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Krajowa Polityka
Miejska 2030 
a Polityki
miejskie 
UE i ONZ

Agenda na rzecz
zrównoważonego
rozwoju 2030 
Cele zrównoważonego rozwoju
(SDGs) 

Agenda Miejska Unii
Europejskiej
Tworzenie partnerstw między Komisją,
organizacjami unijnymi, rządami krajowymi,
władzami lokalnymi i innymi podmiotami
takimi jak organizacje pozarządowe

Nowa Agenda Miejska 
Deklaracja z Quito w sprawie
zrównowazonych miast i osiedli
ludzkich dla wszystkich

Nowa Karta Lipska
Transformacyjna siła miast na
rzecz wspólnego dobra

dokument prezentujący podejście horyzontalne 

koordynujący polityki sektorowe 

służący odbiorcom

czerpiący wnioski z polityk miejskich UE i ONZ 



ZRÓWNOWAŻONE
MIASTA 
I SPOŁECZNOŚCI

11 Bezpieczne 
i dostępne
mieszkalnictwo 

Dostępny 
i zrównoważony
system komunikacji 

Inkluzywna i
zrównoważona
urbanistyka 

Ochotna dziedzictwa
kulturalnego i
naturalnego 

Odwracanie
skutków katastrof
naturalnych 

Zmniejszanie
wpływu miast na
środowisko
naturalne 

Zapewnienie dostępu
do bezpiecznych i
inkluzywnych
przestrzeni zielonych i
publicznych

Skuteczne
planowanie
krajowe i
przestrzenne 

Inkluzywność,
racjonalne
zagospodarowanie
zasobami i
przeciwdziałanie
katastrofom naturalnym 

Wspieranie
zrównoważoneg
o budownictwa
w krajach
rozwijających się.



WZMACNIANIE
ZARZĄDZANIA                          
W MIASTACH W CELU
ZAPEWNIENIA
WSPÓLNEGO DOBRA

KLUCZOWE ZASADY
DOBREGO ZARZĄDZANIA
MIASTAMI

Polityka miejska na
rzecz wspólnego dobra

Udział i współtworzenie

Ramy prawne

Możliwości inwestycyjne

Odpowiednio
wykształceni pracownicy

Zarządzanie
wielopoziomowe

Podejście lokalne Możliwości kierowania                             
i kształtowania infrastruktury
i usług 

TRZY WYMIARY MIAST
EUROPEJSKICH 

Sprawiedliwe miasto

Zielone miasto

Produktywne miasto

SPÓJNE
REGULACJE
EUROPEJSKIE                                 
I INSTRUMENTY
FINANSOWE

Agenda Miejska dla UE

Fundusze i instrumenty
finansowe oraz programy
UE podejmujące tematykę
miejską

Wertykalna i horyzontalna
wymiana wiedzy



Jakość powietrza

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Przystosowanie się do zmiany klimatu

Transformacja cyfrowa

Transformacja energetyki

Mieszkalnictwo

Włączenie społeczne migrantów               
 i uchodźców

Innowacyjne i odpowiedzialne
zamówienia publiczne

Miejsca pracy i umiejętności  
w gospodarce lokalnej

Zrównoważone kształtowanie
przestrzeni, rozwiązania oparte na
naturze          

Mobilność na obszarach miejskich

Ubóstwo miejskie

Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej

Obszary
priorytetowe 
Agendy
Miejskiej UE



Partnerska Inicjatywa
Miast 2021-2023

PILOTAŻ PIM 

II EDYCJA PIM 

Budowa wiedzy                                    
i kompetencji JST

Bank Światowy
jest partnerem
merytorycznym
PIM 

Zakończył się nabór do
drugiej edycji PIM

SIEĆ MIASTO CYFROWE

SIEĆ MIASTO ZIELONE

SIEĆ MIASTO INICJATYW PPP

Komponent
warsztatowy:
Rezyliencja miejska
oraz
SMART City

budowanie zasobu informacyjnego miasta

integrowanie danych z różnych źródeł 

rozwój ekosystemu cyfrowych usług publicznych

budowa kompetencji cyfrowych

zielony cyfrowy ład

wdrażanie rozwiązań opartych na naturze – NBS

innowacyjne zielone projekty miejskie

zielone budownictwo

błękitnozielona infrastruktura

kształtowanie bioróżnorodność

projekty partnerskie

projekty hybrydowe 

praktyczne wykorzystanie dostępnych procedur

ocena efektywności realizacji projektu w ramach

PPP

wyłanianie partnera prywatnego i dialogu z nim



skuteczne zarządzanie,
efektywne wykorzystanie
zasobów własnych, ale także
umiejętność współpracy
między wszystkim
uczestnikami procesów
rozwoju miejskiego 

