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  IV  Związek Miast Polskich 
i Unia Miasteczek Polskich we 
współpracy  z władzami miasta 
 Kowala  zorganizowały Ogólnopolską 
Konferencję Burmistrzów „Oblicza 
małych miast”. Spotkanie odbyło 
się w Kowalu 16 i 17 maja 2012 r. 

VIII  Zwycięstwem Czechów nad 
Słowakami zakończyły się II Mistrzo-
stwa Europy Prezydentów i Burmi-
strzów w Piłce Nożnej odbywające się 
w Tychach od 15 do 18 maja 2012 r. 
Polska reprezentacja zajęła piątą 
pozycję, o którą walczyła z Ukrainą.

KRONIKA KRAJOWA

  VI  W VIII Ogólnopolskiej Konferen-
cji Banku Gospodarstwa Krajowego 
organizowanej 7 i 8 maja br. wzięło 
udział ponad 250 przedstawicieli  
rządu, samorządu, parlamentu, 
a także naukowców oraz ekspertów. 
Debatowali oni o tym, jak podnieść 
jakość usług publicznych, jak wyko-
rzystywać technologie informatyczne 
oraz polepszyć współpracę w tym 
zakresie między rządem a JST.

 XII  Konferencja „Miasta w polityce 
rozwoju – prezentacja założeń Kra-
jowej Polityki Miejskiej”, zorganizo-
wana przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego 21 maja br. oficjalnie 
rozpoczęła konsultacje społeczne 
dotyczące polskiej polityki miejskiej.

XIII  Już po raz dziewiąty przedsta-
wiciele samorządów uczestniczyli 
w Ogólnopolskiej Konferencji „Public 
relations w samorządzie” pod hasłem 
„Projekt: Nowoczesny Samorząd”, 
która tym razem odbyła się w Kato-
wicach w okresie 23–25 maja 2012 r. 
To najważniejsze wydarzenie z branży 
PR w Polsce adresowane do pracow-
ników administracji samorządowej. 

KRONIKA ZAGRANICZNA

XIV  23 kwietnia 2012 r. w Kopenha-
dze odbyło się posiedzenie Komitetu 
Monitorującego Programu  URBACT II. 
Głównym punktem porządku obrad 
był trzeci nabór projektów w celu 
utworzenia Sieci Tematycznych 
URBACT. W „Samorządzie Miej-
skim” publikujemy listę 19 nowych, 
zaakceptowanych projektów.

Na okładce: Samorządowcy z Czech 
– zwycięzcy II Mistrzostw Europy 
Prezydentów i Burmistrzów w Piłce 
Nożnej. O imprezie piszemy  
na str. VIII i IX. 
Fot. Archiwum UM w Tychach

Samorządowcy u Prezydenta RP

Podziękowania 
dla Polski samorządnej
Ponad 500 przedstawicieli polskich samorządów terytorialnych przyjechało na 
zaproszenie Prezydenta RP do Warszawy, do Pałacu Prezydenckiego 28 maja 
br. na uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

D zień Samorządu Terytorialnego jest obcho-
dzony na pamiątkę pierwszych demokra-
tycznych wyborów samorządowych w Pol-

sce, które odbyły się 27 maja 1990 r. Prezydent 
RP Bronisław Komorowski wręczył w Sali Kolum-
nowej odznaczenia państwowe za wybitne zasługi 
w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz 
za osiągnięcia w pracy samorządowej: siedem Krzy-
ży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski, a także 
osiem Złotych, sześć Srebrnych i dwa Brązowe Krzy-
że Zasługi dla marszałków, starostów, burmistrzów, 
wójtów, przewodniczących rad i radnych. – Mam 
świadomość, że za każdym z tych odznaczeń stoją 
autentyczne dokonania, osiągnięcia, autentyczna 
praca, wysiłek, a często ryzyko, wyrzeczenia i kło-
poty – mówił Bronisław Komorowski. Zaznaczył 
jednocześnie, że te odznaczenia stanowią także 
podziękowanie dla całej Polski samorządnej.

Prezydent podkreślał, że nowoczesne myślenie 
o Ojczyźnie widać w funkcjonowaniu samorządu. 
– Najłatwiej wskazać na osiągnięcia tego nowoczes-
nego myślenia o Ojczyźnie właśnie patrząc na to, 
jak funkcjonuje samorząd, jak realizuje oczekiwa-
nia ludzi. Tam ten patriotyzm ma wymiar i lokalny, 
i ogólnonarodowy, ogólnopaństwowy. Ma wymiar 
jednocześnie bardzo konkretny, przejawiający się 
w rozwiązywaniu realnych problemów i w sięganiu 
po wspólną symbolikę, tak jak choćby przy okazji 
„Majówki z Polską” – powiedział prezydent podczas 

uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Wręczył dyplo-
my i flagi laureatom akcji „Majówka z Polską”. Wyróż-
niono: miasto Białystok za Najpiękniej Podświetlo-
ny Budynek Publiczny – osiemnastowieczny pałacyk 
gościnny Branickich, w którym mieści się obecnie 
USC, miasto Katowice za Najpiękniej Podświetloną 
Przestrzeń Publiczną – tereny i obiekty: halę widowi-
skowo-sportową Spodek, nowoczesną galerię Ron-
do Sztuki oraz Pomnik Powstańców Śląskich, miasto 
Gorzów Wielkopolski za Najpiękniej Udekorowaną 
Przestrzeń Publiczną obejmującą budynek Urzędu 
Miasta, główne ciągi komunikacyjne miasta oraz 
Kościół Katedralny Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny i Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmo-
nię Gorzowską, a także województwo lubelskie za 
Najpiękniej Udekorowany Budynek Publiczny – dom 
z przełomu wieków XVI i XVII na lubelskiej starówce, 
w którym mieści się obecnie Lubelskie Samorządo-
we Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Prezydent Komorowski przypomniał też, że 
z okazji Święta 3 Maja odznaczył Jerzego Regul-
skiego – jednego z ojców odnowicieli samorządu 
terytorialnego w Polsce. Zapowiedział przy okazji, 
że ma nadzieję, iż w przyszłym roku zostanie usta-
nowiona szczególna nagroda prezydencka – nagro-
da obywatelska. (JP)

W ogrodach Pałacu Prezydenckiego gościło 
jak co roku z okazji Dnia Samorządu ponad 
500 prezydentów, burmistrzów, marszał-
ków, starostów, wójtów, przewodniczących 
rad, radnych, urzędników samorządowych 
i przedstawicieli organizacji samorządo-
wych.  Fot. J. Proniewicz

Wśród odznaczonych byli m.in.: Marek 
Woźniak, marszałek województwa wielko-
polskiego, Jan Skiba – burmistrz Zwierzyń-
ca, Barbara Magiera – burmistrz Radlina, 
Dariusz Wróbel – burmistrz Opola Lubel-
skiego, Jan Chwiędacz – burmistrz Imielina, 
Klemens Podlejski – burmistrz Żarek oraz 
Marek Wójcik – dyrektor Biura ZPP. 

Fot. J. Proniewicz
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Zarząd ZMP w Tychach

Przeciwko zawieszeniu
Podczas posiedzenia, 18 maja br. w Tychach, członkowie Zarządu ZMP 
ustalili, że propozycja Związku w sprawie samorządowych zmian ustro-
jowych dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ma zawierać m.in. po-
stulaty dotyczące infrastruktury drogowej.

P ropozycje Związku będą uwzględniać 
wszystkie sprawy poruszane w stano-
wiskach podejmowanych przez Zarząd 

i Zgromadzenie Ogólne w ostatnich latach, 
które nie zostały do tej pory zrealizowane, 
jednak szczególny nacisk zostanie położony 
na kwestie drogowe. Jednym z istotnych po-
stulatów jest przyjęcie projektu ustawy o na-
rodowym programie rozbudowy dróg lokal-
nych (gotowa uchwała Rady Ministrów) jako 
wieloletniego programu rządowego. Ważnym 
argumentem za takim rozwiązaniem jest to, że 
w latach  2014–2020 UE przeznaczy pieniądze 
tylko na inwestycje związane z systemem TENT. 
Konieczne jest również m.in. usunięcie zapisu, 
na mocy którego droga krajowa po oddaniu 
autostrady staje się drogą gminną, rozwią-
zanie kwestii finansowania oświetlenia dróg, 
a w szczególności obwodnic, umożliwienie ko-
rzystania z Krajowego Funduszu Drogowego 
dla miast na prawach powiatu i zarządzania 
drogami w granicach miast, a także uregulo-
wanie statusu dróg do granicy państwa.

Odmówiono zaopiniowania projektu usta-
wy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 
(PO), rozszerzającego katalog zdarzeń (zawie-
szenie w czynnościach), w których kompeten-
cje burmistrza przejmuje jego zastępca. – Jest 
to pomysł porządkowy i rozumiemy technicz-
ną konieczność tej zmiany, wypełniającej lukę 
prawną, jednak protestujemy przeciwko niele-
galnemu zawieszaniu w pełnieniu obowiązków 
przez sąd w przypadku funkcji pochodzącej 
z wyboru (k.p.k.) – argumentowano. Przy okazji 
rozważano propozycję Sejmowej Komisji Sa-
morządu Terytorialnego, aby osobę pełniącą 
funkcję organu wykonawczego (komisarza) wy-
znaczała rada gminy (w określonym, krótkim 
terminie), a nie premier.

Po dłuższej dyskusji nie zajęto stanowiska 
w sprawie projektu ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych (PO) i o spółdzielniach. Nie 
ustosunkowano się też do projektu ustawy 
o nauczaniu historii w gimnazjach i szko-
łach ponadgimnazjalnych (PiS). Zdaniem 
prezydentów i burmistrzów zasiadających 
w Zarządzie, takie zapisy powinny być zawarte 

w podstawie programowej przyjmowanej przez 
MEN, a nie w ustawie.

Negatywnie oceniono projekt ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (PiS), która daje podatnikom 

prawo do odliczania ponoszonych przez nich 
wydatków na paliwo do samochodów osobo-
wych w wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 750 zł. Członkowie Zarządu 
uważają, że najwłaściwszym rozwiązaniem tego 
trudnego dla obywateli problemu – wzrostu cen 
paliw – jest obniżenie mechanizmu podatkowe-
go (VAT, akcyza), gdyż propozycja PiS spowodu-
je skutki finansowe i obniżenie dochodów JST.

