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od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 
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Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529, z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 
 

10 marca 2022 



2 

§ 2 pkt. 1 rozporządzenia MS z dnia 8 maja 2001 r. 

DANE REJESTROWE: 

1. Biuro Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza ma siedzibę w Warszawie, w PKiN (XVIII 

piętro - pokój 1801). Adres: 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, e-mail: biuro@metropolie.pl 

2. Fundacja została zarejestrowana 4 maja 1993 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI 

Wydział Gospodarczy Rejestrowy w księdze nr 3573. W dniu 19 września 2002 r. zarejestrowana 

w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Sądzie Gospodarczym XIX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000129432. Otrzymała nr identyfikacyjny w systemie REGON: 010266954.  

3. Statutowym celem działalności Unii Metropolii Polskich jest: 

• wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej, 

• tworzenie podstaw społeczeństwa obywatelskiego, 

• promocja inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur regionalnych 

i lokalnych, 

• wspólne rozwiązywanie specyficznych problemów wielkich miast, 

• współpraca z organami państwa oraz z organizacjami ogólnopolskimi, zagranicznymi  

i międzynarodowymi dla zwiększania roli metropolii w państwie i integracji europejskiej. 

4. Organami Fundacji są Rada i Zarząd. W 2021 roku dokonano zmiany w składzie Rady  

w związku z rezygnacją Tadeusza Ferenca ze stanowiska Prezydenta Miasta Rzeszowa. Na W 

wyborach uzupełniających na Prezydenta Miasta został wybrany Konrad Fijołek, który został 

członkiem Rady Unii Metropolii Polskich. 

1) Radę tworzy 12 miast – fundatorów, reprezentowanych przez prezydentów miast lub ich 

pełnomocników: 

BIAŁYSTOK Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku 

BYDGOSZCZ Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy 

GDAŃSK Aleksandra Dulkiewicz Prezydent Miasta Gdańska 

KATOWICE Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice 

KRAKÓW Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa 

LUBLIN Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin 

ŁÓDŹ Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi 

POZNAŃ Jacek Jaśkowiak Prezydent Miasta Poznania 

RZESZÓW Konrad Fijołek Prezydent Miasta Rzeszowa 

SZCZECIN Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecina 

WARSZAWA Rafał Trzaskowski Prezydent m. st. Warszawy 

WROCŁAW Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia 

2) skład Zarządu: 

• Tadeusz Truskolaski – Prezes,  

• Piotr Krzystek – Sekretarz,  

• Mirosław Czekaj – Skarbnik,  

• Aleksandra Dulkiewicz – Członek,  

• Jacek Jaśkowiak – Członek,  

• Krzysztof Żuk – Członek.  
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SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1. Posiedzenia Rady i Zarządu w 2021 r.:  

Rada odbyła dwa posiedzenia: 

11 marca w Warszawie - przyjęto pięć uchwał i jedno stanowisko 

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2020, 

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego w roku 2020, 

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2020, 

- w sprawie wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2020, 

- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy oraz planu finansowego UMP na rok 2021, 

- Apel do Rządu RP o nie dyskryminowanie największych polskich miast w projekcie Krajowego Planu 

Odbudowy. 
 

13 października w Warszawie: 
 

- podsumowano przebieg zgromadzenia samorządowego w obronie społeczności lokalnych, które 

odbyło się 13 października w Teatrze Muzycznym „Roma”, 

- omówiono przyszłe działania UMP dotyczące skutków finansowych dla JST wynikających z wprowadzenia 

”Polskiego Ładu”,  

- przedyskutowano nowelizację prawa oświatowego (lex Czarnek) po zakończeniu konsultacji społecznych, 

- omówiono nowe zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,  

w tym prezydentów miast. 

Zarząd odbył cztery posiedzenia: 

10 marca w Warszawie: 

- przyjęto projekt sprawozdania z działalności w roku 2020, 

- przyjęto projekt sprawozdania finansowego UMP w roku 2020, w tym bilansu, 

- podjęto uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu finansowego Unii Metropolii Polskich 

na rok 2021, 

- podjęto chwały nr 1 i 3 w sprawie nagród dla pracowników Biura UMP. 
 

17 czerwca w Warszawie omówiono: 

- organizację pracy biura UMP (sprawozdanie z pracy w pierwszym półroczu i plany na drugie 

półrocze 2021 r.), 

- możliwości udziału UMP w Europejskim Forum Samorządowym LocalTrends w Poznaniu,  

- zapowiadane zmian w ustawach: prawo oświatowe, systemie zagospodarowania odpadami komunalnymi, i 

tzw. antykorupcyjnej, 

- przyjęto uchwałę nr 4 w sprawie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości UMP. 

26 listopada w Gdańsku omówiono: 

- strategię komunikacji UMP oraz współpracę z agencją kreatywną Pacyfika,  

- współpracę z Ringer Axcel Springer Polska - na poziomie miast i UMP (założenia, kwoty, spodziewane 

rezultaty, zamówienia publiczne), 

- komunikację dot. Polskiego Ładu w przestrzeni publicznej, 

- udziału UMP w kampanii społecznej Fundacji Powszechnego Czytania (promocja czytelnictwa przez 

Prezydentów miast UMP), 
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- projekt „Pamięć historyczna w miastach jako element kształtowania tożsamości”,  

- udział UMP w organizacji Światowego Forum Miejskiego (czerwiec 2022, Katowice), 

15 grudnia w Poznaniu omówiono: 

- skutki nowelizacji projektu ustawy o zmianie ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, 

- zagadnienia dotyczące nadwyżki operacyjnej miast w 2020 r., 

- propozycję podpisania porozumienia (list intencyjny) pomiędzy UMP a organizacją EFUS., 

- podjęto uchwałę nr 5 w sprawie zmiany regulaminu pracy biura UMP. 
 

2. Niezależnie od posiedzeń Rady i Zarządu, w 2021 odbywały się spotkania PrezydentówBłąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. Miast w formule on-line w celu omówienia bieżących problemów. Były to 

spotkania regularne - w pierwszym półroczu cotygodniowe, a następnie co dwa tygodnie. 

3. Uruchomiono nową stronę internetową UMP, za pośrednictwem której prowadzono intensywną  
i czytelną kampanię informacyjną. Przyjęto nową, skuteczną strategię komunikacji. Odbywały się  
cotygodniowe spotkania zespołu, w którego skład wchodzą osoby odpowiedzialne w miastach UMP 
za kontakty z mediami. Rolą zespołu jest wymiana informacji, w zakresie medialnego przekazu oraz 
koordynacja wspólnych wydarzeń.  

4. Na potrzeby działalności finansowej UMP podjęto kroki mające na celu jednoznacznego 
zdefiniowania, czy cele statutowe Fundacji podlegają zwolnieniu z podatku CIT. 

5. W 2021 r. pracownicy Biura wykonywali swoje obowiązki w trybie pracy zdalnej oraz stacjonarnej. 
Przeprowadzono dwa szkolenia poza siedzibą biura dot. strategii komunikacji UMP oraz 
podsumowania pracy w 2021 r. oraz planów na 2022 r. Wprowadzono zmiany w Regulaminie Biura 
UMP.  

UDZIAŁ W RZĄDOWYM PROCESIE LEGISLACYJNYM 

 
Platformą wyrażania stanowisk UMP w kwestiach: rządowych projektów prawnych, inicjatyw 

legislacyjnych oraz interpretacji obowiązującego prawa jest udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego i jej zespołach problemowych. Przedstawiciele miast oraz pracownicy biura 

UMP regularnie i aktywnie uczestniczą w tych gremiach. W wyznaczonych terminach, po merytorycznych 

uzgodnieniach  z pracownikami urzędów miast, stanowiska UMP są przedstawiane stronie rządowej.  

Prace są bardzo intensywne. Posiedzenia plenarne Komisji odbywały się raz w miesiącu, a 11 zespołów 

spotykało się przynajmniej raz w miesiącu. Niektóre problemy były dyskutowane przez kilka kolejnych 

posiedzeń.  
 