Miasto kompaktowe

przeciwstawianie się
pogłębianiu kryzysu
klimatycznego,
przeciwdziałanie skutkom
zmian klimatycznych oraz
odbudowa ekosystemów

Miasto zielone

efektywne wykorzystanie
zasobów własnych, ale także
umiejętność współpracy
między wszystkim
uczestnikami procesów
rozwoju miejskiego 

Miasto sprawne

zapewnienie równych szans
wszystkim mieszkańcom i
pełnego ich uczestnictwa w
życiu społeczności oraz w
dostępie do usług publicznych

Miasto dostępne

zdywersyfikowana
gospodarka, która zapewnia
mieszkańcom miejsca pracy,
tworząc solidną inwestycyjną
podstawę zrównoważonego
rozwoju miejskiego

Miasto produktywne

wykorzystanie procesów
transformacji cyfrowej na rzecz
wzmacniania wzajemnych
relacji pomiędzy
zarządzającymi obszarem
miejskim, mieszkańcami i
przedsiębiorcami

Miasto inteligentne

Miasto według
Krajowej Polityki
Miejskiej 



Problemy
suburbanizacji i ładu
przestrzennego                       
w miastach

Wyzwanie I:
dbałość o ład przestrzenny i estetyczny

Cel 11: Inkluzywna
i zrównoważona
urbanistyka 

Nowa Karta Lipska
Zielone miasto 

Agenda Miejska UE                   
- zrównoważone
wykorzystanie gruntów
i rozwiązania oparte na
zasobach przyrody

Wyzwanie ii: niwelowanie 
procesów chaotycznej suburbanizacji

Cel 11: Inkluzywna                           
i zrównoważona
urbanistyka 

Nowa Karta Lipska
Zielone miasto 

Agenda Miejska UE -
zrównoważone
wykorzystanie gruntów                                 
i rozwiązania oparte na
zasobach przyrody

Nowa Agenda Miejska – 
„Zrównoważony
środowiskowo                   
i prężny rozwój obszarów
miejskich”

Cel 11: Skuteczne
planowanie
krajowe                                
i przestrzenne 



Wyzwanie ix: 
poprawa zdolności
inwestycyjnych miast

Agenda 
Terytorialna 
UE 2030

Agenda 
Terytorialna 
UE 2030

Współpraca w miejskich
obszarach funkcjonalnych oraz
wzmocnienie zdolności
rozwojowych (także poprzez
transformację cyfrową) zarówno
miast jak i MOF

Wyzwanie iii: wzmocnienie kooperacji samorządowej
w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych

Inkluzywna                           
i zrównoważona
urbanistyka 

Nowa Agenda
Miejska –
„Zrównoważony
środowiskowo                     
i prężny rozwój
obszarów miejskich” 

Wyzwanie xi:
przyspieszenie 
tempa transformacji 
Cyfrowej miast

Działania                            
w dziedzinie
klimatu

Agenda Miejska
UE - innowacyjne
i odpowiedzialne
zamówienia
publiczne

Nowa Karta Lipska
– C. Kluczowe
zasady zarządzania
miastami 

Agenda Miejska UE                   
– Miejsca pracy                                
i umiejętności                           
w gospodarce lokalnej 

Zrównoważone
Miasta i Społeczności. 

Cel 8. Wzrost
Gospodarczy   
i Równa Praca

Cel 9.
Innowacyjność,
Przemysł,
Infrastruktura

Europejska
strategia                           
w zakresie danych 

Strategia UE                       
w zakresie unii
bezpieczeństwa 

Cel 9.
Innowacyjność,
Przemysł,
Infrastruktura

Cel 8. Wzrost
Gospodarczy   
i Równa Praca

Cel 13. Działania              
w dziedzinie
klimatu

Cel 11.
Zrównoważone
Miasta i Społeczności



Wyzwanie v: 
poprawa jakości środowiska przyrodniczego                                      
w miastach

Wyzwanie iv: niwelowanie
negatywnych skutków zmian klimatu
w miastach

Jakości środowiska naturalnego
w miastach i działania
adaptacyjne wobec zmian
klimatu

Nowa Karta
Lipska –
Zielone
miasto 

Cel 11: Zmniejszanie
wpływu miast na
środowisko
naturalne 

Unijna Strategia na rzecz
bioróżnorodności 2030 – Filar
2, Kluczowe Zobowiązania:
Przyjęcie ambitnych miejskich
planów zazieleniania dla miast
liczących co najmniej 20 000
mieszkańców 

Nowa Agenda
Miejska –
„Zrównoważony
środowiskowo                    
i prężny rozwój
obszarów
miejskich” 