Zapoznano się z projektem założeń do 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego, która jest 
próbą rozwiązania poważnego problemu spo-
łecznego, jakim jest niski stopień zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych, 
co wynika z małej elastyczności w gospodaro-
waniu publicznym zasobem mieszkaniowym, 
deficytu lokali w zasobie i ograniczonych moż-
liwości kierowania wsparcia. Przyjęto uwagi 
z Mielca, Krakowa, Warszawy i Gdańska. Sta-
nowisko w tej kwestii wypracowała Komisja 
Polityki Mieszkaniowej i Przestrzennej ZMP. 
Przedstawione przez  MTBiGM propozycje 
pozwolą bardziej racjonalnie gospodarować 
mieszkaniami komunalnymi, chociaż dopra-

cowania wymaga kilka kwestii dotyczących 
m.in. weryfikacji dochodów najemców, odpo-
wiedzialności karnej dla osób składających 
nieprawdziwe oświadczenia, stawek czynszu.

Pozytywną opinię uzyskały projekty: usta-
wy o zmianie ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym (MTBiGM), zmiany rozporządzenia 
MEN w sprawie ramowego programu szkolenia 
kandydatów na egzaminatorów, zmiany rozpo-
rządzenia MZ w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu leczenia szpitalnego, zmiany 

rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, rozporządzenia MZ w sprawie 
Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycz-
nego, rozporządzenia MZ w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów 
prowadzących bazy danych w zakresie ochrony 
zdrowia, rozporządzenia MZ w sprawie wyma-
gań dla Systemu Informacji Medycznej, roz-
porządzenia MEN w sprawie szczegółowego 
zakresu danych w bazie danych oświatowych, 
a także rozporządzenia MKiDN w sprawie wy-
magań kwalifikacyjnych do zajmowania w mu-
zeach stanowisk związanych z działalnością 
podstawową muzeów.

Poruszono sprawę Prawa prasowego i ini-
cjatywy senackiej dotyczącej wprowadzenia 
polemiki zamiast sprostowania, która miała 
być realizacją wyroku TK. W opinii członków 
Zarządu to ważna sprawa, nad którą należy po-
pracować. Problemem w miastach są bowiem 
często tytuły lokalne, których jedynym zada-
niem jest szkalowanie przedstawicieli miej-
scowej władzy jako przeciwników politycznych.

JOANNA PRONIEWICZ

W trakcie posiedzenia Zarządu ZMP w poczet miast członkowskich przyjęto Strzelin 
i Boguchwałę.  Fot. J. Proniewicz
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Ogólnopolska konferencja burmistrzów

Oblicza małych miast
Związek Miast Polskich i Unia Miasteczek Polskich we współpracy 
z władzami miasta Kowala zorganizowały Ogólnopolską Konferencję 
Burmistrzów „Oblicza małych miast”. Spotkanie odbyło się w Kowalu 
16 i 17 maja 2012 r. 

Celem konferencji, która zgro-
madziła prawie 70 burmistrzów 
z całej Polski, było omówienie 

trudnych problemów polskich miast, 
które odgrywają ważną rolę w policen-
trycznej przestrzeni naszego kraju, 
kreując rozwój lokalny i zapewniając 
spójność terytorialną państwa. Małe 
miasta od dłuższego czasu nie czują się 
dowartościowane w takim stopniu, jak 
inne rodzaje samorządów, chociażby 
gminy wiejskie czy największe polskie 
miasta. Pomimo dramatycznej sytuacji 
finansowej, małe i średnie miasteczka 
w ostatnich 20 latach znacznie popra-
wiły swój wizerunek oraz jakość świad-
czonych usług. Jednak, co podkreślano 
podczas konferencji, to nie inwestycje 
są od lat najpoważniejszym obciąże-
niem dla bud żetów tych samorządów, 
ale wydatki na oświatę i pomoc spo-
łeczną. 

– Jesteśmy realistami i nie chcemy 
nie wiadomo jakich pieniędzy z budże-
tu państwa, jednak oczekujemy bardziej 
sprawiedliwego podziału tego, co jest – 
mówił w imieniu zgromadzonych w Ko-
walu samorządowców jego burmistrz 
Eugeniusz Gołembiewski. – Są gminy, 
które za pomocą wysokiej subwencji 
oświatowej są w stanie realizować jesz-

cze inne cele niż oświata. Jednym sło-
wem pieniądze nie zawsze trafiają tam, 
gdzie powinny. 

Uczestnicy konferencji zajęli się 
trzema zasadniczymi problemami do-
tykającymi małe miasta: finansami, 
szansami i barierami w rozwoju lokal-
nym oraz kwestią genius loci – ducha 
miejsca, tożsamości małych społeczno-
ści lokalnych. 

W poszukiwaniu genius loci
Genius loci – duch miejsca, w mitolo-

gii rzymskiej to duch opiekuńczy, który 
stanowi o specyfice miejsca; duch który 
nadaje miejscu duszę. Duch miejsca to 
coś, co jest nieuchwytne, lecz odczu-
walne, zawarte w murach, przestrzeni 
i ludziach, którzy wypełniają dane miej-
sce swoją obecnością. Czy małe miasta 
posiadają genius loci? Jeżeli nie, to czy 
mają szanse na jego odzyskanie, odna-
lezienie? I w końcu, czy możliwe jest 
wykreowanie ducha miejsca od nowa? 
– to pytania, na które szukali odpowie-
dzi uczestnicy jednego z zespołów ro-
boczych konferencji. Uznano, że więk-
szość współczesnych małych miast musi 
szukać własnej tożsamości. Dotyczy to 
zwłaszcza terenów północnej i zachod-
niej Polski, gdzie z racji uwarunkowań 

historycznych społeczności są mało 
zintegrowane, a napływowi mieszkańcy 
przez dziesięciolecia nie identyfikowali 
się z nowymi miejscami zamieszkania. 
Z badań wynika, że dopiero trzecie 
pokolenie takich napływowych miesz-
kańców odczuwa potrzebę identyfikacji 
ze swoim miastem. W części centralnej 
i wschodniej naszego kraju duch miej-
sca został w wielu przypadkach utra-
cony za sprawą zniszczeń wojennych 
i 40-letniej polityki władz socjalistycz-
nych, które dążyły do usunięcia śladów 
tradycji, życia społecznego i kulturalne-
go przede wszystkim właśnie w małych 
miastach. Dotyczy to również zagospo-
darowania przestrzennego, chociażby 
centrów małych miast, gdzie nastąpiły 
często znaczne i nieodwracalne nie-
korzystne zmiany w organizacji prze-
strzeni. Dopiero przemiany, jakie do-
konały się 20 lat temu, przyniosły nowe 
możliwości działania dzięki odrodzeniu 
się wolnego rynku i samorządności. 

Finanse do naprawy
Podejmując dyskusję nad kwestia-

mi finansów, burmistrzowie małych 
miast uznali, że w związku z podjętymi 
w ostatnich latach decyzjami parlamen-
tu i rządu, skutkującymi obniżeniem 
wydajności źródeł dochodów JST (róż-
nego rodzaju ulgi podatkowe i zmniej-
szenie udziałów w PIT), a także nało-
żeniem na samorządy szeregu nowych 
zadań bez przekazania adekwatnych 
środków na ich realizację, niezbędna 
jest pełna rekompensata z tego tytu-
łu. Burmistrzowie uznali ponadto, że 
w obliczu  pogarszających się od lat 
warunków ekonomicznych do realiza-
cji zadań z zakresu oświaty i edukacji, 
to państwo powinno przejąć obowiązki 
pracodawcy w stosunku do nauczycie-
li. W przeciwnym razie samorządowcy 
będą domagać się likwidacji wyrówna-
nia do tzw. średniej wynagrodzeń dla 
nauczycieli, likwidacji dodatku wiejskie-
go i mieszkaniowego, przejęcia przez 
ZUS wszystkich kosztów urlopów zdro-
wotnych dla nauczycieli oraz objęcia 
nauczycieli takimi samymi zasadami 
odpisu na fundusz socjalny, jak w całej Spotkanie zgromadziło prawie 70 burmistrzów małych miast z całej Polski.
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gospodarce narodowej. Wśród podnie-
sionych w Kowalu postulatów znalazła 
się ponadto kwestia subwencjonowania 
edukacji w gimnazjach w takiej samej 
wysokości na ucznia w gminach miej-
skich i wiejskich, zwiększenia wpływu 
organu prowadzącego na wybór dyrek-
tora szkoły, zmiany zasad dotowania 
z bud żetu gmin przedszkoli niepublicz-
nych poprzez niezaliczanie do podsta-
wy dotacji z tego tytułu bieżących wpłat 
rodziców na wyżywienie oraz wyłącze-
nie z podstawy do naliczania dotacji 
kosztów poniesionych przez samorzą-
dy z tytułu remontów. Zdaniem uczest-
ników konferencji, zmiany wymagają 
także zasady dotyczące dowozu dzieci 
– powinny być one dowożone i odwożo-
ne nie bezpośrednio do swoich domów, 
ale do ustalonych punktów zbiorczych.

