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informacja i public relations  
Związku Miast Polskich 
podsumowanie 2017 roku

i. współpraca  
z miastami
Zgodnie z założeniami przyjętej we wrześniu 2016 roku 
„Strategii budowania relacji ZMP”, Związek w 2017 roku 
prowadził szereg działań skierowanych do swoich miast 
członkowskich, umacniał współpracę w ramach organizacji, 
budował silniejsze więzi pomiędzy miastami członkowski-
mi, dając tym samym potwierdzenie wymiernych korzyści, 
jakie miasta czerpią i mogą czerpać ze współpracy w ZMP.
nadrzędnym celem było wyraźne pozycjonowanie 
Związku, jako lidera w zakresie reprezentowania intere-
sów polskich miast, który staje się skutecznym, wiary-
godnym i silnym partnerem w realizacji zadań na rzecz 
samorządów terytorialnych, a przede wszystkim miast.
Istotną rolę odgrywały działania medialne, a także 
spójna i zintegrowana polityka komunikacyjna zarówno 
wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz stowarzyszenia. 
Działania media relations skierowane do dziennikarzy 
samorządowych zostały zrównoważone działaniami  
w mediach mainstreamowych. Celem było przybliżenie 
tematyki samorządowej szerszej społeczności lokalnej. 
Podjęto również długofalową współpracę z portalem 
Wirtualna Polska, dziennikiem Rzeczpospolita oraz 
dziennikiem Fakt.
W 2017 roku dynamicznie rozwijał się serwis Związku 
Miast Polskich www.miasta.pl oraz oficjalny profil ZMP 
na kanale Facebook.

Spotkania regionalne z rzecznikami 
prasowymi i szefami promocji

W pierwszym kwartale 2017 roku Biuro Związku zor-
ganizowało 3 spotkania regionalne z rzecznikami praso-
wymi i szefami promocji w miastach. Spotkania odbyły 
się w Łodzi (17.02), Krakowie (28.02) i Gdańsku (3.03). 
Celem spotkań była synergia działań informacyjnych 
miast i Związku Miast Polskich. Uczestniczyło w nich 
ok. 130 osób. Biuro Związku przedstawiło propozycję 

współpracy oraz zakres wymiany informacyjnej po-
między miastami a Związkiem. Miasta zostały również 
zaproszone do współtworzenia serwisu www.miasta.pl 
poprzez zamieszczanie treści pochodzących z miast.

Działania wobec miast niezrzeszonych

W styczniu rozesłano zaproszenia do przystąpienia 
do Związku i skierowano je do miast, które otrzyma-
ły prawa miejskie w 2017 r., tj. Morawicy, opatówka,  
Mielna, Rejowca, Jastarni.
W kwietniu wysłano pisma agitujące z kompletem ma-
teriałów informacyjnych do miast nieczłonkowskich 
powyżej 10 tys. mieszkańców, tj. do 350 miast. 
W październiku wysłano również zaproszenia na Kon-
gres Miast Polskich do wszystkich miast nieczłonkow-
skich. Ponadto miasta nieczłonkowskie były zaprasza-
ne na spotkania Zarządu ZMP. Zaproszenia rozsyłano 
do miast z danego województwa, w którym odbywały 
się spotkania Zarządu ZMP.
Ostatecznie do ZMP przystąpiło 14 nowych miast: 
Biała Piska, Mielno, Puck, krosno, wodzisław Śląski, 
Przedbórz, krynica Morska, ustrzyki Dolne, Prószków, 
siechnice, Łomianki, Radzymin, siewierz, koronowo.

Spotkanie regionalne w Gdańsku - 3.03.17

Stała i bieżąca komunikacja z miastami 
członkowskimi

W 2017 roku Biuro Związku wysłało do miast 147  
edycji newslettera. 
Od czerwca Biuro wysyłało również specjalne, pod-
sumowująco-sprawozdawcze edycje newslettera.  
Zawiera on skrótowy opis najważniejszych działań  
lobbingowych, prowadzonych przez przedstawicie-
li ZMP na Komisji Wspólnej Rządu i ST, w Sejmie  
i Senacie, zapowiedzi wydarzeń, linki do ciekawych 
artykułów o Związku w mediach, informacje z miast 
członkowskich i o projektach dla miast.

Newslettery były wysyłane na 8004 aktywne adresy 
mailowe z 25 grup adresowych (niektóre, jeśli treść 
dotyczyła specyficznych zagadnień, wysyłano tylko do 
konkretnych grup odbiorców). W roku 2017 wysyłka 
była kierowana do 6000 odbiorców. 
Średnia wartość open rate – 21,94% (stosunek otwar-
tych wiadomości do liczby wysłanych maili), CTR - śred-
ni 5,09% (stosunek liczby unikalnych kliknięć do liczby 
wysłanych maili). W roku 2017 CTR wynosił 4,00%. 
Średnio w Polsce, w zależności od dziedziny, wskaźnik 
ten wynosi od 2 do 4%.

Newsletter 1 Newsletter 2

http://www.miasta.pl
https://www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich/
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Oficjalny profil ZMP na portalu Facebook

W 2017 roku profil Związku Miast Polskich znacząco 
się rozwinął. Ponad czterotysięczna społeczność 
regularnie reaguje na publikowane treści, a profile miast 
oraz organizacji związanych z tematyką samorządową 
często odwołują się do Związku w swojej komunikacji na 
Facebooku.
Najpopularniejszym komunikatem pod względem 
zasięgu organicznego (niepłatnego) opublikowanym 
w ubiegłym roku był post z 16 października, przed- 
stawiający fotorelację z pierwszego dnia I Kongresu 
Polityki Miejskiej w Krakowie. Wpis ten dotarł do 7 188 
unikalnych użytkowników, wywołując 80 pozytywnych 
reakcji, 10 komentarzy oraz 11 udostępnień.

Efekty działań w 2017 r.:
Liczba fanów strony: 4307 (stan na 31.12.2017)
Polubienia strony: 3928
Liczba osób obserwujących stronę: 4352
Liczba opublikowanych postów: 308
Wyświetlenia postów: 926 874 
Łączny zasięg postów: 536 702  
Polubienia postów: 5421
Komentarze: 265
Udostępnienia: 1011

Facebook - najpopularniejszy post

kampanie:

1) kampania zasięgowa - Brand awareness  
(15.03. - 6.05.2017)

Wydatkowanie: 550 PLN
Zasięg: 99 000 unikalnych odbiorców
Reakcje na post: 578
Liczba polubień strony: 61

2) kampania na pozyskanie fanów  
(15.03. - 6.05.2017)

Wydatkowanie: 750 PLN
Liczba pozyskanych fanów: 1 197
Zasięg: 53 051 unikalnych odbiorców
Koszt pozyskania fana: 0,63 PLN

3) kampania na pozyskanie fanów  
(10.05.-10.06.2017)

Wydatkowanie: 1820,61 PLN
Liczba pozyskanych fanów: 1 861
Zasięg: 99 010 unikalnych odbiorców
Koszt pozyskania fana: 0,98 PLN

Przykłady grafik publikowanych na profilu Przykłady grafik publikowanych na profilu
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Promocja postów:

1) karta samorządności  
(3-6.04.2017)

Wydatkowanie: 100 PLN
Grupa docelowa: osoby, które polubiły profil ZMP  
oraz ich znajomi, 
Zasięg płatny: 4 800 unikalnych odbiorców

2) walka z centralizacją  
(12-15.04.2017)

Wydatkowanie: 100 PLN
Grupa docelowa: osoby, które polubiły profil ZMP  
oraz ich znajomi,
Zasięg płatny: 8 355 unikalnych odbiorców
Zasięg całkowity: 20 021

  

3) Zostaw 1% podatku w swoim mieście  
(24-29.04.2017)

Wydatkowanie: 100 PLN
Grupa docelowa: osoby, które polubiły profil ZMP 
oraz ich znajomi,
Zasięg płatny: 4 183 unikalnych odbiorców
Zasięg całkowity: 8 452 unikalnych odbiorców

4) film promocyjny Zmp  
(25 sierpnia – 8 września 2017)

Wydatkowanie: 900 PLN
Grupa docelowa: osoby, które polubiły profil ZMP 
oraz ich znajomi,
Zasięg płatny: 73 749 unikalnych odbiorców
Zasięg całkowity: 110 385 unikalnych odbiorców

Podane kwoty świadczą o dobrym wyniku przy bardzo 
niskich nakładach. W celu pozyskania większej liczby 
fanów i obserwatorów profilu ZMP należy zwiększyć 
działania promocyjne oraz wprowadzić więcej postów 
sponsorowanych.

Promocja postów

Miesięcznik Samorząd Miejski

W 2017 roku zostało opublikowanych 11 elektronicz-
nych edycji Samorządu Miejskiego. Obejmuje to oko-
ło 176 stron o działalności Związku i miastach, ponad 

144 artykuły oraz relacje z wydarzeń i statutowych 
spotkań Związku, 13 wywiadów z włodarzami miast. 
Miesięcznik dostępny jest na stronie Związku, a infor-
macja o jego najnowszym wydaniu rozsyłana jest do 
wszystkich miast członkowskich.

Samorząd Miejski

http://www.miasta.pl/strony/miesiecznik-samorzad-miejski
http://www.miasta.pl/strony/miesiecznik-samorzad-miejski
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Oficjalny serwis internetowy Związku 
Miast Polskich

Koncentracja wszystkich informacji pochodzących ze Związ-
ku Miast Polskich oraz miast stowarzyszonych następuje  
w jednym miejscu – na portalu samorządowym ZMP www.
miasta.pl. Celem jest integracja i skupienie uwagi odbiorców 
oraz budowanie dużego i wartościowego nośnika informacji. 
Na stronie znajduje się również specjalna strefa dla miast 
dostępna dla użytkowników portalu, w której zamieszczane 

są wszystkie dokumenty wytwarzane przez Biuro Związku. 
Po zalogowaniu użytkownicy z miast otrzymują uprawnie-
nia do opiniowania aktów legislacyjnych. Status takiego 
użytkownika posiada – 25 osób. Użytkownicy mogą rów-
nież zamieszczać aktualności na stronie oraz wydarzenia  
w kalendarzu ZMP. Status redaktora miejskiego posiada 18 
osób. Miasta zostały poinformowane pisemnie o powyż-
szych możliwościach współredagowania strony.
Na stronie ukazało się ok. 900 aktualności, w tym 561  
newsów z miast, promujących ciekawe rozwiązania,  
innowacyjne działanie lub informujące o danym wydarze-
niu w mieście.

http://www.miasta.pl
http://www.miasta.pl
http://www.miasta.pl/strefa-dla-miast
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Miasta publikują

Synergia działań informacyjnych jest niezwykle istotna.  
Z pewnością miasta mogą zintensyfikować publikowanie  
treści nadsyłanych ze Związku w swoich kanałach informa-
cyjnych. Wiele miast już to robi, przykłady poniżej.

statystyki strony:

 w 2017 roku stronę odwiedziło 41 933 użytkowników, generując 204 597 odsłon.  
Średni czas trwania sesji to 2:44. Nowi użytkownicy stanowią 58,2%, powracający 41,8%.  
Średnia liczba odwiedzonych stron to 3.
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Kampania edukacyjno-informacyjna 
wzmacniająca wizerunek samorządu – 
działania przygotowawcze

Zgodnie z założeniami „Strategii budowania relacji 
ZMP” i w odniesieniu do ustaleń poczynionych pod-
czas Zgromadzenia Ogólnego ZMP i Forum Samorzą-
dowego 16 marca w Warszawie, Biuro Związku podjęło 
działania angażujące miasta w ogólnopolską kampanię 
edukacyjno-informacyjną, która wpłynie pozytywnie  
i wzmocni wizerunek polskiego samorządu.

