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Jeszcze trzy lata temu „Zarządzanie 
Miastem” było kameralnym spo-
tkaniem ekspertów. Dziś to zjazd 

najważniejszych przedstawicieli władz 
samorządowych w Polsce, na którym 
mają oni szansę usłyszeć m.in. o pro-
blemach, które dyskutuje się w Bruk-
seli i Strasbourgu. Tym razem głównym 
tematem był podział pieniędzy na lata 
2014–2020. Zaproszono do debaty 
praktyków, ekspertów oraz przedstawi-
cieli świata nauki zajmujących się pro-
blematyką zarządzania miastami i stoją-
cymi przed nimi wyzwaniami.
Konferencja składała się z dwóch części: 
w pierwszej, poświęconej zagadnieniu 
cities of tomorrow debatowano nad wy-
zwaniami stojącymi dziś przed miasta-
mi, natomiast w drugiej przedstawiono 
zagadnienia  nowej polityki spójności 
mające odniesienia municypalne. 
Główne bloki tematyczne obejmowały: 
przyszłość miast i odpowiedzi planowa-
nia przestrzennego na nowe wyzwania, 
a także miejsce miast w polityce spój-
ności Unii Europejskiej na lata 2014–
2020. W tym ostatnim kontekście po-

jawił się temat polskiej i europejskiej 
polityki miejskiej. Na wspólnym po-
siedzeniu Komisji Polityki Europejskiej 
i Współpracy Zagranicznej oraz Polity-
ki Miejskiej i Rozwoju Miast Związku 
Miast Polskich, a także Komisji ds. Unii 
Europejskiej i Grupy Roboczej ds. Poli-

tyki Miejskiej Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów wypracowane zostało w tej 
sprawie stanowisko, które następnie za-
prezentowano na konferencji, w obec-
ności przedstawiciela Komisji Europej-
skiej, Parlamentu Europejskiego oraz 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Europejskie miasta stają przed nowymi 
zagrożeniami i wyzwaniami w obliczu 
kryzysu, a polityka spójności – ze swej 
istoty – powinna być zorientowana 
m.in. terytorialnie.
Rozwój miast wymaga większego anga-
żowania mieszkańców – taką m.in. tezę 
postawiono na konferencji. 

Nowe wyzwania  
– nowe zagrożenia 

– Zmieniające się dynamicznie warunki 
życia i kryzys gospodarczy powodują, 
że europejskie miasta stają przed no-
wymi zagrożeniami, ale i wyzwaniami. 
Polityka spójności powinna pozwolić 
na sprostanie jednym i drugim, a w tym 
celu powinna zostać zintegrowana i zo-
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rientowana terytorialnie. Dzięki temu 
staną się one motorem wzrostu dla swo-
ich województw i regionów – podkreślił 
Jan Olbrycht.
W Parlamencie Europejskim Olbrycht 
przewodniczy poświęconej polityce 
miejskiej intergrupie „Urban”. Konfe-
rencja dotyczyła, o czym wspomniano, 
m.in. przygotowania miast do kolejne-
go budżetu UE na lata 2014–2020. Ze 
strony dyrekcji polityki regionalnej Ko-
misji Europejskiej w spotkaniu uczestni-
czył Christian Svanfeldt. Omówił m.in. 
wnioski raportu KE „Cities of tomor-
row”. Inwestycje w miastach zgodnie 
z nim powinny być w najbliższym czasie 
wciąż wspierane, jednak ze względu na 
ich złożony charakter zarządzanie tym 
procesem powinno przekraczać ograni-
czenia sektorowe i kompleksowo kon-
centrować się na danym obszarze.
Svanfeldt zaakcentował też potrze-
bę wyznaczania celów rozwojowych 
w miastach w odniesieniu do większych 
obszarów – w przeciwieństwie do dzia-
łań doraźnych i punktowych. Jak mó-
wił, rozwój miast wymaga zwiększania 
zaangażowania w te procesy różnych 
partnerów, przede wszystkim mieszkań-
ców. To z kolei oznacza potrzebę wpro-
wadzania nowych, bardziej partycypa-
cyjnych i elastycznych form zarządzania 
miastami.

