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Dynamiczny rozwój Wrocławia oraz towarzyszące temu procesy społeczno-gospodarcze mają istotny 
wpływ na kierunek rozwoju i zmian zachodzących w samym mieście jak i gminach zlokalizowanych w 
aglomeracji wrocławskiej. Jednym z głównych celów stojących przed jednostkami samorządu 
lokalnego wchodzącymi w skład wrocławskiego obszaru metropolitalnego jest uczynienie z niego 
zrównoważonego ośrodka rozwoju gospodarczego o wysokim poziomie jakości życia jego 
mieszkańców. Zagadnienie to odnosi się głownie do kwestii związanych z poprawą warunków życia i 
bezpieczeństwa indywidualnego wszystkich mieszkańców metropolii poprzez prowadzenie aktywnej i 
skoordynowanej polityki prospołecznej i prorodzinnej. W tym celu niezwykle istotne znaczenie ma 
inicjowanie wspólnych działań miast, gmin i powiatów w celu zapewnienia większej skuteczności 
rozwiązywania problemów społecznych w skali całej aglomeracji. Dzięki tego typu działaniom, 
wrocławski obszar metropolitalny postrzegany będzie jako obszar równych szans dla osób w różnym 
wieku i o różnych potrzebach. Przykładowym elementem rozwiązań prospołecznych może być 
program rozwoju systemu usług edukacyjnych oraz tworzenie mechanizmów ułatwiających 
korzystanie z niego (m.in. dofinansowanie edukacji szkolnej i przedszkolnej, system zniżek 
prorodzinnych na wybrane usługi). 
 
 
1. Projekt –  główne założenia oraz proces realizacji 

 
1.1. Zakres i cel projektu 

 
Niewystarczająca dostępność usług z zakresu edukacji przedszkolnej stanowi coraz bardziej istotny 
problem. Chociaż liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym systematycznie wzrasta, to w 
dalszym ciągu bardzo wyraźne są różnice między metropoliami i mniejszymi ośrodkami miejskimi 
zlokalizowanymi wokół nich. Optymalizacja przestrzennej struktury sieci przedszkoli stanowi duże 
wyzwanie dla samorządów, w tym w szczególności dla dużych ośrodków metropolitalnych oraz 
sąsiadujących z nimi gmin podmiejskich, charakteryzujących się znacznym przestrzennym 
rozproszeniem skupisk ludności. W rozległych terytorialnie gminach mieszkańcy oczekują często 
zapewnienia opieki przedszkolnej blisko miejsca ich zamieszkania, co skutkuje koniecznością 
rozdrobnienia placówek, zwiększa koszty, a czasem także obniża jakość oferowanych usług. 
Natomiast w dużych miastach problem organizacji sieci przedszkoli jest jeszcze bardziej 
skomplikowany. Ze względu na odmienną strukturę zatrudnienia czy niższy poziom bezrobocia popyt 
na opiekę przedszkolną jest znacząco większy niż na terenach podmiejskich. Występuje również 
często sytuacja, kiedy to w przypadku zrównoważonej liczby chętnych i miejsc przedszkolnych w 
ramach danego samorządu oferta okazuje się niedostosowana do potrzeb w wymiarze 
przestrzennym – występuje jednocześnie deficyt i nadmiar miejsc w placówkach przedszkolnych.  
Innym z problemów  utrudniających wykreowanie odpowiedniej oferty przedszkolnej jest fakt, że 
niewiele samorządów posiada klarowną strategię dotyczącą rozwoju sieci edukacji przedszkolnej na 
swoim terenie. 
Ponadto jednym z podstawowych problemów w planowaniu rozwoju sieci placówek przedszkolnych 
jest nieprzewidywalność zmian popytu na usługi przedszkolne. Istotne są tu bowiem nie tylko trendy 
demograficzne, ale także skala migracji, kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej czy zmiany 
zachodzące na lokalnym rynku pracy. 
W związku z powyższym tematyka projektu skoncentrowała się na następujących zagadnieniach: 

- Diagnoza stanu obecnego dotyczącego systemu przedszkoli na terenie aglomeracji 
wrocławskiej 
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- Analiza uwarunkowań decydujących o lokalizacji placówek przedszkolnych 
- Analiza popytu na usługi przedszkoli w zależności od miejsca zamieszkania 
- Wypracowanie efektywnego systemu funkcjonowania istniejących placówek przedszkolnych  
- Wykreowanie efektywnej i atrakcyjnej oferty pod kątem zapewnienia odpowiedniej 

dostępności do przedszkoli dla dzieci w aglomeracji wrocławskiej.  
- Rekomendacje strategiczne dla samorządu lokalnego. 

 
Dlatego też jako główne założenie projektu uznano wypracowanie przykładowego modelu wspólnych 
działań samorządów lokalnych na rzecz usprawnienia systemu edukacji przedszkolnej w celu poprawy 
systemu funkcjonowania i dostępności placówek przedszkolnych oraz wykreowania efektywnej i 
atrakcyjnej oferty pod kątem zapewnienia odpowiedniej dostępności do przedszkoli w ramach 
aglomeracji wrocławskiej.   
 

1.2. Proces realizacji 
 
Pierwszym etapem prac  było opracowanie przez eksperta zewnętrznego analizy „Usprawnienie 
systemu edukacji przedszkolnej w ramach  aglomeracji wrocławskiej w oparciu  o model wspólnych 
działań jednostek samorządowych”. 
 
Zlecenie prac eksperckich poprzedzone zostało spotkaniem przedstawicieli Wrocławia z 
przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego, których obszaru dotyczyć miało 
opracowanie. Na spotkaniu (26.06.2013r.) przedstawiono i omówiono zakres merytoryczny 
planowanej ekspertyzy w celu uzyskania informacji zwrotnej. Obrady dostarczyły uwag co do 
oczekiwanej zawartości opracowania ale były też początkiem dyskusji na temat potrzeby budowy 
modelu wspólnego zarządzania edukacją przedszkolną. W dyskusji wyartykułowano – właściwie 
zgodnie – istnienie potrzeby współdziałania, zwłaszcza w kwestiach optymalizacji wykorzystania 
istniejących miejsc w przedszkolach. Podkreślano rolę zjawiska suburbanizacji i wiążące się z tym 
przepływy mieszkańców na trasie miasto – obszar podmiejski. W sposób szczególny dotyczy to 
wykorzystania miejsc w przedszkolach oraz powoduje trudności we właściwym rozliczeniu kosztów 
związanych z edukacją przedszkolną (stanowiących istotny udział w budżetach gmin). Przedstawiciele 
samorządów lokalnych podkreślali wagę wymiany informacji, jako pierwszego etapu integracji 
systemów rekrutacji i zarządzania miejscami w przedszkolach. Głosy te znalazły odzwierciedlenie w 
późniejszym kształcie opracowania eksperckiego (patrz protokół z posiedzenia – załącznik nr 1).  
 
Wykonana w grudniu 2013 r. w ramach zlecenia zewnętrznego analiza stanowiła punkt wyjścia do 
dalszych prac dotyczących wykreowania przykładowego modelu zarządzania systemem edukacji 
przedszkolnej w ramach aglomeracji wrocławskiej. Dlatego też głównym celem drugiego etapu było 
zainicjowanie procesu ścisłej współpracy jednostek samorządu terytorialnego aglomeracji 
wrocławskiej na potrzeby zbudowania efektywnego modelu zarządzania edukacją przedszkolną w 
aglomeracji.  Efektem tego było nawiązanie bliskiej współpracy Biura Rozwoju Wrocławia Urzędu 
Miejskiego (odpowiedzialnego za realizację projektu) ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów 
Aglomeracji Wrocławskiej.  
 

1.3. Partnerstwo i współpraca 
 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zostało powołane do życia 5 września 2013 
roku. Utworzyło je 18 zainteresowanych współpracą gmin z obszaru Aglomeracji Wrocławskiej. 
Członkowie założyciele to gminy: Borów, Brzeg, Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Jordanów Śląski, 
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Kąty Wrocławskie, Krośnice, Prusice, Przeworno, Siechnice, Sobótka, Trzebnica, Wisznia Mała, Wołów, 
Wrocław, Zawonia, Żmigród. W kwietniu 2014 roku jako 19 członek dołączyła do Stowarzyszenia gmina 
miejska Oława. 