Poniżej został zamieszczony katalog spraw, do których UMP się odnosiła w 2021: 
 

1. w zakresie administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli 
 

- Narodowy Spis Powszechny,  

- ustawa o zamianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy  

o samorządzie województwa oraz niektórych innych ustaw, 

- ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, 

- rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników samorządowych, 

- rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, 

uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu, 

- ustawa o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, 

- rozporządzenie RM w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, 

- ustawa Prawo komunikacji elektronicznej,  

- ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - sygnaliści,  

- rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są 

uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, 

- ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych; 



5 

2. w zakresie systemu finansów publicznych 
 

- pakiet ustaw wchodzących składających się na program Polski Ład, 

- rozporządzenia MF w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej 

wierzytelności, 

- ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych 

ustaw, 

- ustawa o postępowaniu administracyjnym, 

- monitorowanie zmian w programie Inwestycji Strategicznych; 

3. w zakresie infrastruktury 

- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, 

- rozporządzenie MIiR w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu 

przedstawienia informacji o tych kosztach, 

- rozporządzenie RM w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju, 

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia rejestru 

wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń 

dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane, 

- ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa, 

- ustawa i rozporządzenia MRiT w zakresie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

- ustawa o zmianie ustawy prawo budowlane oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
 

4. w zakresie oświaty 
 

- dokument MEiN „Edukacja dla Wszystkich” - proponowane obszary założeń zmian legislacyjnych  

w zakresie edukacji włączającej, 

- program rządowy „Poznaj Polskę”, 

- program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, 

- program rządowy „Laboratoria Przyszłości” (w tym przypadku także interwencyjnie, w związku  

z nieprecyzyjnymi zasadami realizacji i rozliczania projektu), 

- projekt organizacji zajęć wspomagających uczniów w utrwaleniu wiadomości i umiejętności  

z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (dot. klas 5-8 i szkół 

ponadpodstawowych),   

- projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw tzw. lex Czarnek,  

-  w ramach prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty - pragmatyka zawodowa  

i wynagradzanie nauczycieli,  

- w ramach prac grup roboczych (ds. awansu zawodowego nauczycieli, ds. wynagradzania nauczycieli 

i ds. oceny pracy nauczycieli) w/w Zespołu - propozycje nowych rozwiązań w nowelizacji ustawy  

Karty Nauczyciela; 
 

5. w zakresie polityki społecznej 
 

- Krajowego Programu na rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030,  

- ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,   

- rozporządzenie MRiPS w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

- ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,  

- ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

- ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny,  

- ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny,  

- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

„Dobry start”, 

- rozporządzenie MRPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej, 

- rozporządzenie RM zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON 

samorządom wojewódzkim i powiatowym,  
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- uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, 

- ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej, 

- ustawa o ekonomii społecznej,  

- rozporządzenie MRiPS w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych 

z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca 

socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,  

- ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

- uchwała RM w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu 

i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do roku 2030,  

- polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022,  

- rozporządzenie RM w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej,     

- program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,  

- ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, 

- strategia Demograficzna 2040, 

-  Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030; 

- poselski projekt ustawy o polityce prorodzinnej jednostek samorządu terytorialnego "Samorząd 

dla Rodziny", 
 

6. w zakresie ochrony zdrowia 
 

- Narodowy Programu Szczepień,  

- rządowa koncepcja restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą  

- uchwała RM w sprawie ustanowienia polityki publiczne „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne 

rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.; 
 

7. w zakresie polityki mieszkaniowej 
 

- rozporządzenie MRPiT w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na 

wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, 

tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej,   

- ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, 

- ustawa o dopłatach do dodatków mieszkaniowych, 

- rozporządzenie MRPiT sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 

- ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji 

Ochrony Środowiska; 
 

8. w zakresie społeczeństwa informacyjnego 
 

- ustawa o zmianie ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, 

- ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (funkcjonalność portalu e-budownictwo), 

- rozporządzenie MKiŚ w sprawie szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w centralnym 

rejestrze oszczędności energii końcowej oraz sposobu uwierzytelniania osób upoważnionych 

wpisanych do wykazu, 

- program „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy”,  

- aktualizacja Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, 

- rozporządzenie MC w sprawie gwarantowanej dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń dla 

podmiotów publicznych oraz podmiotów, 

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający zharmonizowane przepisy dotyczące 

sztucznej inteligencji, 

- ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,  

- ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo 

o aktach stanu cywilnego,  

- rozporządzeni MC w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych; 
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9. w zakresie ochrony środowiska 
 

- program „czyste powietrze”, 

- rozporządzenie MKiŚ zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych,   

- ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, 

- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

- ustawa Prawo energetycznego, 

- ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

 

Zgłaszanie przez UMP uwag do projektów aktów prawnych jak również propozycji nowych rozwiązań 

legislacyjnych pod obrady Komisji Wspólnej i jej Zespołów odbywało się w konsensusie i we  współpracy 

z przedstawicielami pozostałych organizacji j.s.t. tworzącymi stronę samorządową Komisji.   

Niestety, bardzo często zdanie samorządów nie jest uwzględniane przez stronę rządową, także  

negatywna opinia nie ma skutków prawnych w dalszym procedowaniu rządowych projektów. Mamy 

również przykłady projektów rządowych mających wpływ na funkcjonowanie samorządów, które są 

procedowane jako inicjatywy poselskie z pominięciem KWRiST. W obecnym stanie prawnym samorząd 

nie ma możliwości zastopować takich działań strony rządowej.   

 

UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH I SENACKICH 

 

Przedstawiciele UMP mogą brać udział w pracach komisji parlamentarnych wyłącznie na ich zaproszenie. 

Przeważnie jest to udział w charakterze obserwatorów. Poniżej zostały wymienione tematy posiedzeń,  

w których fundacja miała możliwość przedstawienia swojego stanowiska w danym punkcie: 
 

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej: 

- reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego (wspólne z Komisją Infrastruktury) 

- restrukturyzacja szpitali, 

- rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

(druk nr 1458), 

- projekt ustawy o zmianie ustawy prawo budowlane i planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

(wspólnie z Komisją Infrastruktury), 

- nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wspólnie z Komisją Środowiska) 

- nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

- projekt ustawy o polityce prorodzinnej jednostek samorządu terytorialnego "Samorząd dla Rodziny", 

- nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

- informacja nt. funkcjonowania rodzinnych domów pomocy społecznej (wspólnie z Komisją Polityki 

Społecznej i Rodziny), 

-  omówienie sytuacji obywateli Białorusi przebywających w Polsce (Podkomisja stała do spraw 

obywatelskich, cudzoziemców i migracji). 
 

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej: 

- informacja nt. projektowanych rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów 

leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne centralizacji  

i upaństwowienia systemu ochrony zdrowia oraz działalności leczniczej (wspólnie z Komisją Zdrowia), 

-  informacja nt. sytuacji gmin turystycznych w warunkach pandemii. 

 

PRACE KOMISJI TEMATYCZNYCH UMP I ZESPOŁÓW PROBLEMOWYCH 
 

Komisja Sekretarzy - 2 spotkania  
 

Podczas posiedzeń omówiono tematy:  

- roczne doświadczenia z pracy zdalnej w urzędach miast UMP w czasie trwania pandemii Covid-19, 

- projekt ustawy w sprawie zmiany Kodeksu Pracy w sprawie pracy zdalnej, 

- propozycje zmian w umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej urzędu Inspektorów Ochrony Danych, 

- organizacja spotkania nt. rozwoju cyfrowych platform usług miejskich, 
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- wynagradzanie pracowników samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników wydziałów 
informatyki,  

- stworzenie platformy szkoleniowej w UMP, 

- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawa 

Kukiza, 

- zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, 

- rozwiązań dot. skutecznego wykorzystania mediacji w urzędach miast zrzeszonych w UMP, 

- dochodzenie od skarbu państwa wydatków poniesionych na realizacje zadań zleconych z zakresu 

administracji państwowej, 

- strategię komunikacji UMP; 
 

Zespoły robocze działające w ramach Komisji: 
 

1. ds. RODO  

 opracował wstępne założenia zmian przepisów w zakresie ustalenia administratora danych osobowych 

w administracji samorządowej. Porównał podejście miast do definiowania administratora, w kontekście 

funkcji: kierowniczych USC, Rzecznika Praw Konsumenta, Przewodniczącego Rady Miasta. 
 

2. ds. Inspektorów Danych Osobowych 

 przygotowywał m.in. informację nt. projektu rozporządzenia w sprawie europejskiego zarządzania 

danymi, który był przedmiotem obrad Rady Unii Europejskiej. Opracował uwagi, które zostały 

zgłoszone do Komitetu Regionów oraz polskich organów - odpowiedzialnych za prowadzenie 

procesu legislacyjnego w ramach Rady UE oraz Parlamentu. Zaopiniował projekt dokumentu dot. 

wykorzystania fanpageów przez JST oraz analizował  możliwości pozyskiwania danych właścicieli 

nieruchomości z rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków  w ramach e-usług pod kątem technicznym  

i barier wynikających z RODO.  
 

3. ds. Sygnalistów 

 dokonał oceny dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 

2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii , pod kątem możliwości jej 

stosowania w krajowym porządku prawnym w miastach UMP - w sytuacji braku przyjęcia we 

właściwym terminie ustawy wdrażającej. Zaopiniował oraz zaproponował rozwiązania prawne do 

projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Dodatkowo uczestnicy wymienili 

doświadczenia dot. przyjętych procedur wewnątrz urzędów oraz rozwiązań technicznych.  
 

4. ds. dokumentacji elektronicznych 

 wymieniono doświadczenia nt. dokumentacji pracowniczej w urzędach miast UMP pod kątem  

prowadzenia jej w wersji elektronicznej. W tym celu opracował zagadnienia do analizy prawnej, 

funkcjonalno-informatycznej oraz organizacyjnej  - od strony przepływów informacji, dokumentów, 

użycia podpisów elektronicznych, na które pozwalają Kodeks Pracy lub inne przepisy, udostępniania 

dokumentacji wyłącznie elektronicznej, przekazywania do archiwum zakładowego, usuwania  

z systemu dokumentów nieodebranych przez byłych pracowników po uzyskaniu zgody AP. Rozeznał 

sytuację w zakresie integracji takiego systemu  z Mdokiem, mArchiwum oraz KSAT.  
 

