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WPROWADZENIE 

Globalizacja gospodarki, rosnąca mobilności ludzi, coraz większe rozmiary i zasięg 

migracji, postępująca koncentracja ludności w miastach i wzrost konsumpcji materialnej oraz 

jej negatywne efekty w sferze społecznej i środowiska naturalnego powodują, ze rosną i 

coraz bardziej komplikują się problemy miast. Mieszka w nich obecnie blisko 80% ludności 

globu i oczekuje się, że pomiędzy 1995 a 2003 rokiem mobilność na terenach 

zurbanizowanych wzrośnie o 40%. Jednym z elementów tego zjawiska jest motoryzacja 

indywidualna – w krajach UE przybywa 3 mln  samochodów rocznie a w ciągu ostatnich 30 

latach ich liczba się potroiła1.  

Postępuje starzenie się ludności, ludność w wieku 80 i więcej lat do roku 2030 wzrośnie o 80 

– 130 %. W krajach OECD udział ludności powyżej 65 lat podwoi się. Liczba osób w tej 

grupie wiekowej wzrośnie w świecie do 1,4 mld, czyli o 240% w porównaniu ze stanem z 

1980 roku.  

Zmienia się struktura zatrudnienia. W Polsce jeszcze kilka lat temu utrzymywanie z rolnictwa 

deklarowało ok.17 % a obecnie już tylko 8%  pracujących. 

Narastają konflikty etniczne, rosną dysproporcje materialne i powiększa się zakres 

wykluczeń i dezintegracji społeczeństw miejskich. 

Problemy te stanowią wyzwanie dla miast XXI Wieku, których rozwój i egzystencja są  

naturalnie i ściśle powiązane z rozwojem społecznym i gospodarczym państwa. Również 

stan środowiska naturalnego w znacznym stopniu odzwierciedla sposoby rozwoju miast w 

przeszłości. Obserwowane niekorzystne skutki oddziaływania wzajemnie sprzężonych 

procesów urbanizacyjnych i gospodarczych na środowisko naturalne powinny być 

eliminowane w zasadzie przez same miasta. Jednak skala zagrożeń będąca skutkiem 

przeszłych zaniedbań oraz rosnący chaos w przestrzeni, a także ograniczone środki 

przeciwdziałania tym zagrażającym zrównoważonemu rozwojowi miast zjawiskom 

wymagają pilnego podjęcia prac koncepcyjnych i odpowiednich działań interwencyjnych 

władz publicznych. 

                                                 

 

1 Eurostat Database 02/2005 



Wpływ czynników zewnętrznych na rozwój miast jest jednak coraz większy i dlatego 

rozwiązywanie ich problemów nie jest możliwe tylko przez władze lokalne. Dlatego rozwój 

miast staje się przedmiotem zainteresowania na wszystkich poziomach zarządzania, a 

formułowanie i prowadzenie racjonalnej polityki miejskiej i przestrzennej staje się jednym z 

ważniejszych zadań rządu. Działania te winny stwarzać realne szanse eliminacji zagrożeń, 

jednak bez wprowadzania daleko idących ograniczeń dla szybkiego wzrostu potencjału 

rozwojowego miast i zamożności społeczeństwa. 

Do krajów, w których rządy wyraźnie artykułują politykę miejską należą: Wielka 

Brytania, Holandia, Belgia. Coraz większy nacisk na problematykę miejską można zauważyć 

w dokumentach rządowych Niemiec, Finlandii, Szwecji, Danii, Włoch i Portugalii. Wszystkie 

w/w kraje należą do najbogatszych krajów Europy osiągając dochód narodowy powyżej 24 

tys. € na głowę. Wyjątek stanowi Portugalia z dochodem 16.2 tys. €2. Równocześnie w kilku 

krajach dawnej 15-tki (Irlandia, Grecja, Austria, Luksemburg) jak dotąd nie podjęto 

szerszych działań dla zdefiniowania i wdrożenia wyraźnej polityki miejskiej 

Z powyższych informacji wynika, że pomimo rosnącej potrzeby polityka miejska 

władz centralnych angażująca większe lub mniejsze środki  budżetu państwa jest wyraźnie 

widoczna w państwach bogatych, dysponujących środkami koniecznymi do 

interwencjonizmu w większej skali. Wszystkie te kraje, z jednym wyjątkiem dysponują 

dochodem narodowym ponad dwukrotnie wyższym niż Polska (dochód narodowy na głowę 

wynosił w naszym kraju w 2004 roku 10,5 tys. €3). 