 

 

Schemat przestrzenny Stowarzyszenia Gmin i 

Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej  

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Aglomeracji Wrocławskiej jest 
dobrowolnym zrzeszeniem gmin i 
powiatów zawartym dla wsparcia działań 
na rzecz rozwoju gmin i powiatów w nim 
zrzeszonych oraz rozwoju aglomeracji 
wrocławskiej. 
W ramach statutu Stowarzyszenie może 
realizować działania m.in. mające na celu 
wspieranie rozwoju systemu edukacji 
przedszkolnej na terenie obszaru 
aglomeracji oraz podejmować działania 
ukierunkowane na popularyzację wiedzy 
na temat nowych zasad organizacji 
edukacji, pomocy społecznej i ochrony 
zdrowia jak również wspieranie inicjatyw 
służących dalszemu rozwojowi tych 
dziedzin. 
Podstawę dla wypracowania docelowego 

modelu współpracy jednostek samorządowych w kwestii efektywnego i spójnego zarządzania 
systemem edukacji przedszkolnej  stanowi uchwała Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia z dnia 16 
grudnia 2013 r w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia (załącznik nr 2). Statut określa zasady 
współpracy i określa główne cele Stowarzyszenia m.in. w zakresie spraw społecznych, w tym 
zagadnień związanych z edukacją. 
Współpraca w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w celu 
wypracowania efektywnego systemu zarządzania edukacją przedszkolną zainicjowana została 
powołaniem grupy roboczej, w skład której weszli przedstawiciele gmin zrzeszonych w 
Stowarzyszeniu. Inauguracyjne posiedzenie grupy roboczej odbyło się w dniu 6 maja 2014 roku. 
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Na spotkanie, oprócz przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, zaproszono gości z 
Fundacji Familijny Wrocław, którzy zaprezentowali profil działalności fundacji, w kontekście 
współdziałania z samorządami szczebla lokalnego w obszarze zwiększania dostępności edukacji 
przedszkolnej. Fundacja współpracuje z wieloma samorządami, w tym Wrocławia, Poznania, 
Krakowa. Wydaje się, że tego typu instytucje mogą być partnerami przy tworzeniu zintegrowanego 
systemu zarządzania edukacją przedszkolną. Jako podstawę do dalszej dyskusji o możliwych 
działaniach i perspektywach rozwoju zaprezentowano również opracowanie pt. „Usprawnienie 
systemu edukacji przedszkolnej w ramach Aglomeracji Wrocławskiej w oparciu o model wspólnych 
działań jednostek samorządowych”. Przedstawiono najważniejsze założenia, metodę badawczą oraz 
wyniki analizy wraz z komentarzem. Całość opracowania udostępniona została na stronach serwisu 
internetowego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej (notatka ze spotkania – 
patrz załącznik nr 3). 
 
W ramach swoich prac członkowie grupy roboczej skupiają się na wymianie doświadczeń i informacji 
w zakresie organizacji funkcjonowania systemu edukacji przedszkolnej na obszarze aglomeracji 
wrocławskiej oraz inicjowaniu wspólnych  działań i dyskusji w celu wypracowania założeń dla 
wypracowania skutecznego i efektywnego modelu zarządzania systemem placówek przedszkolnych. 
 

2. Efekty projektu 

2.1 Analiza „Usprawnienie systemu edukacji przedszkolnej w ramach  aglomeracji wrocławskiej w 
oparciu o model wspólnych działań jednostek samorządowych”   
 
Przedmiotem analizy było wypracowanie założeń mających na celu poprawę funkcjonowania i 
dostępności placówek przedszkolnych na obszarze aglomeracji oraz wykreowanie efektywnej i 
atrakcyjnej oferty pod kątem zapewnienia odpowiedniej dostępności do przedszkoli dla dzieci w 
aglomeracji wrocławskiej.  
 
W ramach opracowania przeanalizowano obecny stan sieci edukacji przedszkolnej na terenie gmin 
objętych badaniem oraz przeprowadzono ankiety wśród mieszkańców i przedstawicieli samorządów 
tych gmin dotyczące problematyki związanej z edukacją przedszkolną. 
 

Na potrzeby opracowania przeanalizowano również następujące dane i dokumenty: 

 dane Głównego Urzędu Statystycznego,  

 dane pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej,  

 Plany i studia zagospodarowania przestrzennego gmin należących do aglomeracji 
wrocławskiej,  

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zmianami)  

 ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827),  

 dane uzyskane od pracowników Urzędów Gmin objętych badaniem. 
 

Na terenie aglomeracji wrocławskiej funkcjonuje rozwinięta sieć placówek przedszkolnych. Obecnie 
na sieć tę składa się 440 placówek (w tym 138 przedszkoli publicznych, 64 przedszkola niepubliczne, 
119 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 17 publicznych punktów 



 

 

 

7 

przedszkolnych, 96 niepublicznych punktów przedszkolnych, 1 publiczny zespół przedszkolny oraz 3 
niepubliczne zespoły przedszkolne) . Placówki przedszkolne na terenie gmin objętych opracowaniem 
spełniają wszelkie warunki, które nakłada na takie placówki ustawodawca. Większość placówek 
posiada place do zabaw ruchowych, na które składają się sprzęty takie jak huśtawki, zjeżdżalnie itp. 
Placówki są ogrodzone zapewniając dzieciom bezpieczeństwo w trakcie ich pobytu w przedszkolach. 
Aglomeracja wrocławska wyróżnia się na tle kraju wysokim odsetkiem dzieci uczęszczających do 
placówek przedszkolnych wynoszącym 89,63%. Fakt ten wydaje się stać w opozycji do powszechnego 
poglądu mówiącego, że brak jest miejsc w placówkach przedszkolnych. Należy pamiętać jednak, że 
badanie brało pod uwagę placówki publiczne jak i niepubliczne. Niedobór miejsc w przedszkolach 
dotyczy głównie placówek publicznych, na usługi których jest wyższy popyt (ze względu na niższy 
koszt edukacji przedszkolnej w takich placówkach). Na wysokość tego współczynnika składa się także 
liczba dzieci w wieku 2,5–3 lat uczęszczająca do przedszkoli, migracja wewnątrz oraz na zewnątrz 
aglomeracji. 
 

 

Rozmieszczenie placówek przedszkolnych na terenie aglomeracji wrocławskiej 

Ankieta przeprowadzona na potrzeby badania odnosiła się do kwestii związanych z oczekiwaniami 
rodziców wobec oferty edukacyjnej przedszkoli. Większość respondentów planuje rozpocząć 
edukację swoich dzieci, gdy będą one w wieku 3 lat. Oznacza to, że rodzice nie wykorzystują szansy 
jaką udostępnia ustawodawca, dający możliwość edukacji przedszkolnej dzieci 2,5 letnich. Problem 
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ten może wynikać z faktu, iż niewielka ilość placówek przedszkolnych przygotowana jest do 
zaopiekowania się dziećmi w takim wieku. 

 

Liczba dzieci zamieszkujących daną gminę wraz z stanem sieci placówek (2013 rok) 

 

Najważniejszymi motywami wyboru placówki przedszkolnej, którymi kierują się rodzice są odległość 
od miejsca zamieszkania, godziny otwarcia placówki, otoczenie placówki, warunki lokalowe oraz 
wyposażenie placówki, a preferowaną przez rodziców formą wychowania przedszkolnego są 
przedszkola publiczne. Istotną dla rodziców kwestią jest także zapewnienie bezpieczeństwa oraz 
opieki medycznej dzieciom przebywającym w placówkach. Zgodnie z wynikami ankiety, dla rodziców 
dużo mniej istotne jest informowanie rodziców o placówkach przedszkolnych drogą elektroniczną 
oraz wspieranie finansowo podmiotów prywatnych (tak w celu otwierania nowych placówek jak i 
zapewniania wydłużenia czasu otwarcia obecnych placówek).  Na te czynniki największy wpływ mają 
przedstawiciele samorządów – sieć placówek przedszkolnych powinna być projektowana z udziałem 
społeczności lokalnej, tak aby spełnić wymagania rodziców, a tym samym zwiększyć odsetek dzieci 
korzystających z edukacji przedszkolnej. 
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Prognoza potrzeb i potencjalnych kierunków rozwoju sieci edukacji przedszkolnej z uwzględnieniem prognozy 
demograficznej do roku 2020 oraz obecnej sieci placówek edukacji przedszkolnej. 
 