Cel 13: Działania              
w dziedzinie
klimatu

Nowa Karta
Lipska                               
– Zielone miasto 

Unijna Strategia na rzecz
Bioróżnorodności 2030 – Filar 2:
Przywrócić naturę do obszarów
miejskich 

Nowa Agenda Miejska –
Deklaracja z Quito                              
w sprawie zrównoważonych
miast i osiedli ludzkich dla
wszystkich 

Cel 13: Działania
w dziedzinie
klimatu

Ochotna
dziedzictwa
kulturalnego                   
i naturalnego 

Cel 15:
Życie na lądzie 

Agenda Miejska UE                  
- przystosowanie się
do zmiany klimatu



Nowa Agenda Miejska –
„Zrównoważone
środowisko                                                          
i prężny rozwój obszarów
miejskich” 
Europejska strategia na
rzecz zrównoważonej                                                                
i inteligentnej mobilności –
europejski transport na
drodze ku przyszłości 

Priorytetyzacja nisko                                   
i zeroemisyjnej mobilności oraz
bezpieczeństwa, zwłaszcza
niechronionych uczestników
ruchu

Wyzwanie vi: zapewnienie zrównoważonego                         
i zintegrowanego systemu transportu w miejskich
obszarach funkcjonalnych

Karta Lipska:
Zielone miasto 

Wyzwanie vii: poprawa bezpieczeństwa                      
w ruchu drogowym

Cel 11:
Zmniejszanie
wpływu miast na
środowisko
naturalne 

Europejska strategia na rzecz
zrównoważonej  i inteligentnej
mobilności – europejski
transport na drodze ku
przyszłości 

Cel 13: 
Działania                         
w dziedzinie klimatu

Agenda Miejska UE
- Mobilność miejska 



Wyzwanie viii: poprawa 
dostępności mieszkaniowej

Wyzwanie x: zwiększenie
wykorzystania potencjału społecznego

Promocja działań społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb mieszkaniowych w
miastach.

Nowa Karta
Lipska –
„Sprawiedliwe
Miasto” 

Nowa 
Agenda 
Miejska 

Cel 11:
Bezpieczne 
i dostępne
mieszkalnictwo 

Nowa Karta Lipska
– „Sprawiedliwe
Miasto” 

Cel 11:
Zrównoważone
Miasta                                     
i Społeczności

Agenda Miejska UE
- mieszkalnictwo

Cel. 4 Dobra
Jakość Edukacji

Cel. 10 Mniej
Nierówności

Agenda Miejska
UE                                    
- mieszkalnictwo



Rada programowa składająca
się z interesariuszy
reprezentujących różne 
 grupy zainteresowanych
polityką miejską. 
 

 

Udział w pracach 
programowych WUF 11.

 
 
 

Włączanie 
młodych ludzi
w dyskusję nad 
polityką miejską.

 
 

Popularyzowanie 
wydarzenia 
WUF11 wśród 
młodzieży na 
wszystkich 
kontynentach. 

 

Powszechna
debata prowadzona 
w poszukiwaniu
dobrych 
praktyk                               
z przedstawicielami 
miast.

Praca z Komisją 
Europejską                               
i państwami 
członkowskimi Unii
Europejskiej.

 
 

Prowadzenie dialogu 
z Grupą Wyszehradzką. 

Światowe Forum Miejskie w Katowicach 

World Urban Forum 11

Rada Młodych
WUF 11



 
Bardziej 
zielona 
miejska 

przyszłość
 

Sprawiedliwa 
miejska 

przyszłość

 
Budowanie 
odporności 

miejskiej
 

 
Innowacje 

i technologia
 

 
Gospodarka i finanse

miast przyszłości
 

 
Planowanie 

i zarządzanie 
urbanistyczne

 

 
Miasta lepszej przyszłości

 
 

http://obserwatorium.miasta.pl/miasta-lepszej-przyszlosci-wuf11/


01

Wyłonienie miast 

02

Indywidualne wsparcie
doradcze 

03

Opracowanie  „Planu
Działań dla Miast”

04

Przygotowanie
realizacji i wdrożenia

 05

Opracowanie
narzędziownika

 

Plan działań dla Miast 
inicjatywa towarzysząca 11. sesji
Światowego Forum Miejskiego  

instrument wdrożeniowy
przewidziany
w powstającej obecnie nowej
Krajowej Polityce Miejskiej 2030

pomoc miastom w odpowiedzialnym                      
i zrównoważonym rozwoju

wypracowane wskazówek dla
mieszkańców dotyczące sposobów
aktywnego udziału w rozwoju
miasta, na przykład
współzarządzania nim czy
wpływania 



 

Dziękujemy za uwagę!

#wspolna2przez4 

www.gov.pl/web/
fundusze-regiony 

 

@MinisterstwoFunduszy
iPolitykiRegionalnej

@MFIPR_GOV_PL


