
 
 
 
 
 

 

        Warszawa, 28 października 2021 r. 

 
 

Szanowni Państwo, 

 

z przyjemnością informuję, iż w 2021 roku Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Urzędem Statystycznym organizuje Ranking 
Gmin Województwa Mazowieckiego.  

Ranking Gmin to wyjątkowa inicjatywa, którą w ramach wszystkich ośrodków 
regionalnych FRDL we współpracy z Urzędami Statystycznymi będziemy 
organizować w tym roku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie 
gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy 
nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej 
dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami 
rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy 
Województwa Mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za 
zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. 

Ranking został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa 
Mazowieckiego oraz Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów 
Odwoławczych. 
Sponsorem wydarzenia są: ProPolis Consulting oraz o4b. 
Patronat Medialny nad wydarzeniem objął  Serwis Administracyjno-Samorządowy, 
portal Gostynin24, iOtwock, Ekstra Sierpc Wiadomości lokalne, Kurier Garwoliński, 
Gazeta Bogoria oraz Dziennik Płocki.  

Wyniki Rankingu zostaną przedstawione podczas uroczystej Gali która planowana 
jest na 7 grudnia 2021 r. Wydarzenie będziemy realizowali w formule stacjonarnej 
w Sangate Hotel Airport w Warszawie. 

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Gali Rankingu Gmin Województwa 
Mazowieckiego. Wyrażam nadzieję, że niniejsza inicjatywa spotka się z Państwa 
zainteresowaniem i przyjęciem naszego zaproszenia co przyczyni się do 
umocnienia rangi Rankingu w środowisku samorządowym. 

 

 Z wyrazami szacunku, 
               Marcin Wielgus 

                                                                                                                Zastępca Dyrektora FRDL CM  
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PROGRAM GALA RANKINGU GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
I GRUDNIOWA SESJA KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWA FORUM  

7 grudnia 2021 r. 
Sangate Hotel Airport, Warszawa 

 
09.00-9.30   Rejestracja uczestników 

09.30-09.40 Otwarcie Gali Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. 
- Michał Wójcik, Dyrektor FRDL Centrum Mazowsze, Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego  

                         -  Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego 
   

09.40-10.00           Metodologia i wskaźniki Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 
Prezentujący: Agnieszka Ajdyn – Zastępca Dyrektora Urzędu 
Statystycznego w Warszawie 

 
10.00-10.45           Podsumowanie wyników i wręczenie Statuetek Liderom Rankingu Gmin 

Województwa Mazowieckiego. 
 

10.45-11.00 Efektywność w finasowaniu rozwoju JST  

 Prezentujący: Michał Schab – Prezes Zarządu ProPOLIS Consulting 

 
11.00-11.30      PRZERWA 

11.30-15.00 GRUDNIOWA SESJA SZKOLENIOWO-KONSUTKATYYJNA FORUM: Zmiana 
przepisów prawa w zakresie wynagradzania pracowników 
samorządowych. 
Jakie zmiany dla Urzędów będzie miała zmiana ustawy o wynagrodzeniu 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a jakie zmiana 
rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych? 
Czy zmiana przepisów wymusza podjęcie praktycznych działań? Jakie 
działania muszą zostać podjęte w przypadku dokonania zmiany wysokości 
wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta? Odpowiedź na te 
i inne pytania zostanie udzielona w trakcie naszego spotkania. 
Magdalena Olech, doświadczony praktyk prawa pracy, wieloletnia 
pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w 
uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności 
samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania 
trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. 
Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich 
Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat 
współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ 
w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach 
naukowych. 

 



 
 
 
 
 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

1. Zmiana ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe i skutki dla Urzędów JST. 

2. Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych w zakresie dotyczącym stosunku pracy z wyboru.  

3. Podstawa prawna do podwyższenia wynagrodzenia wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast i co dalej? Czy zmiana przepisów 
prawa wymuszać będzie zmianę wysokości wynagrodzenia wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast? 

4. Czy przepisy prawa mogą działać wstecz? Co oznacza, że przepisy 
dotyczące zwiększenia wynagrodzeń osób objętych zmianami mają 
mieć zastosowanie od 1 sierpnia br.  

5. Jakie działania prawne i faktyczne powinny zostać podjęte w związku 
ze zmianą ww. przepisów prawa? 

6. Procesowanie zmiany wysokości wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast. Czy podejmowane działania dotyczyć będą jedynie 
wynagrodzenia zasadniczego, czy również innych składników 
wynagrodzenia? 

7. W jaki sposób zmiana wynagrodzenia zasadniczego wpłynie na zmianę 
innych, obligatoryjnych składników wynagrodzenia wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast.  

8. Podjęte działania, a prowadzenie dokumentacji pracowniczej wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast.  

9. Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych w zakresie umownego stosunku pracy. 

10. Odpowiedzi na pytania Uczestników.   

15.00  Lunch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 

RANKING GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

7 grudnia 2021 r. Szkolenie w godzinach 09:30-15:30 

 
 
 

MIEJSCE: Hotel Sangate Hotel Airport, ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa 
 

Zgłaszam udział: 
GALA RANKINGU GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO   ☐ 
GRUDNIOWA SESJI FORUM     ☐ 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, ul. Żurawia 43, 00-680 
Warszawa; tel. 604 078 421 szkolenia@frdl.org.pl 

Nazwa jednostki 
 

 
 
 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 
 
 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL 
zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i  ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  
na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl 

 do 1 grudnia 2021 r. 

 
 
 
 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
 