Opracowanie, na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli samorządów, 
zidentyfikowało bariery w rozwoju sieci edukacji przedszkolnej. Głównym problemem jest kwestia 
finansowania edukacji przedszkolnej. Dotyczy to przede wszystkim braku środków na budowę 
nowych placówek, modernizację obecnych lub rozszerzanie ich działalności. Poważnym problemem 
jest także wysokość dofinansowania edukacji przedszkolnej dzieci – subwencja jest zbyt niska w 
stosunku do potrzeb gmin. Działalność placówek przedszkolnych jest w większości finansowana oraz 
dotowana ze środków własnych gmin. W kwestiach formalno-prawnych główną przeszkodą wydaje 
się być przeregulowanie drogi prawnej utrudniające budowę nowych placówek oraz efektywne 
zarządzanie obecnymi zasobami. Barierami logistycznymi identyfikowanymi przez samorządy są 
głównie te dotyczące braku pomieszczeń w szkołach podstawowych na utworzenie nowych 
oddziałów oraz brak środków transportu dzieci. 
Raport podejmuje także problem rozwoju mieszkalnictwa na terenie gmin objętych badaniem (na 
podstawie Studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin). W opracowaniu 
zaprezentowano ten rozwój z uwzględnieniem zmian w strukturze ludności. W prognozowanym 
okresie na terenie aglomeracji wrocławskiej nastąpi znaczny przyrost liczby dzieci w wieku 3–6 lat. 
Jeśli samorządy nie podejmą odpowiednich działań mających na celu rozwój sieci placówek 
przedszkolnych to po roku 2020 każda z gmin będzie mierzyć się z problemem bardzo dużego 
niedoboru miejsc w placówkach przedszkolnych. 
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Rozwój sieci osadniczej w kontekście obecnej sieci placówek przedszkolnych. 

 

W celu uniknięcia tego problemu zaproponowane zostały rekomendacje dotyczące tego jak powinna 
rozwijać się sieć placówek przedszkolnych na terenie aglomeracji wrocławskiej. Rekomendacje te 
dzielą się na: finansowe, prawno–organizacyjne oraz logistyczne. Te pierwsze dotyczą możliwości 
uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego, szansy na uzyskanie dofinansowania zadań ze środków RPO WD 2014–2020 oraz 
możliwości zastosowania formuły PPP do rozwoju (poprzez modernizację lub rozbudowę) sieci 
placówek przedszkolnych. W kwestiach prawno–organizacyjnych rekomendacje dotyczą powołania 
stowarzyszenia lub związku gmin. Działania podjęte w ich ramach mogą zapewnić dodatkowe źródło 
finansowania edukacji przedszkolnej, a tym samym odciążyć budżety gmin.  
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Udział wydatków na placówki przedszkolne w wydatkach budżetów samorządowych. 

 

Rekomendacja organizacyjna dotyczy utworzenia platformy informatycznej będącej wsparciem dla 
urzędników oraz rodziców. Ostatnia część rekomendacji dotyczy kwestii logistycznych. W tym 
wypadku raport sugeruje możliwe lokalizacje nowych placówek, modernizację obecnych, organizację 
transportu oraz wdrożenie idei flexicurity. 

 

Schemat platformy informatycznej 
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2.2. Dalsze działania 
 
Pieczę nad kontynuacją prac związanych z wdrażaniem modelu współpracy w zakresie edukacji 
przedszkolnej sprawować będzie wspomniane Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji 
Wrocławskiej. W ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia funkcjonują komisje infrastruktury 
oraz komisja spraw społecznych.  

 
 
Komisja spraw społecznych nadzoruje pracę i zwołuje spotkania grupy roboczej odpowiedzialnej już 
bezpośrednio za prace związane z koordynacją wspólnych działań samorządów lokalnych na rzecz 
usprawnienia systemu edukacji przedszkolnej w celu poprawy systemu funkcjonowania i dostępności 
placówek przedszkolnych. 

 
 

W pracach grupy roboczej biorą udział przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, 
specjaliści w dziedzinie edukacji oraz partnerzy społeczni i eksperci, którzy mogą przyczynić się do 
wypracowania najlepszego modelu zarządzania edukacją przedszkolną. 
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Należy zdawać sobie jednak sprawę, że stworzenie całkowicie nowego sytemu zarządzania jest 
przedsięwzięciem bardzo ambitnym nawet biorąc pod uwagę deklarowane chęci poszczególnych 
władz samorządowych. Uspójnienie w jeden organizm mechanizmów funkcjonujących już od dawna 
w kilkunastu urzędach gmin wymaga sporego wysiłku i oczywiście czasu. 
 
Wydaje się, że rzeczą podstawową jest coś tak naturalnego jak wymiana informacji pomiędzy 
potencjalnymi uczestnikami przyszłego systemu. Z rozmów z przedstawicielami JST wynikło, że już 
sama informacja na temat sytuacji u sąsiadów (sąsiednich samorządów) mogłaby pomóc w 
efektywniejszym zarządzaniu zasobami na własnym terenie. Zlecona w ramach projektu City Regions 
analiza stanu istniejącego (zawarta w opracowaniu pn. „Usprawnienie systemu edukacji 
przedszkolnej w ramach aglomeracji wrocławskiej w oparciu o model wspólnych działań jednostek 
samorządowych”) daje możliwość przyjrzenia się stanowi istniejącemu w danym momencie. Dla 
sprawnego zarządzania istotną byłaby możliwość uzyskania jak najpełniejszej informacji na bieżąco. 
Dotyczy to danych statystycznych oraz danych z systemu rekrutacji do przedszkoli (podaż miejsc, 
popyt na miejsca przedszkolne, ich rozłożenie przestrzenne, ewentualne braki itd.). Z drugiej strony 
platforma taka może z powodzeniem służyć w budowaniu relacji z rodzicami np. badaniu preferencji, 
potrzeb, konsultacji nt. innych problemów. W celu uzyskania takiej możliwości jako pierwsze 
działanie inwestycyjne rekomendowane byłoby stworzenie informatycznej platformy wymiany 
danych (opisywane wcześniej – szerzej o platformie w opracowaniu pn. „Usprawnienie systemu 
edukacji przedszkolnej w ramach aglomeracji wrocławskiej w oparciu o model wspólnych działań 
jednostek samorządowych”). Wdrożenie to nie zakłóci prac istniejących systemów rekrutacji, będzie 
jednocześnie początkiem ich integracji.  
 
Jako zadania stojące w najbliższym czasie przed uczestnikami prac (utożsamianymi w tej chwili z 
zespołem ds. edukacji przedszkolnej działającym w ramach Stowarzyszenia) zidentyfikowano: 
 

1. Dalsza, pogłębiona wymiana doświadczeń i informacji w zakresie dotychczasowej organizacji i 
funkcjonowania systemu edukacji przedszkolnej w JST 

2. Dyskusja, konsultacje dotyczące analizy i wytycznych nowego, wspólnego modelu 
zarządzania edukacją przedszkolną 

3. Uzgodnienie ram nowego modelu zarządzania przez JST  
4. Identyfikacja najważniejszych rozwiązań związanych z problemami obszaru edukacji 

przedszkolnej 
5. Specyfikacja projektu budowy informatycznej platformy wymiany informacji jako pierwszego 

kroku integracji systemu edukacji przedszkolnej. 
6. Opracowanie pełnej koncepcji organizacyjno-finansowo-zarządczej przyszłego wspólnego 

modelu systemu edukacji przedszkolnej dla aglomeracji wrocławskiej. 
7. Przygotowanie oficjalnego porozumienia członków Stowarzyszenia w sprawie wspólnej 

organizacji systemu edukacji przedszkolnej. 
 