5. ds. IT 

- wspólnie z UM Warszawy przeprowadził #8 Przegląd Technologiczny nt. wdrażania rozwiązań 

technologicznych i organizacyjnych związanych z Dyrektywą - rozwiązania zaprezentowało 7. 

dostawców,  

- organizował spotkania poświęcone rozwojowi platformy ZUCH, 

- brał udział w spotkaniach i warsztatach nt. interoperacyjności publicznych systemów 

teleinformatycznych na poziomie Europejskim (Program „ISA2” i poziomie krajowym - spotkania 

z KRPM), 

- uczestniczył w zespole roboczym KPRM ds. Identyfikacji elektronicznej, który ma na celu 

przygotowanie polskiej administracji do nowych wyzwań związanych z europejskim eID oraz 

planowanymi zmianami w rozporządzeniu eIDAS tzw. eIDAS 2, 

- brał udział w pracach nad nową dyrektywą w zakresie cyberbezpieczeństwa tzw. Dyrektywa NIS 2.  
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- wsparł Urząd Miasta Poznania w przygotowaniach do wprowadzenia doręczeń elektronicznych 

w modelu przewidzianym ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, 

- zorganizował spotkanie Dyrektorów IT w Urzędach Miasta, na którym omówiono systemy klasy 

ERP i EZD w urzędach oraz problematykę współpracy z dostawcami rozwiązań informatycznych. 
 

Zespół wielokrotnie zgłaszał propozycje do rozporządzenia MAP w sprawie realizacji publicznej 

usługi hybrydowej w obrocie krajowym, które dotyczyły m.in.: skrócenia przewidywanego czasu 

realizacji usługi hybrydowej do 3 dni, przyjęcia w rozporządzeniu następujących wskaźników 

jakościowych: D+3 dla 85% przesyłek i D+5 dla 97% przesyłek, dopuszczenia wydruków kolorowych 

do wydruku korespondencji w ramach publicznej usługi hybrydowej, czy dopuszczenia typu zadruku 

„duplex” dla druku dwustronnego. Samorządy będą miały obowiązek stosować publiczną usługę 

hybrydową od 2029 r. (od lipca 2022 będzie stosować ją administracja rządowa) - do tego mamy 

nadzieję, że Unii Metropolii Polskich uda się przekonać ustawodawcę do swoich postulatów. 

Pierwszy okres stosowania usługi przez administrację rządową to okres nabierania doświadczeń. 

Oceniamy, że na ich bazie zajdzie w przyszłości potrzeba podejmowania przez Radę Ministrów 

nowelizacji aktu. 
 

Komisja Skarbników UMP 
 

Podczas 5 posiedzeń:  

- monitorowano zmiany prawa mające wpływ na system finansów miast,  

- przyjęto stanowisko P i zorganizowano konferencję prasową w sprawie wpływu Polskiego Ładu na 

finanse miast UMP, 

- przyjęto stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, 

- zorganizowano wspólną konferencję prasową z wiodącym na rynku bankiem PKO SA nt. prognozy 

sytuacji finansowej miast. Zwrócono uwagę na zagrożenia dla systemu finansów publicznych  

i perspektywy wykorzystania środków UE, 

- omówiono projekty budżetów miast Unii Metropolii Polskich na rok 2022. 
 

Ponadto odbyto 13 spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami Ministerstw nt.: 

- projektu rozporządzenia ws. współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej 

wierzytelności, 

- kierunków zmian w systemie finansów publicznych, 

- podatku od nieruchomości (zwolnienia) tereny kolejowe (wspólne z przedstawicielami GZM), 

- podatku od nieruchomości (hale tymczasowe). 
 

Zorganizowano spotkanie z Prezesem Zarządu BGK nt. warunków występowania o środki z Programu 

Rządowego „Fundusz Inwestycji Strategicznych”. 
 

W ramach Komisji odbyło się 12 spotkań z przedstawicielami miast UMP nt.: 

- zmian w ustawie o dochodach JST w związku ze zwolnieniem terenów kolejowych, 

- problematyki i zakresu opinii prawnej ws. zwolnień z podatków lokalnych, 

- uzgodnień wspólnych uwag do projektu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  

- obowiązku raportowania i składania zakresu informacji w deklaracji na podatek akcyzowy z tytułu 

wytwarzania energii elektrycznej (fotowoltaika). 
 

Komisja ds. Bezpieczeństwa 
 

W ramach Komisji odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Straży Miejskich, na których omawiano m.in: 

- problem nieobjęcia funkcjonariuszy straży miejskich (jako jedyną służbę mundurową) szczepieniami 

przeciw COVID-19 w ramach tzw. etapu I. UMP złożyła wniosek  o szybką zmianę rozporządzenia 

rozporządzenie RM w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii, które reguluje tą kwestię, 

- interpretację prawa przez oddziały ZUS w zakresie przyznawanych zasiłków chorobowych dla 

strażników miejskich z powodu zakażenia Covid-19, 

- potrzebę zdefiniowania zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie straży gminnych. 
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Komisja ds. Edukacji 
 

Odbyło się 8 posiedzeń własnych, na których wypracowywano na bieżąco stanowiska do projektów aktów 

prawnych skierowanych pod obrady Zespołu KWRiST ds. Edukacji, Kultury i Sportu (tematy zostały 

wpisane do punktu - udział w procesie legislacyjnym). 

Ponadto analizowano m.in:  

- rozwiązania organizacyjne dla CDR-ów,  

- rolę samorządów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, 

- koszty edukacji przedszkolnej,  

- organizację opieki i edukacji dla dzieci i uczniów cudzoziemskich, 

- dostosowanie arkusza egzaminacyjnego do możliwości uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji, 

- funkcjonowanie klas przygotowawczych, 

- budżety oświatowe,  

- problem określenia (minimalnych) standardów oświatowych dla uczniów z doświadczeniem migracji, 

- działania samorządowe w zakresie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
 

Ponadto przedstawiciele Komisji uczestniczyli w 6 spotkaniach zewnętrznych, m.in.: 

- z ambasadorkami dialogu (sieć nauczycieli - projekt Wrocławia), 

- w konferencji-debacie „Szkoła przed pandemią i jej wizja w przyszłości” w Białymstoku, 

- w konferencji prasowej dot. planowanych przez MEiN zmian w oświacie, zorganizowanej pod KPRM 

(podpisanie wspólnej petycji), 

- w konferencja “Polska Oświata Samorządowa - wyzwania i kierunki działań” w Opolu. 
 

Działające w ramach Komisji Zespoły: 
 

1. ds. dotacji odbył dwa spotkania robocze dotyczące nt. sporów sądowych ze skarbem państwa o zaniżenie 

stawek dotacji, 
 

2. ds. Centrów Usług Wspólnych oświaty odbył 3 posiedzenia i dokonał analizy funkcjonowania  

i efektywności świadczonych usług, pod kątem korzyści i zagrożeń wynikających z centralizacji 

poszczególnych zadań. 
 

Komisja ds. Urbanistyki  
 

Odbyła 4 posiedzenia, na których opiniowano rządowe projekty przepisów prawnych.  

Ponadto dyskutowano nad potrzebą przeprowadzenia kompleksowej reformy systemu planowania  

i zagospodarowania przestrzennego.  

Przedstawiciele UMP brali udział w pracach zespołu projektowego e-Budownictwo przy Głównym 

Urzędzie Nadzoru Budowlanego, którego  prace skupiały się na rozwoju portali e-budownictwo  

i elektronizacji procesu budowalnego. Chodzi o dostosowanie nowych rozwiązań technicznych  

i organizacyjnych do potrzeb miast członków UMP. 
  

Komisja ds. Środowiska 
 

W ramach Komisji podjęto następujące działania: 

- nawiązano stałą współpracę z Fundacją Climate Strategies Poland - odbyło się 10 spotkań,  

- zorganizowano webinar dla prezydentów miast z Komisarz Elżbietą Bieńkowską "Update z Brukseli” 

nt. możliwości finansowania “zielonych” przedsięwzięć przez U,. 

- przygotowano dla miast UMP warsztat online z zakresu planowanych szczegółowych zmian 

prawnych na poziomie unijnym dotyczących Fit for 55, Taksonomii,  KPO i budżetu UE (realizacja - 

styczeń 2022 r.) 

- zorganizowano warsztat dla przedstawicieli miast UMP nt. neutralności klimatycznej miast. 
 