Burmistrzowie, doceniając pozytyw-
ne efekty systemu wyrównawczego za-
pisanego w ustawie o dochodach JST, 
opowiedzieli się za jego korektą w celu 
uczynienia go bardziej sprawiedliwym. 
Ich zdaniem, część uzupełniająca sub-
wencji wyrównawczej z tytułu małej gę-
stości zaludnienia winna przysługiwać 
tylko tym gminom, których dochody 
własne nie są wyższe niż 110% średniej 
krajowej wskaźnika G. Zaoszczędzone 
z powyższego tytułu środki powinny 
być przekazywane gminom, w których 
liczba mieszkańców jest niższa niż 5 
tys., o ile nie korzystają one z uzupeł-
niającej części subwencji wyrównaw-
czej  z tytułu niskiej gęstości zalud-
nienia. Miasta będące siedzibą władz 
sąsiedniej gminy wiejskiej winny otrzy-
mywać rekompensatę finansową z ty-
tułu pokrywania ze swoich budżetów 
kosztów zadań, z których korzystają 
mieszkańcy sąsiedniej gminy. Źródłem 
tej rekompensaty winny być skorygo-
wane w odpowiedni sposób subwencje 
wyrównawcze dla tej kategorii gmin 
wiejskich. Wprowadzenie tej zmiany 
sprzyjałoby naturalnemu procesowi łą-
czenia tych samorządów. W obecnym 
stanie rzeczy, zdaniem uczestników 
konferencji, uprzywilejowanie finan-
sowe tej części gmin wiejskich stanowi 
zasadniczą barierę dla procesu łącze-
nia w tej grupie gmin. Subwencja rów-
noważąca powinna uwzględniać nie 
tylko wydatki gmin z tytułu dodatków 
mieszkaniowych, lecz także wszystkie 
nowe obligatoryjne zadania z opieki 
społecznej przekazane bez środków 
z budżetu państwa na ich realizację, 

w tym te związane z pokrywaniem 
przez gminy coraz większych wydat-
ków z tytułu pobytu ich mieszkańców 
w domach pomocy społecznej i innych 
tego typu placówkach.

Bariery i wyzwania
Podczas spotkania w Kowalu podjęto 

także temat barier i szans dla małych 
miast jako ośrodków rozwoju lokalne-
go. Do barier z pewnością można zali-
czyć stan infrastruktury technicznej, 
zwłaszcza drogowej. Możliwości popra-
wy tego stanu rzeczy mogą wiązać się 
z rządowym programem (roz)budowy 
i modernizacji dróg lokalnych, ale też 
z uwarunkowaniami perspektywy Unii 
Europejskiej na lata 2014–2020. Należy 
podjąć kroki przeciwdziałające skutkom 
sposobu wprowadzenia odpłatności za 
autostrady i drogi ekspresowe (znacz-
na cześć ruchu przeniosła się na drogi 
lokalne i powiatowe). Uczestnicy konfe-
rencji zwrócili uwagę na to, że w bardzo 
wielu miejscach, gdzie powstały nowe 
przebiegi dróg krajowych, stare drogi 
krajowe przekazano miastom z mocy 
ustawy jako gminne. Tymczasem one 
wcale nie tracą charakteru drogi o zna-
czeniu krajowym. Z kolei, dawna droga 
krajowa jest teraz gminną, a system 
dróg wojewódzkich i krajowych pęka 
w tym miejscu. Należy więc, zdaniem 
burmistrzów, dążyć do zmiany przepi-
su o drodze krajowej gminnej, domagać 
się rozwiązania problemu rozjechanych 
dróg lokalnych wokół budów autostrad.

Kolejną poważną barierą zidenty-
fikowaną przez małe samorządy są 

zdegradowane centra małych miast. 
Podkreślono potrzebę powstania usta-
wy o rewitalizacji obszarów zdegrado-
wanych, a także – w związku z istnie-
niem zdekapitalizowanej, pustoszejącej 
substancji mieszkaniowej w miastach 
– konieczność opracowania zasad dofi-
nansowania wspólnot mieszkaniowych 
i innych form własności niekomunalnej. 
Uczestnicy spotkania zauważyli też, że 
aby mówić o skutecznej rewitalizacji, 
trzeba by wprowadzić zmiany w ustawie 
o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Szanse, przed którymi stoją miasta 
i miasteczka, są trudne do wykorzysta-
nia. Jedną z nich, będącą jednocześnie 
wyzwaniem, postawiła przed miastami 
Komisja Europejska w nowej perspek-
tywie finansowej na lata 2014–2020. 
Obiecała przyznanie co najmniej 5% 
środków z EFRR na zrównoważony roz-
wój obszarów miejskich oraz stworze-
nie platformy ich rozwoju, ale pod jed-
nym zasadniczym warunkiem: muszą 
one prowadzić działania finansowane 
z tych środków we współpracy z oto-
czeniem. Jeżeli projekt będzie składa-
ło tylko miasto, z tej puli pieniędzy nie 
dostanie. 

Kolejne szanse dostrzeżone przez 
samorządowców zebranych w Kowalu, 
to jednocześnie najtrudniejsze wyzwa-
nia stojące przed miastami: wprowa-
dzanie nowych funkcji (egzogenicz-
nych), zwłaszcza do centrów małych 
miast oraz wykorzystanie własnych 
potencjałów i walorów, z czym wiążą 
się nowe inwestycje.

EWA PARCHIMOWICZ

Uczestnicy konferencji złożyli kwiaty pod pomnikiem urodzonego w Kowalu 3 lub 
30 kwietnia 1310 r. króla Kazimierza Wielkiego. Pomnik – mierzący wraz z cokołem 
ponad siedem metrów – jest największym w Polsce wykonanym z jednobryłowego 
granitu. Powstał bez udziału środków pochodzących z budżetu miasta, a jedynie 
dzięki pieniądzom pochodzącym z publicznej zbiórki.  Fot. 2 x E. Parchimowicz
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VIII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego

Wyzwania społeczeństwa 
smartfonowego
W organizowanej już po raz ósmy przez BGK 7 i 8 maja br. konferencji 
wzięło udział ponad 250 przedstawicieli rządu, samorządu, parlamentu, 
a także naukowców oraz ekspertów. Debatowali oni o tym, jak podnieść 
jakość usług publicznych, jak wykorzystywać technologie informatyczne 
oraz polepszyć współpracę w tym zakresie między rządem a JST.

Tematem konferencji były „Wyzwania 
rozwojowe samorządów – jakość 
usług publicznych, technologie in-

formatyczne”. Osobną część konferencji sta-
nowiły finansowe aspekty ochrony zdrowia. 
Związek Miast Polskich wraz z pozostałymi 
korporacjami samorządowymi wchodzącymi 
w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego był współorganizatorem kon-
ferencji, nad którą honorowy patronat objął 
prezydent RP Bronisław Komorowski.

Myśleć strategicznie
Michał Boni, minister administracji i cyfry-

zacji, przedstawił najważniejsze strategiczne 
zadania w perspektywie średnio- i długotermi-
nowego planowania. Podkreślił wagę innowacyj-
ności, która powinna być wzmacniana wysokiej 
jakości edukacją, współpracą świata nauki ze 
światem biznesu i rozwojem postaw przedsię-
biorczych i równocześnie innowacyjnych. Jaką 
rolę w procesach innowacyjności może odgry-
wać samorząd? – Jako integralna część admi-
nistracji publicznej, traktowana jako coś, co 
służy obywatelom może usprawniać państwo, 
co jest z jednej strony miernikiem postępu 
cywilizacyjnego, a z drugiej – przedsiębiorcy 
dopiero mając sprawne państwo mogą myśleć 
o kreatywności i innowacyjności, rozwoju włas-
nego biznesu – podkreślał minister Boni. Aby to 
osiągnąć, trzeba przezwyciężyć takie problemy, 
jak brak koordynacji przy realizacji projektów, 
fragmentaryczne, segmentowe podejście, które 
nie daje efektu synergii oraz niedocenianie wagi 
cywilizacyjnego przełomu, jaki wnosi cyfryzacja 
do społeczeństwa, które za parę lat będzie spo-
łeczeństwem smartfonowym.

Projekty stoją na głowie
– Dziś wiele informatycznych projektów stoi 

na głowie, czas postawić je na nogi w taki spo-
sób, by ich funkcjonalność była zorientowana 

na użytkowników i interesariuszy (w tym na sa-
morządy). Proces i usługa z perspektywy użyt-
kownika winny być w centrum projektów, a nie 
sam techniczny wymiar projektów – tłumaczył 
minister Boni. Do niedawna bowiem myliliśmy 
cel ze środkiem i celem stawała się np. infor-
matyzacja urzędu, która de facto jest środkiem 
do realizacji e-usług. Niejako ilustracją słów mi-
nistra była prezentacja Szczepana Figla z Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ukazująca 
na przykładzie 14 urzędów miast i ośmiu urzę-
dów marszałkowskich, jak „zabałaganione” są 
procesy zadań realizowanych przez JST w kra-
ju. Rejestracja pojazdu np. powinna wyglądać 
identycznie w każdym miejscu w kraju i być do-
stępna z każdego miejsca. Tymczasem dziś for-
mularz dotyczący rejestracji auta w Krakowie 
poddawany jest 30 procesom, a w Gdańsku aż 
88! Naukowcy przygotowali więc modele refe-
rencyjne – uproszczone i logiczne, składające 
się w podanym przykładzie rejestracji zaledwie 
z 15 elementów. Zdaniem Krzysztofa Głomba, 
prezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, 
przyszłością jest przeniesienie obsługi zadań 
związanych z e-administracją do wyspecjali-
zowanych centrów regionalnych.

Okiem samorządowca
– Mieszkańcy oczekują nie tylko zwiększe-

nia poziomu (standardów) świadczenia usług, 
lecz także nowych obszarów ich świadczenia, 
wymagających cyfryzacji, standaryzacji i uni-
fikacji obsługi – mówił Krzysztof Żuk, prezydent 
Lublina i współprzewodniczący KWRiST. Cy-
fryzacja i rozwój technologii informatycznych, 
poprzez umożliwienie dostępu do wiedzy i in-
formacji tworzą warunki kreowania nowych 
obszarów i form przedsiębiorczości, co ma 
istotne znaczenie dla przeciwdziałania bez-
robociu, zwłaszcza wśród absolwentów. Jako 
przykład podał skalę bezrobocia w Lublinie, 
gdzie prawie 30% młodych ludzi pozostaje bez 

pracy, podczas gdy sam wskaźnik wygląda nie 
najgorzej, na poziomie ok. 10%.

Mówiąc o barierach cyfryzacji, podkreślił 
brak jednolitej podstawy prawnej, czegoś w ro-
dzaju „kodeksu cyfryzacji”, przy jednoczesnej 
wielkiej liczbie przepisów szczegółowych, któ-
re często wykluczają możliwość prowadzenia 
spraw w formie elektronicznej lub zdecydowa-
nie ją utrudniają. Mimo to JST realizują szereg 
projektów cyfryzacji, jako przykład prezydent 
Żuk podał lubelski Program Wirtualnej Bi-
blioteki za 16 mln zł, zapewniający dostęp do 
zasobów bibliotek uniwersyteckich i miejskich 
w mieście i regionie. Podkreślił, że przy tego 
typu projektach nadal brakuje współdziałania 
z innymi podmiotami administracji publicznej 
i zapewniania tym samym efektu synergii.

