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Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego

Marek 
Woźniak

W październiku spotkaliśmy się na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, aby podczas merytorycznej debaty wypra-

cować wspólne cele rozwoju samorządów w Polsce i Europie. 
Ostatnie blisko dwa lata to trudny czas dla wszystkich, którzy 
zarządzają gminami, miastami, powiatami oraz województwa-

mi – czas walki z pandemią i próbami stopniowego ograniczania 
swobodnego funkcjonowania samorządów. To jednak nie jedyne 
wyzwania stojące przed nami. Dlatego cieszę się, że jako Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego mogliśmy być 
partnerami tak ważnego wydarzenia, jakim było Local Trends 
– Europejskie Forum Samorządowe. Międzynarodowe Targi 

Poznańskie są dobrym miejscem do podejmowania ważnych 
i konstruktywnych rozmów. Oczywiście zacieranie wszyst-

kich podziałów, zwłaszcza w tak niełatwych czasach, w jakich 
obecnie żyjemy nie jest możliwe, jednak możemy sprowadzić 

spory do spraw merytorycznych.

Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy na Local Trends 
wszyscy razem, wraz z samorządowcami z Unii Europejskiej. 

Ciągle mamy sobie wiele do powiedzenia na temat przyszłoś-
ci Europy, głównych wyzwań jakimi są Zielony Ład, agen-

da cyfrowa, kwestie wykluczenia społecznego, imigracji, czy 
Funduszu Odbudowy. To wszystko tematy, o których trzeba 
w samorządowym gronie rozmawiać. Dziękuję prezydentom 
Poznania i Sopotu za zainicjowanie projektu Local Trends, a 

Międzynarodowym Targom Poznańskim oraz Fundacji Centrum 
Myśli Strategicznych za stworzenie przestrzeni służącej meryto-

rycznej rozmowie.
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Marszałek Województwa 
Pomorskiego

Mieczysław 
Struk

Pierwsza edycja Local Trends już za nami. Wydarzenie po-
kazało z jednej strony jak wiele wyzwań spoczywa na bark-
ach samorządów, z drugiej – co wydaje się budujące – że 

samorządowcy są prawdziwymi fachowcami, którzy nie boją się 
podejmować śmiałych wyzwań. Podczas debaty, w której brałem 

udział, rozmawialiśmy m.in. o wyzwaniach systemowych dla 
samorządów. A tych nie brakuje – jednym z kluczowych 

wyzwań jest obecnie ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
i dążenie do tzw. neutralności klimatycznej. Nie można jednak 

zapominać o takich kwestiach jak poprawa jakości usług eduka-
cyjnych, rozwój transportu zbiorowego czy działania 

w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie te cele zawarliśmy 
w kluczowym dla Pomorza dokumencie, jakim jest Strategia 

2030. Musimy też pamiętać, że polska gospodarka wciąż znajdu-
je się w kryzysie związanym z pandemią – to również w pewnej 

mierze wyzwanie dla samorządów. Cieszę się, że dzięki 
Local Trends mieliśmy szanse wymienić nasze doświadczenia 

w szerokim samorządowym gronie. 
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Prezydent Miasta 
Poznania

Local Trends - Europejskie Forum Samorządowe, którego pier-
wsza edycja zakończyła się we wtorek, 12 października na 

terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, było dla nas 
bardzo ważnym projektem. Przez dwa dni, wypełnione istotnymi 
i owocnymi dyskusjami, razem z samorządowcami i ekspertami 

z całej Polski rozmawialiśmy o zagadnieniach ważnych nie 
tylko dla regionów, ale i całego kraju. Podczas sesji plenarnych, 
jakie odbyły się pierwszego dnia Forum, mogliśmy skupić się na 

sprawach istotnych dla mieszkańców naszych gmin: rozwoju 
nowoczesnych usług publicznych, zieleni w miastach czy 

reformie dochodów samorządów. 

Kluczowym punktem wydarzenia była debata liderów, która 
odbyła się drugiego dnia Local Trends. Razem z prezydentami 

i wójtami miast i gmin rozmawialiśmy o tym, jakie są 
największe wyzwania stojące przed samorządowcami i jak 

możemy im sprostać przy braku stabilizacji w zakresie finanso-
wania samorządów. Jednak Local Trends to nie tylko rozmowy 

czy dyskusje. Podczas spotkania w Poznaniu uroczyście podpi-
sano Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu 

Lokalnym, a autorzy apelu “Humanistyka dla demokracji” usiedli 
do wspólnej debaty z politykami i samorządowcami nt. wolności 

i praworządności w Polsce.

Jacek 
Jaśkowiak
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Prezydent Miasta 
Sopotu

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział 
w tegorocznym Europejskim Forum Samorządowym w Poznaniu. 

Cieszę się, że mogliśmy się spotkać, porozmawiać i wymienić 
opinie w bezpośrednich kontaktach. Wszyscy byliśmy ich bardzo 

spragnieni. Tym bardziej dziękuję wszystkim za dyscyplinę 
i przestrzeganie zaleceń oraz tym samym za przyczynienie się 

do tego, że podczas Forum było naprawdę bezpiecznie. Dzięku-
ję za wszystkie poruszane tematy, tak bardzo istotne z punk-
tu widzenia aktualnych problemów, z którymi dziś mierzą się 

samorządy. Właśnie takie spotkania pozwalają spojrzeć szerzej 
i razem szukać nieoczywistych rozwiązań. 

Mam nadzieję, że przyszłoroczne wydarzenia – wiosenny 
Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie oraz jesienne 

Forum w Poznaniu będą cieszyły się coraz większym zaintereso-
waniem wszystkich zaangażowanych w rozwój lokalny. 

Jestem przekonany, że dzięki takim spotkaniom i wspólnemu 
działaniu jesteśmy w stanie coraz lepiej rozwijać nasze 

samorządy, nasze małe ojczyzny.

Jacek 
Karnowski



Europejskie Forum Samorządowe, które rozpoczęło się 
11 października w Poznaniu, otworzył Paweł Borys, prezes Polskiego 

Funduszu Rozwoju. Ogłosił on nowy program skierowany 
do samorządów.

Bardzo dziękuję za zaproszenie na Europejskie Forum Samorządowe Local Trends. Polski Fundusz 
Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego to instytucje które od lat współpracują 

z samorządami w zakresie finansowania, dostarczania ekspertyzy i doradztwa. 

W mojej ocenie są trzy ważne trendy rozwoju miast. Pierwszy dotyczy cyfryzacji, drugi dotyczy 
specjalizacji branżowej, a trzeci dotyczy zmian klimatycznych i koniecznej transformacji energety-
cznej. Jestem przekonany, że polskie samorządy mogą być liderem nowoczesności i zmian niez-

będnych we wszystkich trzech obszarach. 

Warto aby samorządy otwierały się na nowe technologie, często bardzo młodych i 
innowacyjnych polskich firm. Zachęcam wszystkich samorządowców do wdraża-

nia jak najwięcej tych rozwiązań opartych. Jako Polski Fundusz Rozwoju w ramach 
programu PFR dla Miast mieliśmy okazję współpracować z kilkudziesięcioma 

samorządami oferując usługę MBA samorządowca. Był to program, który uczył jak 
wdrażać najnowocześniejsze technologie. Chcemy kształtować liderów lokalnych, 

który będą przeprowadzać nowoczesne wdrożenia 
nowych rozwiązań informatycznych. 

Samorządy potrzebują nowoczesnej strategii jak budować klastry branżowe. Niez-
będna jest wiedza jak zadbać o współpracę ośrodków naukowych, jak dopasować 
ofertę edukacyjną do potrzeb biznesu oraz czy na rynku są dostępne kompetencje 
i konieczna infrastruktura. Warto, aby ten trend rozwoju budować poprzez pewne 

specjalizacje widoczne na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Samorządy mają do odegrania bardzo istotną rolę w zmianach klimatycznych 
i transformacji energetycznej. Transformacja energetyczna, to nie tylko duża ener-
getyka, to również efektywność energetyczna w mieszkalnictwie, transporcie czy 

gospodarka obiegu zamkniętego. 

Zapraszam wszystkich samorządowców do współpracy i skorzystania z naszych 
usług. Jesteśmy przekonani, że swoją wiedzą, środkami finansowymi możemy 

skutecznie wspierać rozwój regionów, miast, miasteczek.
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Wystąpienie inauguracyjne Prezesa 
Polskiego Funduszu Rozwoju podczas 
Europejskiego Forum Samorządowego



- Ministerstwo Finansów nie rozważa wprowadzenia podatku katastralnego – pod-
kreślił w rozmowie z BI Polska wiceminister finansów Sebastian Skuza. Równ-

ocześnie przyznał, że przegląd podatków i ich efektywności w jego ocenie jest “jak 
najbardziej zasadny”. Wskazał przy tym na symboliczne wpływy 

z tytułu podatku leśnego.

Nie są rozważane propozycje w zakresie wprowadzenia katastru – mówił wicemin-
ister finansów. Równocześnie dodał, że “być może” zasadne byłoby wprowadzenie 
dodatkowych regulacji w zakresie podatków od nieruchomości w przypadku osób 

lub firm posiadających większą liczbę mieszkań czy wynajmujących je.

Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wziął 
udział w Firesidechacie z Krzysztofem Żukiem, Prezydentem Miasta 

Lublin. Debata dotyczyła reformy dochodów samorządowych.
Wiceminister finansów wyjaśniał także, dlaczego jest spokojny o 

środki z funduszy europejskich oraz dlaczego resort nie chce zgodzić 
się na zwiększenie kwoty przekazywanej

samorządom z budżetu, o co wnioskowali senatorowie, proponując 
poprawkę do tzw. samorządowego polskiego ładu. 
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Fireside chat Wiceministra Finansów oraz
Prezydenta Miasta Lublina podcza

jesiennej edycji Local Trends



Tomasz Kobierski
Prezes Zarządu Grupy MTP

W trakcie licznych targów, kongresów 
i konferencji branżowych realizowanych 
przez Grupę MTP wielokrotnie rozmawial-
iśmy z przedstawicielami samorządów 
o potrzebie zainicjowania wydarzenia, które 
stanowiłoby przestrzeń do debaty na temat 
najaktualniejszych wyzwań miast, wsi, gmin 
i województw. Nasze dyskusje zwieńczył po-
mysł zorganizowania Local Trends - Europe-
jskiego Forum Samorządowego. Udało się to 
osiągnąć dzięki współpracy przedstawicieli 
samorządów, administracji państwowej, 
biznesu i nauki. 

Międzynarodowe Targi Poznańskie to mie-
jsce, które od zawsze było i jest przestrzenią 
debaty i inicjowania działań na rzecz rozwo-
ju polskiej gospodarki. To miejsce, w którym 
słowo „współpraca” nabiera głębokiego 
znaczenia. I tak jest już od stu lat. Local 
Trends jest przykładem realizowania 
tej idei w praktyce. 

Uczestników pierwszej edycji zaprosiliśmy 
do Poznań Congress Center, w którym 
pierwszego dnia odbyły się cztery debaty 
oraz uroczysta gala wieczorna połączona 
z finałem rankingów N15 tygodnika News-
week i Miasta Przyjazne dla Biznesu mag-
azynu Forbes. Drugiego dnia debaty odby-
wały się równolegle w czterech, specjalnie 
zaaranżowanych na potrzeby wydarzenia sa-
lach. Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć 
w wydarzeniu stacjonarnie, przygotowaliśmy 
transmisję online. We współpracy ze strate-
gicznym partnerem medialnym Local Trends 

– Ringier Axel Springer – zapraszaliśmy pan-
elistów do wywiadów z redaktorami onet.pl, 
Newsweek, Business Insider i Forbes – które 
odbywały się w przygotowanych na ten cel 
TV cornerach. 