 6 kwietnia 2017 r. 
Biuro Związku, przygo-
towując się do wysła-
nia zapytania ofertowe-
go na przygotowanie 
koncepcji, scenariusza 
i realizację spotów in-
formacyjno – edukacyj- 
nych o samorządzie 
terytorialnym, zwróciło 
się z prośbą do agencji  
reklamowych o szacun-
kową wycenę usługi. 
Biuro Związku otrzymało  
5 wycen na kwoty od  
40 tys. zł netto – 970 tys. 
zł netto.

  28 kwietnia 2017 r.  
Biuro Związku skiero-
wało pismo Prezesa 
ZMP do miast, w któ-
rym prosił o rozważanie 
możliwości partycypacji  
w kosztach kampanii, 
które pozwoliłyby na emisję spotów w telewizji i Inter-
necie, a także o wyrażenie wstępnej deklaracji.

  9 maja 2017 r. odbyło się spotkanie Zespołu Robo-
czego ds. promocji ZMP, w skład którego weszli chętni 
przedstawiciele miast tj. Dorota Zbińkowska, Anna  
Aleksandrzak, Bartłomiej Rajchert, Jan Kazimierz Czubak,  
Filip Przedpełski, Andrzej Porawski, Joanna Nowaczyk.

  19 czerwca 2017 r. Biuro Związku skierowało pismo 
Prezesa ZMP do miast, przekazując wstępne założe-
nia kampanii o samorządzie terytorialnym. Poproszo-
no również miasta członkowskie o wypełnienie ankie-
ty dotyczącej chęci udziału w kosztach kampanii wraz 
z zaznaczeniem preferowanej formy wniesienia opła-
ty (pomoc dla Związku w trybie art. 10 ust. 2, wspól-
ne zamówienie publiczne na kampanię medialną, jed-
norazowe zwiększenie składki o około 25% w roku 
2018). Przesłane zostało również podsumowanie 

działań Związku za pierwsze półrocze oraz zaprosze-
nie wraz z instrukcją dla Biur Promocji do współtwo-
rzenia portalu www.miasta.pl poprzez zamieszczanie 
treści w serwisie.
Rezultat ankiety na wrzesień 2017 r.: 77 miast ZA  
partycypacją w kampanii, 30 NIE (2 miasta – pomoc 
dla Związku, 6 - wspólne zamówienie, 69 - zwiększenie 
składki członkowskiej w 2018 r.)

 16 listopada 2017 r. zostało wysłane zapytanie oferto-
we na przygotowanie koncepcji i realizację zintegrowa-
nej kampanii edukacyjno-informacyjnej o samorządzie 
terytorialnym. Otrzymano 1 ofertę od Grupy Eskadra. 

Zapytanie ofertowe za-
kończyło się brakiem 
wyboru wykonawcy. 

 8 grudnia 2017 r. 
w Warszawie odby-
ło się spotkanie ZMP  
z szefami Biur Promo-
cji (Warszawa, Kraków, 
Łódź, Tychy, Gliwice, 
Ełk) celem wypraco-
wania dalszej drogi 
postępowania w zakre-
sie kampanii. Ustalo-
no, że należy ponow-
nie wysłać zapytanie 
ofertowe do 5 agencji 
reklamowych i pod-
jąć z nimi dialog w try-
bie negocjacji. Dalsze 
działanie i rozmowy  
z agencjami uzależnio-
ne będą jednak od przy-
jęcia uchwały przez ZO 
w sprawie dodatkowej 

opłaty i od ostatecznej sumy opłaty wniesionej przez 
miasta.

 15 grudnia 2017 r. Zgromadzenie Ogólne w Warsza- 
wie przyjęło uchwałę o dobrowolnej opłacie w 2018 
roku z przeznaczeniem na kampanię edukacyjną.  
Z wstępnej deklaracji miast wynika, że 66 miast przy-
stąpi do kampanii, 11 – nie, 7 nie wie. Daje to wstępny 
budżet na poziomie 600 tys. zł brutto. 

 23 stycznia 2018 r. wysłano zapytanie ofertowe na 
przygotowanie koncepcji i realizację zintegrowanej 
kampanii edukacyjnej o samorządzie terytorialnym. 
Propozycje ofert Biuro Związku otrzyma dnia 19  
lutego, następnie podjęty zostanie dialog z oferen-
tami (z udziałem przedstawicieli miast), a 1-2 marca 
podczas Zgromadzenia Ogólnego zostanie miastom 
przedstawiona propozycja. 

 Start kampanii jest przewidziany wiosną 2018 roku.

Nowy film promocyjny Związku Miast Polskich

Gdy ponad 300 samorządów aktywnie współpra-
cuje, zabiera głos w ważnych sprawach i reprezen-
tuje interesy mieszkańców przed władzą krajową 

– efekty widać bardzo wyraźnie. W 2017 r. powstał 
film promocyjny ZMP i miast członkowskich o tym, 
jak samorządy zmieniają Polskę.

https://youtu.be/lGifAbBra5U
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ii. Działania medialne
W 2017 roku Związek utrzymywał intensywne relacje  
z mediami.

Konferencje prasowe i briefingi

Większym imprezom, takim jak np. Forum Samorządowe, 
Kongres Polityki Miejskiej w Krakowie czy obchody Dnia 
Samorządu Terytorialnego towarzyszyły briefingi lub 
konferencje prasowe. Regularnie na każde posiedzenie 
Zarządu ZMP były zapraszane lokalne i regionalne media, 
w tym miejscowe telewizje, które informowały społecz-
ności lokalne o pracach Związku na rzecz miast i o pro-
blemach samorządów.
Rzecznik prasowy utrzymuje na bieżąco stały kontakt 
z grupą dziennikarzy, którzy piszą o sprawach samo-
rządowych. Dzięki współpracy z dziennikarzami, wy-
syłanym informacjom prasowym i innym materiałom 
informacyjnym, udało się regularnie prezentować sta-
nowiska Związku w ważnych dziennikach ogólnopol-
skich (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta 
Wyborcza), a także ogólnopolskich rozgłośniach ra-
diowych (np. Jedynka, PR Trójka, RMF FM, Radio ZET, 
TOK FM) i telewizji (TVN24, Polsat, TVP3). Szczegól-
nie cenna okazała się też współpraca i dyspozycyjność 
przedstawicieli i ekspertów ZMP oraz pełnomocnika 
Zarządu ds. legislacyjnych, przy komentowaniu kwestii 
legislacyjnych.

W 2017 roku zostały wysłane 22 informacje prasowe do 
dziennikarzy.
Wiele materiałów dotyczących najważniejszych 
zagadnień, np. przeciwdziałania negatywnemu  
wizerunkowi samorządów czy zmianom ordyna-
cji wyborczej, wysyłanych na prawie 500 adresów  
mailowych prasy, radia i telewizji, ukazało się nie tylko  
w mediach ogólnopolskich, ale również regionalnych 
i lokalnych, na licznych portalach internetowych  
i w mediach społecznościowych. To często zasługa 
dobrej współpracy Biura ZMP z rzecznikami praso-
wymi miast członkowskich ZMP.

Konferencja prasowa Prezesa ZMP i szefów korporacji  
samorządowych na Forum Samorządowym (16 marca 2017 r.)

Briefing prasowy z udziałem Zygmunta Frankiewicza,  
prezesa ZMP i Tomasza Andrukiewicza, członka Zarządu ZMP  
i prezydenta Ełku przed posiedzeniem Zarządu ZMP w Ełku 
(21 lipca 2017 r.)

Efekty działań w 2017 r:

 8699 informacji o Związku Miast Polskich

 38 076 816 zł  - wartość ekwiwalentu reklamowego (aVE) - bez telewizji
AVE to wskaźnik wyrażony w złotówkach, który obrazuje ilość pieniędzy, jaką należałoby wydać na reklamę w określo-
nych mediach w określonych formatach.

Najwyższa wartość ekwiwalentu reklamowego kształtowała się następująco:
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Intensyfikacji wymaga współpraca z miastami, które powinny w większym stopniu stać się przekaźnikiem informacji 
samorządowych do mediów lokalnych i regionalnych. Na podstawie monitoringu mediów wynika bowiem,  
że 92,5% informacji o podejmowanych przez Związek problemach miast ukazało się w mediach ogólnopolskich,  
7,5% w regionalnych. Mimo to odnotowany został wzrost publikacji w mediach regionalnych w stosunku do roku 
2016 o 2,4 punktu procentowego.

wartość dotarcia przekazu – bez telewizji
Poniższy wskaźnik przedstawia informację o potencjalnej liczbie odbiorców danego przekazu.

Medialność
Wykres przedstawia medialną siłę marki. Medialność jest badana w trzech wymiarach: skali dotarcia do odbior-
ców, liczby publikacji w mediach, wartości kontekstu wizerunkowego (to odsetek publikacji pozytywnych  
w całości dyskusji o marce). Najkorzystniejszy punkt dla marki to prawy górny róg. Wielkość „bąbelka” informuje 
o liczbie publikacji – im „bąbelek” większy tym marka zanotowała więcej wzmianek w mediach. Kierunek góra – 
dół (os Y) oznacza na wykresie wartość kontekstu wizerunkowego, im marka znajduje się wyżej, tym pojawiło się 
więcej informacji pozytywnych na jej temat. Kierunek prawo – lewo (oś X) to skala dotarcia do odbiorców.
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Współpraca z portalem Wirtualna Polska 
i WP Money.pl

Efektem współpracy jest opublikowanie: 14 artykułów 
problemowych o samorządach i miastach członkowskich 
ZMP, sondy na temat segregacji odpadów, quizu przed-
stawiającego pozytywne zmiany, jakie zaszły w polskich 
miastach oraz filmu promocyjnego ZMP. W publikacjach 
zostały przedstawione doświadczenia miast, ciekawe 
i innowacyjne wdrożenia rozwiązań oraz problemy,  
z którymi mierzą się samorządy. Artykuły zostały  
zamieszczone w specjalnej sekcji ZMP na stronie WP  
Money.pl: http://www.money.pl/zwiazek-miast-polskich/. 
Wszystkie publikacje były promowane na głównej  
stronie portalu WP i Money.pl. Świadczenia były 
płatne, finansowane z budżetu ZMP.