Zgodził się z tym minister Boni, mówiąc, że 
powinien istnieć Program Operacyjny „Polska 
Cyfrowa”, by zintegrować wszystkie projekty 
realizowane teraz osobno.

Nic na siłę
Jan Maciej Czajkowski ze Związku Miast Pol-

skich dodał, iż przygotowując e-usługi nie moż-
na zapominać, że to obywatele mają wybrać 
najdogodniejszy dla nich sposób komunikacji; 
nie można wszystkich zmuszać do załatwiania 
spraw drogą elektroniczną. Jako przykład po-
dał Singapur i Seul, gdzie zaledwie 30% spraw 
odbywa się elektronicznie, 40% przez telefon 
i SMS, a pozostałe 30% – innymi kanałami ko-
munikacji, w tym składając wizytę w urzędzie.

HANNA HENDRYSIAK

Podczas konferencji BGK dyskutowano 
nad sposobami podniesienia jakości 
usług publicznych. Fot. H. Hendrysiak
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Projekt Norweski II

Dla partnerstw JST
Już wkrótce rusza projekt predefiniowany ZMP „Budowanie kompetencji 
do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi roz-
woju lokalnego i regionalnego” zwany popularnie Projektem Norweskim II, 
który jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Budżet 
trwającego 47 miesięcy projektu, to ponad 10 mln zł. Będzie on realizowany 
we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiej-
skich RP i Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS).

Warunkiem osiągnięcia większej 
spójności społeczno-gospodarczej 
i terytorialnej w skali lokalnej, re-

gionalnej czy krajowej, oraz efektywnego za-
rządzania publicznego jest współpraca między 
JST i podmiotami prywatnymi czy społeczny-
mi. Jej niski poziom to jeden z poważniejszych 
deficytów sfery publicznej w Polsce. Celem 
projektu predefiniowanego ZMP jest właśnie 
wzmocnienie współpracy terytorialnej i sekto-
rowej poprzez pomoc doradczą, rozwój wiedzy 
i umiejętności współpracy w ramach lokal-
nych partnerstw, a także wypracowanie i upo-
wszechnienie metod i narzędzi współpracy.

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach. 
Faza I to pomoc dla JST w przygotowaniu wnio-
sków o dofinansowanie do otwartego konkursu 
w ramach Programu Regionalnego, który zosta-
nie ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego pod koniec tego roku. Jego celem ma 
być wsparcie tworzenia zintegrowanych strategii 
rozwoju dla obszarów miejskich, tworzenie lokal-
nych planów działania i sieci współpracy. Już teraz 
warto określić pola współpracy, które wymagają 
wzmocnienia, i pomyśleć o dobrym przygotowa-
niu się do tego konkursu, gdyż będzie on umożli-
wiał zdobycie grantów o wartości  350–550 tys. 
euro (cała alokacja to aż 7,4 mln euro). Faza II 
to pomoc w przygotowaniu, realizacji strategii 
i planów operacyjnych przez partnerstwa, które 
otrzymały granty w konkursie MRR, oraz szeroka 
akcja edukacyjno-informacyjna upowszechnia-

jąca wypracowane metody, skierowana do po-
zostałych JST. Ten etap będzie obejmować też 
prace nad stworzeniem uniwersalnego modelu 
partnerstwa, zebranie wniosków z ich funkcjo-
nowania i przedstawianie propozycji zmian le-
gislacyjnych na forum Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego.

Odbiorcami grantów w konkursie MRR mają 
być partnerstwa JST, które już istnieją i działają 
na obszarze funkcjonalnym. Mogą to być part-
nerstwa, które realizują wspólne przedsięwzię-
cia dotyczące wąskich dziedzin, takich jak np. 
wykluczenie społeczne, lokalny rynek pracy, 
edukacja, mieszkalnictwo, przestrzeń publicz-
na, zmiany demograficzne, transport czy party-
cypacja społeczna, które mają wpływ na rozwój 
danego obszaru. Partnerstwa mogą być różnego 
rodzaju (np. związki komunalne, stowarzyszenia 
gmin i powiatów, porozumienia międzygminne) 
i mieć różny zasięg (np. mogą obejmować całą 
aglomerację lub tylko jej część). Podstawową 
cechą partnerstwa musi być jednak integracja 
terytorialna i tematyczna. Konkurs w ramach 
Programu Regionalnego ma być przygotowa-
niem do perspektywy finansowej UE na lata 
2014–2020, dlatego dobrze, aby projekty 
partnerstw uwzględniały priorytety tematyczne 
zawarte w założeniach programów UE (zgodne 
ze Strategią Europa 2020). 

Ze względu na to, że przygotowanie wniosku 
wymaga czasu, zgłoszenia do projektu prede-
finiowanego ZMP powinny być nadesłane do 

końca lipca br. O zakwalifikowaniu się do pro-
jektu będzie decydować kolejność zgłoszeń, od 
której uzależniono również zakres udzielonej 
pomocy.

Najwcześniej zgłoszeni będą mieli zapewnio-
ną bezpośrednią pomoc doradczo-szkoleniową. 
W fazie I będzie to pomoc w sformowaniu part-
nerstw i doradztwo w przygotowaniu wniosków 
aplikacyjnych wraz z analizą wykonalności, 
z wykorzystaniem koordynatorów partnerstw, 
ekspertów sektorowych, comiesięcznych war-
sztatów informacyjnych, oraz pomoc w nawiązy-
waniu i rozwoju partnerstw polsko-norweskich. 
W fazie II natomiast zostanie udzielona pomoc 
dla partnerstw, które uzyskały granty MRR. 
Obejmie ona takie działania jak: doradztwo 
prawne, wymiana doświadczeń między part-
nerstwami w formie sieci współpracy czy tema-
tycznych konferencji. Elementem budowania 
wiedzy będą wyjazdy studialne do Norwegii dla 
przedstawicieli partnerstw oraz pomoc w reali-
zowaniu partnerstw bilateralnych.

Ci, którzy nie zakwalifikują się do bezpośred-
niego wsparcia, będą mogli skorzystać z progra-
mu edukacyjno-upowszechniającego. Będzie 
on promował wśród wszystkich JST istniejące 
w kraju rozwiązania i wypracowane w projekcie 
modele oraz metody współpracy. Członkowie 
partnerstw będą mogli uczestniczyć w dwóch 
edycjach konkursu Samorządowy Lider Zarzą-
dzania (lata 2013 i 2015), konferencjach i se-
minaria regionalnych. Przygotowane wnioski, 
które nie otrzymają grantu MRR, będą mogły 
być wykorzystane w innych programach UE.

(JP)

Priorytety tematyczne UE 
na lata 2014–2020:

■■ wzmacnianie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji,

■■ zwiększanie dostępu do technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych,

■■ zwiększanie konkurencyjności MŚP,
■■ wspieranie przemian w kierunku gospo-

darki niskoemisyjnej, 
■■ promowanie dostosowania do zmian kli-

matycznych, zapobieganie i zarządzanie 
ryzykiem (klęski żywiołowe),

■■ ochrona środowiska (w tym promowanie 
dziedzictwa kulturowego),

■■ promowanie transportu zorganizowanego 
i usuwanie niedoborów przepustowości, 

■■ promowanie zatrudnienia i mobilności 
pracowników, 

■■ promowanie integracji społecznej i walki 
z ubóstwem, 

■■ inwestowanie w edukację, 
■■ zwiększanie zdolności instytucjonalnej 

i skuteczności administracji publicznej.

Schemat konstrukcji projektu

Źródło: ZMP

Program grantowy MRR

Projekt predefiniowany

Inne granty NMF/EOG, inne programy grantowe i pożyczkowe UE

Faza I: Przygotowanie 
partnerstw do aplikowania 

o granty MRR

2012 2013 2014 2015 2016

Faza II: Pomoc partnerstwom 
w realizacji grantów MRR  
– akcja promocyjna koncepcji 
i narzędzi współpracy między JST

III: Wyciągnięcie 
wniosków  
– promocja rezul-
tatów i narzędzi

Rok:

Inne źródła wsparcia JST:
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II Mistrzostwa Europy Prezydentów i Burmistrzów w Piłce Nożnej w Tychach

Polacy na piątym miejscu
Zwycięstwem Czechów nad Słowakami (4:1) zakończyły się II Mistrzostwa 
Europy Prezydentów i Burmistrzów w Piłce Nożne, odbywające się w Ty-
chach od 15 do 18 maja 2012 r. Polska reprezentacja zajęła piątą pozycję, 
o którą walczyła z Ukrainą (3:3, w rzutach karnych – 3:1).

Podczas trwających cztery dni zma-
gań o mistrzostwo Europy walczy-
ło 10 drużyn (ok. 170 zawodników). 

Do Tychów przyjechało łącznie ok. 200 
gości z Polski, Czech, Ukrainy, Włoch, 
Niemiec, Słowacji, Słowenii, Austrii 
i Południowego Tyrolu. Mistrzostwa 
zorganizowali: Związek Miast Polskich, 
Związek Miast Ukrainy i Urząd Miasta 
Tychy.

Pierwsze dwa dni mistrzostw upły-
nęły na rozgrywkach grupowych, od 
czwartku 17 maja rozpoczęły się me-
cze o miejsca na podium. Zawiedli fa-

woryci – mistrzowie sprzed czterech 
lat – Niemcy. Beniaminkiem mistrzostw 
byli Czesi (jedna z najmłodszych dru-
żyn turnieju) i to oni sięgnęli po zwy-
cięstwo. Polska I reprezentacja po 
przegranej ze Słowacją (0:2), straciła 
szansę na walkę w finale. Po drama-
tycznym meczu z Ukrainą, w którym 
wyrównanie nastąpiło dopiero w ostat-
nich minutach spotkania po precyzyj-
nie wykonywanych rzutach karnych, 
nasza reprezentacja zajęła ostatecznie 
piąte miejsce. Warto przypomnieć, że 
w I Mistrzostwach Europy Burmistrzów 

w Piłce Nożnej w 2008 roku w austria-
ckim Alpendorfie polscy burmistrzo-
wie i prezydenci zajęli dopiero ósmą 
pozycję. Liczymy, że w przyszłych mi-
strzostwach osiągniemy jeszcze lepszy 
wynik. Szczególnie, że zaangażowanie 
w grę naszych zawodników w tym roku 
było duże (liczne treningi) i pełne po-
święcenia (zerwane ścięgno Achillesa, 
złamany palec…).