W trakcie tego typu wydarzeń bardzo ważną 
rolę odgrywa networking oraz spotkania 
indywidualne, które stanowią kontynuację 
dyskusji realizowanych w ramach programu. 
Dlatego też uczestnicy Europejskiego Forum 
Samorządowego mieli do dyspozycji 
komfortową przestrzeń na poziomie 
I centrum kongresowego oraz sale restau-
racyjne kompleksu GARDENcity. W strefie 
networkingu zlokalizowane zostały także 
stoiska partnerów Europejskiego 
Forum Samorządowego. 

Już w trakcie wydarzenia jako organizatorzy 
usłyszeliśmy wiele pozytywnych opinii, 
inspiracji oraz cennych uwag, które posłużą 
jako ważny punkt odniesienia przy realizacji 
kolejnych edycji. Szczególną satysfakc-
ję budzą wiadomości o realnych efektach 
forum – nawiązanych partnerstwach oraz 
planach, które przyczynią się do rozwoju 
innowacyjnych samorządów. Nie mam 
wątpliwości, że Europejskie Forum 
Samorządowe, to wydarzenie, które zasługu-
je na kontynuację w kolejnych latach. 
Już dziś zapraszam Państwa do udziału 
w przyszłorocznej edycji oraz do 
współtworzenia inicjatywy Local Trends.     

Samorządowy Kongres Finansowy oraz 
Europejskie Forum Samorządowe zorga-
nizowane w ramach Local Trends 2021 
utwierdziły nas w przekonaniu, że jest to 
przedsięwzięcie, które zależy od nas wszyst-
kich. Budujące i motywujące są inicjaty-
wa,  zaangażowanie i otwartość środowisk 
samorządowych do rozmów o przyszłości 
Polski lokalnej. Dyskusje podczas obu tych 
spotkań pokazały, że mogą być platformą 
międzysektorowej debaty i wymiany po-
glądów, których celem jest budowanie 
silnych i innowacyjnych miast, wsi, gmin 
i województw ponad podziałami. 

Cieszę się, że Local Trends od początku ist-
nienia jest przedsięwzięciem z wizją długo-
falowego, trwałego i konsekwentnie real-
izowanego projektu. Tegoroczne spotkania 
w opinii wielu uczestników były inspirujące, 
a wnioski z debat dyskutowane są pomiędzy 
uczestnikami wydarzeń do dnia dzisiejszego. 
Z przyjemnością prezentujemy Państwu 
wydawnictwo podsumowujące oraz przedst-
awiamy rekomendacje wypracowane przez 
partnerów i ekspertów współpracujących 
z Local Trends.
 
W 2022 roku będziemy kontynuować dys-
kusję o zmianach klimatu i zielonych prz-
estrzeniach do życia, transporcie i mobil-
ności miejskiej, transformacji cyfrowej, 
transformacji energetycznej w trosce o neu-
tralność klimatyczną, rozwoju gospodarc-
zym i polityce inwestycyjnej samorządów, 
wyzwaniach polskiej wsi i miasteczek,  as-

pektach społeczeństwa obywatelskiego 
i ochronie zdrowia, ale przede wszystkim 
o lokalnych gospodarkach finansowych 
i zielonych finansach. 

Dla samorządów najważniejsza jest prze-
widywalność, pewność i możliwość długo-
letniego planowania. Dotyczy to funduszy 
unijnych oraz dochodów własnych regionów, 
powiatów, miast i gmin. Ważna jest postawa 
współdziałania i dialogu między samorząda-
mi a ministerstwami i agendami rządowymi 
przy ustalaniu celów, priorytetów, algoryt-
mów przyznawania oraz zasad programowa-
nia i rozliczania środków finansowych. 

Dlatego już dziś, patrząc na tę najbliższą 
przyszłość Local Trends zapraszamy na 
drugą edycję Samorządowego Kongresu 
Finansowego w Sopocie. Dyskutować 
będziemy kluczowe tematy i wyzwania pols-
kich miast w ujęciu finansowym i inwestycy-
jnym oraz identyfikować finansowe konse-
kwencje dla samorządów wynikające 
z trendów rozwoju, szans, zagrożeń czy 
możliwości krajowych i europejskich pro-
gramów finansowych.

Samorządowy Kongres Finansowy odbędzie 
się w dniach 11-12 kwietnia w Sopocie.
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Maciej H. Grabowski 
Prezes Zarządu
Centrum Myśli Strategicznych
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Samorządowe
Tekst: Jacek Pochłopień dla magazynu Forbes

Dwudniowe spotkanie samorządowców, przedsiębiorców i przedstawicieli władzy 
centralnej pokazało nowy wymiar wyzwań stojących przed samorządami 
– i nowe perspektywy współpracy z biznesem

Dążymy do zeroemisyjności, tymczasem mamy gwałtowną podwyżkę cen gazu. 
Wzrosną ceny ogrzewania, a namawialiśmy mieszkańców na jego zmianę – od takiego 
wyznania zaczął swoje wystąpienie podczas Debaty Liderów na Europejskim Forum 
Samorządowym Tadeusz Czajka, wójt podpoznańskiej gminy Tarnowo Podgórne.
To było znamienne. Program wydarzenia obejmował wiele różnych zagadnień, takich jak 
zielona i cyfrowa transformacja, współpraca samorządów i biznesu, sprawy społeczne. 
Wójt gminy znanej na gospodarczej mapie Polski zaczął swoje wystąpienie od problemu, 
który teraz najbardziej leży mu na sercu.

Nowe Wyzwania

Wyzwania dla samorządów

Wyzwania dla samorządów

Oddaje to sytuację, w jakiej znaleźli się samorządowcy. Muszą zadbać o codzienne potrzeby mieszkańców, 
o rozwój gmin czy miast w czasach, gdy wystarczy się na chwilę zatrzymać, aby znaleźć się w ogonie, do tego 
dochodzą sprawy fundamentalne.

– Z jednej strony mamy wizje, wodorowe pociągi, a z drugiej 1/3 gmin nie wiąże końca z końcem – mówił 
podczas tej samej debaty Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. 
Wraz z Jackiem Jaśkowiakiem, prezydentem Poznania, jest on inicjatorem projektu Local Trends, na który 
składa się Europejskie Forum Samorządowe i Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie. EFS odbył się 
w dniach 11–12 października w Poznań Congress Center, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Organizatorami byli Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP.
– Dziękuję za przybycie i chęć rozmowy, w tych trudnych czasach ważne jest szukanie najlepszych rozwiązań. 
Cieszę się, że na EFS są przedstawiciele różnych opcji politycznych – powiedział podczas otwarcia Jacek 
Jaśkowiak.

– Nie jest możliwe zasypanie wszystkich podziałów, ale możemy spróbować sprowadzić spory do spraw mery-
torycznych – to z kolei słowa Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego.

Wystąpienie inaugurujące EFS wygłosił Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
– Samorządy mogą być liderem nowoczesności – mówił Paweł Borys.

Zwrócił on uwagę na trzy obszary: cyfryzację, specjalizacje branżowe istotne dla przyciągania inwestorów 
oraz zmiany klimatyczne i transformację energetyczną. Prezes PFR ogłosił program „Klimaton dla miast”. 
Programiści mają zaproponować rozwiązanie problemów dotyczących retencji wód opadowych, mobilności 
zeroemisyjnej, efektywności energetycznej i czystego powietrza.

Zielona transformacja była wśród wiodących wątków EFS. Dyskusję na temat zazielenienia miast po-
przedziło wystąpienie Teresy Czerwińskiej, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego „Współpraca EBI 
i samorządów dla ograniczania zmian klimatu”. Zachęcała samorządy do podejmowania odważnych decyzji 
i korzystania nie tylko z finansowania, ale ze wsparcia eksperckiego.

Kwestia finansów w samorządach ma dwa wymiary: z jednej strony są źródła, z których można pozyskiwać 
pieniądze na inwestycje, wszyscy czekają na środki z UE. Z drugiej, stan samorządowych finansów jest przed-
miotem sporu. Podczas debaty na temat zazieleniania miast na scenę spontanicznie wszedł Jacek Karnowski, 
który wdał się w zdecydowaną polemikę z posłanką Jadwigą Emilewicz, byłą wicepremier. Samorządowiec 
twierdził, że kondycja budżetów lokalnych jest zła, przedstawicielka władzy centralnej – że wcale niekoniecznie. 
Spór powrócił w podobnej odsłonie podczas fireside chatu na temat reformy dochodów samorządowych. Tym 
razem dyskutowali Sebastian Skuza, wiceminister finansów, i Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, wiceprezes 
Związku Miast Polskich.  Samorządowcy podkreślają, że pandemia i decyzje rządu z wprowadzeniem Polskiego 
Ładu na czele mogą oznaczać konieczność drastycznych oszczędności.

W interesującą stronę poszła dyskusja „Razem czy osobno – jak skutecznie i efektywnie dostarczać usługi publiczne?”, 
w której wziął udział m.in. Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Dotyczyła ona partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Wynikało z niej, że głównym wyzwaniem jest dobra konstrukcja modelu współpracy. 
Aby podjąć właściwą decyzję o wejściu w PPP, samorządy muszą właściwie ocenić m.in. korzyści ze współpra-
cy, która nie ogranicza się tylko do kwestii finansowania, oraz ryzyko. Z kolei przedsiębiorcy powinni pomóc 
wyszukać obszary potencjalnej współpracy.

Podobny był wydźwięk dyskusji na temat nowoczesnych usług publicznych, w której uczestniczyli m.in. Jacek Jaśkowiak 
i Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Technologie i narzędzia nie są problemem, chodzi o to, aby właściwie je 
wykorzystać. Trzeba do tego angażować mieszkańców – podkreślali uczestnicy dyskusji. Adrian Furman, prezes 
i twórca informatycznej Grupy AF, podkreślał wartość płynącą z angażowania osób z niepełnosprawnościami.

Samorządowcy potrafią sobie radzić sami, jednak oczekują, że władza centralna nie będzie im przeszkadzać, a czasami 
– przyjdzie z pomocą.

– Nie można tak zostawiać swoich obywateli – apelował, mówiąc o cenach gazu, wójt Tarnowa Podgórnego.
Samorządowcy bardzo mocno podkreślali również konieczność prowadzenia w małych ojczyznach edukacji 
obywatelskiej.
Chodzi nie tylko o krzewienie wiedzy na temat funkcjonowania czy angażowania się w życie lokalnych 
wspólnot, ale również przygotowanie na zmiany społeczne, które towarzyszą wszelkim transformacjom.
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Debata Liderów
Jakie są największe wyzwania stojące przed JST i jak poradzić sobie z nimi przy 
braku stabilizacji - o tym dyskutowali samorządowcy podczas debaty liderów, która 
odbyła się podczas Kongresu Local Trends.

Prezydenci  i  burmistrzowie miast  oraz wójtowie gmin z całe j  Polski  spotkal i  s ię 11  i  12 października br. 
w Poznaniu, by nakreślić mapę trendów i wyzwań systemowych dla samorządów lokalnych. Do udziału w debacie liderów 
zaproszono: Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania, Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu, Hannę Zdanowską, prezy-
dent Łodzi, Beatę Moskal-Słaniewską, prezydent Świdnicy oraz Krzysztofa Iwaniuka, przewodniczącego Związku Gmin 
Wiejskich RP i Tadeusza Czajkę, wójta Tarnowa Podgórnego. 

Rozmowa skupiła się na najważniejszych zagadnieniach poruszanych i dyskutowanych podczas tegorocznego Kongresu 
Local Trends. Paneliści dyskutowali o tym, jakie są największe problemy samorządów i najpilniejsze stojące przed nimi 
wyzwania.