Efekty działań:

 oglądalność treści przekroczyła zakładaną 
gwarancję o 90 359 unikalnych użytkowników.  
liczba odsłon wszystkich treści wyniosła  
aż 319 908.

 wideo ZMP cieszyło się ogromnym  
zainteresowaniem wśród użytkowników  
było oglądane  298 394 razy.

 Przykładowe wycinki prasowe

https://youtu.be/lGifAbBra5U
http://www.money.pl/zwiazek-miast-polskich/
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     Poniżej czołówki 14 opublikowanych artykułów problemowych  
o samorządzie terytorialnym i miastach:
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     w jednej z publikacji została zastosowana infografika przedstawiająca 
ceny biletów w komunikacji miejskiej w wybranych miastach w Polsce.

     Związek Miast Polskich wspólnie z wirtualną Polską przeprowadził 
sondaż, który został zamieszczony w serwisie Money.pl na temat:  
czy segregowanie śmieci ma sens?
W sondzie udział wzięły 6673 osoby.
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     w ramach współpracy przeprowadzony został również quiz pt.  
„Jak zmieniły się polskie miasta przez lata? Rozpoznasz?”
Liczba pytań: 20
Liczba osób, która rozwiązała quiz: 687
Średni wynik quizu: 43 %

wszystkie świadczenia realizowane dla ZMP były również promowane 
na stronach głównych serwisu wirtualna Polska i Money.pl. 
Poniżej oraz na nastepnej stronie przykładowe promocje publikacji.

wszystkie świadczenia realizowane dla ZMP były również promowane 
na stronach głównych serwisu wirtualna Polska i Money.pl. 
Przykładowe promocje publikacji.
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Współpraca z dziennikiem Rzeczpospolita

W 2017 roku zrealizowano 4 debaty redakcyjne dotyczą- 
ce aktualnych spraw związanych z samorządem miejskim. 
Debaty zostały zrelacjonowane w dzienniku. Świadcze-
nia były płatne, finansowane z budżetu ZMP.

i debata odbyła się w czerwcu i dotyczyła obszaru 
metropolitalnego Warszawy tuż po wycofaniu posel-
skiego projektu ustawy. Dyskutowano o kierunkach 
rozwiązań, ułatwiających współpracę samorządów  
i społeczności lokalnych tego obszaru dla jego zrówno-
ważonego rozwoju. Przedstawiono także pozytywne 
doświadczenia metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej 
oraz oczekiwania obszaru metropolitalnego Trójmiasta.
Dziennik opublikował zapowiedź debaty w druku, ZMP 
wsparł informowanie o debacie za pomocą płatnego 
postu promowanego, który dotarł do 48 564 osób, czas 
trwania promocji 19-27 czerwca.

ii debata odbyła się podczas Samorządowego Forum 
Kultury w Elblągu, w trakcie której omówiono politykę 
kulturalną miast. Zaprezentowane zostały też wyniki ba-
dań zrealizowanych przez ZMP i Bibliotekę Elbląską na 
temat nowych instytucji kultury, powstałych w miastach 
w ostatnich latach. 

iii debata miała miejsce podczas Kongresu Miast Pol-
skich w Krakowie i dotyczyła roli miast w rozwoju kraju. 
Debatę poprowadził redaktor naczelny dziennika, Bogu-
sław Chrabota.

Krakowskie spotkanie miast stanowiło jednocześnie  
I Kongres Polityki Miejskiej, który był w całości obsługi-
wany medialnie przez Rzeczpospolitą. 27 i 29 września  
w dzienniku opublikowane zostały reklamy zapowiada-
jące Kongres, a w pierwszym dniu Kongresu tj. 16 paź-
dziernika ukazało się specjalne wydanie Życia Regionów, 
w całości poświęcone 100. rocznicy utworzenia Związku 
oraz miastom członkowskim.

iV debata odbyła się przy okazji ogłoszenia wyników 
Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2017 w Jaroci-
nie i dotyczyła możliwości rozwoju polskich miast.

Współpraca obejmuje także w coraz większym stop-
niu uwzględnianie problematyki miejskiej w magazynie  
Życie regionów, który jest wydawany cyklicznie razem  
z Rzeczpospolitą.

Poniedziałek
16 października 2017

Z Y C I E R E G I O N O W. P L 

WYDANIE SPECJALNE

HISTORIA: ZWIĄZEK MIAST POLSKICH >Q4

Silny głos  
miast

19 listopada mija 100. rocznica powołania Związku Miast Królestwa 
Polskiego, który dał początek późniejszemu Związkowi Miast Polskich. 
Rok temu, 19 stycznia, obchodziliśmy 25 lat od restytuowania Związku. 

KOMUNIKACJA: WYGODA I EKOLOGIA  >Q6 

Transport
miejski

jest OK!
Stawką jest podniesienie komfortu pasażerów i poprawa stanu środowiska.

Życie 
regionów
Życie 
regionów

SAMORZĄD  
Ponad 500 osób 
– przedstawicieli 
rządu, miast 
i środowisk 
eksperckich 
będzie rozmawiać
o strategii na 
przyszłość.

ZYGMUNT FRANKIEWICZ

Trzech czwartych Polaków na 
co dzień dotykają kwestie 
miejskie. Miasta są miejscami 
koncentracji potencjału spo-
łecznego i gospodarczego, 
nośnikiem cywilizacji. W 
miejskich obszarach funkcjo-
nalnych powstaje blisko 80 
proc. PKB. Ponad połowa 
wszystkich firm w Polsce zlo-
kalizowana jest w kilku naj-
większych aglomeracjach.

Z uwagi na szczególną kon-
centrację różnego rodzaju 
zjawisk i procesów w miastach, 
zarządzanie ich rozwojem 
wymaga całościowego, zinte-
growanego podejścia – nie 
tylko w sferze deklaracji, ale i 
codziennej praktyce. Mając na 
uwadze skalę wyzwania, jakim 
jest łączenie różnych rodzajów 
polityki sektorowej, i integra-
cję ich wpływu na rozwój 
miast, a także konieczność 
przeciwdziałania niekorzyst-
nym procesom zachodzącym 
w miastach – rząd na posiedze-
niu 20 października 2015 r. 
przyjął Krajową Politykę 
Miejską (KPM). Dokument 
stanowi omówienie wielu po-
tencjalnych działań adresowa-
nych do miast, jednak nie 
określa priorytetów, wskaźni-
ków oceny ich realizacji ani 
źródeł finansowania ewentual-
nych działań. Założenia i nie-
które cele strategiczne KPM 
zostały wpisane w bieżące 
kierunki rozwoju kraju, wska-
zane w ramach strategii na 
rzecz odpowiedzialnego roz-
woju (SOR), która zawiera kilka 

konkretnych programów 
operacyjnych, adresowanych 
do miast. Pierwszy z nich (pa-
kiet dla miast średnich) jest 
właśnie uruchamiany. Mają on 
realizować główne założenie 
wymiaru terytorialnego strate-
gii, czyli przeciwdziałanie po-
wstawaniu obszarów wyklu-
czenia i rozwijanie mocnych 
stron lokalnych oraz regional-
nych gospodarek.

W Ministerstwie Rozwoju 
polityką miejską zajmuje się 
zespół w Departamencie Stra-
tegii Rozwoju. Ponadto krakow-
ski Instytut Rozwoju Miast roz-
począł szeroko zakrojone prace 
w ramach Obserwatorium Poli-
tyki Miejskiej.

Warto podkreślić szczegól-
ny wkład Związku Miast Pol-
skich w stworzenie polityki 

miejskiej, która w 2013 r. 
uzyskała status grupy spraw w 
dziale rozwój regionalny. Po-
jęcie to oznacza zarówno po-
litykę podmiotów zewnętrz-
nych (rządu i regionów) wo-
bec miast, jak i politykę 
samych miast (lokalna). Dal-
sze działania legislacyjne 
przyniosły prawne zdefinio-
wanie polityki miejskiej – w 
nowym rozdziale 3a w ustawie 
o zasadach prowadzenia po-
lityki rozwoju. Według tej 
definicji stanowi ona „zespół 
działań prawnych, finanso-
wych i planistycznych na 
rzecz zrównoważonego roz-
woju miast i ich obszarów 
funkcjonalnych, mających na 
celu wykorzystanie potencja-
łu miast w procesach rozwoju 
kraju, wzmocnienie zdolności 

miast i ich obszarów funkcjo-
nalnych do pobudzania 
wzrostu gospodarczego i 
tworzenia trwałych miejsc 
pracy oraz poprawy jakości 
życia mieszkańców”.

Resort pracował nad zało-
żeniami polityki miejskiej, 
które zostały opublikowane 
w roku 2012, po długich pra-
cach prowadzonych z udzia-
łem ekspertów OECD oraz 
krajowych, w tym przedstawi-
cieli związku. Uczestniczyli-
śmy też w szerokich konsul-
tacjach przy budowaniu 
strategii na rzecz odpowie-
dzialnego rozwoju”. 

16–17 października w Kra-
kowie w ramach XV Kongresu 
Miast Polskich odbędzie się 
też I Kongres Polityki Miej-
skiej. Będzie stanowić pierw-

szą w Polsce, szeroką debatę 
o polityce miejskiej po nakre-
śleniu ram realizacji SOR, z 
udziałem ponad 500 przed-
stawicieli rządu, miast i śro-
dowisk eksperckich. 

Podczas Kongresu Polityki 
Miejskiej uwaga będzie sku-
piona na sześciu najistotniej-
szych zagadnieniach, którym 
poświęcono obszerne panele 
dyskusyjne z udziałem eksper-
tów w danej dziedzinie oraz 
przedstawicieli miejskich sa-
morządów. 