Klasyfikacja II Mistrzostw Europy 
Prezydentów i Burmistrzów w Piłce 
Nożnej:
 1. Czechy
 2. Słowacja
 3. Włochy
 4. Niemcy
 5. Polska I
 6. Ukraina
 7. Słowenia
 8. Austria  
 9. Polska II
10. Południowy Tyrol

Podczas uroczystego zakończenia 
mistrzostw przyznano również indywi-
dualne nagrody dla piłkarzy grających 
w turnieju. Wyróżnienie dla najlepsze-
go piłkarza otrzymał burmistrz Lipová 
– Pavel Svoboda z reprezentacji Czech, 
królem strzelców został zastępca bur-
mistrza Strzegomia Wiesław Witkow-
ski z I reprezentacji Polski (na zdjęciu), 
a tytuł najlepszego bramkarza otrzy-
mał burmistrz Bziny Ján Beňuš z re-
prezentacji Słowacji. Drużyna Austrii 
za sportową postawę na boisku została 
wyróżniona tytułem Fair Play.

JOANNA PRONIEWICZ

Fot. Archiwum UM w Tychach

Król strzelców – Wiesław Witkowski.
Fot. J. Proniewicz

W polskiej drużynie zagrali: Ireneusz Antkowiak, zastępca burmistrza Pobiedzisk, Tadeusz 
Łędzki, zastępca burmistrza Pelplina, Marek Górak, burmistrz Dukli, Andrzej Bytnar, zastępca 
burmistrza Dukli, Andrzej Dziuba, prezydent Tychów (inicjator i kapitan drużyny), Paweł 
Grzybowski, burmistrz Rypina, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Mariusz Kądziołka, za-
stępca prezydenta Szczecina, Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic, Grzegorz Markus, 
zastępca prezydenta Skarżyska-Kamiennej, Edward Maniura, prezydent Lublińca, Bronisław 
Mazurkiewicz, burmistrz Działdowa, Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy, Arkadiusz 
Połojański, sekretarz Giżycka, Roman Ptak, burmistrz Niepołomic, Daniel Rak, zastępca bur-
mistrza Szczecinka, Jan Ratka, zastępca burmistrza Łazisk Górnych, Robert Rogulski, burmistrz 
Kobyłki, Jarosław Sochacki, doradca burmistrza Rypina, Arkadiusz Śliwa, burmistrz Sulejówka, 
Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta Kutna, Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza Strze-
gomia, Dariusz Tokarski, burmistrz Pajęczna, Tomasz Zielonka, zastępca burmistrza Miastka, 
Piotr Wieczorek, zastępca prezydenta Gliwic.
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Na zaproszenie władz Zabrza odpowiedzieli przedstawiciele kilku państw europej-
skich.  Fot. Archiwum UM w Zabrzu 

Z życia miast
 
ZABRZE 
W trosce o dziedzictwo poprze-
mysłowe

10 i 11 maja 2012 r. w Zabrzu odby-
ła się IX Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Praktyczna poświęcona innowa-
cyjności w zarządzaniu obiektami dziedzi-
ctwa przemysłowego dla turystyki. W tych 
samych dniach władze Zabrza zorganizo-
wały IV Międzynarodowe Targi Turystyki 
Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki 
Podziemnej.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-
-Praktyczna poświęcona była innowacyjności 
w zarządzaniu obiektami dziedzictwa prze-
mysłowego dla turystyki. Skupiła ekspertów 
w dziedzinie turystyki poprzemysłowej z kraju 
i zagranicy. W tym roku w Zabrzu gościli przed-
stawiciele m.in. Francji, Słowacji, Niemiec, 
Czech, Ukrainy, Gruzji i Tunezji. 

Podczas spotkania nastąpiło uroczyste 
podpisanie dokumentu o współpracy między 
europejskimi zabytkowymi obiektami górni-
ctwa węglowego:

■■ Centre Historique Minier w Lewarde we 
Francji,

■■ Deutsches Bergbau-Museum w Bochum 
w Niemczech, 

■■ National Coal Mining Museum w Wake-
field w Anglii,

■■ Le Bois du Cazier w Marcinelle w Belgii,
■■ Centro Italiano della Cultura del Carbo-

ne na Sardynii we Włoszech,
■■ Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego 

Guido w Zabrzu.

Tych sześć muzeów zobowiązało się do 
partnerstwa, którego celem jest zacieśnie-
nie kooperacji w zakresie badań naukowych, 
działań kulturalnych, wymiany praktyk zawodo-
wych oraz turystyki, marketingu i komunikacji.

Z kolei do udziału w IV Międzynarodowych 
Targach Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego 
i Turystyki Podziemnej zaproszono wielu przed-
stawicieli instytucji i obiektów dziedzictwa 
przemysłowego: kopalń udostępnionych do 
zwiedzania turystom, szlaków turystyki poprze-
mysłowej, browarów otwartych dla ruchu tury-
stycznego, winnic i winiarni, szlaków rękodzieła 
artystycznego, producentów biżuterii, zakładów 
jubilerskich udostępnionych dla ruchu tury-
stycznego, producentów perfum, jak również 
jaskiń otwartych dla turystyki, podziemnych 
szlaków turystycznych, a także przedstawicieli 
miast, regionów i wydawnictw turystycznych. 
Wśród prawie 70 wystawców pojawili się wy-
stawcy krajowi (m.in. Muzeum Papiernictwa 

z Dusznik-Zdroju, Kopalnia Soli Wieliczka, Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, 
Warsztaty Garncarstwa oraz Szlak Garncarstwa) 
oraz zagraniczni (m.in. Urząd Marszałkowski 
 Regionu Żyliny – Słowacja, Region Batumi 
– Gruzja i Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamien-
nego w Saint-Étienne – Francja). Targi cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nich 
udział prawie 10 tys. zwiedzających. 

– Sukcesywnie rozwijamy turystykę poprze-
mysłową, która staje się wizytówką naszego 
miasta w kraju i zagranicą – powiedziała pre-
zydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
– Jesteśmy w trakcie realizacji wielu przed-
sięwzięć inwestycyjnych w tym zakresie m.in. 
udostępniamy dla turystów Główną Kluczową 
Sztolnię Dziedziczną. Organizowane cyklicz-
nie konferencje i targi turystyczne dają możli-
wość podpatrywania, w jakim kierunku rozwija 
się turystyka poprzemysłowa w Europie. 

(EPE)

Nagrody Rady Europy
Jak co roku Rada Europy przyznała europejskim samorządom nagrody 
za działania na rzecz współpracy i solidarności europejskiej. W gronie 
nagrodzonych znalazło się sześć miast z Polski.

Pod koniec kwietnia w Strasburgu pod-
czas sesji plenarnej Zgromadzania Par-
lamentarnego Rady Europy ogłoszono 

laureatów tegorocznych nagród Rady Europy. 
Główne trofeum – Nagrodę Europy – otrzyma-
ły dwa miasta: włoskie Corciano i rumuńska 
Sighişoara. Tą decyzją Komisja ds. Środowi-
ska, Planowania Przestrzennego i Władz Lo-
kalnych przy Zgromadzeniu Parlamentarnym 

Rady Europy chciała z jednej strony nagrodzić 
miasto z zachodniej Europy, a szczególnie 
z Włoch – kraju, którego samorządy regularnie 
uczestniczą w konkursie. Z drugiej strony wybór 
padł na miasto z Europy Środkowej – z kraju, 
w którym żaden samorząd nie uzyskał nigdy 
wcześniej Nagrody Europy.

Warto podkreślić, że oba miasta-laureaci 
utrzymują związki partnerskie w polskimi 

miastami: Corciano współpracuje z Libiążem, 
a Sighişoara – z Zamościem.

Komisja ds. Środowiska, Planowania Prze-
strzennego i Władz Lokalnych przy Zgromadze-
niu Parlamentarnym Rady Europy nagrodziła 
w tym roku sześć polskich miast.

Tablicę (Plakietę) Honorową, drugie w ko-
lejności ważności po Nagrodzie Europy trofeum 
otrzymały Bolesławiec i Malbork.

Wśród 17 samorządów europejskich, które 
w tym roku wyróżniono Flagą Europejską, zna-
lazły się Puławy, Sopot oraz Sulęcin.

Europejski Dyplom otrzymało 12 samorzą-
dów z Europy, w tym Mława.

Wszystkie nagrodzone w tym roku polskie 
miasta – z wyjątkiem Bolesławca – są człon-
kami ZMP.

(EPE)
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INOWROCŁAW 
XVII Forum Ratownictwa 

Ponad 200 fachowców od ratownictwa 
uczestniczyło 24 i 25 kwietnia 2012 r. 
w Inowrocławiu w XVII Ogólnopolskim Forum 
Ratownictwa. Podczas spotkania odbywały 
się warsztaty i wykłady dla uczestników ob-
rad, mieszkańcy skorzystali z bezpłatnych 
badań profilaktycznych, zaprezentowano 
pokaz ratownictwa z udziałem samochodu 
ciężarowego.

Do Inowrocławia na dwudniową konferen-
cję naukową zjechali przedstawiciele środowi-
ska naukowego, medycznego (m.in. szpitali), 
ratowniczego (np. przedstawiciele straży po-
żarnych), jednostek wojskowych, instytucji 
m.in. z Warszawy, Katowic, Wrocławia, Łodzi, 
Poznania, Bydgoszczy i Krakowa. Tegoroczne 
forum poświęcone było zagadnieniom: „Me-
todologia badań wypadków i katastrof”, „Tak-
tyka działań ratowniczych”, „Gry decyzyjne 
i symulatory dydaktyczne” i „Bezpieczeństwo 
i porządek publiczny, logistyka i zabezpiecze-
nie medyczne Euro 2012”. To najstarsze forum 
z odbywających się w Polsce.