Finalnym efektem pierwszego etapu prac związanych z realizacją projektu powinno być podpisanie 
porozumienia (memorandum, listu intencyjnego) pomiędzy przedstawicielami Stowarzyszenia 
uznającego wypracowane ustalenia w ramach modelu zarządzania edukacją przedszkolną, w 
wymiarze organizacyjnym i finansowym, jako wspólną propozycję dalszych działań w celu 
usprawnienia funkcjonowania sektora edukacji w ramach aglomeracji wrocławskiej.  
 

Dalsze etapy prac polegać powinny na wdrożeniu założonego modelu, przy czym wydaje się, że 
rozpocząć należałoby od wspomnianej wcześniej platformy wymiany informacji. Naturalnym liderem 
tej części prac wydaje się być Wrocław ze względu na posiadane doświadczenie (w postaci 
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funkcjonującego systemu rekrutacji do przedszkoli oraz powiązanego z nim Systemu Informacji 
Przestrzennej) w gromadzeniu i przetwarzaniu danych.  
 
Załączniki: 
 

1. Protokół z 1. spotkania zespołu ds. edukacji przedszkolnej (23.06.2013 r.)   
2. Uchwała nr 21/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku Zjazdu Przedstawicieli Członków 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w sprawie przyjęcia tekstu 
jednolitego Statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej 

3. Notatka ze spotkania zespołu ds. edukacji przedszkolnej (06.05.2014 r.) 
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IMPROVING THE FUNCTIONING AND ACCESSIBILITY OF KINDERGARTENS IN THE WROCŁAW 
AGGLOMERATION AREA - abstract 

One of the main objectives for the local government units belonging to the Wrocław metropolitan 
area is to make it the centre of sustainable economic growth with a high quality of life for its 
residents. This subject relates to the issues related to the improvement of living standards and safety 
of the inhabitants of the metropolis through a coordinated and pro-family's social policy. One 
example of a pro-social solution is programme of improvement and development of the educational 
services system. 
Therefore, Wrocław Development Office of the Municipal Office focused on issues related to the 
improvement of the functioning and availability of kindergartens in the Wrocław agglomeration area, 
relating in particular to the following issues: 

- the diagnosis of the current situation concerning the system of kindergartens in the Wrocław 
agglomeration, 

- the analysis of the conditions governing the location of kindergarteners, 
- creation of an effective and attractive offer in terms of ensuring adequate availability of 

kindergartens for children in the Wrocław agglomeration, 
- strategic recommendations for the local government. 

 
Partnership and cooperation 

Association of Municipalities and Poviats of Wrocław Agglomeration was adopted as a forum for 
cooperation, which was brought to life on September 5, 2013. It was formed by 18 municipalities 
from the Wrocław Agglomeration area interested in cooperation. The founding members are the 
following municipalities: Borów, Brzeg, Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Jordanów Śląski, Kąty 
Wrocławskie, Krośnice, Prusice, Przeworno, Siechnice, Sobótka, Trzebnica, Wisznia Mała, Wołów, 
Wrocław, Zawonia, Żmigród. In April 2014 municipality of Oława joined in as the 19th member of the 
Association. The Association is a voluntary association of municipalities and counties concluded to 
support the development activities of member municipalities and counties, and development of the 
Wrocław agglomeration. 
Resolution of the General Assembly of the Association of December 16, 2013 on the adoption of the 
Statute of the Association forms the basis for the development of the target model of cooperation of 
local governments in terms of effective and consistent management of the pre-school education. 
Statute defines the principles of cooperation, and identifies the main objectives of the Association, 
among others, in terms of social issues, including issues related to education. 
 
Assumptions adopted in the draft of CITY REGIONS regarding attempts to create an institutional 
model of cooperation have been realized therefore in the form of establishment of the Association. 
Signing of agreements detailing the arrangements in the individual thematic areas (including in the 
area of social services) is not ruled out, as the work progresses). 
 

Cooperation to develop an effective management of pre-school education system was initiated 
through establishment of a working group composed of representatives of the member 
municipalities of the Association. The inaugural meeting of the working group was held on May 6, 
2014. 
In their work, members of the working group focus on the exchange of experience and information in 
the area of organization of the pre-school education system in the Wrocław agglomeration area, as 
well initiating joint activities and discussions in order to develop guidelines for the development of an 
effective and efficient model management system for kindergartens. 
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Analysis of the status quo and guidelines for changes 
 
For the purposes of the pilot action an external expertise was commissioned: "Improving preschool 
education system within Wrocław agglomeration, based on the model of joint activities of local 
government units”. 
Compilation concerns the analysis of the current state of preschool education in the municipalities 
covered by the survey, identification of barriers to the development of the network of kindergartens, 
as well as setting recommendations for the local governments in terms of improvement in 
functioning of the preschool education system.  
As part of the compilation, a statistical data and available materials on the status of preschool 
education network was collected, and survey among residents, and representatives of local 
governments was conducted on issues related to pre-school education.  
 
Compilation proposes recommendations on how the network of kindergartens in the Wroclaw 
agglomeration area should develop. These recommendations are divided into financial, legal - 
organizational and logistical. The former refer to the possibility of obtaining specific subsidy from the 
state budget to finance tasks in pre-school education, and chances of obtaining from the ROP WD 
2014-2020 financing for tasks, and a possibility of applying PPP formula for development (through 
modernization or expansion) of the network of kindergartens. In the legal - organizational issues, 
recommendations relate to the establishment of an association or union of municipalities. Measures 
taken within its framework can provide an additional source of funding for preschool education, and 
thus provide relief for budgets of municipalities.  
Organisational recommendation refers to the establishment of the platform constituting support for 
officials and parents. The last part of the recommendation concerns the logistics. In this case the 
report - after analysing data related to the spatial distribution of existing and planned residential 
development - suggests possible locations for new units, modernization of existing ones, transport 
organization and implementation of the idea of flexicurity. 
 
Performed analysis constituted a starting point for further work on creating an exemplary model of 
preschool education management system within Wrocław agglomeration. 
 
Further action 

Association of Municipalities and Poviats of Wrocław Agglomeration shall be responsible for the 
continuation of the work related to the implementation of model of cooperation in the field of 
preschool education. Both infrastructure and social affairs committee function as part of the 
organizational structure of the Association.  
Representatives of the local government units, specialists in the field of education, as well as the 
social partners and experts who can contribute to the development of the best model for 
management of the preschool education participate in the work of the working group (working 
within the social affairs committee of the Association). 
It seems that the basis is something obvious such as the exchange of information among potential 
participants of the future system. In order to achieve such possibility - as a first investment action - it 
would be recommended to create an IT data exchange platform (described earlier and more broadly 
about the platform in the compilation: "Improving preschool education system within Wrocław 
agglomeration based on the model of joint activities of local government units”). This 
implementation will not disrupt the work of existing recruitment systems; it will constitute the 
beginning of their integration. 
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The following has been identified as the tasks facing work participants (identified - at this moment - 
with the team responsible for preschool education, acting within the Association) in the near future: 
 

1. Further, in-depth exchange of experience and information in terms of organization and 
functioning of the existing preschool education system in local government units. 

2. Discussion, analysis and consultation on the guidelines for new, common model of preschool 
education management system. 

3. Agreeing upon new management model by local government units.  
4. Identification of the key solutions related to problems in the area of preschool education. 
5. Specification of the construction project of IT data exchange platform as a first step in 

integration of preschool education system. 
6. Developing full organizational - financial - managerial concept of future common model of 

preschool education system for the Wrocław agglomeration. 
7. Preparing a formal agreement of the members of the Association on the common 

organization of the preschool education system. 
 



 

 

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme 
co-financed by the ERDF. 