- Mamy dziś taką sytuację, że z jednej strony rozmawiamy o wyzwaniach przyszłości, a jednocześnie jedna trzecia polskich 
gmin ledwo wiąże koniec z końcem i myśli, które zadania oddawać państwu – bo brakuje im środków na ich prowadzenie – 
mówił podczas debaty Jacek Karnowski.- Zaniedbaliśmy wychowanie obywatelskie, bo zachłysnęliśmy się wolnością. Dziś 
rolą samorządów i ich liderów jest pociągnięcie za sobą ludzi, a nie tylko zapewnienie środków na rozwój. 

Zwrócił uwagę jak ważne jest , by tłumaczyć mieszkańcom, za co tak naprawdę odpowiada samorząd - Przecież 
nasza środowa demonstracja w Warszawie nie będzie wystąpieniem w imieniu kilku prezydentów miast , ale 
w imieniu wszystkich mieszkańców gmin. Bo to nie nam, ale im zabiera się pieniądze – mówił.

- Przy dzisiejszym zupełnym braku stabilizacji i ciągłych zmianach podatkowych wyzwaniem jest samo funkcjonowanie 
samorządów - podkreślał z kolei Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Dlatego jako prezydenci i wójtowie gmin musimy 
po prostu robić dla mieszkańców tyle, ile się da i tak długo, jak się da. 

Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego, zwrócił uwagę na podwyżki cen, jakie dotkną samorządy: 
-  Cena gazu wzrosła drastycznie ,  o 170 procent -  mówił .  -  To oznacza,  że rosną rachunki  za ogrzewan-
ie gazowe,  do którego zachęcal iśmy,  bo nie emituje zanieczyszczeń.  W ostatnich latach w nasze j  gmi-
nie udało się wymienić ok . 200 pieców. Jako wójt nie mam żadnego wpływu na koszt gazu, za politykę ce-
nową  odpowiada państwo - nie może ono pozostawić obywateli w sytuacji, gdy będą musieli wybierać: ogrzać  
om czy kupić żywność!

Prowadzący debatę Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC zapytał też panelistów, jak radzą sobie z trudną 
sytuacją. 

- Trzeba wykorzystać szansę, jaką daje kryzys - podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Przygotowaliśmy się na 
chude lata poprzez wykorzystanie potencjału miejskich spółek i umiejętne zarządzanie nieruchomościami. Nie będzie łatwo, 
ale w Poznaniu nie boimy się niepopularnych decyzji, za co dziękuję również miejskim radnym, podejmującym je wraz ze 
mną. Kluczem do sukcesu jest współpraca, słuchanie mieszkańców i podejmowanie trudnych decyzji, gdy są konieczne.

Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy, podkreślała, że sytuacja jest niezwykle trudna.
- Jest październik, zwykle o tej porze mieliśmy już wstępny zarys wydatków i dochodów - mówiła. - Jak wszystkie gminy, 
mamy plany finansowe na wiele lat. Ale gdy nie wiemy, na czym stoimy, nie możemy opracować budżetu. Ceny, jakie 
obowiązywały jeszcze kilka miesięcy temu, teraz są wyższe o 30 procent. Rząd zaś nie słucha naszych uwag, ignoruje nas. 
Tymczasem każdy ubytek w dochodach bieżących to ogromny problem dla miast. Nie możemy wziąć kredytu na bieżącą 
działalność, będziemy więc musieli ciąć wydatki. Co mamy wybrać: nie naprawiać chodnika czy zamknąć placówkę kultury?
Na problemy związane z propozycjami rządu zwracał uwagę również Jacek Karnowski, prezydent Sopotu: - Polski Ład 

Źródło: Miesięcznik “Samorząd Miejski”

Podczas panelu 11 października br. pt. „Nowoczesne usługi publiczne w samorządach 
przyszłości” samorządowcy, bankowcy i przedsiębiorcy rozmawiali o tym, na czym pole-
gają nowoczesne usługi publiczne i jakie bariery trzeba pokonać, żeby je wdrażać.

Ważna decentralizacja, współpraca i edukacja

nie może polegać na tym, że niszczy się samorządy, dając im dotacje zamiast dochodów - stwierdził. - Dotacje dziś są, 
jutro ich nie ma. Nie możemy i nie chcemy się na to zgodzić. Nie możemy się też godzić na sytuację, w której 70% wójtów 
w akcie rozpaczy oddaje oświatę, w którą ich samorządy inwestowały z wielkim wysiłkiem przez ostatnie 30 lat. 

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, podjęła kwestię trudności, jakie wiążą się ze spadkiem wartości pieniądza i trudnoś-
ciami z przyciągnięciem do pracy w samorządzie zaangażowanych i dobrze wykształconych pracowników. 
- Inflacja jest na rekordowym poziomie, więc pracownicy jednostek samorządowych żądają większych pensji - zauważała. - 
Jak w takiej sytuacji zapobiec odpływowi cennych pracowników? To ogromne wyzwanie, jakie stoi przed wieloma gminami.
Debatę podsumował Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, wójt Terespola.
- Potrzebna jest stabilność prawa i stabilność finansów - zaznaczył. - A my musimy się mierzyć z wieloma zmianami 
w trakcie kadencji. W efekcie każdy samorząd radzi sobie, jak może, choć sytuacja jest bardzo trudna. 
Local Trends - Europejskie Forum Samorządowe, którego pierwsza edycja odbyła się 11 i 12 października br. w Poznaniu, 
to projekt Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania i Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu. Wydarzenie powstało we 
współpracy z urzędami marszałkowskimi województw pomorskiego i wielkopolskiego, Unią Metropolii Polskich, Związkiem 
Miast Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP. 

W opinii Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania nowoczesnych usług nie należy utożsamiać z cyfryzacją. Nowoczesne 
usługi to te, które poprawiają komfort życia mieszkańców. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia mówił, że dostarczanie 
nowoczesnych usług wiąże się z wieloma wyzwaniami – oczekiwaniem mieszkańców dotyczącym dobrostanu, kosz-
tochłonnością rozwoju usług publicznych, utrudnionym dostępem do zasobów oraz ochroną i zachowaniem tych zasobów. 
W stolicy Dolnego Śląska dąży się do stworzenia tzw. miasta kompaktowego na wzór Paryża. Kompaktowe osiedla mają 
bowiem decydujący wpływ na dobrostan i jakość życia mieszkańców. 

Zdaniem przedstawicieli biznesu niezbędne we wdrażaniu nowoczesnych technologii do ekosystemu miasta jest przede 
wszystkim zaangażowanie liderów w ten proces, a także podejście partycypacyjne. Do głównych barier stojących na prz-
eszkodzie nowoczesnych usług publicznych należy zaliczyć otoczenie prawne i aktualną filozofię państwa – wskazywali 
reprezentanci miast. Na pewno nie służy temu postępująca decentralizacja. To samorządowcy są najbliżej mieszkańców 
i najlepiej wiedzą, jakie są ich potrzeby i poziom kompetencji cyfrowych, które z usług można cyfryzować, a które jeszc-
ze nie czy też nie do końca. Wiadomo, że liderami nowoczesnych usług publicznych opartych o nowe technologie będą 
przede wszystkim duże miasta. Aby ten proces był szerszy, na pewno konieczna jest dobra współpraca między wszystkimi 
partnerami sektora publicznego (rządu i samorządu) oraz prywatnego. Niebagatelne znaczenie ma też dobre prawo. Jak 
podkreślali uczestnicy panelu ważne jest też edukowanie społeczności lokalnych pod względem zwiększania umiejętnoś-
ci cyfrowych. Wielką rolę w kwestii doradztwa czy promowania nowoczesnych rozwiązań może odegrać Związek Miast 
Polskich czy inne organizacje i stowarzyszenia samorządowe.
( jp)



Miasta coraz częściej muszą radzić sobie z tak ekstremalnymi zjawiskami, jak fale upa-
łów, powodzie, susze czy osuwiska. Kluczowe staje się pytanie, w jaki sposób wspierać 
nowe ścieżki rozwoju miast przy zapewnieniu życia mieszkańcom i kreowaniu miejsc 
pracy, a jednocześnie przy dziejących się na naszych oczach zmianach klimatu. 

Zielona odbudowa miast

Nad tymi zagadnieniami zastanawiali się paneliści podczas jednej z sesji Kongresu Local Trends „Zazielenianie odbudowy 
w miastach”. Jej gospodarzem był Związek Miast Polskich. 

Tak szybki rozrost tkanki miejskiej, jaki obecnie obserwujemy oraz tak szybkie tempo zmian klimatycznych wymagają 
przemyślanych i odpowiedzialnych planów zagospodarowania przestrzennego i środowiskowego. – Nie ulega wątpliwości, 
że w walce ze zmianami klimatu rola miast i samorządów będzie coraz bardziej widoczna – mówiła podczas sesji Teresa 
Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Przed miastami stoją obecnie dwa zadania: odbudowa i zazielenienie. To, co jest dziś wyzwaniem w inwestycjach 
samorządowych i wszelkich publicznych, to jak sprawić, by były to inwestycje „zielone”. Jest to konieczne – z racji regulacji 
i wymagań polityki europejskiej, ale przede wszystkim jest to oczekiwanie mieszkańców miast.

- Wiele instrumentów finansowych dostępnych dla miast będzie w najbliższych latach znaczonych na zielono. Inwestycje 
nimi finansowane nie będę mogły nie wykazywać co najmniej neutralnego wpływu na klimat. Podobne zapisy premiujące 
dla takich inwestycji funkcjonują także w polskim prawie zamówień publicznych – przypomniała podczas sesji posłanka 
Jadwiga Emilewicz. 

- Nasze doświadczenia, poparte wynikami badań pokazują, że europejskie miasta dostrzegają zarówno szanse, jak i 
zagrożenia związane z transformacja energetyczną i zieloną transformacją. Europejskie miejskie plany inwestycyjne obe-
jmują wydatki ekologiczne jako ważne części budżetu, szczególnie w zakresie infrastruktury i cyfryzacji – mówiła Trerasa 
Czerwińska.

Jednak, jak podkreśliła, realizacja ambitnych zamierzeń wymaga dostępu do wieloletniego, preferencyjnego finansowania 
oraz zaplecza ekspercko-doradczego. Bez tych dwóch elementów finansowanie polityki klimatycznej, zwłaszcza w czasach 
kryzysowych, będzie trudne. 

Z perspektywy Europejskiego Banku Inwestycyjnego doskonale widać skalę potrzebnych inwestycji. Łączne wsparcie ze 
strony Grupy EBI tylko w ubiegłym roku przekroczyło 5 mld euro, z czego aż 40% było przeznaczone na projekty w obszarze 
klimatu i środowiska. Wiceprezes Czerwińska zwracała uwagę, że przy finansowaniu projektów wielkoskalowych, takich 
jak modernizacja transportu miejskiego, rozwój energii wiatrowej i słonecznej czy renowacja i budowa infrastruktury en-
ergooszczędnej dobrze sprawdzają się zielone obligacje. Tego typu inwestycje generują niewielkie, jednak stałe dochody. 
Podkreślała także role zaplecza doradczego. Z doświadczenia EBI wynika, że najlepsze efekty inwestycji można osiągnąć 
przy możliwie najwcześniejszym włączeniu ekspertów, na etapie planowania projektu od strony techniczno-finansowej. 
Takie podejście szczególnie sprawdza się przy planowaniu dużych terenów – ekodzielnic. 