Pierwszego dnia 
poruszono zagadnie-
nia bezpieczeństwa 
zdrowia publicznego, 
współpracy służb po-
rządku publicznego 
i zdrowia publicznego 
w przeciwdziałaniu 
bioterroryzmowi, sy-
stemu zarządzania 
kryzysowego Unii Eu-
ropejskiej, schematu 
działania zespołu 
rozpoznawania bio-
logicznego, postępo-
wania medycznego 
i psychospołecznego 
z ofiarami terroru 
radiacyjnego, Infor-
matycznego Systemu Ochrony Kraju przed 
nadzwyczajnymi zagrożeniami, wykorzystania 
teorii systemowych w badaniach zdarzeń lot-
niczych, systemu poszukiwania i ratownictwa 
lotniczego na obszarze kraju w aspekcie dzia-
łań ratowniczych. Uczestnicy konferencji wzięli 
udział w wielu tematycznych warsztatach szko-

leniowych, m.in. w zakresie organizacji dzia-
łań ratunkowych w zdarzeniach masowych, 
w ćwiczeniach na fantomach pediatrycznych 
w zakresie udrożniania dróg oddechowych, 
z zakresu zaawansowanych czynności resu-
scytacyjnych u osób dorosłych, technik zabez-
pieczania pacjenta na desce ortopedycznej, 
zastosowania kamizelki typu KED, materaca 
próżniowego, sposobów ewakuacji poszkodo-
wanych z pojazdów, zasad i metod wkłuć do-
szpikowych i w warsztatach „Negocjacje w sy-
tuacjach kryzysowych”. Ich czestnicy otrzymali 
certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Na placu za Halą Widowiskową w obrazowy 
sposób pokazano działania służb ratowniczych 
– pogotowia ratunkowego i straży pożarnej 
– zajmujących się wypadkiem z udziałem sa-
mochodu ciężarowego. Akcji ratowniczej przy-
glądały się dzieci, młodzież i dorośli.

Podczas forum mieszkańcy mieli okazję 
skorzystać z bezpłatnych badań profilak-
tycznych, zorganizowanych przez Publiczny 
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Inowrocławiu. Wykonywano badania spiro-
metryczne, badania poziomu cukru we krwi, 
masy ciała i wzrostu oraz wskaźnika BMI, mie-
rzono tętno i ciśnienie tętnicze. 

 (EPE)

Mieszkańcy mieli okazję skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, zorga-
nizowanych przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowroc-
ławiu. Fot. 2 x Archiwum UM w Inowrocławiu

W czasie Forum pokazano działania służb ratowniczych 
– pogotowia ratunkowego i straży pożarnej przy wypadku 
z udziałem samochodu ciężarowego.

REDA 
XVI Mistrzostwa Polski  
w Piłce Siatkowej Pracowników 
Samorządowych 
Od 19 do 22 kwietnia 2012 r. trwały 

XVI Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej 
Pracowników Samorządowych organizowa-
ne przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Redzie oraz Urząd Miasta Reda.

Impreza cieszyła się bardzo dużym zaintere-
sowaniem. Łącznie w mistrzostwach wystąpiło 

35 zespołów, 24 w kategorii open, 11 w kate-
gorii 45+. Najlepszą drużyną w kategorii open 
okazała się reprezentacja Starostwa Powiato-
wego Starogard Gdański. W tej kategorii kolejne 
trofea zdobyły: Puchar Marszałka Województwa 
Pomorskiego – Urząd Miasta Ostrołęki, Puchar 
Związku Miast Polskich – Urząd Miasta Milicza, 
Puchar Burmistrza Miasta Redy Krzysztofa Krze-
mińskiego – Urząd Gminy Luzino.

W kategorii 45+ najlepsza okazała się 
reprezentacja Starostwa Powiatowego Człu-

chów. Puchar Wojewody Pomorskiego zdobył 
Urząd Miasta Częstochowy, Puchar Starosty 
Wejherowskiego Józefa Reszke – Urząd Mia-
sta Gliwice, z kolei Puchar Telewizji TTM trafił 
do drużyny ze Starostwa Powiatowego w Bia-
łogardzie.

Sędziowie zawodów przyznali też wyróżnie-
nia indywidualne. 

Więcej informacji na stronie www.zmp.po-
znan.pl w zakładce Z naszych miast.

(EPE)
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Targi PPP w Płocku
Od 9 do 19 maja 2012 r. trwały w Płocku I Targi Partnerstwa Publiczno-
-Prywatnego i Inwestycji. 

Targi zorganizowano w ramach projektu 
„Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie 
Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsię-
biorców i nowych technologii”.  Udział w nich 
wzięło 80 wystawców – samorządów, inwesto-
rów, firm consultingowych i doradczych. Tar-
gom towarzyszyła konferencja „Partnerstwo 

Publiczno-Prywatne – Szansa rozwoju regio-
nów. Uwarunkowania Polskie oraz doświad-
czenia europejskie”.

Głównym celem targów było stworzenie 
miejsca spotkań wszystkich sektorów zaanga-
żowanych w realizację projektów inwestycyj-
nych w formule PPP.  (JL) Fot. J. Ludwiczak

Prezentacja założeń

Szanse na politykę miejską
Konferencja „Miasta w polityce rozwoju – prezentacja założeń Krajowej 
Polityki Miejskiej”, zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego 21 maja br. oficjalnie rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczą-
ce polskiej polityki miejskiej.

Znatury rzeczy założenia stanowią doku-
ment bardzo ogólny, prezentujący pro-
pozycje definicji, celów polityki miejskiej, 

identyfikacji wyzwań stojących przed miastami, 
wreszcie – podstawowych zasad jej prowadze-
nia. Polityka miejska ma wspierać rozwój miast 
i ustalać priorytety tego rozwoju, a także poma-
gać w rozwiązywaniu kluczowych problemów. 
Zadania te będą realizowane przy wykorzystaniu 
środków strukturalnych Unii Europejskiej.

– Po siedmioletnim okresie niebytności, 
polityka miejska pojawia się teraz bardzo 
silnym akcentem w polityce spójności Unii 
Europejskiej. I bardzo nas to cieszy – mówiła 
minister Elżbieta Bieńkowska. Dodała, że har-
monogram prac nad polityką miejską zakłada, 
iż dyskutowane podczas konferencji założenia 
miałyby być przez Radę Ministrów przyjęte już 
w czerwcu, a prace nad konkretnymi zapisami 
dotyczącymi polityki miejskiej powinny zakoń-
czyć się w grudniu.

Uczestnicy podkreślali nie tylko wagę tego 
dokumentu, lecz także jego spójność, prze-
myślany i logiczny układ. Zwracali uwagę, że 
na tym poziomie ogólności nie budzi on wielu 
kontrowersji, kłopoty mogą się pojawić przy 
zapisach szczegółowych, np. dotyczących za-
kresu kompetencji poszczególnych podmiotów 
polityki miejskiej. Jak powiedział Ryszard Gro-
belny, prezes Związku Miast Polskich – Pod-
stawową zaletą tego dokumentu jest to, że on 
wreszcie powstaje, że jest dyskusja nad nim 

i że ten temat powoli przebija się do świado-
mości różnych grup decydentów.

Prezydent Poznania, oceniając założenia, 
uznał, że istotną zaletą jest podejście do miast 
jako obszarów funkcjonalnych, a nie admini-
stracyjnych. Zwrócił też uwagę na aspekt finan-
sowy. Przypomniał, że podstawowe problemy 
miast w ostatnim czasie nie biorą się z czynni-
ków zewnętrznych, z sytuacji gospodarczej, lecz 
z czynnika politycznego – to decyzja polityczna 
osłabiła system finansowania miast. Słabość 
finansowa polskich miast utrudni realizację 
polityki miejskiej.

Z kolei profesor Michał Kulesza uważa, że 
mamy w Polsce kilkunastoletnie zaniedbania 

prawne w tym zakresie i bez uruchomienia 
podstawowych procesów legislacyjnych, nie 
może być mowy o wprowadzeniu w życie po-
lityki miejskiej. Jednym z największych zagro-
żeń w jej realizacji jest też „deficyt zdolności 
do współdziałania”, który występuje i w samo-
rządzie, i w administracji centralnej. Profesor 
Kulesza określił go mianem „problemu cywili-
zacyjnego”.

Druga część konferencji poświęcona była 
miejskiemu wymiarowi polityki spójności. Pro-
pozycje UE dla polskich miast w nowym okresie 
programowania przedstawił Jan Olbrycht, po-
seł do Parlamentu Europejskiego. Powiedział 
on, że Unia Europejska zamierza wspierać 
miasta w ramach polityki spójności – bar-
dzo szeroko rozumianej, gdyż de facto celem 
wszystkich polityk UE jest spójność. Dlatego 
trzeba umieć czytać dokumenty europejskie, 
bo z nich da się wyczytać, czasem nie wprost, 
możliwość wspierania obszarów miejskich, np. 
w zapisach dotyczących transportu miejskie-
go, efektywności energetycznej, rewitalizacji, 
zwłaszcza terenów zatrutych, zniszczonych, in-
westycji w „infrastrukturę” społeczną, zdrowot-
ną, kulturalną, sportową. W tych dziedzinach 
miasta będą mogły startować do konkursów 
o projekty. Konkretne propozycje zostaną już 
wkrótce wpisane do rozporządzeń do nowej 
perspektywy na lata 2014–2020.

Warto myśleć strategicznie i planować, 
tworzyć takie dokumenty, jak „Krajowa polityka 
miejska”, bo bez tego wszelkie działania będą 
chaotyczne i przypadkowe, jak powiedział po-
seł Olbrycht: – Jeśli sami nie stworzymy sobie 
ustroju, to zrobi nam go Unia Europejska. War-
to wykorzystać szansę.

HANNA HENDRYSIAK

Prezydent Poznania uznał, że istotną 
zaletą założeń polityki miejskiej jest po-
dejście do miast jako obszarów funkcjo-
nalnych, a nie administracyjnych.

