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Grupy eksperckie Kongresu Polityki Miejskiej



Kształtowanie przestrzeni

1. Kształtowanie miasta zwartego oraz przeciwdziałanie chaotycznej 
i niekontrolowanej suburbanizacji

2. Integracja planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-
gospodarczym (strategicznym)

3. Uspójnienie planowania przestrzennego (i społeczno-gospodarczego) 
w regionach miejskich

4. Zapewnienie ładu przestrzennego oraz kształtowanie dostępnych i 
bezpiecznych przestrzeni publicznych

5. Wzmocnienie potencjału i zdolności kadr systemu planowania 
przestrzennego



Gospodarka i rynek pracy

1. Polaryzacja vs. dyfuzja

a) Wzrost potencjału międzynarodowego polskich obszarów 
metropolitalnych

b) Wzmocnienie subregionalnych biegunów wzrostu

2. Przyciąganie i zatrzymywanie potencjału ludzkiego

3. Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego, rozwoju 
przedsiębiorczości 

4. Wspomaganie transformacji w kierunku cyfrowej gospodarki



Transport i mobilność miejska
1. CAR LITE CITY - Ograniczenie liczby przemieszczeń z wykorzystaniem 

samochodów w obrębie miast i MOF

a) Budowa efektywnych systemów transportu publicznego w mieście i MOF

b) Zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury dla pieszych i rowerzystów

c) Działania ograniczające ruch samochodów (polityka parkingowa, opłaty 
kongestyjne, zmiany w infrastrukturze drogowej i organizacji ruchu, strefy 
wyłączone lub z ograniczonym ruchem kołowym)

d) Harmonijny rozwój mobilności współdzielonej

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w miastach

3. Zwiększenie dostępności międzymiastowej, przede wszystkim w oparciu o 
efektywny transport szynowy z uwzględnieniem hierarchii systemu 
osadniczego.



Mieszkalnictwo i polityki społeczne
1. Ustanowienie standardów finansowania oświaty i racjonalizacja 

finansowania zadań oświatowych przez państwo
2. Przeciwdziałanie nierównościom w oświacie
3. Zwiększenie tempa rozwoju mieszkalnictwa społecznego w miastach
4. Intensyfikacja procesów odnowy substancji mieszkaniowej
5. Rozwijanie opieki, integracji społecznej oraz aktywizacja zawodowa 

wybranych grup społecznych
6. Rozwój różnorodnych form wczesnej edukacji i opieki dla dzieci
7. Regulacja i wsparcie mieszkalnictwa wspomaganego
8. Kształtowanie warunków zamieszkiwania - osiedle zrównoważone
9. Włączenie sektora prywatnego do mieszkalnictwa społecznego (prowizje 

społeczne)
10. Strategiczne wzmocnienie mieszkalnictwa



Środowisko i adaptacja do zmian klimatu

1. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w miastach

2. Kompleksowy program rozwoju miejskiej gospodarki o obiegu 
zamkniętym

3. Kompleksowy program ochrona jakości powietrza w miastach

4. Rozwój aktywnych społeczności miejskich i odpornych miast

5. Racjonalizacja gospodarowania wodą w miastach



Zarządzanie i finanse publiczne

1. INTEGRACJA ZARZĄDZANIA W MIEJSKICH OBSZARACH FUNKCJONALNYCH

a) Koordynacja planowania strategicznego pomiędzy JST w MOF

b) Brak zdefiniowanej roli powiatu w kreowaniu i koordynowaniu polityki 
rozwoju na poziomie ponadlokalnym

c) Harmonijny rozwój mobilności współdzielonej

d) Przypisanie i poszerzenie zakresu zadań dla struktur zarządzających MOF

2. Ograniczenie budżetów inwestycyjnych miast w związku z pandemią

3. Niski udział PPP w działaniach inwestycyjnych miast

4. Niski poziom cyfryzacji urzędów miast

5. Znikome zastosowanie opłat i podatków w zarządzaniu i gospodarowaniu 
przestrzenią





Piramida 
polityki 
miejskiej

Hierarchia działań
i priorytetyzacja?

Terytorializacja KPM?

Operacjonalizacja celów?

Mechanizmy wdrażania –
kto i jak?

Mapa drogowa – co i kiedy?
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