W pierwszym dniu debato-
wać będziemy o mieszkalnic-
twie, transporcie i mobilności 
miejskiej oraz o problemie 
jakości powietrza, który sta-
nowi poważne wyzwanie dla 
wielu polskich miast. Dzień 
drugi poświęcony zostanie 

fundamentalnym zagadnie-
niom z punktu widzenia roz-
woju miasta, jakim jest rozwój 
gospodarczy, kwestia kształ-
towania przestrzeni oraz re-
witalizacja obszarów zdegra-
dowanych.

Wymiana opinii i dobrych 
praktyk pozwoli na sformu-
łowanie rekomendacji, które 
przyczynią się do efektywne-
go wdrożenia planowanych 
działań, a także do skutecz-
nego stworzenia systemu 
monitorowania i ewaluacji 
polityki miejskiej – ważnej 
części polityki publicznej w 
państwie. ©℗

Autor od 1993 roku  nieprzerwanie 
jest prezydentem Gliwic. 

W 2015 roku został  wybrany 
prezesem Związku Miast Polskich.

Polityka miejska w centrum uwagi  

KO
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DEBATA
Wydarzenie

Miasta to rozwój przyszłości
DEBATA | Strategia odpowiedzialnego rozwoju podejmuje ważne tematy związane z rozwojem miast. Na poziomie rządu brakuje 
jednak myślenia, że wraz ze zwiększeniem obowiązków samorządów muszą iść pieniądze – mówili uczestnicy dyskusji. 

ZUZANNA DĄBROWSKA

W poniedziałek rozpoczął się 
w Krakowie I Kongres Polityki 
Miejskiej i  XV Kongres Miast 
Polskich. Inauguracyjną deba-
tę pod hasłem „Miasta w poli-
tyce rozwoju” poprowadził 
redaktor naczelny „Rzeczpo-
spolitej” Bogusław Chrabota. 
Do udziału zaproszeni zostali 
goście z Ministerstwa Rozwo-
ju, Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, z Instytutu Miast Pol-
skich oraz gospodarz, prezes 
Związku Miast Polskich Zyg-
munt Frankiewicz. „Rzeczpo-
spolita” i „Życie Regionów” są 
patronami medialnymi kon-
gresu.

Bogusław Chrabota podkre-
ślił na początku dyskusji, że 
polityka miejska to instytucja 
osadzona w  świecie norm 
prawnych i jest nawet jej usta-
wowa definicja. Tak naprawdę 
chodzi jednak o to, by pobu-
dzała ona wzrost gospodarczy 
i tworzyła stałe miejsca pracy, 
tak by poprawiać jakość życia 
mieszkańców. I  wskazał, że 
w 2015 roku została zapisana 
m.in. w strategii odpowiedzial-
nego rozwoju. Idą za tym 
konkretne projekty, takie jak 
„Pakiet dla miast średnich”, 
który jest właśnie uruchamia-
ny. Ta polityka ma wsparcie 
w instytucjach finansujących, 
takich jak BGK, a jej skutecz-
ność jest monitorowana m.in. 
przez Instytut Miast Polskich.

Jakie jest miejsce 
polityki miejskiej

Wiceminister rozwoju Paweł 
Chorąży, odpowiadając na 
pytanie o  miejsce polityki 
miejskiej, przyznał, że 
„w agendzie MR może nie jest 
najważniejsza, ale zyskuje na 
znaczeniu i jest coraz bardziej 
widoczna”. – To pewna ewolu-
cja – mówił Chorąży. – Co 
istotne, nie jest to polityka 
prowadzona tylko w stosunku 
do miast, ale również przez 
miasta. Na tym opiera się teraz 
MR, nie chcemy być tylko 
partnerem, ale także przyglą-
damy się temu, co robią mia-
sta, i  staramy się szukać roz-
wiązań modelowych. W naszej 

ocenie polityka miejska to 
polityka policentryczna, obok 
rządu jako partnera jest rów-
nież autonomiczna rola miast 
jako aktorów tej polityki.

Czy rola tej polityki jest 
jednak wystarczająca? Zda-
niem Zygmunta Frankiewicza, 
prezesa Związku Miast Pol-
skich i prezydenta Gliwic, od 
dwóch lat mamy politykę 
miejską zapisaną w rządowych 
dokumentach strategicznych, 
i  to jest postęp. Pierwszym 
dokumentem tego rodzaju 

była ustawa o  rewitalizacji, 
o  którą związek zabiegał 
wspólnie z innymi partnerami. 
– Konkretem jest pakiet dla 
średnich miast zapisany 
w strategii odpowiedzialnego 
rozwoju – mówił Frankiewicz. 
– I tam są pierwsze konkretne 
narzędzia i pieniądze. Dobrze, 
że rząd dostrzegł problem 
średnich miast. Tworzy się 
kodeks urbanistyczno-bu-
dowlany, jest konkretna na ten 
temat dyskusja, ważna dla sa-
morządu terytorialnego. Jest 
rozmowa i nie mogę narzekać. 

– Chciałbym, żeby za parę 
lat o  polityce rozwoju miast 
wciąż rozmawiali samorzą-
dowcy, od których coś zależy, 
a  nie ministrowie rządu – 
stwierdził Frankiewicz.

Bariery i sukcesy

Bogusław Chrabota pytał 
uczestników także o  to, jakie 
elementy polityki miejskiej już 
udało się uruchomić i jaka jest 
ich skala. W opinii wiceprezesa 
Banku Gospodarstwa Krajo-
wego Włodzimierza Kocona na 
koniec września ok. 8,5 mld zł 

to skala środków, jakie BGK 
udostępnił bezpośrednio sa-
morządom w formie kredytów, 
obligacji czy wykupując wie-
rzytelności. Jak to się ma do 
wydatków samorządowych? 
33 mld rocznie to są wydatki 
w  trzech dziedzinach: trans-
port i infrastruktura transpor-
towa, gospodarka komunalna 
i  ochrona środowiska oraz 
edukacja i oświata. – Do końca 
roku – zapewniał wiceprezes 
BGK – zaangażujemy pełnych 
10 mld zł, a do tego dochodzą 

środki unijne, których bank 
jest dystrybutorem.

Włodzimierz Kocon wskazał 
jednak, że barierą w wydawa-
niu środków z  Funduszu 
Spójności są trudności w  ich 
absorpcji przez samorządy. 
Jego zdaniem samorządy na-
potykają bariery wynikające 
z  nasycenia konkretnymi in-
westycjami, ale barierą jest też 
poziom ich zadłużenia. Nie 
mają wolnych środków, muszą 
więc posiłkować się kredytem, 
„a  tu jest ograniczenie w  po-
staci słynnego artykułu 243 
ustawy o  finansach publicz-
nych, który wyznacza maksy-
malny poziom zadłużenia” – 
mówił przedstawiciel BGK.

Z  kolei zdaniem dyrektora 
Instytutu Rozwoju Miast Pol-
skich dr. Wojciecha Jarczew-
skiego na co dzień brakuje 
wiedzy o programach i możli-
wościach. – Mamy takie do-
świadczenie: dziesięć lat temu 
zaczęliśmy realizację progra-
mu rewitalizacji, po trzech la-
tach go podsumowaliśmy 
i  wyniki tego programu stały 
się podstawą polityki rewitali-
zacyjnej – wskazywał. – Z tam-
tych zapisów czerpie też 
obecna ustawa. I to nas zachę-
ciło do propagowania wiedzy, 
bo prowadzenie rozsądnej 
polityki miejskiej wymaga 
wiedzy. Żeby móc kształtować 
politykę miejską, nasz Instytut 
rozwinął instrument, którym 
jest Obserwatorium Polityki 
Miejskiej. Publikujemy kolejne 
raporty i poszerzamy wiedzę. 
Bo nawet strategia odpowie-
dzialnego rozwoju ma dane 
sprzed dziesięciu lat – mówił.

Co z tym zadłużaniem

Wiceminister rozwoju Paweł 
Chorąży starał się odnieś do 
uwag dotyczących poziomu 
zadłużania. – To nie jest tak, że 
ktoś sobie kiedyś wymyślił, że 
miasta nie mogą się zadłużać, 
na skumulowany dług publicz-
ny składają się zarówno zadłu-
żenie sektora rządowego, jak 

i samorządowego – tłumaczył. 
– Reguła wydatkowa i ograni-
czenie, jakie niesie, są pochod-
ną problemów, jakie miał 
sektor finansów publicznych. 
Była przymiarka do zmian, to 
prawda. Ale ta reguła nie wzię-
ła się z przypadku – mówił.

Te słowa wywołały w dalszej 
części dyskusji ripostę Zyg-
munta Frankiewicza. Podkre-
ślił on, że w całości długu su-
marycznego samorząd ma 
tylko ok. 7 proc. udziału, wiec 
przepis ustawy o  finansach 
publicznych jest bardzo istot-
nym ograniczeniem możliwo-
ści. – Za czasów ministra Jacka 
Rostowskiego chciano nam 
założyć kajdanki, mówiąc, że 
zaraz będzie tragedia, bo się 
zadłużamy. Mówiliśmy wtedy, 
że zadłużanie samorządów ma 
związek wyłącznie z  rozwo-
jem. Teraz skończyła się per-
spektywa unijna i samorządy 
często notują nadwyżki bu-
dżetowe. A wtedy się nas kry-
tykuje za brak chęci do inwe-
stowania… – stwierdził.

Zygmunt Frankiewicz zwró-
cił uwagę na wyłaniający się 
problem związany z  ceną 
wody. – Chodzi o to, że okre-
ślanie taryfy zostanie po 
stronie rządowej, a wykonanie 
zadania – po stronie samorzą-
dowej. Problemem jest trans-
fer pieniędzy z samorządu do 
administracji rządowej. Kło-
pot z zapanowaniem nad ce-
nami wody wziął się, zdaniem 
Frankiewicza, z tego, że szyku-
ją się ogromne podwyżki cen 
wody w związku z opłatą śro-
dowiskową, czyli opłatą za 
pobór wody ze źródeł. – Rozu-
miem, że rząd nie chce pod-
wyżek cen wody, ale jeżeli to 
będzie działało tak jak jest 
zaprogramowane, to koszty 
opłaty wejdą w koszty przed-
siębiorstw wodociągowych, 
cena wody zostanie zabloko-
wana, a  ktoś będzie musiał 
pokryć różnicę. Pytanie za 100 
punktów: kto? Skąd mieć 
później pieniądze na rozwój 
i inwestycje? – pytał z rozgo-
ryczeniem prezes ZMP.