1 

 

CITY REGIONS – 1. spotkanie zespołu ds. edukacji przed-

szkolnej – protokół 
 
Miejsce:  Urząd Miejski Wrocławia, sala 521 
  ul. Bogusławskiego 8, 10, Wrocław 

Początek:   środa, 26 czerwca 2013 r., godz. 10:00 

Koniec:   środa, 26 czerwca 2013 r., godz. 12:20 

Uczestnicy:   Lista obecności 

Protokołował: Łukasz Górzyński 

Załączniki:  A.1 Członkowie zespołu  
 

 
1  Przywitanie uczestników 

 
Uczestników spotkania przywitał pan Andrzej Piorun, zastępca dyrektora Biura Rozwoju 
Wrocławia Urzędu Miejskiego Wrocławia. 
 
Pan Andrzej Piorun wyraził zadowolenie, że może gościć przedstawicieli gmin Aglomeracji 
Wrocławskiej, którzy przybyli do Wrocławia na spotkanie w sprawie edukacji przedszkolnej. 
Spotkanie przygotowano w ramach prac nad projektem europejskim City Regions, którego 
partnerem jest Wrocław. Jest to pierwsze spotkanie, które rozpoczyna prace zespołu i ma 
doprowadzić do lepszego, wspólnego zarządzania sprawami edukacji przedszkolnej we Wro-
cławskim Obszarze Metropolitalnym (WrOM). 
 
2  Informacje o projekcie City Regions 

 
Pan Łukasz Górzyński z Biura Rozwoju Wrocławia przedstawił najważniejsze informacje na 
temat projektu europejskiego City Regions oraz roli Wrocławia w projekcie. Prezentacja sta-
nowiła wprowadzenie uczestników z zagadnienia merytoryczne, pokazywała tło zaangażo-
wania miasta w projekt oraz przybliżyła ramy czasowe prac zespołu. 
   
 
3  Usługi edukacji przedszkolnej – akcja pilotażowa Wrocławia  

 
Pan Jan Roga z Biura Rozwoju Wrocławia zaprezentował cele i najważniejsze założenia akcji 
pilotażowej, którą prowadzi Wrocław w ramach projektu City Regions. Akcja ta dotyczy opra-
cowania wspólnego modelu (lub jego elementów) zarządzania edukacją przedszkolną we 
WrOM. 
 
Realizacja tego zadania przebiegać będzie w dwóch etapach: 

- opracowanie analizy obrazującej stan istniejący oraz zalecenia zmian w kontekście 
edukacji przedszkolnej na terenie WrOM, 
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- stworzenie ram współpracy, porozumień współpracy samorządów WrOM w obszarze 
zarządzania edukacją przedszkolną. 

 
Za przygotowanie obu etapów zadania odpowiedzialny jest Urząd Miejski Wrocławia, który 
uzyskał na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Realizacja pierwszej części zadania ma nastąpić poprzez zlecenie ekspertom zewnętrznym, 
wyłonionym w przetargu nieograniczonym, analizy dotyczącej problemowego tematu. Planu-
je się podpisać umowę z wykonawcą we wrześniu, tak aby do końca roku 2013 analiza była 
gotowa. 
 
Na każdym etapie prac przy projekcie niezwykle istotna jest współpraca z przedstawicielami 
samorządów WrOM, stąd potrzeba utworzenia zespołu, którego pierwsze spotkanie właśnie 
się odbywa. 
 
 
4  Dyskusja 

 
Po przedstawieniu zaplanowanych prezentacji członkowie Zespołu podjęli dyskusję w na te-
mat pomysłu współpracy oraz możliwych rozwiązań. 
 
Pan Mateusz Królewicz powiedział, że Gmina Żórawina jest zainteresowana współpracą z 
Wrocławiem i gminami aglomeracji w sprawie edukacji przedszkolnej. Interesy życiowe 
mieszkańców konkretnych gmin ulokowane są w różnych miejscach – zarówno we Wrocła-
wiu jak i w gminach ościennych. Trzeba wyjść na przeciw potrzebom tych mieszkańców. 

Pani Alicja Nawrocka, reprezentująca Kąty Wrocławskie, również stwierdziła, że współpraca 
jest potrzebna, jesteśmy bowiem od siebie współzależni. Podstawowym problemem przy 
organizowaniu przez gminę miejsc w przedszkolach jest fakt, że dane meldunkowe nie odda-
ją rzeczywistości. Zdarza się, że osoby faktycznie mieszkające w jednej gminie zameldowane 
są gdzie indziej (np. we Wrocławiu), a miejsce w przedszkolu chcą dostać blisko miejsca za-
mieszkania. 

Pani Nawrocka zauważyła ponadto, że trwająca reforma systemu edukacji nie ułatwia pla-
nowania i zarządzania oświatą, również przedszkolną. Należy się liczyć ze zmianami dotyczą-
cymi obowiązków gmin wobec kolejnych grup wiekowych dzieci. Dzieci w wieku przedszkol-
nym stanowią problem o tyle, że nie ma wiele czasu na dokonanie zmian np. w liczbie miejsc 
w przedszkolach (ponieważ od czasu ich urodzenia do czasu objęcia wiekiem przedszkolnym 
mija tylko 2-3 lata). 

W odniesieniu do konkretnych obszarów badawczych planowanej analizy należy zwrócić 
uwagę na pytania dotyczące oczekiwań rodziców wobec czasu pobytu dzieci w przedszkolu. 
Można zauważyć, że w Kątach Wrocławskich większość rodziców chce odbierać dzieci przed 
godziną 15 (ma to związek z mniejszą opłatą), natomiast w Smolcu, który jest mocniej zwią-
zany z Wrocławiem, rodzice najchętniej zostawialiby dzieci dłużej.  



 

 

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme 
co-financed by the ERDF. 

3 

 

Pani Maria Kozakiewicz z Czernicy podkreśliła rolę braku wystarczających środków finanso-
wych jako głównej przeszkody w nadążeniu z dostosowaniem infrastruktury oświatowej do 
zmieniających się potrzeb. 

Pan Piorun odnosząc się do poprzedniej wypowiedzi zaakcentował rolę wspólnego (w ra-
mach aglomeracji) występowania o dodatkowe środki finansowe. Pan Roga uzupełnił, że w 
przygotowywanej analizie istotną część stanowić będzie próba wskazania sposobów finan-
sowania planowanych działań. 

Pani Nawrocka powiedziała, że bardzo przydatną częścią opracowywanej analizy może być 
rzetelne określenie popytu na usługi przedszkolne, związane z wyznaczeniem prognozowa-
nych, faktycznych migracji mieszkańców do poszczególnych gmin. Nie wystarcza tu analiza 
zmian meldunkowych, gdyż nie oddają one realnego przepływu ludności.  

Pan Piorun wskazał na możliwość analizy miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego jako na źródło danych o faktycznych migracjach w ramach aglomeracji. 

Pani Ewa Przegoń, z-ca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, potwier-
dziła, że problemy z dokładnym planowaniem infrastruktury edukacyjnej spowodowane są 
zarówno krótkim czasem na przygotowane oraz niedostatecznymi informacjami związanymi 
z różnicami pomiędzy miejscem zameldowania i zamieszkania. Analiza realizowana w ramach 
projektu będzie miała wartość nawet wtedy gdy tylko zdiagnozuje problem, unaoczni skalę 
zjawiska. Bardzo cennym aspektem jest już sam fakt, że na forum zespołu rozmawia się o 
sprawach problematycznych – może to być pierwszy krok do próby poszukania wspólnego 
rozwiązania.  

Pani Karolina Kempiszak z Wiszni Małej wniosła aby w planowanej analizie zwrócić uwagę 
na ograniczenia prawne dotyczące działalności punktów przedszkolnych określające maksy-
malny czas pobytu dziecka (do 5 godzin) - niezależnie czy jest on publiczny czy też nie. Mó-
wiąc zatem o potrzebach wydłużenia czasu pracy takich placówek nie można zapominać o 
ograniczeniach natury prawnej. 

Kontekst publicznych i niepublicznych placówek jest ważny z punktu widzenia sytuacji finan-
sowej organu prowadzącego. W publicznych placówkach bowiem nauczyciele są zatrudniani 
na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. 

