
Krajowa Polityka Miejska 2030 – samorząd lokalny w 
jej tworzeniu i wdrażaniu II

Cel 2 – Miasto Produktywne

Cykl „URUCHOMIENIE ENDOGENNYCH POTENCJAŁÓW WARUNKIEM ROZWOJU  MAŁYCH I 

ŚREDNICH MIAST W POLSCE”



Najważniejsze wyzwania i kierunki działań wypracowane przez grupy 
eksperckie  IRMiR-u z pkt widzenia miast: Cel 2 - Miasto Produktywne

WYZWANIEA

• Polaryzacja vs dyfuzja

• Przyciąganie i zatrzymywanie potencjału ludzkiego

• Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości i 

polityki proinwestycyjnej

• Integracja planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym 

(strategicznym)



Najważniejsze wyzwania i kierunki działań wypracowane przez grupy 
eksperckie  IRMiR-u z pkt widzenia miast: Cel 2 - Miasto Produktywne

WYZWANIEA

• Zwiększenie dostępności międzymiastowej, przede wszystkim w oparciu o 

efektywny transport szynowy z uwzględnieniem hierarchii systemu osadniczego

• Koordynacja planowania strategicznego pomiędzy JST w MOF

• Brak zdefiniowanej roli powiatu w kreowaniu i koordynowaniu polityki rozwoju na 

poziomie ponadlokalnym

• Niewystarczające ramy dla współpracy w obszarach metropolitalnych



Najważniejsze wyzwania i kierunki działań wypracowane przez grupy 
eksperckie  IRMiR-u z pkt widzenia miast: Cel 2 - Miasto Produktywne

WYZWANIEA

• Przypisanie i poszerzenie zakresu zadań dla struktur zarządzających MOF

• Ograniczenie budżetów inwestycyjnych miast w związku z pandemią

• Niski udział PPP w działaniach inwestycyjnych miast

Uwagi do wyzwań i proponowanych rozwiązań można zgłaszać na stronie Kongresu 
https://kongres.miasta.pl/home/eksperckie-wyzwania-i-rozwiazania-aktualizowana-krajowa-
polityka-miejska  



Najważniejsze postulaty zgłaszane przez miasta

Wsparcie dla miast i sektorów najmocniej dotkniętych skutkami 
pandemii

Wsparcie transformacji społecznoekonomicznej  miast  których 
gospodarka oparta była na monokulturze przemysłowej

Zrównoważenie i integracja rynków pracy ze strukturą 
osiedleńczą regionów



Najważniejsze postulaty zgłaszane przez miasta

Dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb 
lokalnych rynków pracy

Zwiększenie atrakcyjności małych i średnich miast dla 
prowadzenia działalności gospodarczej



Wyzwania identyfikowane przez ZMP 
w trakcie prac z miastami

1) Wzrost konkurencyjności między miastami
2) Globalizacja procesów gospodarczych i ekspansja sieci w regionach
3) Pozyskiwanie i zatrzymywanie siły roboczej dla lokalnego rynku pracy 
4) Pozyskiwanie i zatrzymywanie utalentowanych i przedsiębiorczych mieszkańców 
5) Zmiany demograficzne – zastępowalność pokoleń 
6) Wzmacnianie „ducha” przedsiębiorczości
7) Rosnący udział imigrantów na lokalnych rynkach pracy i związane z tym kwestie 
integracji obcokrajowców 



Postulaty zgłaszane do tej pory przez ZMP

1) Zapewnienie dostępności i powtarzalności danych ilościowych do ciągłego  
monitorowania zmian sytuacji społecznogospodarczej

2) Wzmacnianie „ducha” przedsiębiorczości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży
3) Zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na efekt lokalnego mnożnika 

gospodarczego („kupuj, inwestuj lokalnie”) oraz wzmocnienie wsparcia firm 
rodzinnych



Postulaty ZMP wypracowane w ramach projektów

1) Pomoc miastom i branżom dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii
2) Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom zmian demograficznych i wsparcie dla 

długofalowej polityki  odbudowy potencjału demograficznego
3) Integracja planowania rozwoju lokalnego, ponadlokalnego i  regionalnego dla 

utrzymania zrównoważonej struktury osiedleńczej regionów w oparciu o wewnętrzne  
zasoby  (materialne i niematerialne) 

4) Wykorzystanie środków zewnętrznych dla wzmocnienia konkurencyjności lokalnych 
gospodarek

5) Wsparcie miast jako centrów usług i gospodarki dla terenów wiejskich
6) Integracja programowania rozwoju terytorialnego z rozwojem rolnictwa i obszarów 

wiejskich



Postulaty ZMP wypracowane w ramach projektów

7) Przeciwdziałanie ryzyku pułapki średniego rozwoju
• Wzmacnianie kultury przedsiębiorczości młodych mieszkańców
• Pomoc starszym mieszkańcom w utrzymaniu aktywności ekonomicznej
• Wsparcie dla procesów sukcesyjnych , instytucjonalizacji lokalnych kapitałów 

(fundacje rodzinne)
• Wykorzystanie nowych technologii w lokalnych firmach różnych branż dla 

• wzrostu efektywności zarządzania i konkurencyjności firm
• wzrostu wydajności pracy i atrakcyjności miejsc pracy

• Rozwijanie łańcuchów produktów lokalnych opartych na wewnętrznych zasobach i 
wzrost łańcuchów lokalnej wartości dodanej  w oparciu o produkty lokalne



Postulaty ZMP wypracowane w ramach projektów

7) Przeciwdziałanie ryzyku pułapki średniego rozwoju
• Wykorzystanie rosnących dochodów mieszkańców  dla  finansowania rozwoju 

lokalnego 
• Wzmacnianie lokalnych przepływów finansowych poprzez wspieranie 

programów zakupów lokalnych przez
• Samorządy
• Przedsiębiorców 
• Mieszkańców

• Rozwijanie możliwości inwestowania przez mieszkańców i przedsiębiorców w 
mieście
• Rynek nieruchomości (mieszkania, lokale , budynki i tereny dla działalności 

gospodarczej, 
• Infrastruktura komunalna
• Lokalne firmy



Postulaty ZMP wypracowane w ramach projektów

7) Przeciwdziałanie ryzyku pułapki średniego rozwoju

• Wykorzystanie rosnących dochodów mieszkańców  dla  finansowania rozwoju 
lokalnego 
• Rozwijanie możliwości inwestowania przez mieszkańców i przedsiębiorców w 

mieście
• Rynek nieruchomości (mieszkania, lokale , budynki i tereny dla działalności 

gospodarczej, 
• Infrastruktura komunalna
• Lokalne firmy



Postulaty ZMP wypracowane w ramach projektów

7) Przeciwdziałanie ryzyku pułapki średniego rozwoju

• Wykorzystanie rosnących dochodów mieszkańców  dla  finansowania rozwoju 
lokalnego 
• Wzmacnianie kapitału społecznego i rozwijanie możliwości współfinansowania 

lokalnych  inicjatyw społecznych przez 
• mieszkańców, 
• przedsiębiorców 
• samorząd 



Dziękuję za uwagę

Janusz Szewczuk

Doradca ZMP

e-mail: janusz.szewczuk@zmp.poznan.pl