Głównym celem polityki miejskiej rządów krajów UE jest wzmocnienie miast oraz 

racjonalizacja modelu osadnictwa. To wzmocnienie przejawia się w różnych aspektach w 

zależności od rodzajów i charakteru problemów, z jakimi spotykają się miasta,  a  z którymi 

nie mogą sobie poradzić.  

Najczęstszym celem rządowych polityk miejskich była i jest rewitalizacja miast. Kiedyś była 

pojmowana bardziej w kategoriach techniczno-strukturalnych, dzisiaj, bardziej jako sposób 

na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa. W 

polu tych polityk znajduje się również  problem integracji mniejszości. 

                                                 

 

2 Eurostat Database 04/2005. 
3 Tamże. 
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Zmienia się również nastawienie polityków do priorytetów polityki miejskiej. Dawniej 

kładziono nacisk na pomoc w rozwiązywaniu istniejących problemów – dzisiaj coraz częściej 

podkreśla się znaczenie  rządowych polityk dla tworzenia możliwości rozwojowych. Czyli, w 

istotnym zakresie, przez politykę miejską  realizowane są cele państwa a nie tylko cele 

lokalne. 

W Polsce, jak dotąd trudno mówić o polityce rządu zorientowanej na miasta. 
·Funkcjonujące rozwiązania prawne nie pozwalają na konstruowanie instrumentów 

różnicujących wprowadzane rozwiązania ze względu na podmiot. Jedyne dopuszczone 

prawem zróżnicowanie, (ale też niezbyt radykalne) to możliwość odrębnego potraktowania 

planu zagospodarowania dla obszaru metropolitalnego, jako wydzielonej części planu 

zagospodarowania dla województwa.  

Zróżnicowanie podmiotowe natomiast występuje stosunkowo szeroko na gruncie 

instrumentu prawno-finansowego, jakim jest NPR oraz realizowane na jego podstawie 

regionalne i sektorowe plany operacyjne. W tym przypadku istnieje możliwość kierowania 

środków na konkretne, jednostkowe cele lub dla podmiotów wyodrębnionych wg wcześniej 

przyjętych kryteriów. 

 W ramach funduszów unijnych możliwe jest dofinansowanie wielu zadań z zakresu 

drogownictwa, infrastruktury technicznej i społecznej, (w tym z zakresu rewitalizacji), 

rozwiązywania problemów socjalno-społecznych oraz zadań z zakresu rozwoju 

gospodarczego jak i badawczo naukowego4. Jednak dostęp do tych funduszy wynika nie z 

polityki polskich władz, lecz jest elementem polityki unijnej.  

Należy przewidywać, że zakres polityki miejskiej w kraju będzie silnie uwarunkowany 

możliwościami finansowymi państwa i mobilizacji środków unijnych. Dzisiaj z pozycji 

dochodu narodowego na głowę mieszkańca ok. 10.5 tys.€ trudno mówić o szerokim 

zakresie celów, jakie mogą być zrealizowane w ramach polityki rządowej i ich wybór 

powinien być przedmiotem szczegółowych analiz a następnie szerokiej publicznej dyskusji. 

Punktem wyjścia dla tych analiz i dyskusji  powinny być z jednej strony problemy z jakimi 

borykają się miasta, a z drugiej zaś ocena wyzwań jakim będą one musiały sprostać  w 

                                                 

 

4 Nie dotyczy to jednak zadań z zakresu inwestycji mieszkaniowych. 
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coraz bardziej globalizującej się gospodarce. Powinno to być rezultatem pogodzenia celów 

lokalnych z celami krajowymi i globalnymi. 

Rozwój miast jest procesem podlegającym wielu uwarunkowaniom wewnętrznym i 

zewnętrznym. Podstawą wyboru kierunków dostosowywania struktury i funkcji miasta do 

wymagań AGENDY 21 przyjętej na konferencji ONZ w Rio de Janeiro w 1992 r., jest rozwój 

zrównoważony; jest to zarazem wymóg Konstytucji III RP. Rozwój polskich miast jest 

jednocześnie ważnym elementem polityki integracji ze wspólnotą europejską. Wieloletnie 

zaniedbania w modernizacji miast, narastające problemy społeczne, rosnące zagrożenia dla 

miejskich systemów przyrodniczych, ale przede wszystkim potrzeba tworzenia warunków dla 

dalszego jakościowego rozwoju, uzasadniają konieczność wprowadzenie polityki miejskiej 

do zarządzania rozwojem na wszystkich poziomach władzy publicznej. Istotnym 

uzasadnieniem podjęcia prac nad polityką rządu wobec miast jest konieczność 

przyspieszenia jakościowych zmian w procesach urbanizacyjnych w Polsce oraz 

uwzględnienia tej problematyki w regionalnych i europejskich programach rozwojowych. 