Działające w ramach Komisji zespoły problemowe: 
 

1. ds. odpadów komunalnych odbył 3 posiedzenia poświęcone m.in. ROP, systemowi kaucyjnemu, 

planowanym poziomom recyklingu. Brano również udział w pracach zespołu doradczego przy 

Ministrze Klimatu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami.  Dla bieżącej 



11 

obsługi Zespołu odbywały się cykliczne spotkania z Kancelarią Prawną Lewiatan(10), firmą „Ekopak” 

(2), stowarzyszeniem „Polski Recykling” (1) oraz ekspertami „technicznymi”. Rozpoczęto prace nad 

opracowaniem propozycji takich zmian w projekcie ustawy, by zmienić algorytmy poboru i podziału 

tzw. opłaty produktowej; 
 

2. ds. Ekostrategii odbył jedno spotkanie, na którym dokonano analizy i aktualizacji wypracowanych 

dotychczas materiałów, celem przedłożenia ich stronie rządowej. Opracowano uwagi do projektu 

ustawy o zmianie ustaw dla realizacji miejskich polityk klimatycznych. 
 

3. ds. Elektromobilności 
 

Organizowano spotkania z przedstawicielami miast dot. stref czystego transportu oraz kancelariami  

i ekspertami w sprawie zdefiniowania barier prawnych dla inwestycji energetycznych i osiągnięcia 

samodzielności energetycznej miast. Podjęto współpracę z kancelarią WKB LEGAL i mec. Baehrem  

w celu przeprowadzenia pierwszego warsztatu poświęconego podwyżkom cen energii elektrycznej  

(z udziałem EBOR, EY oraz prezydentów miast). Przedstawiciele UMP i doproszene przez nią inne 

miasta wchodzą do komitetu samorządowego przy Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych, 

którego celem jest wspieranie samorządów w procesie projektowania, wprowadzania  

i utrzymywania stref czystego transportu. Odbyły się pierwsze spotkania z dyrektorem 

zarządzającym PSPA, na których ustalono zakres i podział zadań powołanego w ramach komitetu - 

centrum wiedzy i kompetencji.  
 

Komisja ds. Obywateli Miast 
 

Odbyły się dwa posiedzenia poświęcone: 

- priorytetowym zadaniom miejskich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi (rocznym 

 i wieloletnim), z uwzględnieniem tematyki „młodzieżowej” dot. nowych, innowacyjnych zadań, 

edukacji obywatelskiej (w tym kształtowaniu postaw obywatelskich, edukacji medialnej, ochronie 

wolności i praw człowieka), edukacji kulturalnej, promocji współpracy ngosów z radami osiedli 

(dzielnic), działania na rzecz integracji mieszkańców cudzoziemskich i obywateli polskich. 
 

- wyjaśnieniu wątpliwości miast UMP związanych z realizacją rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, 

mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych 

pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej.  
 

Przedstawiciele Komisji uczestniczyli w konferencjach zewnętrznych organizowanych przez : 

- Helsińską Fundację Praw Człowieka: „2020. Pandemia, kryzys praworządności, wyzwania dla praw 

człowieka”, 

- miasto Lublin „Strategia LUBLIN 2030”, 

- UW oraz HHU „Demokratyzująca rola deliberacji w konsultacjach społecznych? Kontekst prawny i 

praktyka samorządowa w Niemczech i w Polsce”. 
 

Komisja ds. Społecznych  
 

Odbyła 9 posiedzeń, na których opiniowano rządowe projekty aktów prawnych procedowanych przez 

KWRiST oraz omówiono m.in.: 

- przeprowadzenie badania, w celu opracowania diagnozy stanu polityk senioralnych realizowanych 

w miastach UMP, 

- inicjatywę w zakresie zmian legislacyjnych w pieczy zastępczej oraz jej promocji, 

- zmiany w sposobie wnioskowania o 500+ zapowiedziane przez MRiPS, 

- wspólną opinię organizacji samorządowych do projektu polityki migracyjnej, 

- materiał Standard Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia - wypracowany 

przez stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.  
 

Ponadto odbyło się spotkanie z prof. Pawłem Kubickim ws. założeń badania nt. wyzwań związanych  

z dostosowaniem polityki miejskiej do procesu starzenia się ludności oraz wybranych przemian 

społeczno-gospodarczych w perspektywie do 2030 r. 
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Działający w ramach Komisji zespół ds. dostępności odbył 10 spotkań nt.: 
 

- zapotrzebowania w miastach UMP na opracowanie diagnozy stanu miejskich polityk senioralnych, 

- raportowania o stanie dostępności,  

- realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na zlecenie (powierzenie) miasta,  

 z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  

- kwestii dostępności w świetle przepisów o zamówienia publicznych (spotkanie z udziałem radczyni 

generalnej UZP nt. dostępności jako jednego z instrumentów społecznych zamówień publicznych). 
 

Zorganizowano dwa szkolenia dla miast UMP w sprawie procedury skargowej zgodnej z ustawą 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  
 

Komisja ds. Kultury i Sportu 
 

Odbyły się 3 posiedzenia nt. funkcjonowania miejskich instytucji kultury w czasie pandemii oraz 

dostępności w miejskich instytucjach kultury (plany, projekty rozwiązań, tymczasowe środki zaradcze). 
 

Zespoły tematyczne działające poza Komisjami UMP 
 

1. ds. turystyki odbył 8 spotkań, w tym m.in.: 
 

- konferencja samorządowa nt. kierunków rozwoju rynku turystycznego, potrzebnych zmianach  

w prawie, opłacie turystycznej, podatku od nieruchomości w przypadku najmu krótkoterminowego, 

wykorzystaniu bonów turystycznych w miejskich jednostkach kultury, doświadczeń w promocji 

imprez turystycznych oraz wpływu pandemii na rynek konferencyjno-turystyczny, 

- wideokonferencja z wiceministrem RPiT nt. założeń do regulacji usług hotelarskich, usług pilotów 

wycieczek, przewodników turystycznych i najmu krótkotrwałego,  

- spotkanie z członkiem Rady Ekspertów ds. Turystyki przy MRPiT. 

Zebrano informacje z miast UMP o realizacji badań, planach i oczekiwaniach w zakresie turystyki. 
 

2. ds. młodzieży odbył 3 posiedzenia w sprawach: 
 

- prekonsultacji projektu reformy systemu pomocy materialnej dla studentów (próba przekazania 

zadania do JST - do OPS-ów). 

- ustanowienia Młodzieżowych Rada Miasta w ramach zmiany ustawy o samorządzie gminnym.  
 

3. ds. migracji i integracji odbył 10 spotkań, w tym m.in.: 
 

- nt. bezdomność wśród cudzoziemców mieszkających w Polsce - prezentacja UHCR, 

- wykład na temat kluczowych zagadnień islamu i kultury muzułmańskiej niezbędnych do zrozumienia 

sytuacji osób odmiennych kulturowo przebywających w Polsce - Fundacja Polskie Forum Migracyjne, 

- warsztat - przeciwdziałanie islamofobii wobec kobiet i dziewcząt - Fundacja Polskie Forum Migracyjne, 

- nt. działań równościowych na poziomie lokalnym, 

- spotkanie z ekspertami nt. projektu polityki migracyjnej, 

- nt. omówienie rządowego planu działań integracji ewakuowanych Afgańczyków, prezentacja 

nowego projektu IOM (repatrianci). 
 

4. ds. jednostek pomocniczych gmin spotkał się 3 razy  w celu omówienia statutów, obsługi i wyborów 

(okręgi, mandaty). 
 

5. ds. zdrowia odbył: 
 

- 51 cotygodniowych spotkań (z przerwą wakacyjną), które głównie dotyczyły sytuacji pandemicznej 

spowodowanej COVID-19,  

- spotkania w sprawie projektu nacjonalizacji szpitali, 

- 34 spotkania strony samorządowej i rządowej dot. Narodowego Programu Szczepień i organizacji 

punktów szczepień przeciwko COVID - w tym np. transport osób niepełnosprawnych na szczepienie. 

Wypracowano i zaproponowania stronie rządowej schemat organizacji szczepień dla nauczycieli -

najbliżej miejsca zamieszkania, by uniknąć tłoku oraz kumulacji w szpitalach węzłowych. 
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6. ds. PPK odbył 4 spotkania podsumowujące wdrożenie PPK w miastach UMP. Wyjaśniono wszelkie 

wątpliwości. 
 

7. przedstawiciele Unii Metropolii Polskich pracowali w rządowym zespole „Dobry Start”, który spotkał 

się 8 razy w sprawie: 
 

- projektu rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia 

Karty Dużej Rodziny,  

- dopłaty do dodatków mieszkaniowych, 

- przeniesienie realizacji zadania z zakresu obsługi „Dobrego Startu” (300+ i 500+) z samorządów do 

Zakładów Ubezpieczeń Społecznych. 

NAJWAŻNIEJSZE WYSTĄPIENIA  

We współpracy z przedstawicielami miast członkowskich i innymi organizacjami samorządowymi, Unia 

Metropolii Polskich opracowała i przekazała zgodnie z kompetencją ponad 90 opinii, stanowisk, 

wniosków i apeli. 
 

