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

Cel 1 – Miasto Dostępne/Sprawiedliwe

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 1 - Miasto Sprawiedliwe

EDUKACJA:

WYZWANIE – Ustanowienie standardów finansowania oświaty i racjonalizacja

finansowania zadań oświatowych przez państwo

WYZWANIE – Przeciwdziałanie nierównościom w oświacie

WYZWANIE – Rozwój różnorodnych form wczesnej edukacji i opieki dla dzieci

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



Najważniejsze wyzwania i kierunki działań wypracowane przez grupy 
eksperckie  IRMiR-u z pkt widzenia miast: Cel 1 - Miasto Sprawiedliwe

MIESZKALNICTWO:

WYZWANIE – Zwiększenie tempa rozwoju mieszkalnictwa społecznego w miastach

WYZWANIE – Włączenie sektora prywatnego do mieszkalnictwa społecznego 

(prowizje społeczne)

WYZWANIE – Intensyfikacja procesów odnowy substancji mieszkaniowej

Rozwiązania:

• Tworzenie Rewitalizacyjnych Funduszy Mieszkaniowych (RFM)
• Utworzenie wieloletniego programu wsparcia i modernizacji czynszowych 

zasobów komunalnych
• Ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń w zasobach mieszkaniowych

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



Najważniejsze wyzwania i kierunki działań wypracowane przez grupy 
eksperckie  IRMiR-u z pkt widzenia miast: Cel 1 - Miasto Sprawiedliwe

WYZWANIE – Rozwijanie opieki, integracji społecznej oraz aktywizacja zawodowa 

wybranych grup społecznych

ROZWIĄZANIA:

– Zmiany w programie „Opieka 75+”

– Aktywizacja zawodowa osób zdolnych do pracy i korzystających z pomocy społecznej

– Powołanie nowego programu rządowego pod nazwą „Ścieżka do zatrudnienia osób 

z niepełnosprawnościami”

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



Najważniejsze wyzwania i kierunki działań wypracowane przez grupy 
eksperckie  IRMiR-u z pkt widzenia miast: Cel 1 - Miasto Sprawiedliwe

WYZWANIE – Regulacja i wsparcie mieszkalnictwa wspomaganego

ROZWIĄZANIA:

– Zwiększenie zasobu mieszkań wspomaganych, ustawowe uregulowanie mieszkań wspomaganych (oraz 

standard i katalog usług), zapewnienie trwałego systemu finansowania usług w mieszkaniach wspomaganych

– Koordynacja i budowanie know-how niezbędnego do wdrażania mieszkań wspomaganych na szeroką skalę

– Społeczne agencje najmu – uregulowanie, finansowanie, tworzenie i prowadzenie

– Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób zagrożonych i doświadczających bezdomności oraz 

wychodzących z kryzysu bezdomności

– Najpierw Mieszkanie (Housing First) – realizacja ogólnopolskiego pilotażu innowacyjnej metody 

rozwiązującej problem chronicznej bezdomności osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnieniami.

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



Najważniejsze wyzwania i kierunki działań wypracowane przez grupy 
eksperckie  IRMiR-u z pkt widzenia miast: Cel 1 - Miasto Sprawiedliwe

WYZWANIE – Zapewnienie ładu przestrzennego oraz kształtowanie dostępnych i 

bezpiecznych przestrzeni publicznych

ROZWIĄZANIE – Pakiet działań na rzecz dostępności, integracji, bezpieczeństwa i 

estetyki przestrzeni miejskiej

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



Najważniejsze wyzwania i kierunki działań wypracowane przez grupy 
eksperckie  IRMiR-u z pkt widzenia miast: Cel 1 - Miasto Sprawiedliwe

WYZWANIE – Zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury dla pieszych  i  rowerzystów

ROZWIĄZANIE – Nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

ROZWIĄZANIE – Budowa infrastruktury rowerowej i przyjazna dla rowerów organizacja ruchu

ROZWIĄZANIE – Powiększanie zasięgu demograficznego przystanków kolejowych adekwatną infrastrukturą rowerową

ROZWIĄZANIE – Poprawa dostępu rowerem do wybranych obszarów funkcjonalnych miast i „logistyka ostatniej mili”