Fot. H. Hendrysiak
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Konferencja „PR w samorządzie” w Katowicach (1)

Bez emocji z mediami
Już po raz dziewiąty przedstawiciele samorządów uczestniczyli w Ogólno-
polskiej Konferencji „Public relations w samorządzie” pod hasłem „Pro-
jekt: Nowoczesny Samorząd”, która tym razem odbyła się w Katowicach 
23–25 maja 2012 r. To najważniejsze wydarzenie z branży PR w Polsce, 
adresowane do pracowników administracji samorządowej. 

Tematy prelekcji, dyskusji i warsztatów 
koncentrowały się wokół takich zagad-
nień przewodnich, jak: wpływ inwesty-

cji na rozwój JST, komunikacja oraz kampanie 
wizerunkowe. Duże emocje wzbudził panel dys-
kusyjny „Wizerunek JST w mediach”, w którym 
wzięli udział dziennikarze z „Gazety Wyborczej” 
i „Dziennika Zachodniego” oraz rzecznicy Byto-
mia, Zabrza i GZM. Pretekstem do rozmowy był 
materiał o Wrocławiu i szczurach wyemitowany 
w Faktach TVN, który stanowi klasyczny przy-
kład błędu w sztuce PR. Ubolewano przy okazji 
nad coraz powszechniejszą tabloidyzacją me-
diów. Jak się bronić przed atakiem dziennika-
rzy śledczych? Trzeba pamiętać, że redaktorzy 
takich programów jak Uwaga czy Interwencja 
przyjeżdżają na nagranie z określoną tezą, 
zwracają uwagę na niuanse i wchodzą głębo-
ko w temat. Często filmują też ukrytą kamerą 
(np. umieszczoną w pilocie do auta). Dlatego 
należy dobrze przygotować się do rozmowy 
i uprzedzić o niej wszystkich urzędników. Nie 
warto udowadniać, że nie ma problemu, ale 
stawić mu czoła, odwrócić sytuację i „pójść po 
fali”. Jak sobie zjednać media? Należy pielęg-
nować dobre, oparte na wzajemnym szacun-
ku relacje z dziennikarzami (wtedy nie zrobią 
krzywdy, choć nie można liczyć na zbytnią wyro-
zumiałość, jeśli znajdzie się powód do krytyki), 
wysyłać jak najwięcej pozytywnych komunika-
tów, a kluczem do sukcesu uczynić dobrze 
napisaną i „opakowaną” informację prasową 
zawierającą konkrety („pomóż dobrym infor-
macjom, złe poradzą sobie same”). Warto, aby 
informacji udzielali naczelnicy, ponieważ to oni 
są ekspertami w określonej dziedzinie. 

– Nie można się obrażać na media, bo je-
steśmy na nie skazani – przekonywał Mariusz 
Sokołowski, rzecznik prasowy Komendanta 
Głównego Policji. – Da się pracować nawet 
z wrednymi dziennikarzami, ale nie warto re-
agować emocjonalnie. Szczególnie przed ka-
merą i w trakcie debaty. Mówił o trudnościach, 
jakie mają rzecznicy prasowi w administracji 
publicznej z szefami, których czasem trudno 
przekonać do swoich racji. Jednak rzecznik po-

winien być sumieniem i twarzą swojego prze-
łożonego, a nie tylko potakiwaczem. Trzeba 
sprawdzać wszystkie informacje dokładnie, bo 
błędy w procesie zbierania mszczą się srodze, 
przewidywać nieprzewidywalne, uważać na 

młodych dziennikarzy bez skrupułów. – Nigdy 
nie kłam – radził Mariusz Sokołowski. Jego zda-
niem lepsze są niedopowiedzenia. Nie warto 
pokazywać emocji i lepiej zachować święty 
spokój. Można się też uśmiechnąć… 

Do poczucia humoru w komunikacji zachę-
cał Wojciech Szalkiewicz z Olsztyńskiej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Uśmiech 
nie tylko łączy ludzi, pomaga budować opty-
mistyczne zespoły, zapewnia styl zarządza-
nia oparty na współpracy i partnerstwie czy 
satysfakcję z pracy, ale również redukuje na-
pięcie psychiczne i uczucie agresji, zapobiega 
kontrargumentacji, łagodzi perswazję, osłabia 
manipulacje. Jest doskonałym zamiennikiem 
dla tego, czego nie można powiedzieć komuś 
wprost.

W trakcie konferencji nie zabrakło odniesień 
do Euro 2012. Można ubolewać, że nie udało 
się w Polsce zawrzeć z mediami porozumienia 
o współpracy w obliczu tego ważnego wydarze-
nia, jak to miało miejsce w Niemczech czy Austrii. 
Izabella Laskowska, szef Wydziału ds. Polityki 
Informacyjnej w Rządowym Centrum Bezpie-
czeństwa przedstawiła przygotowania admi-
nistracji pod kątem zarządzania komunikacją. 
Udało się przekonać 120 podmiotów bezpośred-
nio zaangażowanych w imprezę (np. rzeczników 
prasowych miast-gospodarzy, policję, minister-
stwa, Krajowy Sztab Operacyjny) do wspólnych 
działań komunikacyjnych. Wyzwaniem nie lada 
będzie bowiem obsłużenie niemal ośmiu tysięcy 
dziennikarzy. Przećwiczono scenariusze poten-
cjalnych sytuacji kryzysowych (gra decyzyjna 
„Libero”), wyciągnięto odpowiednie wnioski 
(np. konieczność wymiany informacji między 

instytucjami przed publikacją komunikatu), 
a przede wszystkim uświadomiono wszystkim, 
iż „mamy jedną bramkę”, czyli że należy dbać 
o interes nie tylko własnej instytucji, rzecznicy 
bowiem często prezentują silny korporacjonizm.

W spotkaniu wzięło udział ponad 80 samo-
rządowców i pracowników samorządowych. 
Organizatorem konferencji było miasto Katowi-
ce oraz Grupa PRC. Honorowe patronaty objęli: 
Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda 
Śląski, Metropolia Silesia, Unia Metropolii Pol-
skich oraz Związek Miast Polskich.

Więcej na temat zagadnień (wpływ inwe-
stycji na rozwój i kampanie wizerunkowe) po-
ruszonych na konferencji „PR w samorządzie” 
w następnych numerach „SM”.

JOANNA PRONIEWICZ

KRONIKA KRAJOWA

Podczas konferencji w Katowicach spośród 100 zgłoszeń z 70 JST wyłoniono laure-
atów pierwszej edycji konkursu Kryształy PR-u. Grand Prix otrzymali: w kategorii 
Najlepszy film promocyjny – Radzionków, w kategorii Najlepsza gazeta miejska 
czy biuletyn – Częstochowa, w kategorii Najlepsza promocja projektów unijnych 
– województwo warmińsko-mazurskie, w kategorii Najlepsza kreatywna kampania 
promocyjna – Krosno, w kategorii Najlepszy wizerunek miasta w mediach społecz-
nościowych – Sosnowiec (więcej informacji o nominowanych na www.zmp.poznan.pl  
oraz www.prwsamorzadzie.pl).  Fot. J. Proniewicz
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Program URBACT II

Wyniki trzeciego 
naboru projektów 
23 kwietnia 2012 r. w Kopenhadze odbyło się posiedzenie Komitetu Moni-
torującego Programu URBACT II. Głównym punktem porządku obrad był 
trzeci nabór projektów w celu utworzenia Sieci Tematycznych URBACT. 
Poniżej publikujemy listę 19 nowych, zaakceptowanych projektów.

T rzeci nabór wniosków do programu, 
prowadzony w celu utworzenia mak-
symalnie 19 Sieci Tematycznych trwał 

od 9 grudnia 2011 r. do 15 marca 2012 r. 
Zakres tematyczny tego naboru związany 
był z filarami Strategii Europejskiej 2020, 

która wyróżnia miasta innowacyjne, miasta 
zrównoważone i miasta integrujące. Komitet 
Monitorujący, odpowiedzialny za orientację 
strategiczną URBACT i podejmowanie decyzji 
zapewniających efektywność i jakość progra-
mu, podjął decyzję o zatwierdzeniu wymienio-

nych poniżej Sieci Tematycznych w ramach 
trzeciego naboru projektów do Programu 
URBACT II. 

W celu utrzymania podejścia zorientowa-
nego na jakość Programu, Komitet Monito-
rujący zatwierdził projekty ocenione najwyżej 
przez Zewnętrzny Panel Oceniający (External 
Assessment Panel – EAP), który opiniował 
wszystkie projekty spełniające kryteria kwali-
fikacyjne. Zaakceptowane projekty rozpoczną 
obecnie fazę rozwoju i poszerzą skład swoich 
partnerstw poprzez przyjęcie kolejnych miast. 
Miasta zainteresowane przystąpieniem do 
któregokolwiek z projektów w charakterze 
partnera lub pragnące dowiedzieć się więcej 
na ich temat proszone są o skontaktowanie się 
z odpowiednim partnerem wiodącym. 

(AN)

Connecting cities
Building successes

URB
ACT

Oto 19 projektów URBACT zatwierdzonych 23 kwietnia 2012 roku: 

Nazwa 
Projektu

Partner 
Wiodący

Dane kontaktowe 
koordynatora Partnerzy Tematyka

1 2 3 4 5

4D CITIES Igualda 
(Hiszpania)

Macarulla Sanz Enric 
enric.macarulla@gmail.com

Tartu (Estonia) 
Novara (Włochy) 
Plunge (Litwa)
Leeds (Wielka Brytania)

Kształtowanie zintegrowanych polityk 
innowacji w dziedzinie ochrony zdrowia 
w celu stymulowania lokalnego rozwoju 
gospodarczego.

CityLogo Utrecht 
(Holandia)

Haye Folkertsma 
h.folkertsma@utrecht.nl

Coimbra (Portugalia) 
Saragossa (Hiszpania)
Genua (Włochy) 
Kraków (Polska)

Budowanie marki i działania marketingo-
we w celu lepszego pozycjonowania miast 
na arenie gospodarczej po kryzysie eko-
nomicznym.