Pani Wioletta Odorczyk z Siechnic podniosła kwestię liczebności dzieci w grupie przedszkol-
nej. Sztywny limit maksymalnie 25 dzieci na grupę powoduje niekiedy konieczność utworze-
nia kolejnej grupy dla jednego - dwóch dzieci ponad wymiar. Tymczasem frekwencja w 
przedszkolach wynosi maksymalnie 80-85% stanu nominalnego grup. Takie sytuacje powinny 
być traktowanie bardziej elastycznie aby uniknąć niepotrzebnego zwiększania kosztów. 

Pani Ewa Monastyrska z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia podkreśliła, że 
wymiana informacji na przedmiotowy temat pomiędzy gminami z Aglomeracji Wrocławskiej 
będzie sukcesem i dużym ułatwieniem w zarządzaniu obszarem edukacji przedszkolnej. 
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5  Postanowienia końcowe 

 

Na zakończenie spotkania ustalono, że do prezentowanego materiału uczestnicy spotkania 
zgłoszą uwagi drogą elektroniczną, przesyłając je na adresy: lukasz.gorzynski@um.wroc.pl 
lub jan.roga@um.wroc.pl do dnia 5 lipca 2013 roku. O terminach kolejnych spotkań zespołu 
informacja przekazana będzie drogą elektroniczną. 

Spotkanie zakończono o godzinie 12:20. 

 
 
A.1 Członkowie Zespołu  

 

Lp. Instytucja Imię i nazwisko e-mail Gmina 

1 Biuro Rozwoju Wrocła-
wia Urzędu Miejskiego 
Wrocławia 

Andrzej Piorun Andrzej.piorun@um.wroc.pl Wrocław 

2 Biuro Rozwoju Wrocła-
wia Urzędu Miejskiego 
Wrocławia 

Jan Roga Jan.roga@um.wroc.pl Wrocław 

3 Biuro Rozwoju Wrocła-
wia Urzędu Miejskiego 
Wrocławia 

Łukasz Górzyń-
ski 

Lukasz.gorzynski@um.wroc.pl Wrocław 

4 Wydział Edukacji Urzę-
du Miejskiego Wrocła-
wia 

Ewa Przegoń wed@um.wroc.pl 
 

Wrocław 

5 Wydział Edukacji Urzę-
du Miejskiego Wrocła-
wia 

Ewa Monastyr-
ska 

Ewa.monastyrska@um.wroc.pl 
 

Wrocław 

6 UMiG Jelcz-Laskowice  Maria Duszak Um.oswiata@jelcz-
laskowice.pl 

Jelcz-
Laskowice 

7 UG Czernica Maria Kozakie-
wicz 

m.kozakiewicz@czernica.pl 
 

Czernica 

8 UMiG Kąty Wrocław-
skie (przedszkole pu-
bliczne) 

Alicja Nawrocka przedszkolekaty@neostrada.pl Kąty Wro-
cławskie 

9 UG Wisznia Mała (SAPO 
Kryniczno) 

Karolina Kempi-
szak 

k.kempiszak@wiszniamala.pl Wisznia 
Mała 

10 UG Miękinia (GZO) Ewelina Mazur-
kiewicz 

Dyr.oswiata@miekina.pl 
 

Miękinia 

11 UG Żórawina Mateusz Króle-
wicz 

dotacje@zorawina.pl 
 

Żórawina 

12 Zespół Obsługi Placó-
wek Oświatowych Śro-
da Śląska 

Krzysztof Peryga zopo@srodaslaska.pl 
 

Środa Ślą-
ska 
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13 UM w Siechnicach Wioletta Odor-
czyk 

wodorczyk@interia.eu 
 

Siechnice 

14 Gmina Długołęka ZOE-
AJO 

Joanna Smoła Zoe-ajo@gmina.dlugoleka.pl 
 

Długołęka 

 





Załącznik do uchwały Nr 21 
z dnia 16 grudnia 2013 r. 

Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia  
Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej 

 
 

STATUT 
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 

 
tekst jednolity 

 
ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 
dobrowolnym zrzeszeniem gmin i powiatów zawartym dla wsparcia działań na rzecz rozwoju gmin i 
powiatów w nim zrzeszonych oraz rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. 

   
§ 2 

 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa i niniejszego Statutu. 

 
§ 3 

 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Wrocław. 

 
§ 4 

 
Celami Stowarzyszenia są: 

1) upowszechnianie idei samorządności lokalnej (PKD 94.99 Z), 
2) zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych (PKD 94.99 Z), 
3) ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia (PKD 94.99 Z), 
4) wspieranie działań zmierzających do racjonalnego planowania przestrzennego w 

Aglomeracji (PKD 94.99 Z),  
5) koordynacja współdziałania gmin i powiatów zmierzająca do podtrzymania dziedzictwa 

kulturowego (PKD 94.99 Z), 
6) podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin i 

powiatów zrzeszonych (PKD 94.99 Z), 
7) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego (PKD 84.12 Z), 
8) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi (PKD 94.99 Z), 
9) organizowanie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży (PKD 94.99 Z), 
10) wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych (PKD 94.99 Z), 
11) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków 

(PKD 84.13 Z), 
12) podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej (PKD 88.99 Z), 
13) podejmowanie działań na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności (PKD 88.10 Z), 
14) wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć 

turystycznych (PKD 94.99 Z), 
15) upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań 

na rzecz jego poprawy (PKD 94.99 Z), 
16) podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej (PKD 

84.13 Z), 
17) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego (PKD 94.99 Z), 
18) popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej 

i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu rozwojowi tych dziedzin 
(PKD 94.99 Z),    

19) promocja Aglomeracji Wrocławskiej (PKD 94.99 Z), 



20) wspieranie działalności sportowej (PKD 93.1). 
 

§ 5 
 

1. Cele Stowarzyszenia, o których mowa w par. 4, realizowane są na obszarze, lub na rzecz obszaru 
Aglomeracji Wrocławskiej. Aglomeracja Wrocławska obejmuje miasto Wrocław oraz obszar 
powiatów: milickiego, oławskiego, oleśnickiego, strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego, 
trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego oraz gmin spoza tych powiatów, które przystąpią do 
Stowarzyszenia jako członkowie założyciele.  

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, może być zmieniony uchwałą Zjazdu Przedstawicieli Członków 
Stowarzyszenia podjętą bezwzględną większością głosów. 

 
§ 6 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, gospodarczych i 
ekologicznych, 

2) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, 
3) organizowanie działalności szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów 

Stowarzyszenia, 
4) współpracę z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, 
5) współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, 
6) współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Aglomeracji, 
7) współdziałanie z: 

a) Samorządem Województwa Dolnośląskiego, 
b) organizacjami zrzeszającymi gminy, powiaty lub województwa (związki i 

stowarzyszenia), 
8) przyjmowanie i udzielanie grantów, dotacji oraz innych form pomocy finansowej w celu 

realizacji zadań statutowych, 
9) występowanie w imieniu członków Stowarzyszenia wobec instytucji i firm działających na 

terenie Aglomeracji Wrocławskiej, 
10) inne formy współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami 

administracji publicznej, instytucjami i organizacjami związanymi z działalnością społeczną i 
gospodarczą, 

11) aplikowanie o środki pochodzące z Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu 
Operacyjnego i z budżetu państwa na projekty aglomeracyjne, 

12) zawieranie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na 
obszarze aglomeracji przy realizowaniu zadań statutowych Stowarzyszenia. 

13) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
14) inicjowanie i organizowanie zawodów sportowych i przedsięwzięć rekreacyjnych. 

 
§ 7 

 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą związaną z realizacją celów określonych w 
§ 4 Statutu. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
Członkowie oraz ich prawa i obowiązki 

 
§ 8 

 
Stosownie do art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 75 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, Stowarzyszenie zrzesza gminy i powiaty.  

 
§ 9 

 
1. Gminy i powiaty działają w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli (wójtów, burmistrzów, 

prezydentów, starostów) albo ich zastępców.  



2. Deklarację o przystąpieniu gminy albo powiatu do Stowarzyszenia podejmuje odpowiednio rada 
gminy albo rada powiatu.  

3. W poczet członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia. Postanowienie to nie odnosi 
się do członków założycieli.  

4. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia może nastąpić po przedłożeniu Zarządowi 
uchwały rady gminy albo rady powiatu o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 

       
 

§ 10 
 

1. Składki członkowskie ustala się uwzględniając wykonane dochody ogółem każdego z 
członków Stowarzyszenia. 

2. Podstawą do ustalenia wysokości składki członkowskiej na dany rok, są dochody wykonane 
dwa lata wcześniej. 

3. Zjazd ustala składkę jako procent dochodów, o których mowa w ust. 2. 
 

§ 11 
 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:     
1) inicjatywy uchwałodawczej,   
2) współdecydowania o istotnych sprawach Stowarzyszenia,   
3) powoływania władz Stowarzyszenia,      
4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia,    
5) uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz programach organizowanych 

przez Stowarzyszenie. 
 

§ 12 
 

Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest:  
1) przestrzeganie statutu i innych aktów władz Stowarzyszenia,   
2) czynne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,    
3) opłacanie składek członkowskich. 

 
§ 13 

 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia na mocy uchwały właściwej rady, 
2) wykreślenia członka ze Stowarzyszenia. 

2. Wystąpienie ze Stowarzyszenia wymaga przesłania Przewodniczącemu Zjazdu uchwały organu 
stanowiącego członka Stowarzyszenia, zawierającej postanowienie o wystąpieniu ze 
Stowarzyszenia. 

3. Wystąpienie ze Stowarzyszenia stwierdza Zjazd uchwałą. 
4. Wystąpienie ze Stowarzyszenia wywiera skutki prawne na ostatni dzień roku, w którym wystąpienie 

nastąpiło. 
5. Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

1) utraty przez członka statusu gminy lub powiatu, 
2) nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku, po uprzednim wezwaniu do ich 

uregulowania, 
3) udowodnionego działania na szkodę Stowarzyszenia bądź naruszania postanowień § 12 

Statutu. 
6.  Decyzję o wykreśleniu członka ze Stowarzyszania podejmuje Zarząd w formie uchwały. 
7.  Od uchwały Zarządu o wykreśleniu członka ze Stowarzyszenia przysługuje członkowi odwołanie do      

Zjazdu, w terminie 30 dni od doręczenia uchwały. 
8.  Ustanie członkostwa wskutek wykreślenia następuje z datą wskazaną w uchwale Zarządu lub z 

dniem, w którym Zjazd zatwierdza uchwałę o wykreśleniu. 
9. W razie ustania członkostwa, członek zobowiązany jest, w terminie ustalonym przez Zarząd, do 

uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia. 
 
 
 



ROZDZIAŁ III 
Władze Stowarzyszenia 

 
§14 

 
Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Zjazd Przedstawicieli  Członków Stowarzyszenia (zwany dalej Zjazdem), 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

 
§ 15 
 

1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy składu organu.   

2. Głosowania w sprawach personalnych są tajne. 
 
 § 16  

 
1. Zjazd jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. 
2. Posiedzenia Zjazdu zwołuje Przewodniczący Zjazdu z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub 

na pisemne żądanie co najmniej 1/3 przedstawicieli członków Stowarzyszenia. 
3. Przewodniczącego Zjazdu i dwóch wiceprzewodniczących wybierają lub odwołują 

przedstawiciele członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy przedstawicieli członków. 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Przewodniczący zawiadamia na 2 tygodnie przed 
terminem Zjazdu. 

5. Posiedzenie Zjazdu z wniosku co najmniej 1/3 przedstawicieli lub Zarządu Przewodniczący zwołuje 
w ciągu 30 dni. Zjazd obraduje tylko w sprawach zawartych we wniosku. 

6. Przewodniczący może określić drugi termin zwołania Zjazdu w tym samym dniu o innej godzinie. W 
drugim terminie do podejmowania uchwał nie jest wymagana obecność co najmniej połowy 
przedstawicieli członków Stowarzyszenia. 

7. Postanowienia pkt. 6 zdanie 2 nie stosuje się do uchwał określonych w  § 19 pkt. pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 
12. 

      
§ 17 

  
Do zadań przewodniczącego Zjazdu należy: 

a) przygotowanie projektu porządku obrad Zjazdu, zwołanie posiedzenia i prowadzenie obrad 
Zjazdu, 

b) reprezentowanie Zjazdu jako najwyższego organu Stowarzyszenia, 
c) nadzór nad wykonaniem przez Zarząd uchwał Zjazdu, 
d) upoważnianie zastępców przewodniczącego do wykonywania obowiązków o których mowa w 

punktach a, b, i c. 
e) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu po podjęciu przez Zjazd 

właściwych uchwał. 
 

§ 18 
 

Zjazd zwoływany jest przez Przewodniczącego co najmniej raz na kwartał. 
 

§ 19 
 

Do kompetencji Zjazdu należy: 
1) uchwalanie programu i kierunków działania Stowarzyszenia,     
2) uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia, 
3) rozpatrywanie i przyjmowanie corocznych sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz udzielania 

absolutorium  Zarządowi; przy czym Zjazd dotyczący tych spraw powinien być zwołany nie 
później niż w terminie sześciu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, 

4) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zjazdu i jego zastępców, przewodniczącego i członków 
Komisji Rewizyjnej,  



5) powoływanie i odwoływanie, Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Skarbnika. 
6) ustalenie wysokości składek członkowskich, terminów i zasad ich uiszczania, 
7) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, 
8) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu, 
9) powoływanie komisji stałych lub doraźnych i ustalanie ich liczebności,  
10) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,     
11) ustalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej,  
12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 
13) ustalenie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Stowarzyszenia oraz zaciągania 

zobowiązań. 
14) podejmowanie uchwał w sprawie mienia Stowarzyszenia, gdy przekracza to zakres zwykłego 

zarządu. 
 

§ 20 
 
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i składa się z Prezesa, dwóch 

Wiceprezesów i Skarbnika.   
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia jeden z Wiceprezesów. 
3. Zarząd zapewnia Przewodniczącemu Zjazdu i jego zastępcom warunki do wykonywania ich 

obowiązków statutowych. 
4. W przypadku gdy liczba członków Zarządu będzie mniejsza niż określona niniejszym statutem 

Prezes zobowiązany jest wystąpić do Przewodniczącego Zjazdu z wnioskiem o zwołanie Zjazdu w 
celu uzupełnienia składu Zarządu. 

5. Skład Zarządu wybierany jest przez Zjazd spośród kandydatów nie będących przedstawicielami 
członków Stowarzyszenia. 

6. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu.  
 

 
§ 21 

 
1. Do kompetencji Zarządu należy:  

1) wykonywanie planu finansowego stowarzyszenia i uchwał Zjazdu, 
2) zatwierdzanie struktury organizacyjnej oraz zasad finansowania administracji Stowarzyszenia, 
3) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, 
4) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 
5) przedkładanie Zjazdowi sprawozdań z realizacji uchwał określających kierunki działania 

Stowarzyszenia, 
6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, udzielanie dotacji, grantów i pożyczek zgodnie z 

zasadami określonymi uchwałami Zjazdu, 
7) przyjmowanie zapisów, spadków i darowizn oraz organizowanie zbiórek publicznych na rzecz 

Stowarzyszenia, 
8) opracowanie projektu planu finansowego, 
9) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Stowarzyszenia. 

2. Zarząd może uchwałą powoływać i likwidować jednostki organizacyjne Stowarzyszenia 
odpowiedzialne za realizację projektów i programów uchwalonych przez Zjazd. W uchwale określa 
się zadania, etatyzację oraz zasady wynagradzania, rozliczeń i kontroli. 

3. Powołanie bądź likwidacja jednostki, o której mowa w ust. 2, może nastąpić wyłącznie w 
przypadku uzyskania pozytywnej opinii Zjazdu. 