ROZWIĄZANIE – Bezpieczna i wygodna infrastruktura dla pieszych

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



Postulaty zgłaszane do tej pory przez ZMP

Związek od lat prowadzi – wspólnie z innymi organizacjami JST lobbing na rzecz 
ustalenia standardów oświatowych, rozumianych jako podstawa do naliczania 
kwoty subwencji „szkolnej” w corocznych budżetach państwa; jest on nieskuteczny 
z powodu systemowego oporu resortu finansów, któremu wtóruje MEN;

Związek domaga się także racjonalizacji przepisów dotyczących prowadzenia szkół 
w sposób, który zwiększy efektywność procesów edukacji (pensum, sieć szkół itp.);

Związek przedłożył i wywalczył ustawę o rewitalizacji, która przewiduje możliwość 
wspierania tych procesów, zwłaszcza w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej, w 
tym zwłaszcza starych zasobów mieszkaniowych w centrach miast, przekazanych 
gminom z wieloma ograniczeniami, które utrudniają racjonalne gospodarowanie.

Związek przedłożył MFiPR założenia projektu ustawy o rozwoju miast i polityce 
miejskiej.



Postulaty zgłoszone przez miasta

Wyzwania:
✓ Generalne: zapewnienie wszystkim mieszkańcom równego dostępu do 

lokalnych usług publicznych, w obliczu negatywnych zmian demograficznych;
✓ Wspieranie i rozwój mieszkalnictwa (w różnych segmentach grup docelowy), 

polityka mieszkaniowa, jako element polityki społecznej i gospodarczej;
✓ Zwiększenie dostępności i atrakcyjności zintegrowanego transportu zbiorowego 

(także w układzie miasto-obszar funkcjonalny) oraz likwidacja barier dostępu do 
korzystania z usług komunikacyjnych;

✓ Dostosowanie miast, w tym przestrzeni i świadczonych usług do różnych 
potrzeb rosnącej grupy osób w podeszłym wieku;

✓ Integracja społeczności lokalnej – zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej;



Postulaty zgłoszone przez miasta

Kierunki działań:
▪ Aspekt dostępności (szeroko rozumianej) w przepisach, w tym regulujących 

planowanie przestrzenne i budownictwo;

▪ Kontynuacja wspierania przez rząd budownictwa mieszkaniowego w gminach;
▪ Działania gmin w zakresie budownictwa mieszkaniowe, w tym: realizacja idei 

osiedli zrównoważonych czy tzw. miasta 15-minutowego; renowacja zasobów 
mieszkaniowych ściśle powiązana z działaniami społecznymi; przestrzeganie 
zasady koncentracji i zagęszczania, budowania na terenach już 
zagospodarowanych i uzbrojonych;



Postulaty zgłoszone przez miasta

Kierunki działań:
▪ Wsparcie różnych form budowy mieszkań wspólnie przez zainteresowanych 

mieszkańców (kooperatywy, małe spółdzielnie mieszkaniowe);
▪ Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, poprzez dostosowanie ich 

zakresu i wymiaru godzinowego do potrzeb osób, poprzez rozwój mieszkalnictwa 
chronionego umożliwiającego jak najdłuższe przebywanie w znanym środowisku, 
aż po konieczne dostosowanie przestrzeni publicznej oraz zasobów 
mieszkaniowych do potrzeb osób starszych wraz z rozwiązaniami innowacyjnymi 
poprawiającymi jakość życia oraz dla osób z trudnościami w poruszaniu się;



Postulaty zgłoszone przez miasta

Kierunki działań:
▪ Koordynacja pomocy kierowanej do beneficjentów systemu pomocy społecznej, w 

tym tworzenie systemu informatycznego dla pracowników socjalnych 
umożliwiającego monitorowanie z jakich form wsparcie i w jakich ilościach korzysta 
dana osoba/rodzina (tworzenie zindywidualizowanych pakietów pomocowych);

▪ Podniesienie poziomu aktywności społecznej seniorów, tak aby jak 
największa grupa osób starszych została zaktywizowana ;

▪ Tworzenie oddziałów geriatrii i zwiększenie lekarzy geriatrów;
▪ Sprecyzowanie zapisu o konsultacjach fakultatywnych w innych sprawach ważnych 

dla gminy- rozbudowanie katalogu spraw w których konsultacje powinny 
być obligatoryjne.



Dziękuję za uwagę

Michał GUĆ

Zastępca Prezydenta Miasta

GDYNIA