- Zielone inwestycje trwają w polskich miastach od lat i to nie jest tak, że miasta nagle muszą zmieniać swoje działania 
inwestycyjne – zwracał uwagę Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP. Działania dotyczące modernizacji oświetlenia, 
ciepłownictwa, termomodernizacji, gospodarki odpadami, mobilności – a więc i transportu, i dróg – te wszystkie działania 
mają związek z efektem klimatycznym i ekologicznym. Miasta podejmują je głównie z powodu ekonomicznego, gdyż te 
inwestycje zwykle prowadzą do oszczędności. Dyrektor Biura ZMP podkreślił, że miasta potrzebują programów, które będą 
realizowane przez koalicje różnych podmiotów. - Bo jeśli mamy przebudować ciepłownictwo – a konieczność natychmia-
stowej przebudowy i modernizacji systemu ciepłowniczego dotyczy dziś ponad 200 miast – to zagadnienie to można pow-
iązać z termicznym przetwarzaniem odpadów. Uczestnikami tej koalicji powinny być także Państwowy Fundusz Rozwoju, 
Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Jednocześnie w 
tej koalicji niebagatelną rolę do odegrania ma rząd, ponieważ dziś do budżetu państwa trafia rocznie kilkanaście miliardów 
opłat za prawa do emisji i przynajmniej część tych środków powinna wracać w postaci dotacji do inwestycji. Mimo, że dwa 
lata temu powstał już projekt ustawy powołującej stosowny fundusz, do dziś taki nie powstał. 
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Uczestnicy: 
- Adrian Furman, Prezes i twórca Grupy AF

- Maciej Hojszyk, B2B Director w INEA
- Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania

- Robert Kasprzak, Wiceprezes Zarządu Bank Ochrony Środowiska S.A.
- Tomasz Kozar, Strateg Technologiczny w Microsoft Polska

Nowoczesne usługi 
publiczne w samorządach 
przyszłości

Prowadzący: 
Jacek Pochłopień, 

redaktor programowy BPS 
RASP

Gospodarz: 
Kongres Regionów
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Uczestnicy: 
- Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

- Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin

Reforma dochodów 
samorządowych

Prowadzący: 
Mikołaj Kunica, 

Redaktor naczelny Business 
Insider Polska

Gospodarz: 
Unia Metropolii Polskich 
im. Pawła Adamowicza

Uczestnicy: 
- Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

- Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu, Sescom S.A.
- Maciej Mierzwiński, CEE Energy Group

- Piotr Pustoszkin, Business Development Manager, Alstom
- Maciej Sytek, Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie

- Michał Tarka, Partner, SMM Legal

Era wodorowa – zielona 
transformacja miast i regionów

Prowadzący: 
Stanisław Szultka, 
Dyrektor, Departament 

Rozwoju Gospodarczego, 
Urząd Marszałkowski

Województwa Pomorskiego

Gospodarz: 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
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Uczestnicy: 
- Katarzyna Dębkowska, Kierownik zespołu foresightu gospodarczego, Polski Instytut

Ekonomiczny
- Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

- Arkadiusz Ptak, Burmistrz Pleszewa
- Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej,

Urząd Miasta Poznania

Peryferyzacja i depopulacja – czy 
w świecie postpandemicznym siłę przy-
ciągania metropolii można ograniczyć?

Prowadzący: 
Renata Kim, 

Kierownik działu 
Społeczeństwo, 

Newsweek

Gospodarz: 
Związek Gmin Wiejskich RP

Uczestnicy: 
Arkadiusz Kowalewski, Prezes Zarządu e-Instytucja.pl

- prof. Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan
- Stanisław Tamm, Sekretarz Miasta Poznania

Podstawowe usługi publiczne, a praca 
zdalna i elastyczne formy zatrudniania 
post-covid w urzędach

Prowadzący: 
Tomasz Fijołek, 

Dyrektor 
Unii Metropolii Polskich 
im. Pawła Adamowicza

Gospodarz: 
Unia Metropolii Polskich 
im. Pawła Adamowicza
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Uczestnicy: 
- dr Rafał Batkowski, Inspektor, firma RB Strategie, Dyrektor ds. bezpieczeństwa publicznego w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju 

Międzynarodowego; były wielkopolski komendant wojewódzki Policji i były członek Zarządu EUROPOLu, 
były Szef Krajowego Biura INTERPOLu

- Daniel Krzywiec, Dyrektor Departamentu Strategii Projektów 
i Ceberbezpieczeństwa SGB Bank S.A.

- Michał Łakomski, Dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, 
Urząd Miejski w Poznaniu

- Sylwester Szczepaniak, ekspert w zakresie nowych technologii, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
- Marek Zagórski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Minister Cyfryzacji RP 2018-2020, były Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa

Jak chronić nasze dane? 
Cyberbezpieczeństwo w gminach

Prowadzący: 
Krzysztof Malesa,

National Security Officer
Microsoft

Gospodarz: 
Microsoft

Uczestnicy: 
 - Emmanuelle Pinault, Director of City Diplomacy at C40

 - Antoni Bielewicz, European Climate Foundation
 - Piotr Bryja, Head of Strategy&PR, Volkswagen Poznań

- Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
 - Mieczysław Olszewski, Country Manager, Redshaw Advisors ltd.

- Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha

Perspektywa osiągania 
klimatycznej neutralności 
w miastach 

Prowadzący: 
Agnieszka Liszka-Dobrowolska, 

Członkini Zarządu Fundacji Climate 
Strategies Poland

Gospodarz: 
Ambasada Brytyjska 

w Warszawie
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Uczestnicy: 
- Grzegorz Onichimowski, Instytut Obywatelski

   - Bartłomiej Pawluk, Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju, Veolia Energia Poznań
   - mec. Michał Tarka, SMM Legal

   - Aneta Więcka, doradca strategiczny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Energetyka obywatelska 
przyszłością samorządów

Prowadzący: 
przedstawiciel 
Jerzy Kurella 

Ekspert ds. energetycznych, 
Instytut Staszica

Gospodarz: 
Instytut Obywatelski 

Uczestnicy: 
- Magdalena Czarzyńska-Jachim, Wiceprezydentka Miasta Sopot

  - Agnieszka Jankowiak-Maik, poznańska nauczycielka, aktywistka edukacyjna
  - Jan Piosik, Prezes Zarządu Fundacji “Projekty Edukacyjne”

  - Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Kształtowanie wspólnoty lokalnej 
i regionalnej przez edukację 
obywatelską 

Prowadzący: 
Edwin Bendyk, 

Prezes Zarządu, Fundacja
Batorego

Gospodarz: 
Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego
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Uczestnicy: 
- dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

- dr hab. Zbigniew Grzymała prof. nadzw. SGH, Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie

- Hieronim Jędrzejewski, Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
- Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego

- prof. Artur Nowak - Far, Katedra Administracji Publicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- Witold Orłowski, główny doradca ekonomicny PwC

- Kamil Rybikowski, Radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
- Adam Stańczyk, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko Pomorskiego

Samorządy aktywnie 
dla lokalnych firm

Prowadzący: 
Olgierd R. Dziekoński 

Pełnomocnik Zarządu Wojewódzwa Kujawsko 
Pomorskiego ds, rozwoju gospodarczego 

Gospodarz: 
Projekt Regiogmina

Uczestnicy: 
- Agnieszka Czajka, General Manager, otomoto (Grupa OLX 

- Małgorzata Durda, dyrektor ds. sprzedaży autobusów w MAN Truck & Bus Polska
- Maciej Panek, Prezes Zarządu, Panek CarSharing

- Adam Wieczorek, Wiceprezydent Miasta Łodzi

Pakiet „Fit for 55” a rozwój zeroemi-
syjnego transportu w samorządach. 
Kierunki rozwoju mobilności
miejskiej. 

Prowadzący: 
Maciej Mazur, 

Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie 
Paliw Alternatywnych

Gospodarz: 
Polskie Stowarzyszenie 
Paliw Alternatywnych
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Uczestnicy: 
- Anna Kornecka, radca prawny, była wiceminister Rozwoju, Pracy 

i Technologii w latach 2020-2021
- Robert Szymala, Kierownik Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 

Urząd Miejski w Wałbrzychu
- Stefan Kawalec, Prezes Zarządu Capital Strategy 

- Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich

Czy już czas na systemowe zmiany 
w planowaniu przestrzennym miast?

Prowadzący: 
Piotr Kazanecki 

szef działu Wiadomości Onetu

Gospodarz: 
Związek Miast Polskich

Uczestnicy: 
- Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

- Marek Kowalski, Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych
- Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych 

i Polityki Ekonomicznej (CALPE)
- Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

- Rafał Ratajczak, ekspert w obszarze smart city, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji

Razem czy osobno – jak skutecznie 
i efektywnie dostarczać usługi 
publiczne?

Prowadzący: 
Jacek Pochłopień, 

Redaktor Programowy RASP 

Gospodarz: 
Polski Związek Pracodawców 

Budownictwa
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Uczestnicy: 
- Wojciech Falkowski, Prezes Zarządu, Ecol-Unicon Sp. z o.o.

- Anna Hładun, ekspertka ds. Obsługi Sektora Publicznego i Instytucji, BNP Paribas Bank Polska
- Piotr Husejko, Skarbnik Miasta Poznania

- Ksymena Rosiek, Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zarządzanie ryzykiem zmian klimatu. 
Jak optymalizować koszty 
funkcjonowania samorządów?

Prowadzący: 
Maciej Lorek 

Dyrektor Wydziału Środowiska, 
Urząd Miejski w Gdańsku

Gospodarz: 
Miasto Gdańsk

Uczestnicy: 
 - Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

 - Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
- Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
- Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu

 - Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta Świdnicy
 - Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi

Debata Liderów - Mapa trendów 
i wyzwań dla samorządów lokalnych

Prowadzący: 
Witold Orłowski 

Główny doradca ekonomiczny, PwC 
 

Gospodarz: 
Local Trends
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 Europejskiego Forum 
Samorządowego

Rekomendacje
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Rekomendacje z obszaru

ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM ZMIAN 
KLIMATYCZNYCH
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Wprowadzenie
Miasta są najbardziej narażone na skutki zmian klimatu. Gwałtowne zjawiska pogodowe, jak np. 
opady nawalne, stają się  dla nich wielkim wyzwaniem, zwłaszcza, że dotychczasowa często 
chaotyczna gospodarka przestrzenna doprowadziła w wielu miastach do nadmiernego uszczel-
nienia przestrzeni, zabudowy terenów zagrożonych powodzią i podtopieniami. Chociaż średnie 
wartości opadów deszczy w Polsce nie zmieniają się znacząco, to ich intensywność jest większa, 
częściej występują deszcze gwałtowne i nawalne. Stąd dotychczasowe podejście do projek-
towania infrastruktury oraz norm dotyczących jej projektowania wymaga modyfikacji. Dotyczy 
to np. szczegółowych danych odnośnie opadów   wykorzystywanych do dokonywania obliczeń 
projektowych. 

Nowoczesne technologie stwarzają możliwości precyzyjnego prognozowania opadów z kilku-
godzinnym wyprzedzeniem, przygotowanie infrastruktury na przyjęcie zwiększonych opadów 
oraz ostrzeżenie mieszkańców, którzy mogą się przygotować na nadchodzące zagrożenie. Jed-
nak takie systemy są zaadaptowane w niewielu miastach w Polsce, choć można zauważyć, że w 
ostatnim czasie nawet mniejsze miasta dostrzegają korzyści z wdrożenia tych zaawansowanych 
technologii. Z pewnością istnieje problem z argumentowaniem konieczności wprowadzania ta-
kich nowych technologii, gdyż prawdopodobieństwo ziszczenia się ryzyka deszczy nawalnych 
jest trudne do oszacowania.