 
          § 22 
 

1. Do obowiązków prezesa Zarządu należy: 
a) kierowanie pracą Zarządu, 
b) reprezentowanie Zarządu Stowarzyszenia, 
c) wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu, za 

wyjątkiem czynności o których mowa w § 17 lit. e. 
2. Do zadań skarbnika należy: 

a) założenie i prowadzenie rachunku bankowego, 
b) prowadzenie księgowości, 
c) przygotowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego, 



d) przygotowywanie sprawozdań wymaganych przez ustawy, 
e) przygotowywanie założeń do projektu planu finansowego, 
f) kontrola przestrzegania dyscypliny finansowej przez jednostki organizacyjne Stowarzyszenia. 

3. Kontrasygnata skarbnika jest niezbędna przy wszystkich decyzjach majątkowych i na dokumentach, 
które mogą pociągnąć za sobą zobowiązania finansowe Stowarzyszenia. 

 
§ 23  

 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków. Jeżeli liczba członków Komisji będzie mniejsza niż 

określona Statutem,  § 20 ust. 4 Statutu, stosuje się odpowiednio. 
2. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia nie rzadziej niż raz na rok.  
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.  

 
§ 24 

 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:        

1) badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości i prawidłowości 
wydatków, 

2) badanie sprawozdań finansowych  Zarządu, 
3) kontrola wykonania uchwał Zarządu oraz działalności jednostek organizacyjnych 

Stowarzyszenia o których mowa w  § 21 ust. 2 Statutu. 
4) składanie Zjazdowi sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków o udzielenie 

absolutorium Zarządowi. 
 

§ 25 
 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu w księgi finansowe Stowarzyszenia na każde 
żądanie. Uprawnienie to realizują w wykonaniu uchwały Komisji Rewizyjnej określającej zakres 
czynności kontrolnych i skład zespołu kontrolującego. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
Biuro Stowarzyszenia 

 
§ 26 

 
1. Biuro zapewnia obsługę administracyjno-techniczną władzom Stowarzyszenia. 
2. Zarząd uchwala regulamin organizacyjny biura Stowarzyszenia, określa warunki zatrudnienia i 

wynagrodzenia pracowników biura. 
3. Biurem kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.  
 
 

ROZDZIAŁ V 
Majątek Stowarzyszenia 

 
§ 27 

 
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów 
z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. 
 

§ 28 
 

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu 
oraz Skarbnika. 

2. Wydatki Stowarzyszenia następują zgodnie z przyjętym przez Zjazd planem finansowym. 
 
 
 
 



 
ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 29 
 
Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Zjazd tylko wtedy, gdy w tym 
celu został zwołany. 

 
 

§ 30 
 
Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

 
§ 31 

 
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby 

członków Stowarzyszenia. 
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cele przeznaczenia majątku 

Stowarzyszenia. 
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CITY REGIONS – spotkanie zespołu ds. edukacji przedszkol-

nej – notatka 
 

Miejsce:  Urząd Miejski Wrocławia, sala Klub Radnego 

  ul. Sukiennice 9 

Początek:   wtorek, 6 maja 2014 r., godz. 12:00 

Koniec:   wtorek, 6 maja 2014 r., godz. 15:00 

Uczestnicy:   Lista obecności 

Sporządził:   Łukasz Górzyński 

 

 

1  Przywitanie uczestników i wstęp 

 

Uczestników spotkania przywitał pan Andrzej Piorun, zastępca dyrektora Biura Rozwoju 

Wrocławia Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

 

Pan Andrzej Piorun wyraził zadowolenie, że może gościć przedstawicieli gmin Aglomeracji 

Wrocławskiej, którzy przybyli do Wrocławia na spotkanie w sprawie edukacji przedszkolnej. 

Spotkanie przygotowano w ramach prac nad projektem europejskim City Regions, którego 

partnerem jest Wrocław.  

 

Następnie głos zabrał pan Jacek Kowalski, prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglome-

racji Wrocławskiej, który w imieniu Stowarzyszenia powitał uczestników. Przedstawił również 

krótką prezentację na temat działalności Stowarzyszenia oraz jego roli w organizowaniu 

współpracy samorządów aglomeracji wrocławskiej. 

 

2  Informacje o projekcie City Regions 

 

Pan Łukasz Górzyński z Biura Rozwoju Wrocławia przedstawił najważniejsze informacje na 

temat projektu europejskiego City Regions oraz roli Wrocławia w projekcie. Prezentacja sta-

nowiła wprowadzenie uczestników z zagadnienia merytoryczne, pokazywała tło zaangażo-

wania miasta. 

 

3  Usługi edukacji przedszkolnej – akcja pilotażowa Wrocławia  

 

Jako wprowadzenie do tematu edukacji przedszkolnej pierwszą prezentację poprowadził pan 

Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Przed-

stawił sytuację edukacji przedszkolnej we Wrocławiu – stan obecny, najnowsze oraz plano-

wane inwestycje wraz z programami prowadzonymi przez miasto (ścieżki edukacyjne, inte-

gracja, programy językowe).  

 

Jako następny występował pan Krzysztof Kocowski z Fundacji Familijny Wrocław, który za-

prezentował profil działalności fundacji, zwłaszcza w kontekście współdziałania z samorzą-



 

 

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme 

co-financed by the ERDF. 
2 

 

dami szczebla lokalnego w obszarze zwiększania dostępności edukacji przedszkolnej. Funda-

cja współpracuje z wieloma samorządami, w tym Wrocławia, Poznania, Krakowa. Od wrze-

śnia 2014 r. Fundacja będzie organem prowadzącym przedszkoli i szkół dla 4350 dzieci, może 

pochwalić się utworzeniem ponad 6 tysięcy miejsc w placówkach oświatowych, pozyskaniem 

ponad 25 milionów złotych funduszy unijnych na projekty oświatowe realizowane z samo-

rządami. Wystąpienie zainteresowało przedstawicieli samorządów z obszaru aglomeracji 

wrocławskiej w kontekście ewentualnej potrzeby uzupełnienia oferty edukacji przedszkolnej. 

Wydaje się, że tego typu instytucje mogą być partnerami przy tworzeniu zintegrowanego 

systemu zarządzania edukacją przedszkolną. 

 

Po przerwie kawowej pan Paweł Kotlarek z firmy EU CONSULT Sp. z o.o. (wykonawca opra-

cowania) zaprezentował opracowanie pt. „Usprawnienie systemu edukacji przedszkolnej w 

ramach Aglomeracji Wrocławskiej w oparciu o model wspólnych działań jednostek samorzą-

dowych”. Przedstawił najważniejsze założenia, metodę badawczą oraz wyniki analizy wraz z 

komentarzem. Całość opracowania udostępniona została na stronach serwisu internetowego 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. 

 

4  Dyskusja 

 

Po przedstawieniu zaplanowanych prezentacji rozpoczęła się część przeznaczona na dysku-

sję. Nie było jednak wielu głosów ze strony gości – spora ilość materiału (prezentacje zarów-

no systemu edukacji przedszkolnej Wrocławia jak i przygotowanej analizy) wzbudziła zainte-

resowanie jak i potrzebę zgłębienia przygotowanego materiału. 

 

Ustalono, że pierwszym krokiem współpracy powinna być wymiana informacji o ilości, lokali-

zacji i dostępności wolnych miejsc – powinno to być wykonane z wykorzystaniem technologii 

informatycznych (platforma wymiany danych). Takie działania powinny być pierwszym eta-

pem integrowania zarządzania systemu edukacji przedszkolnej w aglomeracji wrocławskiej. 

 

Ustalono wspólnie, że po dokładnym zapoznaniu się pracowaniem ustalone zostaną kolejne 

terminy spotkań (po wakacjach), jak których kontynuowana będzie współpraca w celu inte-

gracji systemów. 

 

 

5  Postanowienia końcowe 

 

Na zakończenie spotkania ustalono, że do prezentowanego materiału uczestnicy spotkania 

zgłoszą uwagi drogą elektroniczną, przesyłając je na adres Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Aglomeracji Wrocławskiej, które przejmuje koordynację prac. Kontakt możliwy jest również z 

przedstawicielami BRW: lukasz.gorzynski@um.wroc.pl lub jan.roga@um.wroc.pl. O termi-

nach kolejnych spotkań informacja przekazana będzie drogą elektroniczną. 

Na tym spotkanie zakończono. 
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