Poniżej lista najważniejszych rangą: 

1. Stanowisko UMP i ZMP z 12 lutego 2021 r. w sprawie zapowiedzi centralizacji ochrony zdrowia. 

2. Wystąpienie 12 Prezydentów Miast UMP do Premiera RP i Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 

z 17 lutego 2021 r. w sprawie projektu Umowy Partnerstwa. 

3. Apel Prezydentów Miast UMP do Rządu RP z 11 marca 2021 r. o nie dyskryminowanie największych 

polskich miast w projekcie Krajowej Polityki Miejskiej. 

4. Stanowisko Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku 

Gmin Wiejskich RP z 20 kwietnia 2021 r. w sprawie nowelizacji Prawa oświatowego w zakresie tzw. 

edukacji domowej. 

5. Wystąpienie UMP do Ministra Klimatu z 21 kwietnia 2021 r. sprzeciwiające się wprowadzaniu zmian 

w systemie gospodarowania odpadami, które przenoszą koszty zagospodarowania odpadów na 

mieszkańców. 

6. Wspólny apel środowisk  samorządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorców 

do Premiera RP z 27 kwietnia 2021 r. o udostępnienie najnowszej wersji KPO przed skierowaniem 

go do Komisji Europejskiej. 

7. Opinia UMP z 30 kwietnia 2021 r. do Krajowego Planu Odbudowy w wersji z 28 kwietnia 2021 r. 

8. Wystąpienie strony samorządowej KWRiST z 18 maja 2021 r. do Premiera w sprawie skutków 

finansowych programu Polski Ład dla j.s.t. 

9. Stanowisko Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich w sprawie Krajowego Planu 

Odbudowy skierowane 9 czerwca 2021 r. Komisji Europejskiej. 

10. Wystąpienie UMP z 17 czerwca 2021 r, do Premiera RP wyrażające sprzeciw wobec planowanym 

przez MEN zmianom w prawie oświatowym. 

11. Wystąpienie UMP z 21 czerwca 2021 r, do Przewodniczących Sejmowych Komisji ds. Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

sprzeciwiające się kierunkom zmian w ustawie utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

przedstawionych przez rząd. 

12. Apel UMP do Parlamentarzystów RP z 16 lipca 2021 r. o odrzucenie skrajnie szkodliwych dla polskiej 

oświaty propozycji zmian w prawie oświatowym, tworzonych z pozycji politycznej siły. 

13. Stanowisko UMP z 17 sierpnia 2021 r. w sprawie tzw. ustawy podatkowej Polskiego Ładu. 

14. Stanowisko Prezydentów Miast Unii Metropolii Polskich z 23 sierpnia 2021 r. w sprawie uchodźców 

z Afganistanu. 
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15. Stanowisko Zespołu UMP ds. Odpadów Komunalnych z 7 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). 

16. Stanowisko Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku 

Gmin Wiejskich RP z 5 października 2021 r. do ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - 

Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

17. Stanowisko UMP z 11 października 2021 r. do tzw. ustawy podatkowej Polskiego Ładu, 

18. Apel UMP z 3 listopada 2021 r. do Premiera RP o pilne wprowadzenie prawnej możliwości weryfikacji 

osób zaszczepionych na Covid-19.  

 
ZAMOWIONE ANALIZY, OPINIE I EKSPERTYZY 

 

1. Komisja Sekretarzy i jej zespoły - zamówiono: 
 

- opinię prawną w sprawie: w jakim terminie i według stanu, z którego dnia zastępca prezydenta 

miasta zobowiązany jest do złożenia tzw. końcowego oświadczenia majątkowego w sytuacji 

zrzeczenia się przez prezydenta miasta mandatu oraz jakie są skutki niezachowania tego 

terminu, 
 

- analizę projektu ustawy z dnia 16 lipca 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych 

innych ustaw w zakresie wprowadzenia pracy zdalnej. Opinia zawiera analizę rozwiązań 

proponowanych jako nowe przepisy kodeksu pracy z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów ustawy o pracownikach samorządowych (w kontekście ewentualnego zarzutu 

dyskryminacji pracowników i równego traktowania), a także pracy na dokumentach niejawnych, 

pracy na systemach wyłącznych, 
 

- opinię prawną, której przedmiotem była kwestia zasad liczenia kadencji prezydenta miasta  

w przypadku przedterminowych wyborów w samorządzie z uwzględnieniem kazusu Rzeszowa 

(rezygnacja prezydenta w trakcie kadencji, rozpisane wybory, i pytanie czy nowy prezydent ma 

przed sobą perspektywę 7 czy 12 lat, czyli czy obecna skrócona kadencja liczy się do ograniczenia 

kadencyjności czy też nie), ale również kazusu Gdańska, 
 

- opinię prawną w zakresie analizy tekstu ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy  

o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych 

ustaw (zwana dalej „ustawą zmieniającą”) – w części dot. pracowników samorządowych, 
 

- opinię prawną w przedmiocie oceny skutków niepodjęcia przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia prezydenta miasta po 

zmianie przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę pracowników samorządowych 

zatrudnionych na podstawie wyboru, 
 

- opinię prawną w przedmiocie obowiązywania dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających 

naruszenie prawa Europejskiego a braku ustawy krajowej - wykonana na potrzeby strategiczne 

miast (zabezpieczenie przed konsekwencjami działań lub zaniechań w związku z brakiem ustawy 

i obowiązywaniem dyrektywy).  
 

2. Komisja ds. Bezpieczeństwa - zlecono:  
 

- opinię prawną w przedmiocie wykładni art. 29b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 

gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795) - zasiłki chorobowe dla Straży Miejskiej. Opinia zlecona na 

potrzeby wewnętrzne UMP, jak również strategiczne - stanowiła podstawę pism do Zespołu 

Administracji KWRiST, a obecnie jest podstawą postulowania konieczności zmiany przepisów 

prawnych, 
 

- opinię prawną w przedmiocie możliwości lub obowiązku prowadzenia kontroli nacisku na oś na 

drogach miejskich przez strażników miejskich w świetle art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j.) - dalej jako „p.r.d.”.  
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3. Komisja Edukacji - zlecono opinię prawną o zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie 

ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, która ma pomóc w wstrzymaniu procesu 

legislacyjnego Lex Czarnek w kampanii w Sejmie i Senacie i do wykorzystania przez wszystkie 

organizacje samorządowe. 
 

4. Komisji Urbanistów - zlecono opinię merytoryczną w przedmiocie postulowanego charakteru 

prawnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: 

Studium) - aktu planistycznego wyznaczającego wiążąco obszary podlegające przekształceniom 

urbanistycznym (zabudowie, rewitalizacji zabudowy) w określonym czasie. Opinia będzie podstawą 

do zmiany prawa zagospodarowania przestrzennego.  
 

5. Zespół ds. Zdrowia:  

- zlecono opinię prawną w przedmiocie założeń restrukturyzacji szpitali zawartą w prezentacji: 

Reforma szpitali w Polsce - projekt Ministerstwa Zdrowia z 03.02.2021 r., którą wykorzystano  

w dyskusji z resortem zdrowia oraz na posiedzeniach komisji sejmowych i senackich nt. 

centralizacji służby zdrowia, 
 

- zlecono badanie w miastach problemu starzenia się ludności w perspektywie 2030 roku na 

potrzeby tworzeni polityk senioralnych -  zlecenie niezakończone. 
 

- przeprowadzono badanie własne (na potrzeby opiniowania aktów prawnych) dot. realizacji 

zadania zleconego z zakresu administracji rządowej ws. przyznawania i wypłacania świadczenia 

wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus. Badanie miało na celu zebranie informacji na 

temat potencjalnych skutków przeniesienia realizacji zadania do ZUS, w tym kadrowych, 

administracyjnych i finansowych. 
 

6. Zespół ds. Migracji i Integracji -  za pośrednictwem UNHCR: 
 

- Agencja Kantar przeprowadziła badanie na temat postrzegania uchodźcy w Polsce, z uwzględnieniem 

specyfiki miast Unii Metropolii Polskich, 

- zlecono ekspertyzę administracji podmiotów publicznych w zakresie integracji cudzoziemców 

przebywających na terenie RP - na potrzeby integracji obywateli Afganistanu przebywających  

w Polsce. 
 

8. Zespół ds. Turystki - zlecono opinię dot. promocji i wspierania przetrwania turystyki przez 

metropolie w trakcie i po pandemii. Na jej podstawie zainicjowano dwie akcje promujące wspólne 

dla 12 miast:  

- „Miasto w miasto”, 

- akcję informującą (na portalach społecznościowych) o wakacyjnych wydarzeniach w miastach 

UMP  wg utworzonego harmonogramu. 
  

WSPÓPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 

1. Unia Metropolii Polskich podjęła współpracę z organizacją pozarządową European Forum for Urban 

Security (Europejskie Forum Bezpieczeństwa Miast): 

- w ramach działań przeprowadzono spotkania z przedstawicielami miast w celu zaprezentowania 

działalności EFUS i uświadomienia, że szeroko rozumiane bezpieczeństwo powinno być 

priorytetem miast, 

- latem odbyło się spotkanie z delegacją EFUS w Warszawie, 

- w dniach 20-22 października przedstawiciele Unii Metropolii Polskich reprezentowali Polskę na 

konferencji EFUS w Nicei, gdzie poruszono aktualne problemy z zakresu bezpieczeństwa miast. 