Miasta nie są w stanie samodzielnie udźwignąć całości inwestycji związanych z ich dostosowan-
iem do zmian klimatu. Choć podejmowane są ważne działania, w tym inwestycyjne, to jednak 
skala intensywności zjawisk pogodowych może być zaskakująca i prowadzić do znaczących start 
i uniedogodnień dla mieszkańców. Wizerunek samorządu zawsze znacząco traci w przypadku 
takich zdarzeń jak podtopienia, nawet jeżeli podjęte zostały wszelkie możliwe działania. Miesz-
kańcom trudno jest przyjąć i zaakceptować, że w ciągu krótkiego czasu spadł miesięczny (lub 
większy) opad i wszelkie straty spisują na karb niewydolności samorządów. W związku z tym 
podkreślić należy z jednej strony konieczność dalszych zintegrowanych inwestycji wspieranych 
z zewnętrznych źródeł finansowania, a z drugiej konieczność edukowania społeczeństwa. Trzeba 
podjąć działania, aby wzmocnić współudział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji 
w zakresie adaptacji do zmian klimatu co powinno prowadzić do współodpowiedzialności za 
dobrze funkcjonujące, odporne i wrażliwe na wodę miasto (resilience city & water sensitive city). 
Działania samorządów muszą być oceniane nie tylko na podstawie wskaźników finansowych, 
ale również tych związanych z wykorzystaniem zasobów, w tym wody i energii.

Należy również zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie. Mianowicie, wytyczne dla inwestycji 
odpornych na zmiany klimatu oraz większe zaangażowanie przez instytucje sektora finansowego, 
poprzez uwzględnianie ryzyka ekologicznego w prowadzonej działalności. Kredytodawcy po-
winni w większym stopniu zwracać uwagę na zabezpieczenie inwestycji przed np. negatywnymi 
skutkami gwałtownych zdarzeń atmosferycznych co jest w ich interesie, gdyż zabezpiecza spłatę 
zaciągniętego zobowiązania. Dla ubezpieczycieli z kolei jest ważne, w którym momencie zaczyna 
się ich odpowiedzialność za powstałe szkody. Aby to umożliwić konieczne są zmodyfikowane 
standardy dla inwestycji oraz większe uwzględnianie ryzyka klimatycznego w ocenach oddziały-
wania na środowisko. Jednocześnie pamiętać należy, że osiągnięcie odporności  na skutki zmian 
klimatu musi być prowadzone z uwzględnieniem zasad sprawiedliwości i solidarności społecznej. 
Przeprowadzone w ostatnim czasie analizy pokazują, że ryzyko ekologiczne jest w niewielkim 
stopniu objęte ubezpieczeniami. W skali UE jest to ok. 30%, ale w Polsce to zaledwie 7% . To 
pokazuje, jak wielkie wyzwanie stoi przed sektorem ubezpieczeniowym. Przejmowanie ryzyka 
i jego reasekuracja będzie wymagała sprawnych mechanizmów jego oceny.

Inwestycje w działania adaptacyjne są konieczne, jednak pojawia się pytanie o ich skale i zakres. 
Przeprowadzenie pełnego rachunku ekonomicznego dla inwestycji odpornych na zmiany klimatu 
jest nowym wyzwaniem. Z jednej strony mamy wysoki poziom niepewności, z drugiej presję 



Odporność jest definiowana jako zdolność do szybkiego powracania do właściwego, normalnego funkcjonowania po wystąpieniu zjawiska ekstremalnego, 

a nie – jak jest błędnie rozumiana – jako brak negatywnych skutków tego zjawiska.

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW 

Budując Europę odporną na zmianę klimatu - nowa Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu COM/2021/82 final, b.d., COM/2021/82 final, https://

eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM%3A2021%3A82%3AFIN.
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społeczeństwa na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Gdzie należy postawić próg inwe-
stowania i stwierdzić, że zabezpieczenie na wypadek wyższego poziomu ryzyka jest już nieu-
zasadnione i musimy – jako społeczeństwo – pewien poziom ryzyka zaakceptować? Niepewność, 
długi okres życia większości proklimatycznych inwestycji, a nawet zdolność do samoodtwarzania 
zdolności absorpcyjnych to wyzwania dziś  słabo odzwierciedlane w rachunku efektywności 
inwestycji.

Ważnym elementem systemu adaptacji do zmian klimatu są instrumenty ekonomiczne, w tym 
opłaty. W Polsce dużo dyskusji wywołało wprowadzenie opłaty od utraty retencji oraz system-
atyczne wprowadzanie opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej (na 
skutek wyłączenia wód opadowych i roztopowych z kategorii ścieków, a tym samym wyłącze-
nia z taryf ). Działanie opłat za utraconą retencję jest nieskuteczne, głównie z powodu małej 
grupy podmiotów je płacących, a także takie zaprojektowanie stawek, że ich funkcja bodźcu-
jąca jest ograniczona. Konieczna jest zmiana charakteru tych opłat. Powinny być powszechne, 
a ich główną funkcją powinna być motywacja do podejmowania działań związanych z  właściwym 
zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.  Ich wdrażanie powinno być stopniowe 
z rosnącą w czasie stawką i ulgami, a nawet zniesieniem opłaty w przypadku zagospodarowania 
wód opadowych. Takie rozwiązanie z jednej strony daje czas obywatelom i podmiotom gospo-
darczym na dostosowanie się do nowych wymagań,  a z drugiej wzmacnia funkcję bodźcującą 
tego instrumentu ekonomicznego. Poprawy wymaga jednoznaczne określenie podstawy prawnej 
dla pobierania opłat za odprowadzanie wód do kanalizacji deszczowej.

Rekomendacje

1.  Opracowanie metodyki progów podatności miast na zmiany klimatycznych.

Obecnie metodyka planów adaptacji miast do zmian klimatycznych nie określa progów podat-
ność, przy którym miasto jest niezdolne do poradzenia sobie z negatywnymi skutkami zmian 
klimatu lub wykorzystania szans związanych z tymi zmianami. Podatność jest złożoną funkcją 
rodzaju, natężenia, skali i szybkości zmian, na które narażone jest miasto. Z tego powodu oraz z 
uwagi na wrażliwości i potencjał adaptacyjny miasta, opracowanie progów, dla których miasto 
nie jest w stanie poradzić sobie społecznie, finansowo i organizacyjnie, w celu osiągnięcia bez-
pieczeństwa mieszkańców jest wysoce pożądane.

2. Rozpowszechnienie podręcznika określającego metodykę oceny 
efektywności inwestycji w zarządzaniu ryzykiem zmian klimatu.

Opracowanie metodyki oceny efektywności inwestycji obejmującego wycenę pieniężną wszyst-
kich istotnych efektów inwestycji – bezpośrednich i pośrednich - ekonomicznych, ekologicznych 
oraz społecznych kosztów i korzyści wynikających z realizacji projektu i porównaniu ich z nakł-
adami inwestycyjnymi i kosztami późniejszej eksploatacji. Kompleksowa ocena zwymiarowania 
parametrów obecnie trudnych do określenia (życie i zdrowie ludzkie, korzyści pośrednie, koszty 
środowiskowe) przyczyni się do optymalizacji decyzji działań związanych z adaptacją do zmian 
klimatu. Dla miast najlepszym narzędziem byłoby opracowanie i rozpowszechnienie podręcznika 
analizy kosztów i korzyści w podejmowaniu takich decyzji.

Obszary konieczne przy podejmowaniu inwestycji w zakresie zarządzania ryzykiem:
 
• Dywersyfikacja  ryzyka
• Dywersyfikacja inwestycji
• Dywersyfikacja odpowiedzialności
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Dywersyfikacja ryzyka rozumiana jest jako większe zaangażowanie sektora finansowego (w 
tym bankowego i ubezpieczeniowego) w przejmowanie i reasekurowanie ryzyka klimatycznego. 
Aby jednak mogło do tego dojść  konieczne jest  wprowadzenie wytycznych dotyczących oceny 
inwestycji  odpornych na zmiany klimatu oraz ocen oddziaływania na środowisko w kierunku 
uwzględniania ryzyka klimatycznego.

Dywersyfikacja inwestycji jest rozumiana jako poszerzenie niezbędnych i uzasadnionych eko-
nomicznie inwestycji w szarą infrastrukturę o inwestycje w błękitno-zieloną infrastrukturę 
zwłaszcza w skali mini i micro. Będzie to prowadziło do mniejszego obciążenia szarej infras-
truktury zarówno w czasie wystąpienia zjawisk typowych jak i ekstremalnych. Skala i zakres 
inwestycji musi być oceniany w oparciu o  ryzyko. Należy wyznaczyć poziom akceptowalnego 
społecznie ryzyka i projektować działania inwestycyjne z uwzględnieniem efektywności eko-
nomicznej, skuteczności ekologicznej i akceptowalności społecznej. Nie ma możliwości, aby 
przygotować infrastrukturę na każde warunki ekstremalne i takie działania są nieuzasadnione 
ekonomicznie. Należy kłaść nacisk na działania zmierzające do podniesienia odporności miast 
na  skutki zmian klimatu, odporności rozumianej jako zdolności do szybkiego powracania do 
stanu typowego po wystąpieniu zjawiska ekstremalnego. Pełna znajomość kosztów pośrednich 
i bezpośrednich w podejmowaniu i braku podejmowaniu decyzji w procesie adaptacji do zmian 
klimatycznych przyspieszy proces akceptacji społecznej do wymuszenia zmian. Określenie ko-
sztów i korzyści w rozbiciu na poszczególne sektory gospodarki i społeczeństwa powinno być 
pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu dywersyfikacji współodpowiedzialności finansowej 
w bezpieczeństwie zmieniającego się ryzyka związanego ze zmianami klimatu. 

Dywersyfikację odpowiedzialności należy rozumieć jako podejmowanie działań mających na celu  
zaangażowanie jak największej liczby interesariuszy, mieszkańców, podmiotów gospodarczych, 
sektora pozarządowego i administracji w realizowanie wspólnego celu jakim jest przygotowan-
ie miasta na skutki  zmian klimatu. Konieczna jest współodpowiedzialność wszystkich zaan-
gażowanych stron. Ogromne znaczenie ma budowanie świadomości, że  wszystkie działania, 
również te mikro i indywidualne mają ogromne znaczenie. W związku z tym należy wykorzystać 
narzędzia do budowania zbiorowej (wspólnotowej) odpowiedzialności np. poprzez systemy do 
gromadzenia danych o mikroretencji, publikowania tych informacji i wskazywania, że dzięki 
podejmowanym działaniom zbiorowym chronimy miasto przed  negatywnymi skutkami zmian 
klimatu.

3. Stworzenie systemów wspierających podejmowania decyzji 

Obecny brak dostępu do danych (finansowych, prognoz klimatycznych oraz ich korelacji)  
uniemożliwia pełną ocenę w procesie podejmowania decyzji adaptacyjnych. Rozbudowanie 
procesu agregacji historycznych i nowych danych przyczyni się do tworzenia systemów bezpiec-
zeństwa zagrożeń, a tym samym da możliwość poszukiwania najbardziej efektywnych rozwiązań 
w adaptacji do zmian klimatu. 
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Jak chronić nasze dane? 
Cyberbezpieczeństwo 
w gminach.
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Wprowadzenie
Z punktu widzenia dużych miast kwestie cyberbezpieczeństwa stają się palące o czym świadczy 
stały wzrost ataków i coraz większy poziom ich zaawansowania.  