Nowe priorytety  
polityki spójności

Svanfeldt, przedstawiając związane 
z miastami propozycje narzędzi w no-
wym rozporządzeniu regulującym po-
litykę spójności na lata 2014–2020, 
wymienił m.in. zintegrowane inwesty-
cje terytorialne, czyli zespół przedsię-
wzięć, które mogłyby być realizowane 

w ramach jednego lub kilku programów 
operacyjnych, a także zintegrowany 
zrównoważony rozwój miast (5-pro-
centowa pula ze środków krajowych na 
rozwój regionalny) – mający wzmacniać 
spójność terytorialną.
Wśród działań finansowanych w ra-
mach poszczególnych priorytetów in-
westycyjnych Svanfeldt wskazał m.in. 
promocję ograniczania emisji CO2 
w miastach, poprawę jakości środowi-
ska naturalnego w miastach, rewitaliza-
cję terenów poprzemysłowych, zmniej-
szanie zanieczyszczenia powietrza oraz 
rozwój zrównoważonego transportu 
miejskiego.
Olbrycht, który jest sprawozdawcą tego 
rozporządzenia w Parlamencie Europej-
skim, chwalił propozycję zintegrowane-
go i terytorialnego podejścia do polityki 
spójności, rozwiązania przełamujące 
sektorowość, a także założenie wielo-
funduszowości programów operacyj-
nych.
Zgodnie z jego wyliczeniem kwota na 
inwestycje realizowane w sposób zinte-
growany na terenach zurbanizowanych 
mogłaby sięgnąć w skali Polski łącznie 
ok. 8 mld zł. Prócz tego miasta, tak jak 
dotychczas, będą realizować projekty 

w ramach programów operacyjnych.
Olbrycht zamierza zabiegać o rezygna-
cję z zawartego w projekcie rozwiąza-
nia, by państwa UE ustalały listy miast 
mające dostawać finansowanie w ra-
mach pięcioprocentowej puli. Zamie-
rza optować też za tym, by w całym 
dokumencie miasta były rozumiane nie 
w sensie administracyjnym, lecz teryto-
riów posiadających określone funkcje 
(zgodnie z nowym podejściem KE).

Pakiet klimatyczny 
wsparciem rozwoju

Zdaniem Arkadiusza Godlewskiego, 
przewodniczącego Związku Miast 
Polskich, do rozwoju śląskich miast 
niezbędne jest wdrożenie pakietu kli-
matycznego. – Cele pakietu klimatycz-
nego, czyli redukcja CO2, może się 
odbyć skutecznie tylko w miastach, bo 
to przestrzeń miejska tworzy najwięcej 
CO2, a redukcja CO2 może się odbyć 
poprzez lepsze projektowanie mieszkal-
nictwa czy też programy niskiej emisji, 
projekty termomodernizacji budynków, 
promocję transportu publicznego przy-
jaznego środowisku, eliminację korków 
możemy poprawić jakość życia, obniżyć 
emisję CO2 do atmosfery – powiedział 
przewodniczący.
Jak mówił europoseł Jan Olbrycht, mia-
sta na Śląsku powinny wypracować 
wspólną strategię rozwoju.
– Dla miast śląskich, w szczególności dla 
aglomeracji, najważniejsze jest wytwo-
rzenie mechanizmów bardzo dokładnej 
współpracy i podjęcie takich inwestycji, 
które są kluczowe, przede wszystkim 
dla zaopatrzenia w wodę, to jest kwestia 
odprowadzenia ścieków, to są odpady, 
czyli spalarnie śmieci i transport w mia-
stach, między miastami, a oprócz tego 
duża inwestycja w edukację.Fo
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