Raport z prac badawczych nad przesłankami formowania polityki miejskiej nawiązuje 

do trzech strategicznych dokumentów planistycznych określających kierunki rozwoju Polski 

w latach 2007 – 2013. Są nimi:  

Narodowy Plan Rozwoju5 którego misją jest „podjęcie i uruchomienie przedsięwzięć 

zapewniających wysoki wzrost gospodarczy, umocnienie konkurencyjności regionów, 

przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia, przy zapewnieniu wyższego poziomu spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej,” Za jedną z głównych zasad sprzyjających jego 

realizacji przyjęto zasadę pomocniczości państwa rozumianą jako „umacnianie 

samorządności terytorialnej i społeczeństwa obywatelskiego, przy zachowaniu autonomii i 

partnerstwa w relacjach między administracja państwową oraz strukturami samorządowymi i 

pozarządowymi”.  

Dla osiągnięcia przyjętych celów NPR wyznacza następujące priorytety: inwestycje, 

zatrudnienie, eksport, przedsiębiorczość, innowacyjność, ochrona rynku, integracja 

                                                 

 

5 Cytowany jest Wstępny projekt NPR na lata 2007-2013 zatwierdzony 11. 01. 2005 r. przez Radę 
Ministrów RP. Projekt w wersji z czerwca 2005, jako niezatwierdzony, został wykorzystany przy 
formułowaniu końcowych wniosków. 
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społeczna, wiedza i kompetencje, aktywizacja i mobilność oraz gospodarowanie 

przestrzenią.  

Priorytet gospodarowanie przestrzenią zorientowano na jej ekonomiczną waloryzację 

przy zapewnieniu niezbędnej ochrony zasobów przyrodniczych, kształtowanie sieci 

osadniczej oraz głównych sieci infrastrukturalnych, rewitalizację terenów poprzemysłowych, 

racjonalizację gospodarki zasobami geologicznymi, regulacje dostępu do zasobów 

przyrodniczych, zabezpieczenia odpowiednich zasobów dyspozycyjnych wody oraz 

zwiększenia lesistości. 

W NPR stwierdza się, że dla wyeliminowania barier rozwojowych niezbędne są 

interwencyjne działania państwa, skoncentrowane na stymulowaniu i utrwalaniu tendencji 

rozwojowych. Niezbędne jest połączenie dwóch procesów: określania celów rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz zmian w układzie instytucjonalnym władzy. Zamieszczone w 

raporcie propozycje odpowiadają celom i priorytetom NPR, które mogą odnosić się do 

polityki miejskiej państwa.  

Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego (NSRR) na lata 2007 – 

2013.6 Dokument ten konkretyzuje ustalenia zawarte w Długofalowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego. Uwzględnia rozwiązania przyjęte w projekcie NPR 2007-2013. Wspólny dla 

obu dokumentów jest proponowany pakiet zmian instytucjonalno-prawnych oraz 

instrumentów finansowych.”7 Określa też zasady wdrażania i finansowania programów 

operacyjnych:16 RPO przygotowanych przez samorządy wojewódzkie oraz programu 

operacyjnego rządowego p.n. „Spójność terytorialna i konkurencyjność regionów” 

poszerzonego o programy operacyjne współpracy przygranicznej i terytorialnej.  

Formowanie polityki miejskiej państwa, w kontekście Projektu NSRR, wymaga 

merytorycznego i formalnego odniesienia do 17 PO. Wynika to z konieczności racjonalizacji i 

wdrażania jednolitych dla wszystkich miast zasad funkcjonowania oraz zachęcania miast do 

efektywnej współpracy w kraju, co stworzy warunki do skutecznego konkurowania poza jego 

granicami.  