Duże miasta stoją w nierównej walce o zasoby kadrowe z sektorem prywatnym. Mimo, iż w tych 
miastach usytuowane są ośrodki naukowe i edukacyjne kształcące specjalistów w zakresie 
cyberbezpieczeństewa, to jednocześnie w tych samych miastach siedziby posiadają średnie 
i duże przedsiębiorstwa, które także zainteresowane są pozyskaniem tej klasy specjalistów. 
Jest to sytuacja trudna, gdyż potrzeby z zakresu zapewnienia cyberbezpieczeństwa są bardzo 
duże. Wynika to z dużej liczby wykorzystywanych przez miasta systemów teleinformatycznych 
i aplikacji ale także, ze skali działalności największych miast w Polsce - przykładowo tylko 
w Lublinie istnieje 158 miejskich placówek oświatowych, a w nich 43 tys. uczniów i blisko 6,5 tys. 
nauczycieli. A jest to tylko wycinek większej całości organizacyjnej.  Mimo że budowa systemu 
cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym postępuje, to jednak postęp ten jest wolniejszy niż 
aktualnie występujące potrzeby.  

W tych okolicznościach miasta podejmują samodzielne inicjatywy w celu zwiększenia cyber-
bezpieczeństwa własnych instytucji nie rezygnując jednocześnie ze współpracy z administracją 
rządową. Miasta poszukują formuł współpracy ww. zakresie w mniej lub bardziej zinstytucjon-
alizowany sposób. Wymiana doświadczeń, w szczególności z zakresu aspektów technicznych 
i organizacyjnych miejskich systemów cyberbezpieczeństwa jest bardzo ważnym elementem 
wzmacniania ochrony cyberprzestrzeni.  

Rekomendacje
1. Odpowiednie współdziałanie samorządów i administracji centralnej w budowie narzędzi cy-
frowych, wykorzystywanych do obsługi procesów realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego jest kluczowe dla cyberbezpieczeństwa samorządów. Im więcej rozwiązań twor-
zonych z myślą o wspólnym użytkowaniu, zabezpieczonych i utrzymywanych centralnie a jed-
nocześnie nie ingerujących w kompetencje samorządów, tym większa szansa na poprawę bez-
pieczeństwa i komfortu obsługi obywateli oraz pracy urzędników. Przykładem takiej inicjatywy 
może być stworzony na wzór gov.pl portal samorząd.gov.pl oferujący zunifikowany, bezpłatny 
mechanizm tworzenia witryn poszczególnych JST. W przypadku współpracy na linii administracja 
samorządowa - administracja rządowa potrzebna jest zintensyfikowana wymiana informacji w 
zakresie potrzeb, np. w ramach Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu. Taka wymiana pomoże na bieżąco ustalać kierunki działań (strategicznych jak i 
taktycznych) w zakresie wspólnego reagowania na pojawiające się zagrożenia.  Należy również 
zapewnić środki centralne na wsparcie działań samorządu w obszarze bezpieczeństwa w sferze 
cyfrowej.

2. Cyberbezpieczeństwo w administracji z uwagi na wysokie koszty systemów i profesjonalne 
kadry potrzebne do wdrożenia i utrzymania ma wyłącznie szanse powodzenia, jeżeli jest cen-
tralizowane w średniej skali (np. miasta, powiatu, grupy agend itp.). Wspólne podejście do bez-
pieczeństwa powinno przejawiać się także podejmowaniem wspólnych inicjatyw przez grupy JST 
(najlepiej pod “kierownictwem” większych ośrodków). Z całą pewnością jedną z takich inicjatyw 
powinny być SOC wspólne dla grupy samorządów. Dla przykładu, w urzędzie miasta Poznania 
struktury odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo osadzone są w jednym wydziale razem z 
osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych. Takie połączenie jest logiczne i 
wzajemnie się uzupełniające. 
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3. Bezsprzecznie należy namawiać samorządy do wykorzystywania rozwiązań oferowanych przez 
dostawców w chmurze. W pierwszej kolejności w ramach rządowej platformy Zabezpieczania 
Usług Chmurowych (ZUCH). Poza podniesieniem poziomu bezpieczeństwa usługi chmurowe to 
także lepsze dopasowanie narzędzi do potrzeb poszczególnych JST.

4. Kluczowym elementem jest podnoszenie kompetencji. Zarówno w  zakresie cyber higieny 
użytkowników jak i dbanie o rozwój umiejętności specjalistów zajmujących się tworzeniem, 
utrzymywaniem i bezpieczeństwem systemów dla JST. Istotne jest także podejmowanie działań 
promujących rozwiązania cyfrowe wśród użytkowników, tj. mieszkańców. Pozwoli to na szybsze 
przeniesienie szeregu procesów do sieci (i tym samym na uzyskanie oszczędności w ich real-
izacji) oraz uzyskanie akceptacji dla wydatków na ten cel. Rządowe ośrodki odpowiedzialne za 
ochronę cyberprzestrzeni powinny organizować dedykowane szkolenia skierowane do admin-
istratorów lokalnych systemów teleinformatycznych. Osoby te powinny być wspierane stałym 
programem szkoleń, pozwalającym im utrzymać aktualną wiedzę o najbardziej aktualnych za-
grożeniach, podatnościach i technikach obrony.

5. Standaryzować rozwiązania w miastach, w duchu konwergencji, w celu zapewnienia możliwie 
najlepszych i bezpiecznych e-usług dla mieszkańców oraz cyberbezpieczeństwa procesów w 
urzędach miast/gmin. Dobrą zapowiedzią jest tworzenie SOC dla samorządów, ale także inne 
dobre praktyki wymagają implementacji. Czas transformacji cyfrowej miast, rozwijanie idei Smart 
City zawsze musi wiązać się z troską o Safe City. Tylko spójne podejście, wymiana informacji 
pomiędzy zarządami miast, inwestycje w sprawdzone technologie mogą optymalizować koszty 
czy ograniczyć błędy wdrożeniowe. 

6. Niezwykle ważne w kontekście cyberbezpieczeństwa jest audytowanie sfery bezpieczeńst-
wa (w zakresie bezpieczeństwa fizycznego: kontrola dostępu, systemy sygnalizacji napadu i 
włamania, CCTV, zabezpieczenia mechaniczne i budowlane, nadzór nad procesami kontaktu z 
klientem, systemy sygnalizacji pożarowej, procedury, poziom przygotowania pracowników etc.) 
w urzędach, w tym w zakresie cyberbezpieczeństwa, które wiąże się także z fizycznymi elemen-
tami ochrony obiektu. Kluczowe jest wdrażanie rekomendacji poaudytowych. Takie podejście 
pozwala minimalizować zagrożenie i daje kierownikowi jednostki obiektu obraz przygotowania 
urzędu na sytuacje kryzysowe.

7. Należy poszukiwać odważnych, nowoczesnych i efektywnych rozwiązań dla miast m.in. wśród 
krajowych dostawców, start-upów i ośrodków badawczych, np. znana idea inkubatorów przed-
siębiorczości powinna posłużyć tworzeniu warunków (konkursy, wsparcie organizacyjne, badaw-
cze na poziomie miast) do budowania rozwiązań służących poprawie cyberodporności. Wsparcie 
w takim zakresie oferowane m.in. młodym, miejscowym twórcom technologicznym/kompute-
rowym może mieć wielki potencjał i owocować poprawą jakości usług dla mieszkańców.

8. Cyberprzestępstwa. Część przestępstw ma związek ze sferą cyfrową - przestępcy zostawiają 
ślady cyfrowe. Szkolenie zawodowe i powszechne doskonalenie policjantów w tym zakresie staje 
się wymogiem, tak aby w każdej komendzie powiatowej byli specjaliści także od cyberprzestęp-
czości i aby pokrzywdzeni mieli realną szansę na uzyskanie wsparcia tj. wyjaśnienia sprawy, 
ustalenia sprawców, odzyskania ukradzionych środków lub minimalizacji strat powstałych w 
wyniku wrogich działań w sieci. 

9. Mieszkańcy w sieci. We współpracy z ekspertami, np. z Microsoft, budować rozwiązania, 
które miasto może wprost oferować mieszkańcom w celu poprawy ich bezpieczeństwa w sieci. 
Dobrym przykładem takiej darmowej, oferty jest aplikacja przygotowana dla nowojorczyków - 
NYC Secure: https://secure.nyc/ 
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Wprowadzenie
Ostatni raport IPCC jest alarmujący i nie pozostawia złudzeń co do skutków wynikających 
ze zmian klimatu oraz konieczności podjęcia natychmiastowych, zdecydowanych działań w 
celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednak najnowsze dane ONZ dotyczące łącznych 
zobowiązań krajowych w zakresie redukcji emisji pokazują, że można oczekiwać wzrostu, a nie 
spadku globalnych emisji o 16% do 2030 roku. Istnieje pilna potrzeba radykalnego przyspiesze-
nia ambicji w zakresie redukcji emisji. Miasta mają ogromną i szczególną rolę do odegrania jako 
liderzy zmian.  

Od lat indywidualnie i zbiorowo angażują się w walkę ze zmianami klimatu i ograniczanie emisji, 
a teraz mają okazję publicznie zobowiązać się do neutralności węglowej do 2050 i do zmnie-
jszenia o połowę swoich emisji do 2030 w ramach kampanii “Cities Race to Zero”. Już ponad 800 
miast z całego świata dołączyło do tej kampanii, w tym 8 miast z Polski.

Udział w “Wyścigu Miast do zera” to możliwość zademonstrowania, że miasto podejmuje 
te ważne działania, że odpowiada na wezwanie historii i pokazuje, że jest liderem w tym global-
nym ruchu. Uczestnictwo w kampanii daje również dostęp do wielu zasobów i sieci najbardziej 
znaczących organizacji zajmujących się sprawami rozwoju miast i zmianami klimatycznymi, 
takich jak C40, ICLEI oraz pozwala kreować swój wizerunek w światowych mediach, co miało 
miejsce np. podczas COP26 w Glasgow.

Rekomendacje
1. Miasta mogą i powinny wyznaczać kierunki w polityce klimatycznej i pełnić rolę liderów, 
a uczestnictwo w globalnej inicjatywie Race to Zero z jednej strony akcentuje łączność z innymi 
miastami na świecie we wspólnej walce z czasem, a z drugiej uwiarygadnia działania miasta 
i daje jasny sygnał mieszkańcom i biznesowi, że nie jest to żadna przejściowa inicjatywa, ale 
właściwy i konieczny kierunek rozwoju. Wałbrzych, który właśnie przystąpił do inicjatywy Race 
to Zero, widzi ją nie jako wyścig pomiędzy miastami, ale raczej wyścig z czasem i podkreśla, 
że mieszkańcy potrzebują, aby ktoś głośno powiedział o celu. Tego rodzaju leadershipu potr-
zeba pośród burmistrzów, wójtów, prezydentów, liderów lokalnych organizacji, oraz sektora 
pozarządowego. Podkreśla też znaczenie współpracy między miastami i wymiany wiedzy na 
ścieżce do obniżenia emisji.

2. Wyzwaniem jest zmiana modelu zarządzania i funkcjonowania miasta. Wiadomo, które sekto-
ry sprzyjają zwiększeniu bądź redukcji gazów cieplarnianych i innego rodzaju zanieczyszczeń. 
W mieście to zawsze będzie transport i zaopatrzenie w ciepło, gospodarka odpadami, pobór 
ciepła czy budynki. Wszystkie problemy związane z emisjami z poszczególnych sektorów muszą 
być rozwiązane w sposób, który wymaga zaangażowania bardzo wielu różnych interesariuszy 
i uwzględnienia wielu różnych potrzeb. W tej chwili miasta, które są na drodze do redukcji emisji 
powinny działać jako pewnego rodzaju broker i platforma do dyskusji z różnego rodzaju intere-
sariuszami, takimi jak: włodarze miast, biznes, organizacje pozarządowe, globalne i europejskie 
organizacje filantropijne – niedoceniane i mało wykorzystywane w Polsce – jak European Climate 
Foundation, czy C40 – które starają się mobilizować różne zasoby by pomagać miastom. 



