna 

jest szybka reakcja”.  

 

 

 

Podpisanie umów w szpitalu w Kaliszu, 23.08.2017, 

źródło: https://www.powiat-ostrowski.pl 

 

Podpisanie umów w Poznaniu, 21 sierpnia 2017,  

źródło http://szpital-chodziez.pl:  

 

Za realizację projektu odpowiada spółka Szpitale Wielkopolski pełniąca funkcję 

inżyniera kontraktu.  7 lutego 2018r. Spółka przeprowadziła  pierwsze spotkanie w ramach 

Dialogów Technicznych na: dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie oprogramowania 

specjalistycznego (e-Dokumentacja, e-Rejestracja, wytwarzanie EDM, EZD) oraz 

dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie systemów wsparcia przetwarzania informacji w 

podmiotach leczniczych (aplikacje i systemy szpitalne i specjalistyczne). 18 maja 2018r. 

została podpisana pierwsza  umowa o wartości prawie 10 mln. zł. na zakup sprzętu i 

oprogramowania, a  18 czerwca zawarto umowę na dostarczenie urządzeń dostępowych, 

systemów operacyjnych klienckich, drukarek i skanerów. W sierpniu pierwszy sprzęt trafił do 

powiatowych szpitali.    

Zgodnie z zapewnieniami Spółki, wszystkie etapy realizacji projektu następują 

zgodnie z przyjętym harmonogramem.  



 

Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych –  partner Konwentu 

w walce o fundusze  dla szpitali powiatowych 
 

Realizując swoje cele Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego współpracuje  

z przedstawicielami władzy rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami naukowymi oraz społeczno-kulturalnymi oraz osobami prywatnymi. 

Jednak największym sprzymierzeńcem Konwentu w walce o dobro mieszkańców wielkopolskich 

powiatów już od wielu lat jest Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych.   

Przedstawiciele 

Związku Szpitali byli gośćmi 

zdecydowanej większości 

posiedzeń Konwentu służąc 

starostom radą i tłumacząc 

zawiłości regulacji prawnych 

z obszaru służby zdrowia.     

W kluczowych dla działania 

szpitali powiatowych 

momentach Związek i 

Konwent podejmowały 

wspólne inicjatywy  i razem 

podpisywały się pod  

zgłaszanymi postulatami.  

Jednym z 

najlepszych przykładów 

takiej właśnie  współpracy 

było spotkanie  z 8 grudnia 2016 r., które zostało  poświęcone zasadom finansowania służby 

zdrowia w Wielkopolsce. Na debatę zostało zaproszonych m.in. 51 posłów, 2 senatorów, 

Marszałek, wojewoda oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia.   Posiedzenie 

zostało zwołane w bardzo ważnym dla służby zdrowia okresie  – z jednej strony placówki 

szpitalne w całym kraju przygotowywały się  do podpisania kontraktów szpitalnych na 

2017 r, z drugiej zaś w Sejmie trwały gorączkowe prace nad ostatecznym kształtem budżetu 

całego Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekt tego budżetu  kilka dni przed spotkaniem   

opiniowali m.in. obecni na posiedzeniu 

posłowie: p. Marek Ruciński – 

wiceprzewodniczący sejmowej Komisji 

Zdrowia oraz p. Krzysztof Ostrowski - 

jej członek, a zarazem członek 

Parlamentarnego  Zespołu ds. Szpitali 

Powiatowych.  

Wspólne działania Konwentu 

i Związku nie pozostają niezauważone, 



 

 

a media uważnie śledzą poczynania obu gremiów. W 2015 r. Przewodniczący Konwentu oraz 

Prezes Związku postanowili to zainteresowanie „czwartej władzy” wykorzystać. 26 listopada 

zorganizowana została konferencja celem przedstawienia wspólnego stanowiska  w zakresie 

propozycji NFZ na rok 2016.  Na konferencję zaplanowaną na godz. 15.00 przybyli 

dziennikarze m.in. z TVN24, TVP Poznań, Wielkopolskiej Telewizji Kablowej i Radia 

Merkury. Już o godz. 17.00  materiał ze spotkania nadało Radio Merkury,  następnie 

„Teleskop” Telewizji Polskiej, a dalej kolejne stacje radiowe i telewizyjne.  O konferencji 

informował również branżowy serwis internetowy  Rynekzdrowia.pl, który – drążąc temat – 

zmusił Narodowy Fundusz Zdrowia, by ustosunkował się do zgłoszonego stanowiska.  

 

Wskazane przykłady dowodzą, że Związek Szpitali pod kierownictwem p. Zbyszka 

Przybylskiego, a od 25 lipca 2018 r. p. Tomasza Paczkowskiego, jest doskonałym partnerem 

Konwentu Powiatów w szeregu działań  na rzecz dobra mieszkańców powiatów 

w najważniejszym obszarze jakim jest zdrowie.  

 



 

Sukcesy wielkopolskich  powiatów w rankingu powiatów                    

Związku Powiatów Polskich  
 

Wielkopolskie powiaty i miasta na prawach powiatu  od wielu lat zajmują wysokie 

lokaty w prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich Rankingu Gmin i Powiatów.  

Ranking ten uważany jest obecnie za najbardziej prestiżowy,  profesjonalny i kompleksowy  

konkurs dla samorządów, toteż o zwycięstwo w nim każdego roku walczy ponad pół tysiąca 

jednostek samorządu terytorialnego.   

Wśród w rankingu wymienić można:  

Edycja 2014 

2 miejsce Powiatu Poznańskiego w kategorii pow. 120 tys. mieszkańców 

10 miejsce Powiatu Konińskiego w kategorii pow. 120 tys. mieszkańców 
 

Edycja 2015 

6 miejsce Powiatu Ostrzeszowskiego w kategorii do 60 tys. mieszkańców 

6 miejsce Powiatu Poznańskiego w kategorii pow. 120 tys. mieszkańców 

10 miejsce Powiatu Pilskiego w kategorii pow. 120 tys. mieszkańców 
 

Edycja 2016 

4 miejsce Powiatu Poznańskiego w kategorii pow. 120 tys. mieszkańców 

6 miejsce Powiatu Ostrzeszowskiego w kategorii do 60 tys. mieszkańców 

9  miejsce Powiatu Konińskiego w kategorii pow. 120 tys. mieszkańców 
 

Edycja 2017 

2 miejsce Powiatu Ostrzeszowskiego w kategorii do 60 tys. mieszkańców 

5 miejsce Powiatu Poznańskiego w kategorii pow. 120 tys. mieszkańców 

Wielkopolscy Starostowie na gali wręczenia nagród  Rankingu Powiatów za rok 2017. Kraków, 27.04.2018r. 

Źródło:  profil Facebook p. Jarosława Wawrzyniaka 



 

 

Honorowe wyróżnienie jest dla JST nagrodą za prowadzenie efektywnej, skutecznej i 

przede wszystkim wielopłaszczyznowej polityki, bowiem ocenie poddawane są takie aspekty 

aktywności samorządu jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania 

poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu 

terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z 

zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz sportu i kultury, 

wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań 

ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz 

realizacja działań promocyjnych 

 