Oferta rozwojowa

Wiceminister Chorąży uwa-
ża, że oferta resortu rozwoju 
dla samorządów nie tylko 
wynika wprost z  przyjętego 
pakietu dla średnich i małych 
miast, jest nią również pokaza-
nie pewnych kierunków dys-
kusji na poziomie europej-

skim, np. modelowej rewitali-
zacji miast czy konkursu 
„Human smart cities. Inteli-
gentne miasta”. – Staramy się 
łączyć dwa elementy – wyja-
śniał Chorąży. – Miasta średnie 
to nie tylko nadganianie 
opóźnień. To konieczność by-
cia w głównym nurcie i szuka-
nie rozwiązań dających prze-
wagę w przyszłości, a nie tylko 
z a l e g ł o ś c i .  J e s t e ś m y 
w przededniu otwarcia duże-
go pakietu dotyczącego roz-
woju regionalnego, który bę-
dzie się koncentrował na 
pewnej grupie miast małych 
i średnich mających najwięk-
sze problemy. Mocno także 
inwestujemy, żeby miasta 
uczyły się od siebie – dodał 
i wskazał na konieczność pro-
mowania partnerskiej inicjaty-
wy miast na rzecz wypracowy-
wania rozwiązań dzięki ucze-
niu ich się nawzajem.

Wiceminister podkreślał 
także, że tym, co łączy, jest 
chęć pokazania, że polityka 
spójności jest polityką inwe-
stycyjną, która pomaga 
i wspiera rozwój krajów człon-
kowskich UE. A polska polity-
ka miejska jest w awangardzie. 
– Polakom się czasem wydaje, 
że jest gorzej, niż jest, ale jeśli 
chodzi o  poziom polityki 

miejskiej, bardzo mocno – 
jako jedyny kraj w Europie – 
zainwestowaliśmy w zintegro-
wane inwestycje terytorialne. 
Pracujemy nad kwestiami 
funkcjonalnymi. 

Kodeks budowlany 
i urbanistyczny

Zygmunt Frankiewicz 
zwrócił uwagę na fakt, że ko-
lejna wersja kodeksu urbani-
styczno-budowlanego zasłu-
guje już na znacznie mniej 
krytycznych uwag ze strony 
ZMP. – Główny cel w  plano-
waniu przestrzennym widzi-
my w likwidacji tzw, wuzetek, 
czyli warunków zagospodaro-
wania terenu. Upatrujemy 
w tym większości zła „dzikiej” 
urbanizacji. To są skutki, któ-
re będą oddziaływać przez 
dziesięciolecia, bardzo trud-
ne do odwrócenia – mówił 
prezes ZMP. Wskazywał, że za 
błędy w  planowaniu prze-
strzennym płacimy codzien-
nie. – Potrzebne nam są na-
rzędzia do uchwalania planów 
i ich realizowania. Mamy teraz 
za mało planów tam, gdzie ich 
potrzeba, przybywa ich 
w zbyt wolnym tempie – mó-
wił. Zdaniem prezydenta 
Gliwic więcej kłopotów jest 
w projekcie kodeksu z przepi-
sami prawa budowlanego. 
Uważa on, że należy się bronić 
„przed populizmem i  iluzo-

rycznym ułatwieniem proce-
sów budowlanych”. – Na po-
czątku może być szybko i ła-
two, ale konsekwencje mogą 
być zdecydowanie gorsze 
i zniweczyć korzyści.

Bogusław Chrabota zapytał 
na koniec o  ocenę działania 
metropolii śląskiej, powstałej 
formalnie po wejściu w życie 
ustawy miesiąc temu. – Widzi-
my olbrzymią szansę w stwo-
rzeniu nowej platformy mają-
cej na celu koordynowanie 
wysiłków inwestycyjnych, 
zwłaszcza w aglomeracji gór-
nośląskiej, gdzie miasta się 
przenikają, a  to jest właśnie 
takie narzędzie, które pozwo-
li na koordynację – oceniał 
wiceprezes BGK. Wicemini-
ster Chorąży podkreślał 
z  kolei, że kryteriami oceny 
działania metropolii będzie 
jego efektywność finansowa 
i działanie na rzecz mieszkań-
ców. – Nasze oczy zwrócone 
są na Śląsk, by zobaczyć, czy 
jest to bardziej efektywne – 
podsumował.

Prezes Frankiewicz podkre-
ślał, że na pierwsze efekty dla 
mieszkańców trzeba będzie 
jednak poczekać, choć już od 
1 stycznia ma być wspólna ta-
ryfa w transporcie publicznym 
dla całej aglomeracji. ©℗
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≥Chodzi o to, by polityka miejska pobudzała wzrost gospodarczy i tworzyła stałe miejsca pracy – mówili uczestnicy dyskusji

 Prezes Związku Miast Polskich: 
od lat mówimy ministrom finansów, 
że zadłużanie samorządów ma 
związek wyłącznie z rozwojem 

 Wiceminister rozwoju: przyglądamy 
się temu, co robią miasta, i staramy 
się szukać rozwiązań modelowych



28 29

Informacja I publIc relatIons ZwIąZku mIast polskIch 
podsumowanie 2017 roku

Informacja I publIc relatIons ZwIąZku mIast polskIch 
podsumowanie 2017 roku

Współpraca z dziennikiem Fakt

Biuro Związku rozpoczęło współpracę z dziennikiem 
Fakt i podjęło próbę dotarcia z przekazem do jego  
czytelników. 23 maja 2017 r. odbyła się debata reda- 
kcyjna „Samorząd – dlaczego go potrzebujemy?”,  
w której wzięli udział prezydenci i burmistrzowie - 
przedstawiciele ZMP, radny, działacze organizacji  

pozarządowych i ruchów miejskich. Pełny zapis deba-
ty ukazał się w drukowanej wersji dziennika 31 maja  
2017 r. oraz w serwisie Fakt24.pl. W ostatnim kwarta-
le roku zostały opublikowane 2 artykuły problemowe 
związane ze zmianami w ordynacji wyborczej zarów-
no  w wersji drukowanej jak i w serwisie Fakt24.pl. 
Świadczenia były płatne, finansowane z budżetu ZMP.  
W roku 2018 opublikowanych zostanie jeszcze 9 artyku- 
łów o miastach w dzienniku i w serwisie online.

C
zy panowie prezydenci 
odetchnęli z ulgą, gdy 
PiS zawiesił na kołku 
pomysł o graniczenia 

możliwości pełnienia takiej 
funkcji tylko przez dwie ka-
dencje z mocą wsteczną?
Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic, pre-
zes Związku Miast Pol-
skich: W ogóle mnie to nie 
wzrusza. Może dlatego, że 
jestem w samorządzie wy-
starczająco długo, zrobiłem 
dużo, mam sporo satysfakcji 
i bez najmniejszego kłopotu 
mogę zająć się czym innym. 
Odetchnąłem jednak z ulgą, 
bo znam to środowisko sa-
morządowe wyjątkowo do-
brze. Jest w nim mnóstwo lu-
dzi, którzy ciężko, uczciwie 
pracują i dla nich ta decyzja, 
szczególnie tak nagle wpro-
wadzana, byłaby trudna do 
przyjęcia. Dlatego należało 
wycofać się z tego pomysłu 
i teraz można spokojnie roz-
mawiać o ograniczeniu licz-
by kadencji.
Krzysztof Żuk, prezydent 
Lublina: Jest takie powie-
dzenie, że nie zmienia się 
zaprzęgu przy przeprawie 
przez rzekę. A obrazowo mó-
wiąc, my mamy właśnie taką 
inwestycyjną rzekę. Co wię-
cej, z opinii prawników spo-
rządzonej dla Związku Miast 
Polskich jednoznacznie wy-
nika, że takie rozwiązanie 
byłoby niekonstytucyjne.
Ale czy w ogóle koncepcja 
ograniczenia kadencji – jest 
pytanie czy do dwóch czy do 
trzech – nie jest sensowna?
Jan Mencwel, prezes Za-
rządu Stowarzyszenia 
Miasto jest Nasze: Dla nas 
to, czy będzie rządził dwie 
kadencje prezydent z PO 
ustępując miejsca prezyden-
towi z PiS czy z PO, to nie jest 
wielka różnica. Wielką różni-
cą jest to, czy dopuścimy do 
udziału w radach lokalne ko-
mitety. W tej chwili proble-
mem jest bardzo niespra-
wiedliwa ordynacja wybor-
cza, która sprawia że real-
ny próg wejścia mniejszego 
komitetu to nie 5 proc. a fak-
tycznie 10 proc. I wydaje się, 
że jest realny strach wśród 
dużych partii, by podzielić 
się władzą ze społecznikami. 
Mimo, że chętnie podchwy-
tują ich tematy w kampanii 
wyborczej.
Kuba Wygnański, prezes 
Pracowni Badań Spo-
łecznych STOCZNIA: Moż-
na dyskutować czy wentylo-
wanie lokalnej klasy poli-

tycznej przez ograniczenie 
kadencyjności jest sensow-
ne, ale tam chyba czai się 
jeszcze jeden pomysł – by 
kandydatów mogły zgła-
szać jedynie partie poli-
tyczne! Z punktu widzenia 
miejskich aktywistów, to by 

było policzkiem. Nie o taką 
demokrację żeśmy walczy-
li. To zresztą naruszałoby 
Konstytucję, która gwaran-
tuje bierne prawo wyborcze 
obywatelom.
Żuk: Jestem tego samego 
zdania. To mieszkańcy po-
winni decydować kto rzą-
dzi ich miastem. Wszelkie 
ograniczenia wydają się tu 
sztuczne i uniemożliwiają-
ce korzystanie z pełni praw 
obywatelskich.
Tym bardziej, że w samo-
rządach widać odchodze-
nie od szyldów partyjnych. 
Kiedyś wydawało się, że wy-
starczy go sobie wziąć i wy-
bór ma się w kieszeni.
Wygnański: Przedstawicie-
le samorządów są znacznie 
bardziej pragmatyczni. Na 
poziomie krajowym można 
bardzo długo rządzić ma-
glując ideologią. W samo-
rządzie bardzo szybko się 
okazuje, że albo pływają al-
bo toną natychmiast.
Mencwel: To nie jest tak bo 
samorządy są bardzo nie-
transparentne. Często sto-
suje się różne kruczki, aby 
organizacjom społecznym 
nie udostępnić ważnych 
dokumentów. Poza tym 
długo można pociągnąć na 
tzw. ciepłej wodzie z kranu: 
są inwestycje, jest strumień 
pieniędzy z Unii. Teraz przy-
chodzi właśnie ten moment, 
że ta ciepła woda przestanie 
płynąć. I wtedy zobaczymy, 
bo trzeba będzie mieć po-
mysł na rozwiązywanie re-
alnych problemów polskich 
miast. 
Frankiewicz: To co pan 
powiedział, głównie doty-
czy stolicy. Większość sa-
morządów jest jak najbar-