Poza oficjalnym panelem prezydentów, odbyły się spotkania dwustronne, m.in. z wiceprezydentem 

Mannheim i prezydentem Rotterdamu, prezydentem Liege oraz szefem EFUS. Głównym 

tematem była wymiana doświadczeń międzynarodowych i omówienie zasad ewentualnej 

współpracy UMP z EFUS. Istnieje możliwość podpisania ramowego porozumienia na dwóch 

płaszczyznach: 
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• utworzenia polskiego forum zrzeszającego miasta EFUS, które będzie obsługiwane przez 

Biuro Unii Metropolii Polskich (jeśli miasta wyrażą wolę przystąpienia do EFUS), 

• samodzielna współpraca z EFUS przy jednostkowych wydarzeniach (np. WUF, konferencje, 

warsztaty) - forma ograniczona, gdyż UMP nie może zostać formalnie członkiem EFUS. 

Wiceprezydent Mannheim zaoferował wsparcie polskich miast w obliczu centralizacji zadań 

publicznych i pogarszającego się stanu samorządności. Odbyło się również spotkanie z Panią 

Komisarz Ylvą Johanssonn w sprawie sytuacji uchodźców na granicy polsko- białoruskiej. UMP 

pozostaje w roboczym kontakcie z gabinetem Pani Komisarz, której wizyta jest zaplanowana w 

Polsce (odwiedzi Białystok) 
 

2. Przedstawiciele UMP brali udział: 

- w spotkaniach (12.05-01.06.2021 r.) w ramach projektu “Let’s Empower, Participate and Teach 

each other to Hype EMPATHY: Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland” - 

wniosek w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) uzyskał 

pozytywną ocenę i rozpocznie się na początku 2022 r. - UMP jako organizacja stowarzyszona, 
 

- w spotkaniu (9. 12.2021 r.) z przedstawicielami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącym 

„Catalogue of Open Source solutions” (Europejski Katalog rozwiązań open source), 
 

- w pracach nad programem Unii Europejskiej ISA2/ Interoperable Europe, które mają na celu 

wzmocnienie interoperacyjności w UE, również w zakresie administracji publicznej. Jednym  

z podprogramów jest opracowanie katalogu rozwiązań open source, które mogą być wykorzystywane 

przez administrację publiczną do obniżenia kosztów działalności. Przedstawiciele KPRM (Dep. 

Architektury Informacyjnej Państwa) zaprosili przedstawicieli JST do prac nad tym katalogiem, 
 

- w projekcie Smart Eco Tourism realizowanym w międzynarodowym projekcie Chanse, którego 

liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a kierownikiem 

profesor Irena Lipowicz (partnerzy zagraniczni: Hiszpania, Niemcy Austria, Chorwacja). UMP 

zadeklarowała wsparcie merytoryczne i strukturalne projektu. Projekt ma za zadanie 

opracowanie instrumentów prawnych optymalizujących mobilność w warunkach niepewności, 

co jest wielkim wyzwaniem dla władz - wymaga pilnego działania i uwzględnienia najlepszych 

praktyk. UMP jest zainteresowana rezultatami projektu. 

  

UDZIAŁ W WYDARZENIACH ZEWNĘTRZNYCH 
 

- 12.01.2021 r. - Debata „Z Białorusi do Polski - jak wesprzeć migrantów?”, 

- 25.01.2021 r. - II Ogólnopolski Kongres Online PPK dla jednostek publicznych - moderacja panelu 

"Jak sprawnie wdrożyć PPK w jednostce finansów publicznych - najlepsze praktyki", 

- 27.01.2021 r. - seminarium Nowy Pakt o migracji i azylu UE a wyzwania dla Polski,  

- 28.01.2021 r. - seminarium „Dostępne czwartki. Zawiłości ustawy o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych MC”, 

- 11.02.2021 r. - seminarium „Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, 

- 14.02.2021 r. - konferencja „Wyzwania dla praw człowieka Helsińska Fundacja Praw Człowieka”, 

- 22.02.2021 r. - warsztaty „Narzędzia kampanijne do zwalczania dyskryminacji i promowania 

krytycznego myślenia w naszych miastach”, 

- 22.02.2021 r. - konferencja „Poznańskie szkoły przeciw dyskryminacji”, 

- 24.03.2021 r. - II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Oświaty i Samorządu Online, 

- 30.03.2021 r. - konferencja „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”, 

- 26.04.2021 r. - konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce, 

- 19.05.2021 r. - On the Agenda of the Council of Europe: The Role of Towns and Regions in 

Guaranteeing LGBTI Rights, 

- 27.05.2021 r. - Microsoft EduDay 2021, 

- 08-09.06.2021 r. - VIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI”, 

- 23-26.06.2021 r. - City Data Forum, 
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- 24.06.2021 r. - Kongres Zarządzania Administracją Samorządową - udział w panelu „Nadużywanie 

prawa do dostępu do informacji publicznej w praktyce”, 

- 30.06.2021 r. - Samorządowy Kongres Finansowy, 

- 21.07.2021 r. - Obywatelski Kongres Edukacyjny, 

- 20.08.2021 r. - spotkanie sieciujące dla innowatorek i innowatorów społecznych działających w obszarze 

migracji,  

- 02-03.09.2021 r. - III Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami w Gdańsku 

- 06.09.2021 r. - Smart Metropolia 2021, 

- 07-09.09.2021 r. - Kongres Ekonomiczny - udział w panelu dotyczącym rozwoju Sztucznej Inteligencji, 

- 07-09.09.2021 r. - Smart living - dobre praktyki,  

- 14.09.2021 r. - Briefing Skarbników we Wrocławiu, 

- 16-17.09.2021 r. - „Granica przyzwoitości” - panel ekspercki o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, 

- 16-17.09.2021 r. - Forum Miasteczek Polskich - prowadzenie panelu pt. Smart growth / slow city / 

compact city / green city, 

- 22.09.2021 r. - Europejski Kongres Gospodarczy, 

- 23.09.2021 r. - XXX-lecie Straży Miejskiej we Wrocławiu, 

- 28-29.09.2021 r. -  V Krajowy Kongres Sekretarzy, 

- 06-09.10.2021 r. - Kongres Nowej Mobilności i Manufaktura Elektromobilności,  

- 07.10.2021 r. - XIX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów - moderacja panelu-Nowoczesne 

narzędzia obsługi klienta - co zmienił COVID-19?,  

- 11-12.10.2021 r. - LocalTrends - I Europejskie Forum Samorządowe, 

- 12-13.10.2021 r. - 25. edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON,  

- 13.10.2021 r. - X Kongres Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta,  

- 13-14.10.2021 r. - Forum Rozwoju Miast, 

- 16.10.2021 r. -  XVI Kongres Obywatelski, 

- 21-22.10.2021 r. - Targi Smart City Expo Poland, 

- 28.10.2021 r. - Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Edukacja, 

- 28.10.2021 r. - webinar Diversity & inclusion in a city (The Center for Conscious Design), 

- 30.11.2021 r. - Polski Kongres Klimatyczny. 

 
INNE INICJATYWY  

 

1. w dniu Światowego Dnia Uchodźcy - nagranie audycji - bajki białoruskiej, z udziałem prezydentów, 

2. opracowano publikację: „Podpis elektroniczny w procesie inwestycyjno-budowalnym” - przewodnik 

dla organów administracji architektoniczno-budowalnej, który jest dostępny na portalu GUNB. Unia 

Metropolii Polskich miała istotny udział w sporządzeniu poradnika (promocja w mediach), 

3. spotkanie z Panią Maimunah Mohd Sharif - dyrektor wykonawczą Program Narodów Zjednoczonych 

ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) na temat WUF11 2022 w Katowicach, 

4. 29-28.09.2021 r.  zorganizowano zjazd rzeczników miast UMP, 

5. 13.10.2021 r. odbył się Samorządowy Przemarsz z Apelem ws. Polskiego Ładu, 

6. 25-26.10.2021 r. odbyło się Drugie Polsko-Rosyjskie Forum Samorządu Lokalnego, 

7. 09.11.2021 r. zorganizowani Wielką Lekcję Obywatelską (wspólnie ze ZMP, SdP, ZPP), 

8. 15-16.11.2021 r. odbyło się spotkanie zespołu komunikacyjnego UMP z udziałem przedstawicieli 

KPRM, wiceprezesa Centralnego Ośrodka Informatyki, prezesa Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów 

oraz PWPW S.A.,  

9. 8 grudnia 2021 r. współuczestniczono w organizacji międzynarodowej konferencji samorządowej  

w przedmiocie wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego (z Urzędem m.st. Warszawy) w ramach 

unijnego projektu Capital Cities - wydarzenie skierowane było do przedstawicieli samorządów,  

10. 17.08, 03.12 i 28.12.2021 r. zorganizowano spotkania z cyklu Przeglądy technologiczne, 