CreativeSpin Birmingham 
(Wielka Brytania)

Suresh Patel 
suresh.patel@birmingham.gov.uk

Mons (Belgia)
Sewilla (Hiszpania), 
Rotterdam (Holandia), 
Wrocław (Polska)

Integracja sektora kulturalnego i kreatyw-
nego (CCI) z innymi sektorami gospodarki 
w celu stymulowania efektu spillover, jako 
wkładu w zrównoważony i zintegrowany 
model rozwoju socjoekonomicznego.

CSI Europe AGMA 
Manchester 
(Wielka Brytania)

Paul Evans 
Paul.evans@neweconomymanche-
ster.com

Ancona (Włochy)
Porto (Portugalia) 
Poznań (Polska) 
Haga (Holandia)

Włączenie miast do struktur Funduszu 
Rozwoju Obszarów Miejskich Jessica – rola 
instrumentów finansowych w efektywnym 
planowaniu.

DID-RFSC Umea (Szwecja) Albert Edman 
albert.edman@umea.se

Aglomeracja La Rochelle 
(Francja)
Aglomeracja Grand Nancy 
(Francja)
Zalău (Rumunia)
Hradec Králové (Czechy)

Sieć referencyjna dla Miast Zrównoważo-
nych – monitorowanie lokalnych planów 
strategicznych w celu zaangażowania 
lokalnych interesariuszy/mieszkańców w 
rozwój zintegrowanego i zrównoważonego 
podejścia.

E4C Konsorcjum Red 
Local (Hiszpania)

Ana Rodriguez 
arodriguezl@ayto-torrejon.es

Águeda (Portugalia)
Gandawa (Belgia)
Sunderland (Wielka Brytania)
Patras (Grecja)

E-umiejętności innowacyjnych miast  po-
przez wspólne definiowanie zintegrowa-
nych strategii, polityk i praktyk miejskich.

ENTER.HUB Reggio Emilia 
(Włochy)

David Zilioli 
David.zilioli@municipio.re.it

Ulm (Niemcy)
Ciudad Real (Hiszpania) 
Craiova (Rumunia) 
Aglomeracja Creil (Francja)

Węzły kolejowe/połączenia multimodalne 
o znaczeniu regionalnym w miastach śred-
niej wielkości jako czynniki stymulujące 
zintegrowany rozwój obszarów miejskich 
oraz rewitalizację ekonomiczną, społecz-
ną i kulturalną.



SAMORZĄD MIEJSKI nr 5 (186), czerwiec 2012 XV

KRONIKA ZAGRANICZNA

Więcej informacji na stronie internetowej programu URBACT www.urbact.pl: 
■■ nabór projektów do programu URBACT,
■■ przyłącz się do nowego projektu URBACT! Zapraszamy miasta europejskie i innych partnerów, 
■■ zostań partnerem.

1 2 3 4 5

EUnivercities Delft (Holandia) Patrick Van Geel 
pvgeel@delft.nl

Warna (Bułgaria) 
Aachen (Niemcy) 
Aalborg (Dania)
Lublin (Polska)

Analiza nowej generacji partnerstw między 
miastami i uniwersytetami w celu nawią-
zania bardziej strategicznej i efektywnej 
współpracy.

INNOVA Tomares 
(Hiszpania)

Alfonso Barrios Cardona 
abarrios@tomares.es

Santa Cruz (Hiszpania) 
Viborg (Dania)
Monza (Włochy) 
Molfetta (Włochy)

Zrównoważony rozwój działalności go-
spodarczej opartej na innowacji i wiedzy 
poprzez tworzenie ośrodków innowacyjnej 
przedsiębiorczości, partycypacyjnego za-
rządzania i modeli gwarantujących odpo-
wiedzialność społeczną.

JOBTOWN Cesena (Włochy) Roberto Branchetti 
branchetti_r@comune.cesena.fc.it

Latsia (Cypr)
Moshato Tavros (Grecja)
Gondomar (Portugalia) 
Thurrock (Wielka Brytania)

Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju 
szans zatrudnienia dla młodych ludzi.

My 
Generation 
at Work 

Rotterdam 
(Holandia)

Cleo Pouw Cleo 
cc.pouw@rotterdam.nl

Antwerpia (Belgia)
Ryga (Łotwa)
Gdańsk (Polska) 
Glasgow (Wielka Brytania)

Zwiększanie szans zatrudnienia młodych 
ludzi na zmieniającym się rynku pracy, 
z naciskiem na stymulowanie przedsię-
biorczości i właściwych postaw.

PESL Nantes (Francja) Benoit Cuvelier
benoitcuvelier@nantesmetropole.fr

Antwerpia (Belgia)
Sofia (Bułgaria)
Gijon (Hiszpania)
Sztokholm (Szwecja)

Rola władz lokalnych w zapobieganiu 
przedwczesnemu przerywaniu edukacji 
przy aktywnym zaangażowaniu rodziców.

RE-Block Budapeszt  
XVIII Dzielnica 
(Węgry)

István HUNYADI 
hunyadi@bp18.hu

Gelsenkirchen (Niemcy)
Komotini (Grecja)
Malaga (Hiszpania)
Iaşi (Rumunia)

Tworzenie zrównoważonych miejsc za-
mieszkania na osiedlach z wysoką za-
budową poprzez promowanie spójności 
społecznej, tworzenie terenów zielonych 
i redukowanie ubóstwa.

SMART 
CITIES 

Coimbra 
(Portugalia)

Fernando Zeferino 
zeferino@cm-coimbra.pt

Santurtzi (Hiszpania)
Gualdo Tadino (Włochy)
Gdynia (Polska)
Mizil (Rumunia)

Innowacje obywatelskie w inteligentnych 
miastach – poprawa usług społecznych 
w drodze otwartego procesu innowacji.

Sustainable 
food 
for urban 
communities 

Bruksela (Belgia) Stephanie Mantell 
smn@ibgebim.be

Ateny (Grecja)
Messina (Włochy) 
Amersfoort (Holandia) 
Bristol (Wielka Brytania)

Innowacyjne inicjatywy na rzecz zrów-
noważonej produkcji żywności/handlu 
detalicznego i konsumpcji w obszarach 
miejskich.

URBACT 
Markets 

Barcelona 
(Hiszpania)

Núria Costa Galobart 
ncosta@mercatsbcn.cat

Turyn (Włochy)
Suceava (Rumunia)
Płowdiw (Bułgaria)
Westminster (Wielka Brytania)

Lokalne rynki jako czynniki stymulujące 
lokalny rozwój gospodarczy i rewitalizację 
poprzez przeanalizowanie zależności mię-
dzy zrównoważonym rozwojem lokalnym, 
a koniunkturą rynkową.

USE ACT Neapol (Włochy) Gaetano Mollura 
gaetano.mollura@comune.napoli.it

Ateny (Grecja)
Barakaldo (Hiszpania) 
Dublin (Irlandia) 
Związek Metropolitalny Baia 
Mare (Rumunia)

Stwarzanie możliwości osiedlania się lu-
dzi i firm w istniejących lokalizacjach, aby 
uniknąć zajmowania nowych terenów po-
przez udoskonalone procesy planowania i 
podejście partnerskie.

USER Aglomeracja 
Grenoble Alpes 
Metropole 
(Francja)

Guillaume Tournaire 
guillaume.tournaire@lametro.fr

Barakaldo (Hiszpania) 
Malaga (Hiszpania) 
Pescara (Włochy)
Lublin (Polska)

Nowe procesy i partnerstwa na rzecz 
zrównoważonej i efektywnej rewitalizacji 
obszarów miejskich poprzez zintegrowa-
nie wiedzy mieszkańców i pracowników 
działających w terenie.

WOOD 
FOOTPRINT 

Paços de Ferreira 
(Portugalia)

Duarte Pedro Álvares 
mail@mentortec.eu

Larissa (Grecja)
Yecla (Hiszpania)
Sternatia (Włochy) 
Wycombe (Wielka Brytania)

Stymulowanie lokalnego rozwoju gospo-
darczego poprzez zagospodarowanie 
terenów poprzemysłowych oraz budyn-
ków i przestrzeni opuszczonych w wyniku 
restrukturyzacji branży drzewnej i meblar-
skiej.
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PROGRAM KONFERENCJI
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych 

– doświadczenia polskich samorządów
19 czerwca 2012 r., Warszawa

Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Sala Warszawa, V piętro
10:30–11:00 Rejestracja uczestników
11:00–11:15 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników i gości – Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich
11:15–11:30 Wprowadzenie do tematyki konferencji – Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych
11:30–11:50  Działania w zakresie upowszechnienia klauzul społecznych podejmowane przez rząd, prezentacja działań pla-

nowanych w ramach projektu systemowego „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” – Krzysztof 
Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

11:50–12:05  Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych – Katarzyna Ołdak, Departament Unii Europejskiej 
i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych

12:05–12:20  Europejskie doświadczenia i plany dotyczące upowszechniania klauzul społecznych – Małgorzata Lublińska, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przedstawicielka europejskiej sieci „Lepsza przyszłość ekonomii społecznej”

12:20–12:40 Przerwa na kawę
12:40–14:00 Doświadczenia jednostek samorządu w zakresie stosowania klauzul społecznych:
 – Marcin Pluta, burmistrz miasta Brzeziny
 – Ryszard Grüner, burmistrz miasta Byczyna
 – Daniel Kołada, wójt gminy Rogów
 – Marek Komorowski, dyrektor Biura Zamówień Publicznych UM Gdańska 
 – przedstawiciel Małopolskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
14:00–14:40 Dyskusja
14:40–14:50   Informacja dotycząca planowanych szkoleń z zakresu klauzul społecznych dla pracowników administracji samo-

rządowej w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”– Elżbieta Świętek, Program 
Narodów Zjednoczonych dla Rozwoju, UNDP

14:50–15:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Dla osób po 45 roku życia, 
11 najpopularniejszych dyscyplin, 7 dni sportowej rywalizacji
4 miasta jednego z najpiękniejszych regionów świata

Organizatorzy: ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ NA: 
www.SeniorGames2012.orgIŁAWA ORNETAL IDZBARK

WARMIŃSK I