dziej transparentna! Pole-
cam badanie SGH na temat 
dostępu do informacji, ro-
bione metodą „anonimo-
wego klienta”. Wnioski prze-
czą tej tezie. A ciepła woda? 
Krótko działa. Szczególnie 
w mniejszych gminach lu-
dzie wszystkiego się dowie-
dzą. Nic się przed nimi nie 
ukryje: albo ktoś jest dobry, 
albo jest stosunkowo szyb-
ko kasowany.
Żuk: Po części ojcem suk-
cesu w samorządach jest 
„Stocznia” pana Wygnań-
skiego, która budowała te 
narzędzia partycypacji. 
Dzisiaj mamy społeczeń-
stwo obywatelskie. W jed-
nym mieście bardziej ak-
tywne, w innym mniej, ale 
najważniejsze, że miesz-
kańcy się interesują, żąda-
ją, uczestniczą. Weryfikacja 
dokonuje się zatem na bie-
żąco. W ostatnich wyborach 
ponad 1/3 wójtów, burmi-
strzów i prezydentów zosta-
ła wymieniona. To jest ten 
wymiar demokracji.
Idealnym przykładem jest 
pani burmistrz, która sen-
sacyjnie wygrała z kandy-
datem partyjnym.
Elżbieta Radwan, bur-
mistrz Wołomina: W Wo-
łominie jednomandatowe 
okręgi wyborcze zrobiły jed-
nocześnie coś dobrego i złe-
go. Duża liczba kandydatów 
na burmistrza wygenerowa-
ła wiele komitetów wybor-
czych. Głosy rozłożyły się 
tak, że partia przy poparciu 
niespełna 30 proc. uzyskała 

większość w radzie, choć sa-
morządowcy dostali ponad 
70 proc. głosów. Jak miesz-
kańcy się zorientowali, że 
jedno ugrupowanie może 
mieć pełnię władzy, zmobi-
lizowali się. Faktycznie jest 
tak, że mieszkańcy uciekają 
od polityki. Nie chcą jej w sa-
morządzie. My jesteśmy od 
załatwiania prostych spraw 
dla ludzi. Taki burmistrz to 
po prostu lekarz pierwszego 

kontaktu! Do nas przychodzi 
się ze wszystkim i jeśli to jest 
w zakresie naszych kompe-
tencji to to realizujemy.
Kolejki też jak do lekarza?
Radwan: Akurat nieko-
niecznie. Do mojego po-
przednika ludzie czekali na-
wet pół roku, jak na audien-
cję, a u mnie to maksymal-
nie trzy tygodnie. A jak jest 
to trudny problem, nie nasze 
zadanie, „lekarz pierwszego 
kontaktu” kieruje do specja-
listy. W samorządzie trzeba 
lubić ludzi. Umieć z nimi 
rozmawiać. Dotrzeć do nich.
Młody radny się wyrywa do 
głosu. Prawdopodobnie, by 
powiedzieć, że jest za ogra-
niczeniem kadencji bo jak 
starzy nie odejdą, to oni ni-
gdy nie dorwą się do władzy.
Przemysław Cichocki, 
radny Legionowa, peł-
nomocnik burmistrza 
Kobyłki: Nie, panie redak-
torze. Ten kontakt z ludźmi 
jest niezmiernie ważny. To 
mieszkańcy weryfikują ak-
tywność czy jej brak. Bur-
mistrz Kobyłki Robert Ro-
guski proponuje kadencje 
5– czy 6–letnie. Dobrze wie-
my ile potrzeba czasu, aby 
zrealizować inwestycje. Jeśli 
komuś się wydaje, że posta-

wi szyld partyjny i dzięki nie-
mu zdobędzie mandat, jest 
w błędzie. Przykład: w ostat-
nich wyborach do rady mia-
sta tylko jeden radny wjechał 
na takim szyldzie. 
Temat naszej debaty: „Sa-
morząd, dlaczego go po-
trzebujemy”. Czasem mi 
się wydaje, że najbardziej 
go potrzebują władze cen-
tralne, żeby waszymi ręka-
mi coś przeprowadzić. Ja-
koś przeżyliście 500+ – sa-
morządy się nie wywróci-
ły, ludzie są przeszczęśliwi.  
Aktualnym tematem jest 
reforma oświaty, likwidacja 
gimnazjów, kuratorzy itp.
Frankiewicz: Teraz jest to 
oko cyklonu. Za pierwszym 
razem było sporo obaw, czy 
samorząd się jakoś politycz-

nie nie zachowa – zapewni-
liśmy  przedstawicieli rządu 
w Komisji Wspólnej (forum 
wypracowania wspólnego 
stanowiska rządu i samo-
rządu terytorialnego wo-
bec problemów związanych 
z funkcjonowaniem samo-
rządu i polityką państwa 
wobec samorządu – przyp. 
red.), że 500+, tak jak każde 
inne zadanie do tej pory, na-
wet trudne, będzie zrealizo-
wane bez większych perype-
tii. I tak się stało. Wielokrot-
nie odbieraliśmy podzię-
kowania od rządu, bo być 
może się nie spodziewano, 
że nie będzie aż tak gładko. 
W sprawie oświaty jest po-
dobnie, choć sytuacja jest 
trudniejsza. Bo samorządy 
w zdecydowanej większości 
były przeciwne tej reformie. 
Jednak pomimo tych za-
strzeżeń, zmiana jest wdra-
żana bez większych napięć 
z naszej strony.
Nie jest tak, że jak się ta re-
forma uda to będzie sukces 
rządu, a jak się cokolwiek 
nie uda, to będzie wasza 
wina?
Radwan: W tej chwili już 
trochę nauczycieli traci pra-
cę, ale w przyszłym roku –  
obserwując okoliczne gmi-

ny, to dopiero będą odejścia.
Ale przecież pani minister 
edukacji mówi: „żaden na-
uczyciel nie straci pracy”, 
pani burmistrz!
Radwan: To się dobrze mó-
wi.
Żuk: My jesteśmy bardzo 
odpowiedzialni. W imieniu 
naszych mieszkańców sta-
ramy się zarządzać tymi za-
daniami, które ustawodaw-
ca nam przekazał, mimo że 
nie byliśmy zwolennikiem 
takiego szybkiego sposobu 
wprowadzania zmian. Pro-
blem będzie gdzie indziej: 
jak utrzymać ten dobry po-
ziom kształcenia, jaki mie-
liśmy. Te konflikty w części 
dopiero przed nami. Zosta-
liśmy wrzuceni na głębo-
ką wodę. Minister Rafalska 
robiła to z nami w sposób 
znakomity. Rozmawialiśmy 
o każdym aspekcie praw-
nym. Z minister oświaty ko-
munikacji praktycznie nie 
było w ogóle. My jesteśmy 
partnerem, chcemy być 
i będziemy, ale i my i rodzi-
ce płacimy cenę za te niedo-
róbki.
Jest tendencja, by samo-
rządy robiły za rząd coraz 
więcej, a z pieniędzmi już 
jest różnie. Ostatni pomysł: 

przywróćmy dentystów do 
szkół. Świetny pomysł! Ale 
to wy będziecie musieli za 
to zapłacić.
Cichocki: Bez nas ani rusz.
Wygnański: Samorząd 
rzeczywiście dostaje zada-
nia, ale już nie zawsze pie-
niądze na nie. Najgorzej jest 
wtedy, gdy dostaje wszyst-
ko ściśle określone, jak ma 
być wszystko umeblowane. 
Gdyby samorząd uwolnić od 
tego, byłoby z całą pewno-
ścią lepiej. Samorządy chcą 
się wybić na suwerenność, 
w takim rozumieniu, że nie 
chcą być tylko wykonaw-

cą czyichś pomysłów. Pró-
buję je udźwignąć, ale chcą 
też mieć swoje zdanie, jak je 
realizować. Jestem na przy-
kład dumny z samorządow-
ców, że potrafią się wspiąć 
na jakąś niezależną polity-
kę w sprawie przyjmowania 
uchodźców.
Uczestnicząc w ub. roku 
w Kongresie Regionów, 
kiedy stała cała galeria na-
grodzonych prezydentów 
i burmistrzów, miałem 
wrażenie, że to stoi opozy-
cja. Ale w tym dobrym tego 
słowa znaczeniu. Pytanie, 
czy wy też to czujecie?

Mencwel: Reprezentuję tu 
także Kongres Ruchów Miej-
skich. I my już widzimy, że 
o pewne sprawy trzeba bę-
dzie walczyć na szczeblu 
centralnym. Przykładem by-
ło „lex Szyszko”. Nagle ode-
brano samorządowi narzę-
dzia, żeby chronić zieleń.
Wygnański:  Podobnie 
zdarzyło się w przypadku 
ograniczenia suwerenności 
samorządu w sprawie decy-
zji o zgodzie na zgromadze-
nia publiczne!
Mencwel: Czy kwestia 
opłat za parkowanie. Jeste-
śmy za tym, aby to samo-
rząd mógł je ustalać.
Frankiewicz: I tu się zga-
dzamy. Nie chodzi wyłącz-
nie o wysokość opłaty, ale 
również okres, w którym 
można ją pobierać. Dzisiaj 
nie wolno tego robić w so-
boty i niedziele, co jest total-
nym absurdem w gminach 
uzdrowiskowych. Zwracam 
uwagę, że obecnie zdecy-
dowanie mniej jest przeka-
zywania zadań, a więcej za-
bierania zadań, czyli centra-
lizacji. Te kompetencje są 
odbierane mieszkańcom. 