Local Trends

Local Trends www.localtrends.plLocal Trends www.localtrends.pl

3. Współpraca z biznesem. Za emisje miejskie odpowiadają nie tylko samorządy, ale też firmy, 
dlatego tak ważna jest współpraca. Współpraca na linii VW-Veolia-samorząd w zakresie ciepła 
odpadowego w Poznaniu  to przykład, który może zainspirować do szukania nowego rodzaju 
rozwiązań. Patrzenie na biznes w kontekście poszukania tego, co dla biznesu jest, być może 
odpadem, a jest sensu stricte energią, to taki element, który da się z pewnością wykorzystać w 
tkance miejskiej. Ważny jest dialog z fabrykami w miastach. Władze miasta są tym partnerem, 
który może taką współpracę z firmami moderować, a wręcz formułować pewne oczekiwania 
( np. co do monitorowania i redukcji emisji).

4. Ważna jest strategia, oparta o wiarygodne dane, fakty i rzetelną informacja oraz priorytetyzac-
ja, a więc również odpowiedni dobór obszarów, w których warto te interwencje podejmować, 
w których warto skupić wysiłki redukcyjne, ale też  obszarów, w których działania można nieco 
przesunąć w czasie. Miasto nie jest w stanie zająć się nimi wszystkimi jednocześnie.

5. Potrzebna jest mapa drogowa zmian na poziomie krajowym, których należy dokonać by 
sprostać wyzwaniom klimatycznym. Bez takiej mapy wiele rzeczy jest odsuniętych w czasie, 
a samorządy muszą przecież działać teraz, bo to w mieście są problemy z powietrzem, ze smogi-
em, oczyszczalnią ścieków czy transportem. Obecnie miasta muszą się z nimi mierzyć nie mając 
tej ogólnopolskiej mapy drogowej. To jest zaproszenie do stworzenia mapy drogowej, również 
na poziomie lokalnym. Przedstawienie przez włodarzy miast mapy drogowej, pozwoli zaintere-
sować firmy kwestiami klimatycznymi, i potencjalnie włączyć do dziania, gdy zobaczą, że myślą 
o podobnych inicjatywach. Połączenie biznesu i samorządu jest niezwykle ważne. 

6. Finanse są wyzwaniem. Jeśli miasta mają przeprowadzić zmiany i zielone inwestycje, 
potrzebne są pieniądze. Wyzwaniem są nie tylko środki na inwestycje, ale też na utrzymanie 
tych inwestycji. Podczas debaty padł pomysł, aby środki z aukcji polskich praw do emisji, które 
rząd sprzedaje, mogły być dzielone na samorządy z przeznaczeniem na cele redukcji emisji 
i dochodzenia do neutralności węglowej. 

7. Pytanie o ślad węglowy. Dla samorządów bardzo ważna byłaby możliwość  zadawania pytań 
firmom o ich ślad węglowy oraz ich inwestycje ekologiczne. Takie uprawnienie pozwalołoby nam 
zmierzyć się z rzeczywistością i podjąć działania. Teraz można takie pytanie zadać, ale odpow-
iedź może nie nadejść.  Samorządy powinny mieć prawo, aby takie pytanie zadać z oczekiwaniem 
odpowiedzi i mieć narzędzie wpływu na strategie redukcyjne.
Czas na działanie jest teraz ,  potrzebujemy każdego miasta w Europie i  na świecie , 
a w szczególności w Polsce, aby przyłączyć się do wyścigu o czystą, zieloną przyszłość.
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dla lokalnych firm
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Wprowadzenie
W  tradycyjnym ujęciu  samorząd lokalny ma zapewniać dostęp do usług publicznych. Na 
obecnym poziomie rozwoju mieszkańcy gmin oczekują również zapewnienia warunków dla 
swojego osobistego  rozwoju, czyli nie tylko lepszych po dostępnej cenie usług, ale również lep-
szej pracy, czy możliwości działalności gospodarczej. Takie  potrzeby rozwoju umożliwiają firmy 
działające na terenie gminy, uczestnicząc w tworzeniu lokalnego ekosystemu gospodarczego. 
Lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa są istotną wartością krajowej i regionalnej gospodarki. 
Generują prawie połowę PKB  i tworzą miejsca pracy dla prawie 70% zatrudnionych, ale mają o 
ok. 8 punktów procentowych mniejszy udział w krajowym PKB, w porównaniu ze średnią UE przy 
podobnym zatrudnieniu. Są też mniej produktywne i mniej inwestują niż ich odpowiednicy w UE. 
Poziom innowacyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw jest znacznie poniżej średniej 
UE. Wskazuje to na fundamentalną potrzebę zmiany działań wobec takich przedsiębiorstw, po-
przez zidentyfikowanie i zastosowanie nowych impulsów dla ich rozwoju, zarówno na poziomie 
rządu, jak i w praktyce i możliwościach  funkcjonowania samorządów. 

Przy zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej firmy oczekują stabilności i możliwości 
współdziałania w otaczającym je środowisku, klimatu zaufania z lokaln ymi samorządami.  Wspól-
nota gminna  jako społeczność to jej mieszkańcy , a więc też  pracownicy i przedsiębiorcy oraz 
ich firmy. Mają ważny  wpływ na poziom lokalnego dochodu, ale  też na zapewnianie godnej 
pracy. Gmina systemowo dysponuje instrumentarium prawnym w zakresie gospodarki nierucho-
mościami, planowania przestrzennego czy rozwoju lokalnej infrastruktury, które są kluczowe dla 
prowadzenia aktywnej polityki na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Gmina to również swoisty 
lokalny etos działania  realizowany przez jej władze i instytucje administracji tworzące klimat 
dla przyjaznej współpracy i budowy zaufania. 

Rekomendacje
Lokalna aktywność gminy powinna być subsydiarnie wsparta przez działania samorządu wojew-
ództwa w zakresie transferu środków finansowych czy współpracy z regionalnymi instytucjami 
w formule wielopoziomowego zarządzania. Wówczas instrumenty wsparcia lokalnego budują  
przewidywalny  i przyjazny klimat dla działania firm oraz wzajemne zaufanie. Osiągamy przez 
to  stabilność  społeczną, ale  także gotowość  ponoszenia przez firmy ryzyka innowacji, a więc  
możliwości ich konkurencyjnego rozwoju.

 Proponowana  praktyka współdziałania samorządów to zwiększenie i dostosowanie środków 
zarówno publicznych jak i prywatnych poprzez lokalne i regionalne instytucje finansowe dla fi-
nansowania rozwoju firm, klimat dla budowania trwałych powiązań przeciwdziałających ich rozd-
robnieniu oraz wsparcie o charakterze mentoringu dla pokonania luki niedostatecznej wiedzy i 
umiejętności do prowadzenia biznesu poprzez system doradztwa i zapewnienia informacji. To 
także dostęp do zasobów infrastrukturalnych oparty na przewidywalnym systemie  planowania 
przestrzennego,  rozwoju infrastruktury i gospodarki  gmin oraz regionu.

Wspólnoty samorządowe budując swoisty ekosystem dla nowoczesnego rozwoju gospodarczego 
sprzyjającego rozwojowi firm i dobrobytowi mieszkańców, tworzą w ten sposób silną,  odporną 
i spójną lokalną wspólnotę - gminę współdziałającą w formule sieci z  funkcjonującymi na jej 
terenie firmami. Rekomendacje wypracowane podczas debaty i w projekcie Regiogmina wska-
zują na formy współpracy pomiędzy samorządami, a lokalną przedsiębiorczością przy współd-
ziałaniu samorządu województwa. Można je pogrupować w trzech obszarach: praktyk działania,  
rozwiązań instytucjonalnych oraz nowych regulacji prawnych. 
Szczegółowe rekomendacje:
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A. Upowszechnianie praktyk działania w ramach istniejących możliwości  prawnych: 
1. organizowanie na poziomie Gminy stanowiska do spraw lokalnego rozwoju gospodarczego

2. organizowanie na poziomie województwa departamentu do spraw programowania i monitorowania 
rozwoju gospodarczego województwa oraz koordynacji instytucji działających w województwie  na rzecz 
rozwoju gospodarczego takich  jak spółki  i regionalne agencje rozwoju

3. przygotowywanie przez gminy przy współpracy z lokalnymi środowiskami gospodarczymi  Planów 
Rozwoju Gospodarczego Gminy uwzględniającego rozwój lokalnych przedsiębiorstw

4. przygotowywanie na poziomie województwa planów rozwoju gospodarczego województwa skoordy-
nowanych i zharmonizowanych z regionalnymi programami operacyjnymi 

5. opracowywanie na poziomie Gminy planów rozwojowych min.  studia uwarunkowań i plany miejscowe, 
założenia i plany zaopatrzenia w energię, plany rozwoju sieci drogowej, plany rozwoju sieci wodno-kanal-
izacyjnych we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami ich przedstawicielstwami wraz z konsultowaniem 
tych rozwiązań 

6. konsultowanie z przedstawicielami przedsiębiorców propozycji projektów budżetów lokalnych tak aby 
mogły być uwzględnione w finalnym projekcie budżetu

B. Rozwiązania instytucjonalne w ramach istniejących regulacji prawnych:
1. tworzenie lokalnych organizacji gospodarczych dla instytucjonalizacji współpracy pomiędzy przed-
siębiorstwami, a lokalnym samorządem

2. tworzenie regionalnych obserwatoriów gospodarczych wypracowujących informacje o stanie i potr-
zebach gospodarki regionu dla przedsiębiorców, organizacji oraz samorządów  wraz z uruchomieniem 
internetowych paneli badawczych dla identyfikacji potrzeb przedsiębiorstw MŚP

3. zorganizowanie systemu doradztwa gospodarczego uwzględniającego możliwość współpracy lokalnych 
organizacji gospodarczych wraz z agencjami rozwoju gospodarczego i IOB

4. wprowadzenie modelu planowania i zarządzania przez samorząd wraz z instytucjami na rzecz rozwoju 
gospodarczego w województwie  w systemie wielopoziomowego zarządzania regionem

C. Nowe regulacje prawne: 
1. uznanie jako celu publicznego budowy  inkubatorów i hal targowych przez samorządy w ustawie o gos-
podarce nieruchomościami. Za taki cel powinny być też uznane  inwestycje realizowane przez podmioty 
prywatne o ile inwestycja taka będzie wskazana przez uchwałę rady gminy

2. możliwość udziału gmin i innych JST  w spółkach komandytowo akcyjnych jako komandytariusz 

3. możliwości  stosowania  w formie przepisów prawa miejscowego przez samorządy województw 
wyłączeń  grupowych dla  poszczególnych branż, bez ich  notyfikowania jako  pomocy publicznej 

4. wpisanie do zadań Gminy możliwości wsparcia dla lokalnego rynku pracy czyli lokalnych firm

5. uproszczenie  sporządzania planów miejscowych dla mikro stref aktywności gospodarczej wraz 
z prowadzeniem równolegle procedury komasacji i parcelacji terenu 

6. wyodrębnieniu wojewódzkiej części Funduszu Pracy dla wsparcia MŚP w regionie 

7. zmiana ustawy o dochodach JST dla wyodrębnienia samorządowej części  podatków wraz z możliwością 
ulgi dla przedsiębiorstw w PIT i CIT w częściach samorządowych tych podatków.



Finał rankingów
Ranking N15 realizowany jest przez redakcję tygodnia Newsweek. To plebiscyt, 
w którym głosy na siebie oddają sami włodarze miast. Liderem edycji 2021 został 
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. 

N15 tygodnika Newsweek i Miasta Przyjazne 
dla Biznesu magazynu Forbes.