11. wspólnie z Instytutem Metropolitalnym zorganizowano konferencję nt. ustroju i zasad finansowania 

metropolii, 

12. tworzony jest nowym system informatyczny - „dane metropolitalne”, 
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13. OECD przygotowuje raport dotyczący powiązań miejsko - wiejskich w Polsce - odbyły się 3 spotkania 

na temat obszarów metropolitalnych, 

14. 2.02.2021 r. zorganizowano spotkanie z PWPW S.A. w celu omówienia błędów w funkcjonowaniu 

SI Pojazd i Kierowca. W 2022 roku będą kontynuowane prace z resortem infrastruktury, mające na 

celu poprawę przepisów dotyczących nakładania kar za niezgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu, które 

obecnie przysparzają dużo problemów wydziałom komunikacji. Zdefiniowano najistotniejsze 

kwestie i przygotowano propozycje legislacyjne. Podjęto działania mające na celu ustalenie zasad 

rejestracji pojazdów w przypadku powołania zarządcy oraz uaktualnienia wytycznych dotyczących 

postępowania z pojazdami – odpadami, 

15. wydano angielską i rosyjską wersję książki „Dobre praktyki Unii Metropolii Polskich im. P.  Adamowicza”, 

16. udział w zgłaszaniu kandydatur do Gospodarczej Nagrody Prezydenta RP, 

17. pośredniczenie w przyznawaniu stypendiów rządu Japonii dla młodych pracowników administracji 

samorządowej.    

EFEKTY PRAC 

1. wzrost znaczenia UMP na forum ogólnopolskim,  

2. umocnienie pozycji UMP jako partnera samorządowego we współpracy nad projektami aktów 

prawnych,  

3. podpisanie listów intencyjnych i porozumień w sprawie współpracy z uczelniami, 

4. rozwój pionu badań i analiz utworzonego w 2021 r., 

5. integracja miast UMP dzięki częstym kontaktom prezydentów miast i zaangażowaniu pracowników 

merytorycznych urzędów w prace fundacji, 

6. zbudowano bazę zawierającą posłów i posłanki VIII i IX kadencji zainteresowanych sprawami 

samorządowymi, 

6. w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez pracowników urzędów miast UMP przeprowadzono 

szereg szkoleń i warsztatów. Wszystkie odbyły się w formie online. W sumie w 2021 r. 

zorganizowano 15 bezpłatnych szkoleń, których kosz wyniósł 13 900 zł netto (zapewnienie udziału 

ekspertów). Cena rynkowa takiego pakietu to ok.  560.000 zł. Liczba uczestników wyniosła ok. 1.600 

osób.  

Poniższa tabela przedstawia harmonogram szkoleń. 

data tytuł forma liczba osób prowadzący/a 

26.02.2021 Szkolenia z e-doręczeń szkolenie 149 r.pr. Sylwester Szczepaniak 

21.04.2021 

Kluczowe zagadnienia islamu i kultury 

muzułmańskiej niezbędnych do 

zrozumienia sytuacji osób odmiennych 

kulturowo przebywających w Polsce 

wykład 11 
Agnieszka Kosowicz  

Polskie Forum Migracyjne 

29.04.2021 
Przeciwdziałania islamofobii wobec 

kobiet i dziewcząt 
szkolenie 16 

Katarzyna Górak-Sosnowska 

Szkoła Główna Handlowa  

22.07.2021 
Wstęp do wdrożenia procedury 

dotyczącej ochrony sygnalistów 
wykład 35 

Sekretarze/ grupa robocza 

odpowiedzialna za wdrożenie 

26.08.2021 
Dostępności jako jeden z instrumentów 

społecznych zamówień publicznych 
szkolenie 54 r. pr. Marta Wosiecka 

27.08.2021 
W jaki sposób mówić o przyjmowaniu 

uchodźców i związanych z tym wyzwań 
szkolenie 9 

Katarzyna Oyrzanowska, 

Rafał Kostrzyński 

31.08.2021 

Wnioski w sprawie zapewnienia 

dostępności architektonicznej i 

informacyjno-komunikacyjnej. Żądania 

szkolenie 33 
r. pr. Ewa Plesnarowicz-

Durska 
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zapewnienia dostępności cyfrowej. 

Procedura skargowa. Rola koordynatora 

dostępności 

13.09.2021 

Wnioski w sprawie zapewnienia 

dostępności architektonicznej i 

informacyjno-komunikacyjnej. Żądania 

zapewnienia dostępności cyfrowej. 

Procedura skargowa. Rola 

koordynatora dostępności 

szkolenie 50 
r. pr. Ewa Plesnarowicz-

Durska 

14.09.2021 
Szkolenie z organizacji procedury w 

zakresie ochrony sygnalistów 
szkolenie 178 

r.pr. Katarzyna 

Gospodarowicz 

29.09.2021 
„Mediacja administracyjna w 

samorządzie - aspekty praktyczne” 
szkolenie 140 

r.pr. Maria Młotkowska  

r.pr. Artur Granecki 

05.10.2021 

„Ustawa o doręczeniach 

elektronicznych i zmiany w kodeksie 

postępowania administracyjnego w 

świetle aktualnych poglądów doktryny 

po 5 października 2021 r.” 

szkolenie 338 r.pr. Sylwester Szczepaniak 

12.10.2021 

„Nowelizacja ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, 

ustawy - Prawo ochrony środowiska 

oraz ustawy o odpadach z dnia 11 

sierpnia 2021 r.” 

szkolenie 150 
mec. Maciej Kiełbus, mec. 

Konrad Różowicz 

20.10.2021 

„Sposoby radzenia sobie z wypaleniem 

zawodowym a styl wchodzenia w 

relacje międzyludzkie” 

szkolenie 190 
Piotr Kruczkowski - 

psycholog, psychoterapeuta 

26.10.2021 

„Otwarte dane i ponowne wykorzystanie 

informacji sektora publicznego w 

praktyce działania dużych miast” 

szkolenie 180 dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń 

09.11.2021 

Webinar "Nowe wyzwania 

energetyczne dla nowoczesnych 

metropolii" 

wykład 55 

Maciej Markiewicz - 

Dyrektor, EY/ Anna 

Chmielewska - Europejski 

Bank Odbudowy i 

Rozwoju/Maciej 

Szambelańczyk i Agnieszka 

Chwiałkowska - Kancelaria 

WKB/Artur Szymczyk - 

Zastępca Prezydenta Miasta 

Lublina/Maria Wasiak - 

Zastępca Prezydenta Miasta 

Bydgoszczy/Adam Wieczorek 

- Zastępca Prezydenta Miasta 

Łodzi 

25- 

26.11.2021 

 

Warsztat z zakresu komunikacji dla 

Prezydentów, Wiceprezydentów miast 

oraz rzeczników i szefów komunikacji 

szkolenie 31 

Filip Katnej, Grzegorz 

Markowski, Paweł Cywiński, 

Agencja Pacyfika 

Do sprawozdania dołączono grafikę obrazująca niektóre zadania realizowane przez biuro UMP. 
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DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA 

1. zrealizowano całościowy rebranding Unii Metropolii Polskich: powstało nowe logo, nowa strona 

internetowa oraz nowy wygląd dokumentów i materiałów informacyjnych, 
 

2. stworzona została strategia komunikacji UMP, w której określone zostały misja, wizja, cele strategiczne,  

a także wyznaczone grupy docelowe i dostosowane do nich główne przekazy, 
 

3.  zintensyfikowano współpracę z mediami, osiągając w 2021 następujące wyniki: 
 

a. łączne dotarcie do ogółu społeczeństwa poprzez prasę, radio, telewizję i Internet: 183,5 mln 

odbiorców, 

b. łączna liczba publikacji i emisji w prasie, radiu, telewizji i Internecie: 12,5 tys. publikacji, 

c. łączny ekwiwalent reklamowy wszystkich publikacji: 35 mln PLN, 
 

4. realizacja projektów z mediami: 
 

a. Gazeta Wyborcza - Supermiasta: m.in. plebiscyt, 4 magazyny o tematyce miejskiej oraz publikacje 

w ogólnopolskiej Gazecie Wyborczej drukowanej i internetowej, 

b. Rzeczpospolita - Prezydenci Mówią: podcasty z udziałem prezydentów miast oraz publikacje  

w Rzeczpospolitej drukowanej i internetowej, 

c. Tok FM - Raport z Miasta: 6 podcastów z udziałem prezydentów, 
 

5. budowanie społeczności w mediach społecznościowych (dane: 12.2020 - 12.2021): 
 

a. Facebook: więcej osób obserwujących o 77% , 

b. Twitter: więcej osób obserwujących o 72%, 

c. LinkedIn: więcej osób obserwujących o 8.850%, 
 

6. konferencje prasowe i wydarzenia: 
 

a. organizacja i udział w ok. 50 wydarzeniach i konferencjach dotyczących kwestii ważnych dla 

miast i mieszkańców, 

b. wystąpienia przeciwko Polskiemu Ładowi i ubytkom w budżetach samorządów, m.in. organizacja 

największego wydarzenia samorządowego ostatnich lat „Samorządowcy w obronie mieszkańców”  