Będzie im trudniej i dalej 
załatwiać sprawy nadzoru 
budowlanego, w urzędach 
pracy... To jest to, co nas do-
piero czeka. Nie chcemy 
mówić, że jesteśmy opozy-
cją. Walczymy z konkretny-
mi projektami, z którymi 
się nie zgadzamy. Jeśli ktoś 
państwo centralizuje, to ma 
nas zawsze po przeciwnej 
stronie. I ten rząd nie jest 
pierwszym, który się z tym 
oporem spotyka.
Pojawił się wątek uchodź-
ców. Czy to nie tak, że jak 
trzeba będzie ich przyjąć 
to będzie patrzenie na sa-

morządy „weźcie coś zrób-
cie, pomóżcie, weźcie ich”?
Frankiewicz: To już było. 
Pierwsze pytania były do nas 
kierowane.
Wygnański: Ale tak powin-
no być: Poza tym, że Pań-
stwo powinno ich „wpu-
ścić” i zapewnić, że są to Ci 
którzy pomocy potrzebu-
ją i nie są źródłem zagroże-
nia to w praktyce to właśnie 
samorządy, parafie, organi-
zacje, lokalne społeczno-
ści powinny zaangażować 
się w opiekę nad uchodź-
cami i ich integracje To da 
się zrobić tylko wspólnie. To 
jest taki model kanadyjski. 
Kanadyjczycy np. przyjmu-
ją uchodźców pod warun-
kiem, że grupa rodzin zobo-
wiąże się do tego, że oni bę-
dą pracować z tymi uchodź-
cami. Moim zdaniem, tyl-
ko tak można przyjmować 
uchodźców. Pomysł pole-
gający na zamknięciu ich 
w obozach, źle się kończy. 
Musimy jakoś to zrobić, jeśli 
jest już bardzo wyraźny głos 
Kościoła, nuncjusza, Carita-
su... Głos Papieża Franciszka 
jest w spawie bardzo wyraź-
ny i niestety w Polsce ignoro-
wany. Możemy się domyślać 
co powiedziałby do nas gdy-
by żył Jan Paweł II. Oj chyba 
by nas nie pochwalił za nasz 
stosunek do uchodźców…
Żuk: Pamiętajmy, że ma-
my sporo pozytywnych do-
świadczeń w tym zakresie. 
Akurat w Lublinie dotyczy-
ło to rodzin z Czeczenii. Kil-
kaset osób nie stworzyło ja-
kichś istotnych problemów. 
Kluczem do tego są organi-
zacje pozarządowe. Z dru-
giej strony mamy uchodź-
ców z Ukrainy. 
Wygnański: Lublin świet-
nie pokazał, że to się tyl-
ko wtedy może udać, jeśli 
właśnie się pojawią bardzo 
różne środowiska, które na-
wzajem widzą, jak to działa. 
I miasta tak się uczą.
Czy państwo u siebie czu-
ją, że 80 proc. Polaków nie 
chce przyjmować uchodź-
ców? Czuć tę niechęć?
Żuk: Jeśli chodzi o Lublin 
– nie. Wielokulturowość jest 
jest częścią tożsamości na-
szego miasta, jest u nas wi-
doczna na każdym kroku. 
I trzeba oddać Kościołowi 
– na przestrzeni ostatnich 
kilkunastu lat bardzo roz-
budował wolontariat, także 
ten skierowany na uchodź-
ców. Są znakomite organi-
zacje pozarządowe. Problem 

jest inny: jak się codziennie 
słyszy o zagrożeniach i taką 
prymitywną propagandą je-
steśmy zaszczepiani, to nią 
przesiąkamy.
Wygnański: Te 80 proc. to 
nie jest nawet strach, ale ra-
czej lęk a zatem obawa przed 
tym czego nie znamy…. Lęk 
jest obecnie najczęściej wy-
korzystywanym narzędziem 
w polityce. Często bardzo 
cynicznie. To można pom-
pować bez końca. Musimy 
zacząć się oswajać z tym, że 
są jacyś inni ludzie. Dla wie-
lu byliśmy ikoną solidarno-
ści, a dzisiaj - ikoną egoizmu.
Cichocki: Wyczuwam 
wśród moich mieszkańców 
taką wrażliwość społeczną. 
Często po zmianie władzy 
na szczeblu centralnym 
słyszy się hasło TKM – „Te-
raz k... my”. Czy to nie wy-
stępuje także w samorzą-
dach? Mamy kolegę, któ-
ry zawsze marzył by zostać 
prezesem wodociągów np. 
w Gorzowie. Miałby wyższą 
pensję niż prezydent!
Frankiewicz: Choćbyśmy 
nie wiem jak się starali, wła-
dzy centralnej w tym nie 
przebijemy. Ja mam czysto 
kompetencyjne podejście. 
To jest kwestia sposobu my-
ślenia. Jak myślę logicznie, 
chcę osiągnąć wynik. Ła-
twiej go osiągnąć, gdy wy-
biera się do tego najlepszych 
ludzi.
Żuk: Dobór kadr w samo-
rządach musi być meryto-
ryczny. Ja stawiam na eks-
pertów i specjalistów w swo-
ich dziedzinach. Bez kom-
petentnego i dynamiczne-
go rozwoju, realizacja tak 
ambitnej strategii jaką ma 
Lublin nie byłaby możliwa.
Mencwel: W Warszawie 
miejskie spółki służą często 
za przechowalnię dla poli-
tyków, których trzeba ukryć. 
Np. wiceprezydent Jaro-
sław Jóźwiak zwolniony je-
sienią ub. roku w związku 
z aferą reprywatyzacyjną, 
w tej chwili zasiada w spół-
ce, gdzie pobiera bardzo wy-
sokie wynagrodzenie. 
Cichocki: Jeśli są jakieś nie-
prawidłowości, są służby, 
niech działają. 

Pani burmistrz powiedzia-
ła takie zdanie: W samorzą-
dach trzeba lubić ludzi. To 
ja państwu życzę żebyście 
jeszcze bardziej tych ludzi 
lubili i dziękuję za udział 
w debacie.

DEBATA FAKTU 531.05.2017 31.05.2017

OKRĄGŁY STÓŁ POD PATRONATEM ZWIĄZKU MIAST POLSKICH O SYTUACJI W SAMORZĄDACH

Samorząd – dlacze  go jest potrzebny?
Przedstawiciele samorzą-
dów są znacznie bardziej 

pragmatyczni niż 
władze na po-
ziomie krajo-
wym. Tu szyb-
ko się okazuje, 

że albo pły-
wają albo 

toną

Kuba Wygnański, prezes Pracowni Badań 
Społecznych STOCZNIA

Miejskie spółki w Warsza-
wie często służą za prze-
chowalnię dla polityków, 
których trzeba 
ukryć. Czę-
sto stosuje się 
kruczki, by nie 
udostępnić ja-
kichś doku-
mentów

Jan Mencwel, prezes Zarządu Stowarzysze-
nia Miasto Jest Nasze

Niezmiernie ważny jest 
kontakt z ludźmi. To miesz-
kańcy weryfi-
kują aktyw-
ność czy jej 
brak. Bez 
samorzą-
dów ani 
rusz!

Przemysław Cichocki, radny Legionowa, 
pełnomocnik burmistrza Kobyłki

Debata o samorządzie odbyła 
się w redakcji Faktu. Prowadzili 
ją redaktor naczelny Robert 
Feluś i szef działu polityka 
Mikołaj Wójcik

Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina

Zawsze przeciw centralizacji Jesteśmy od prostych spraw
Obecnie zdecydowanie mniej jest prze-
kazywania zadań, a więcej za-
bierania zadań, czyli centra-
lizacji. Te kompetencje są 
odbierane mieszkańcom. 
Jeśli ktoś państwo centra-
lizuje, to ma nas zawsze 
po przeciwnej stronie. 
Ten rząd nie jest 

My jesteśmy od załatwiania prostych 
spraw dla ludzi. Mieszkań-
cy uciekają od polityki. Nie 
chcą jej w samorządzie. 
Taki burmistrz to jest po 
prostu lekarz pierwsze-
go kontaktu! Do nas 
przychodzi się ze 
wszystkim.

Chcemy być partnerem dla rządu
Jesteśmy bardzo odpowiedzialni. 
W sprawie reformy edukacji zosta-

liśmy wrzuceni na głęboką 
wodę. Z minister oświa-

ty komunikacji praktycznie nie by-
ło. My jesteśmy partnerem, chce-
my być i będziemy, ale i my i rodzice 
płacimy cenę za te niedoróbki.

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina
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iii. Działania  
Związku w obronie  
decentralizacji
Ustawowym obowiązkiem Związku jest wspieranie idei 
samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych intere- 
sów. Związek sprzeciwiał się niekorzystnym zmianom 
ustrojowym, które oznaczają ograniczenie demokracji  
i praw obywateli do decydowania o swoich sprawach.

Forum samorządowe

w marcu 2017 r. ZMP wspólnie z ZGW RP zorganizo-
wał Forum Samorządowe. Ponad półtora tysiąca samo-
rządowców z całej Polski, zaniepokojonych ogranicza-
niem podstawowych praw obywatelskich i postępującą  
centralizacją państwa, spotkało się w Warszawie. Pod-
czas Forum odbyła się otwarta debata w obronie konsty-
tucyjnych zasad samorządności oraz zostały omówione 
dalsze wspólne działania organizacji samorządowych  
w obronie idei samorządności.

Efekty:

  Przyjęto „apel przedstawicieli środowisk 
samorządowych w obronie samorządności  
terytorialnej w Polsce” oraz podpisano wypraco-
waną wspólnie kartę samorządności.

  ZMP i pozostałe organizacje samorządowe  
informowały i zachęcały do przyjmowania  
karty samorządności w miastach, powiatach  
i województwach.

  Powołany został samorządowy komitet  
Protestacyjny, który zawiesił działalność  
po uzyskaniu zapewnienia o rezygnacji z zamiaru 
wprowadzenia ograniczenia liczby kadencji,  
liczonego wstecz.

 

Karta Samorządności

do końca czerwca 2017 r. 270 gmin, 59 miast członkow-
skich ZMP, 24 powiaty oraz 4 województwa przyjęły Kartę 
Samorządności lub wyraziły sprzeciw wobec zapowiadanych 
zmian prawa samorządowego w Polsce. 

Konferencja prasowa  
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

25 maja Biuro ZMP zorganizowało konferencję prasową 
związaną z Dniem Samorządu Terytorialnego. W konferencji 
uczestniczyli przedstawiciele korporacji samorządowych. 
Głównymi tematami były:
• 27 maja 2017 – Dzień Samorządu Terytorialnego  
w miastach, gminach, powiatach i regionach,
• Karta Samorządności – przyjmowanie przez rady gmin, 
powiatów i sejmiki województw,
• wyniki spotkania z Prezydentem RP w dniu 23 maja,
• bieżące problemy – reforma oświaty, fundusze unijne 
(RPO), prawo wodne, ordynacja wyborcza, odbieranie  
kompetencji samorządom.

Konferencja prasowa z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
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Efekty działań medialnych marzec-maj 2017r.:

  znaczny wzrost liczby publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych,

  2 886 publikacji w okresie 01.03 – 31.05.2017 r. (dane: Instytut Monitorowania Mediów),

 35 977 526 – potencjalna liczba odbiorców komunikatów ZMP w okresie 1.03-31.05.2017 r. 
           (dane: Instytut Monitorowania Mediów)

  Facebook
                       

walka z centralizacją
Zasięg: 20 021 osób
Liczba reakcji: 641

 Posty promowane:

karta samorządności
Zasięg: 8 124 osób
Liczba reakcji: 190

 
  Biuro Związku wspierało informacyjnie spotkania i fora samorządowe  

organizowane w różnych miastach. 
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Działania związane z poselskim  
projektem ustawy w sprawie metropolii 
warszawskiej

Publikacje stanowisk Związku i miast sprzeciwiających 
się projektowi ustawy na stronie internetowej Związku 
oraz na Facebooku. Stały kontakt z mediami.