W trakcie gali podczas Europejskiego Forum Samorządowego wręczone zostały 
także nagrody magazynu Forbes. Miasta Przyjazne dla Biznesu to takie, w których 
przedsiębiorcy najchętniej prowadzą i zakładają firmy, ale także takie gdzie jest na-
jmniej wykreśleń i upadłości.

Miasta i gminy są podzielone na 4  kategorie według liczby mieszkańców: powyżej 
300 tys., od 150 tys. do 299 tys., od 50 tys. do 149 tys. i poniżej 50 tysięcy.
Liderem tegorocznego rankingu zostały odpowiednio: Kraków, Rzeszów, Zielona 
Góra i Nadarzyn. 
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W mediach

Małe miasta i gminy walczą o przetrwanie

Miasto i przemysł: jak budować dobre sąsiedztwo

Depopulacja i peryferyzacja dotyka całej Polski, zagrożone miejsca można znaleźć w każdym regionie.

Wyzwania związane z klimatem i ochroną środowiska można przekuć na korzyści dla lokalnej społeczności
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Wciągnijmy młodych do budowania Polski

Jak polskie miasta chcą uratować klimat

Oto najlepsi prezydenci miast

Organizacja i wsparcie wszelkich inicjatyw obywatelskich oraz dotarcie do młodego pokolenia – to, według 
ludzi nauki, społeczników oraz polityczek i polityków opozycji, klucz do odwrócenia biegu spraw w Polsce

W dążeniu do neutralności klimatycznej bardzo wiele zależy od miast – działań samorządów, firm i miesz-
kańców. Może nawet więcej niż od decyzji na szczeblu rządowym. To główna myśl i zarazem podsumowanie 
jednej z kluczowych dyskusji Europejskiego Forum Samorządowego

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, po raz 12. wręczamy nagrody w naszym rankingu naj-
lepszych prezydentów miast N15. Dyplomy i statuetkę 15 najlepszych prezydentów polskich miast odbierze 
na odbywającym się w Poznaniu Europejskim Kongresie Samorządowym Local Trends.
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Cyfryzacja usług publicznych: od petenta do e-klienta
Oczekiwania wielu Polaków – w tym głównie młodego pokolenia – w kwestii nabywania produktów 
 i usług są proste: ma być szybko, wygodnie oraz bezpiecznie. Usługi publiczne nie mogą być wyjątkiem 
– i coraz częściej nim nie są.

Sprawdź

Zielone światło dla elektromobilności
Jest szansa na przyspieszenie budowy punktów ładowania aut elektrycznych w Polsce. 
To kluczowe dla rozwoju elektromobilności m.in. w miastach.

Sprawdź

Walka o klimat rozegra się w miastach
Jest szansa na przyspieszenie budowy punktów ładowania aut elektrycznych w Polsce. 
To kluczowe dla rozwoju elektromobilności m.in. w miastach.

Sprawdź

Nowoczesne usługi w polskich samorządach
Obraz w Polsce, jeśli idzie o wdrażanie nowoczesnych rozwiązań przez samorządy 
jest zróżnicowany.

Sprawdź

Droga Volkswagena do neutralności klimatycznej
Volkswagen zamierza osiągnąć pełną neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Sprawdź

Chrobak: Płatności bezgotówkowe zostaną 
z nami po pandemii
Pandemia trwale wpłynęła na rozwój płatności bezgotówkowych. Przyczynił się do tego rozwój płatności 
online oraz chęć zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem, związanego z przekazywaniem gotówki – 
mówi Łukasz Chrobak z Fundacji Polska Bezgotówkowa

Sprawdź

MTP otwierają się na mieszkańców Poznania
Międzynarodowe Targi Poznańskie otwierają swoje tereny dla mieszkańców Wielkopolski, wpisując się 
w ten sposób w ważny trend, dotyczący miast i przestrzeni miejskiej – mówi Elżbieta Roeske, wiceprezes 
Grupy MTP. Towarzyszą temu znaczące inwestycje.

https://www.newsweek.pl/biznes/male-miasta-i-gminy-walcza-o-przetrwanie/883knnq
https://www.forbes.pl/biznes/local-trends-mtp-otwieraja-sie-na-mieszkancow-poznania/y4fnnfw
https://www.forbes.pl/life/motoryzacja/do-2050-roku-volkswagen-chce-osiagnac-neutralnosc-klimatyczna/0c1fern
https://www.forbes.pl/przywodztwo/chrobak-platnosci-bezgotowkowe-zostana-z-nami-po-pandemii/q0e6hyr
https://www.forbes.pl/samorzady/samorzady-wprowadzaja-nowoczesne-rozwiazania-to-proces-zroznicowany/pms1qn9
https://www.forbes.pl/biznes/walka-o-klimat-rozegra-sie-w-miastach/39zczlr
https://www.forbes.pl/biznes/zielone-swiatlo-dla-elektromobilnosci/v0lvw3f
https://www.forbes.pl/biznes/cyfryzacja-uslug-publicznych-od-petenta-do-e-klienta/j36j3eh
https://www.newsweek.pl/polska/znamy-nazwisko-najlepszego-prezydenta-miasta-final-plebiscytu-n15/8zg0z0q
https://www.newsweek.pl/biznes/jak-polskie-miasta-chca-uratowac-klimat/1tft894
https://www.newsweek.pl/biznes/wciagnijmy-mlodych-do-budowania-polski/lvw6qr2
https://www.newsweek.pl/biznes/miasto-i-przemysl-jak-budowac-dobre-sasiedztwo/7f2mmwe
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Polskie samorządy w obliczu zmian

Prezes UZP: zamawiający 
i wykonawcy zdali egzamin podczas pandemii

Prof. Witold Orłowski: NBP przyczynił się 
do problemów z inflacją

Nowoczesne usługi publiczne: klucz leży 
poza technologiami

Zielone inwestycje miast: instytucje finansowe 
łączą sił

Polskie regiony stawiają na wodór

W jaki sposób na miasta, gminy i regiony wpłynęła pandemia a co przyniesie Polski Ład? Na te pytania 
odpowiada Maciej Grabowski, prezes Centrum Myśli Strategicznych, współorganizatora Europejskiego 
Forum Samorządowego. Opisuje on również, jak duże znaczenie będzie miała dla lokalnych władz i społec-
zności zielona transformacja oraz planowane regulacje, które jej dotyczą

Wartość rynku zamówień publicznych praktycznie się nie zmieniła – podkreśla Hubert Nowak, prezes 
Urzędu Zamówień Publicznych i przypomina, że od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowe Prawo zamówień 
publicznych. Elektronizacja zamówień wpisała się w oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa, związane z 
ryzykiem zakażenia koronawirusem. Prezes UZP ma nadzieję, że rozwiązania sprzyjające elastyczności 
wpłyną na konkurencyjność rynku

Bank centralny musi znaleźć sposób przekonania nas wszystkich, że wie, iż jego głównym zadaniem jest 
niedopuszczenie do wyższej inflacji i jest gotów zastosować wszelkie narzędzia, które są do tego potrzebne, 
nawet bolesne. Najgorsza rzecz jaka się może zdarzyć, to ukształtowanie się spirali inflacyjnej – ostrzega 
ekonomista, prof. Witold Orłowski

Jeśli nowoczesne usługi w waszym mieście czy gminie kojarzą się wam z technologiami, warto się zasta-
nowić. Może powinny się wam zacząć kojarzyć… z wami samymi.

Preferencyjne finansowanie zielonej transformacji mogą otrzymać duże, średnie 
i małe miejscowości w Polsce

Do niedawna brzmiało to jak science fiction, dziś prace nad szerokim wykorzystaniem wodoru jako źródła 
energii w Polsce nabierają tempa. Przyczyniają się do tego samorządy terytorialne.
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“Podwyższone ceny energii utrzymają się 
w dłuższej perspektywie”. PFR mówi o 10 latach

Elektromobilność w miastach. “ 
Polska jest w europejskiej czołówce”

Wiceminister finansów przyznaje, że przegląd podatków 
jest “zasadny”. Podał przykład “symbolicznej stawki”

Anna Kornecka: reforma urbanistyczna 
nie jest już naszym widzimisię

Prezes PFR ogłosił nowy program dla miast

Jacek Jaśkowiak: najbardziej irytują mnie pseudoreformy

Podwyższone ceny energii elektrycznej mogą utrzymać się przez kolejną dekadę – ocenił wiceprezes PFR 
Bartłomiej Pawlak. Takie założenie przyjął w swojej strategii zaangażowania w proces transformacji ener-
getycznej Polski Fundusz Rozwoju, który ogłosił nowy program wsparcia dla inwestycji w OZW.

Jak wyjaśniała, to efekt decyzji podjętych kilka lat temu przez samorządy, które postanowiły zadbać o 
poprawę jakości powietrza, a tym samym o poprawę jakości życia swoich mieszkańców. Równocześnie na 
popularyzację trendu wpłynął postęp technologiczny sprawiający, że autobusy spalinowe wkrótce będą 
mogły zostać całkowicie zastąpione elektrykami, dzięki rosnącemu zasięgowi pojazdów. 

Ministerstwo Finansów nie rozważa wprowadzenia podatku katastralnego – podkreślił w rozmowie z BI Pol-
ska wiceminister finansów Sebastian Skuza. Równocześnie przyznał, że przegląd podatków i ich efektywn-
ości w jego ocenie jest “jak najbardziej zasadny”. Wskazał przy tym na symboliczne wpływy 
z tytułu podatku leśnego.

Europejskie Forum Samorządowe, które rozpoczęło się 11 października w Poznaniu, otworzył Paweł Borys, 
prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Ogłosił on nowy program skierowany do samorządów.

https://wiadomosci.onet.pl/poznan/jacek-jaskowiak-najbardziej-irytuja-mnie-pseudoreformy/n6ylhef
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/prezes-pfr-oglosil-nowy-program-dla-miast/e9e0rsh
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/anna-kornecka-reforma-urbanistyczna-nie-jest-juz-naszym-widzimisie/8htvy89
https://businessinsider.com.pl/technologie/elektromobilnosc-w-miastach-polska-jest-w-europejskiej-czolowce/6p06kx3
https://businessinsider.com.pl/technologie/elektromobilnosc-w-miastach-polska-jest-w-europejskiej-czolowce/6p06kx3
https://businessinsider.com.pl/technologie/ceny-energii-moga-byc-wyzsze-nawet-przez-kolejna-dekade/nvv757y
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/polskie-regiony-stawiaja-na-wodor/g4myyp9
https://businessinsider.com.pl/firmy/zielone-inwestycje-miast-instytucje-finansowe-lacza-sil/2w8q0qc
https://businessinsider.com.pl/finanse/nowoczesne-uslugi-publiczne-klucz-lezy-poza-technologiami/mxjhdq9
https://www.forbes.pl/gospodarka/local-trends-prof-witold-orlowski-nbp-przyczynil-sie-do-problemow-z-inflacja/hkq1m6q
https://www.forbes.pl/biznes/prezes-uzp-zamawiajacy-i-wykonawcy-zdali-egzamin-podczas-pandemii/crv22d6
https://www.forbes.pl/gospodarka/polskie-samorzady-w-obliczu-zmian/spnfblh
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Zobacz relację z pierwszej edycji 

Zobacz Relację z Kongresu
Zeskanuj kod aby obejrzeć film

Dołącz do debaty 
na rzecz rozwoju samorządów

Samorządowy Kongres Finansowy
Sopot | 11-12 kwietnia 2022 

www.localtrends.pl

Europejskie Forum Samorządowe
Poznań | 17-18 października 2022

https://www.youtube.com/watch?v=BO1i1YxKRrc
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