13 października 2021 r., 

c. apele do rządu o podjęcie konkretnych rozwiązań poprawiających zaszczepienie przeciw Covid-19, 

d. zgłaszanie uwagi do Lex Czarnek, 

e. przypominaliśmy o odpowiedzialności producentów za opakowania towarów, 
 

7. przeprowadzono wspólne kampanie promocyjno-informacyjne: 
 

a. #OdkryjMyMiasta: kampania zachęcająca do uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach 

miejskich; 12 postów na profilach UMP pokazujących wydarzenia w każdym mieście, 

b. #MiastowMiasto: kampania zachęcająca mieszkańców danego miasta do odwiedzenia innych 

miast UMP; 156 postów na profilach miast i UMP, 

c. #PrzekonajSię: kampania zachęcająca do szczepień przeciw Covid-19; artykuły, posty w mediach 

społecznościowych UMP i miast (np. Katowice), spoty w TOK FM, 
 

8. ścisła współpraca z innymi korporacjami samorządowymi i organizacjami społecznymi, m.in.: 
 

a. ponad 100 organizacji zjednoczonych w inicjatywie Wolna Szkoła, 

b. 10 organizacji zjednoczonych w Apelu środowiska samorządowego w obronie społeczności 

lokalnych i regionalnych. 
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§ 2 pkt. 6,7,8,8.10,11 oraz  § 3 rozporządzenia MS z dnia 8 maja 2001 r.  

PRZYCHODY I KOSZTY W ROKU OBROTOWYM 2021  

1. Uzyskane przychody, z wyodrębnieniem ich źródeł w 2021 r. (w zł): 

Ogółem.................................................................................................................. 

w tym:                

5.148.630,99 

a) stałe świadczenia miast  Fundacji.............................................................................. 5.082.000,00 

b) rozliczenie projektu ADAPTCITY ............................................................................... 66.263,92 

c) odsetki bankowe i inne przychody operacyjne.......................................................... 367,07 

2. Unia Metropolii Polskich nie prowadzi działalności gospodarczej. 

3. Unia Metropolii Polskich nie realizuje odpłatnych świadczeń w  ramach celów statutowych. 

4. Poniesione koszty na działalność w roku obrotowym 2021 r. (w zł): 

Ogółem.................................................................................................................. 2.952.824,32 

a) cele statutowe ......................................................................................................... 2.505.689,25 

w tym:  

wynagrodzenia pracowników etatowych (ogółem)...................................................... 1.378.695,12 

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia (medycyna pracy).................................... 247.618,64 

wynagrodzenia ekspertów ( 25 UD i 11 UZ) .................................................................. 212.261,00 

  

ekspertyzy (faktury VAT) .............................................................................................. 105.996,45 

wynajem sal konferencyjnych ...................................................................................... 6.927,36 

delegacje służbowe (przejazdy, hotele)........................................................................ 29.499,03 

opłaty konferencyjne.................................................................................................... 9.152,59 

materiały biurowe........................................................................................................ 9.177,71 

promocja, media, komunikacja .................................................................................... 342.023,11 

zakup publikacji, prasy, tłumaczenia, sponsoring wydarzeń, dostępy internet. ........... 58.420,60 

poligrafia...................................................................................................................... 71.563,76 

catering........................................................................................................................ 26.532,01 

obsługa strony samorządowej KWRiST ........................................................................ 7.821,87 

b) administrację:.................................................................................................... 424.784,18 

w tym:  

czynsz........................................................................................................................... 233.134,36 

abonamenty (internet, telefon).................................................................................... 11.514,67 

obsługa informatyczna................................................................................................. 42.000,00 

obsługa rachunkowo-księgowa, audyt......................................................................... 77.414,38 
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opłaty pocztowe i kurierskie......................................................................................... 1.815,12 

opłaty sądowe i koszty bankowe.................................................................................. 8.600,67 

amortyzacja, zakup sprzętu, programów komputerowych i akcesoriów komp. ........... 50.304,98 

c) pozostałe koszty ................................................................................................. 22.350,89 

w tym:  

szkolenia, edukacja pracowników biura....................................................................... 9.500,00 

obsługa prawna biura (opinia w zakresie PPK).............................................................. 1.968,00 

serwis i naprawa sprzętu biurowego............................................................................ 2.443,33 

zakupy do biura (np. osprzętu <500 zł), ........................................................................ 6.944,39 

1 umowa-zlecenia (ekspert od PPK - szkolenia pracowników)...................................... 1.350,00 

remonty pomieszczeń biurowych................................................................................. 0,00 

Inne koszty operacyjne i finansowe  .......……………………………………….......................……     145,17 

5. W 2020 roku Unia Metropolii Polskich utworzyła odpis aktualizujący należności w kwocie 66.265,44 zł. 

W 2021 roku należność została wpłacona a odpis został rozwiązany. 

6. W 2021 roku w biurze Unii Metropolii Polskich zatrudnionych było 12 osób w przeliczeniu na etaty –  

11,86 w tym:  

-  dyrektor biura - 1 etat,  

-  zastępcy dyrektora biura - 1 i 6/7 etatu 

-  koordynator ds. informacji i promocji - 2 etaty,  

-  koordynator komisji - 5 etatów, 

-  archiwista - 1 etat, 

-  sekretarka - 1 etat. 

Unia Metropolii Polskich nie zatrudnia osób z tytułu działalności gospodarczej. 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 1.592.306,12 

w tym:  

- wynagrodzenie pracownicze podstawowe.................................................... 

- wynagrodzenie dodatkowe (nagrody roczne)............................................... 

1.193.833,70  

146.150,00 

- nagroda jubileuszowa, świadczenia urlopowe, PPK ……………...................…...   38.711,42 

- wynagrodzenia ekspertów (25 UD  i 12 UZ)................................................... 213.611,00  

- wynagrodzenia z tytułu działalności gospodarczej......................................... 0,00 

7. Członkowie Rady i Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia.  

8. Podstawową formą płatności w Unii Metropolii Polskich są przelewy z konta bankowego. UMP 

prowadzi również kasę z gotówką rozliczaną miesięcznymi raportami kasowymi. Kasa zasilana jest 

poprzez pobieranie środków z konta bankowego. Główne wydatki gotówkowe to koszty podróży 

służbowych pracowników (bilety i hotele), opłaty sądowe, notarialne i pocztowe. W 2021 roku 

wydatkowano w formie gotówki - za pośrednictwem kasy - 24.400,36 PLN.  
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9. Aktywa pieniężne Fundacja przechowuje w Banku Pekao S.A. Oddział w Warszawie, ul. Tadeusza 

Czackiego 21/23 na rachunkach bankowych.  

Na dzień 31.12.2021 r. środki finansowe wynoszą ogółem, w tym: 3.215.007,93  

na kontach bankowych.............................................................................................. 3.214.191,22 

w kasie....................................................................................................................... 816,71 

Konto a vista jest również lokatą overnight.  

10. Unia Metropolii Polskich nie udzielała pożyczek. 

11. Unia Metropolii Polskich nie nabywała obligacji oraz nie objęła udziałów i akcji w spółkach prawa 

handlowego.  

12. Unia Metropolii Polskich nie posiada i nie nabyła nieruchomości. 

13. Majątek trwały Unii Metropolii Polskich stanowią meble oraz sprzęt biurowy (serwer, drukarka 

kolorowa, komputery stacjonarne oraz mobilne, sprzęt audiowizualny). Wartość majątku trwałego 

na dzień 31.12.2021 r. wynosi brutto: 196.219,50 a wartość netto 22.965,91 zł . 

W roku sprawozdawczym: 

- nabyto nowy sprzęt na kwotę:  41.106,14 zł i WNiP na kwotę 2.066,40 zł.  

- amortyzacja sprzętu wyniosła 47.063,93 zł i WNiP 2.066,40 zł.  

14. Na dzień 31 grudnia 2021 roku: 

 wartości aktywów wynosi: ............................................................................                3.273.450,26 zł 

 wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi.................................                   344.873,54 zł 

15. Unia Metropolii Polskich nie wykonywała żadnych zadań zleconych. 

16.  Unia Metropolii Polskich na bieżąco rozlicza się z tytułu zobowiązań podatkowych oraz ZUS. 

17.  Unia Metropolii Polskich nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.  

18. Unia Metropolii Polskich nie przyjmowała ani nie dokonywała płatności gotówkowych o wartości 

równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro. 

19. W roku 2021 w Unii Metropolii Polskich nie były przeprowadzane kontrole.  

za zgodność finansowej części sprawozdania z kontami analitycznymi: 

Agnieszka Fiszer 

FIN.SERWIS Doradztwo Księgowość 

Warszawa ul. Secemińska 17/15 

 

 

Skarbnik Zarządu  
Unii Metropolii Polskich 
im. Pawła Adamowicza 

 

Mirosław Czekaj 

Prezes Zarządu  
Unii Metropolii Polskich 
im. Pawła Adamowicza 

 

Tadeusz Truskolaski 

 