Po wycofaniu projektu ustawy o ustroju miasta stołe- 
cznego Warszawy, Biuro Związku wraz z dziennikiem 
Rzeczpospolita zaproponowało inaugurację cyklu  
debat „W Rzeczpospolitej o Rzeczpospolitej”. Pierwsza 
z nich dotyczyła kierunków rozwiązań ułatwiających 
współpracę samorządów i społeczności lokalnych tego 
obszaru dla jego zrównoważonego rozwoju.

Reforma oświaty

W 2017 roku skutki reformy edukacji były tematem, 
którym szczególnie interesowały się media, dlatego 
ZMP zabierał głos, także ekspercki, w wielu artyku-
łach na ten temat oraz informacjach radiowych. Moc-
nym akcentem było wystąpienie Karola Rajewskiego,  
burmistrza Błaszek podczas Zgromadzenia Ogólne-
go ZMP w Serocku, które zostało nagłośnione w me-
diach tradycyjnych i społecznościowych. Znalazło też 
swój wyraz w programie „Czarno na białym” w TVN24 -  
Burmistrz kontra reforma. „Mam bardzo wielki żal, pani 
minister” (http://bit.ly/2o63d3O). 

We wrześniu Biuro Związku przygotowało wstępną 
informację o kosztach wprowadzania reformy oświaty 
oraz ankietę skierowaną do miast na ten temat, aby 
zdobyć szczegółowe dane, o które często pytali dzien-
nikarze. Związek zabierał stanowiska w sprawie Karty 
Nauczyciela, finansowania zadań oświatowych czy gabi-
netów medycyny szkolnej, o których informował media.
Efektem tych działań były m.in.: publikacja artyku-
łu we Wproście Agaty Jankowskiej „Tylko dzieci żal”  
(http://bit.ly/2HuXTPO), Tomasza Żółciaka „Gminy idą 
do sądu po pieniądze za reformę” - Dziennik Gazeta 
Prawna (http://bit.ly/2ohNQVk), kilka informacji na te-
mat reformy oświaty w Radiu ZET (III kwartał) ( http://
bit.ly/2EFZikv, http://b.imm.com.pl/AVT8VX/z/r).

http://b.imm.com.pl/AVT8VX/z/r
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Weto w sprawie RIO

12 lipca Prezydent RP odmówił podpisania nowelizacji 
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i przeka- 
zał ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Rzecznik 
Prezydenta powiedział PAP, że „Prezydent wsłuchał 
się w głosy samorządowców, w szczególności organiza- 
cji reprezentujących różne szczeble samorządu tery-
torialnego w Polsce, które zwracają uwagę na to, że 
ustawa dawałaby władzy centralnej możliwość zbytniej  
ingerencji w działania samorządu terytorialnego”.
Wcześniej, 26 czerwca Prezes ZMP, Zygmunt Fran-
kiewicz zwrócił się do Prezydenta RP o skierowanie  
ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem  
o zbadanie jej zgodności z Konstytucją

Dzięki informacjom, które Związek dostarczał mediom 
na temat podjętych działań wraz ze stanowiskami w tej 
sprawie, głos ZMP wybrzmiał w licznych publikacjach 
medialnych, m.in. w:
•    artykule Tomasza Nyczka „Sposób PiS na samorzą-

dy: przejąć kontrolę finansów” - Gazeta Wyborcza  
-  07.06.2017 (http://bit.ly/2C01CFm); 

•   publikacji „Wydatki gmin pod specjalnym nadzo-
rem. Rząd przejmuje izby obrachunkowe” -  
Dziennik Gazeta Prawna - 16.06.2017  
(http://bit.ly/2FglaE9); 

•   Wydarzeniach POLSAT (13.07.2017)  
(http://bit.ly/2EMogSC).

Działania dot. projektu ustawy  
w sprawie projektu ustawy o zmianie  
niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania  
niektórych organów publicznych. 

 
Podczas prac nad poselskim projektem ustawy  
wysiłki czynione przez środowiska samorządowe 
i obywatelskie, w tym przez przedstawicieli ZMP, 
przyniosły efekt. Podczas drugiego czytania projektu 
13 grudnia wnioskodawcy złożyli poprawki zbieżne 
z postulatami ZMP i innych organizacji samorzą-
dowych. Jednak uchwalona przez Sejm ustawa nie 

uwzględniła wielu uwag i postulatów samorządow-
ców, w tym zwłaszcza w kwestii niekonstytucyj-
ności wprowadzenia ograniczenia biernego prawa  
wyborczego w ustawie zwykłej.
Dlatego Prezes ZMP 18 grudnia przekazał Marszałko-
wi Senatu uwagi ZMP do ustawy. 21 grudnia późnym 
wieczorem Senat przegłosował ustawy samorządowe 
i zmiany w kodeksie wyborczym. Łącznie z pracami  
w Sejmie wprowadzono w ustawie ponad 200 po-
prawek autorstwa PiS. Nowela Kodeksu wyborczego 
wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast. 
ZMP - już w nowym roku - wystąpił do Prezydenta RP 
z uwagami, które nie zostały uwzględnione w pracach 
legislacyjnych, w tym zwłaszcza w kwestii niekonsty-
tucyjności wprowadzenia ograniczenia biernego prawa 
wyborczego w ustawie zwykłej. Prezydent 16 stycznia 
br. ustawę podpisał.

Działania medialne w tej sprawie:

  liczne publikacje na stronie internetowej 
Związku i na Facebooku.

  informacja prasowa z komunikatem  
Związek przeciwko ograniczaniu wpływu  
obywateli została wysłana do mediów samo-
rządowych i mediów ogólnopolskich, łącznie na 
ponad 450 bezpośrednich adresów dziennikarzy  
i ogólnych adresów redakcji.

  2 artykuły w dzienniku Fakt z wypowiedzią 
prezesa Zygmunta Frankiewicza i prezydenta  
wadima tyszkiewicza.

  Publikacja artykułu na portalu wirtualna 
Polska.

 Prezes Zygmunt Frankiewicz był gościem 
w programie kamila Durczoka pt. Durczokracja - 
http://bit.ly/2FhtTX1

http://bit.ly/2FglaE9
http://bit.ly/2FhtTX1
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Obywatelskie wysłuchanie publiczne

Wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia” oraz innymi partnerami samorządowymi,  
naukowymi oraz społecznymi, Związek Miast Polskich 
zorganizował 9 grudnia obywatelskie wysłuchanie  
publiczne. Swoje stanowiska w sprawie projektu usta-
wy zaprezentowali przedstawiciele m.in. ZMP, Unii  
Metropolii Polskich, Fundacji Batorego, Forum Od-nowa, 
Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersyte- 
tu Jagiellońskiego, Kongresu Ruchów Miejskich i Instytu- 
tu Działań Miejskich oraz PKW.

Efekty:
• Głos zabrało ponad 40 osób, a wśród nich  

przedstawiciele instytucji, eksperci i osoby  
prywatne. 

• Łącznie w wysłuchaniu wzięło udział ponad  
170 osób. 

• Ponad 15 tysięcy oglądało transmisję on-line  
(dostępną na kanale Youtube, Facebooku  
oraz w portalach wirtualnapolska.pl i gazeta.pl).

wybrane efekty działań medialnych,  
artykuły w prasie, na portalach i informacje 
radiowe:

  wioletta kępka: Posłowie zrezygnowali  
z części ustrojowych zmian w samorządach – 
Dziennik Gazeta Prawna (27.12.2017)  

-  http://bit.ly/2CvYixH

  Zmiany w kodeksie wyborczym - tok FM 
(18.12.2017) - http://bit.ly/2GtFbqd

  Zmiany w ordynacji wyborczej - „trójka” 
Polskie Radio (16.12.2017)  

- http://bit.ly/2GtFbqd

 ZMP będzie apelował do senatorów  
o dokonanie zmian w nowelizacji ordynacji wy-
borczej – Polskie Radio 1 (15.12.2017)  

- http://bit.ly/2EUuH68

  co kryje się w nowej ordynacji wyborczej? 
Z M. wójcikiem rozmawia k. Głowacka - tok FM 
(09.12.2017) - http://bit.ly/2GhT8rm

  Magdalena Gałczyńska: Związek Miast  
Polskich: zmiany w ordynacji skrajnie  
niebezpieczne - onet.pl (06.12.2017)  

- http://bit.ly/2C3lNlV

  Zmiany w ordynacji wyborczej - tok FM 
(04.12.2017) - http://bit.ly/2C92KGQ

  Prace komisji nad projektem dot. kodeksu 
wyborczego. Golbik: Pis likwiduje głosowanie 
korespondencyjne - onet.pl (01.12.2017)  

- http://bit.ly/2HlaGUD

  kondzińska, P. wroński: Zabierają się  
za wybory - Gazeta Wyborcza (29.11.2017)  

- http://bit.ly/2Gtfpm8

  Reforma ordynacji wyborczej - audycja 
„Polska i Świat” Polskie Radio 1 (28.11.2017)  
- http://bit.ly/2EF5ldh

Efekty działań medialnych w okresie od września do grudnia 2017 r.:

  w ostatnim kwartale roku wyraźnie zwiększyła się ekspozycja Związku w mediach.  
wynikało to ze wzmożonych działań komunikacyjnych w obronie decentralizacji, a w październiku  
także w związku z kongresem Miast Polskich.

  w dniach 11-17 grudnia odnotowany został bardzo wyraźny wzrost interakcji  
w social media – 9 715 interakcji dotyczących hasła Związek Miast Polskich. Było to związane  
z szeroko komentowanym projektem ustawy dot. ordynacji wyborczej.
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  w ostatnim kwartale odnotowany został bardzo wyraźny wzrost materiałów informacyjnych  
o ZMP w radiu, które dotarło do 19 mln 622 tys. odbiorców, co stanowiło 50% dotarcia do odbiorców  
spośród wszystkich innych mediów.

  Z 900 newsów opublikowanych na stronie internetowej Związku w 2017 r., 72 dotyczyły obrony  
samorządności. obecność Związku w mediach była najbardziej widoczna w okresach, w których Związek  
prowadził intensywne działania w tym zakresie.