                                                 

 

6 Projekt NSRR, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, czerwiec 2005r. 
7 Tamże, s. 4. 
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Słabością obydwóch dokumentów jest ich zakres, gdyż nie podejmują one 

szeregu ważnych problemów, zwłaszcza z dziedziny polityki przestrzennej oraz 

polityki wobec miast. Również konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, 

istotna dla polityki miejskiej władz publicznych, nie została przełożona w 

dokumentach na określone cele i skonkretyzowane działania. Analiza tych 

dokumentów prowadzi też do wniosku, że nie zostały one parte o rzetelne badania i 

informacje diagnostyczne, co nie obciąża ich autorów, gdyż w wielu dziedzinach 

obserwujemy w Polsce istotne braki w zakresie wiedzy naukowej, warsztatu 

zawodowego i informacji.  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju8.  Aktualizacja Koncepcji utrzymuje 

zasadę priorytetu efektywności przed równością, jako konieczność obecnej rzeczywistości i 

szansę wyjścia z opóźnienia cywilizacyjnego. Zakłada się, iż przytoczona zasada jest istotną 

przesłanką formowania założeń polityki miejskiej państwa. 

Przedkładany raport z badań nad przesłankami polityki miejskiej rządu jest próbą 

uzasadnienia potrzeby stymulowania przez państwo przyśpieszonego aczkolwiek 

selektywnego rozwoju miast, oraz wstępną próbą sformułowania listy celów rządowej polityki 

miejskiej i wynikających z niej kierunków działań.  

                                                 

 

8 Aktualizacja Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (z 2000 r.), RCSS, Warszawa 
2005 r. 
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1. SYTUACJA WYJŚCIOWA 

Unia Europejska tworzy9 ważne dokumenty w dziedzinie formułowania europejskiej 

polityki przestrzennej, urbanizacji, rozwoju sieci osiedleńczej. Najważniejsze z nich to  

kolejne edycje ESPD (European Spatial Development Perspective) oraz raporty i ekspertyzy 

programu ESPON (European Spatial Planning Observatory). Prace te są prowadzone, 

pomimo formalnych regulacji unijnych stanowiących , że regulacje w dziedzinie planowania 

przestrzennego, gospodarki gruntami, projektowania i prawa budowlanego nie są objęte 

unifikacją Wspólnoty. Jednakże prace te są prowadzone, gdyż  konsekwencje urbanizacji w 

obszarach i dziedzinach podlegających unifikacji są trudne do przecenienia. Można mieć 

nadzieję, że nasza przynależność do Unii Europejskiej i wytyczne regulacyjne formułowane 

przez jej agendy doprowadza do zbudowania w Polsce racjonalnego i efektywnego modelu 

gospodarki przestrzennej, a wzrost gospodarczy nada tej gospodarce nowy sens.  

W tym zakresie  polityka rządu będzie odgrywać kluczową rolę. Powinna ona bowiem nie 

tylko odzwierciedlać potrzebę przyśpieszenia rozwoju cywilizacyjnego Polski, a w nim rolę 

miast, lecz także eliminować bariery hamujące rozwój gospodarczy, ograniczające aspiracje 

obywateli i w efekcie powodujące, że polskie miasta i regiony lokują się na dalekich 

pozycjach w rankingach unijnych.  

Brak polityki rządu stymulującej kierunki i tempo rozwoju polskich aglomeracji oraz sieci 

średnich i małych miast będzie utrudniał sprawną i efektywną absorpcję środków unijnych. 

W konsekwencji, szansa przyspieszenia jakościowego rozwoju miast i wzrostu ich 

konkurencyjności w europejskiej przestrzeni może zostać wykorzystana tylko częściowo.  

W procesie dostosowawczym chodzi nie tylko o „doganianie” rozwiniętych krajów 

UE, ale o aktywne i świadome włączenie się w kształtowanie i przekształcanie przestrzeni 

europejskiej. Bowiem proces globalizacji nie tylko niesie wyzwanie dla konkurencyjności 

europejskich przestrzeni miejskich, lecz także powoduje marginalizację obszarów 

niezdolnych do tworzenia warunków własnego rozwoju. Jakość europejskiej przestrzeni 

wyraża się między innymi spójnością gospodarczą, społeczną i terytorialną, w Polsce jest 

ona dziś wysoce problematyczna. 

                                                 

 

9 Korzystając przy tym, z powodów formalnych, z różnych form organizacyjnych i form finansowania. 
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Uznaje się, że miasta są siłą napędzającą rozwój regionu a bariery społeczne, 

gospodarcze i ekologiczne ograniczające ich rozwój, przesądzają o marginalizacji 

gospodarczej i cywilizacyjnej ich terytorialnego otoczenia - województwa i regionu. Drugą 

istotną kwestią jest relacja duże miasto – jego bliższe i dalsze otoczenie terytorialne. 

Przeciwdziałanie obserwowanemu zjawisku „odrywania się” metropolii od otaczających je 

obszarów10 jest poważnym wyzwaniem dla polityki miejskiej.  

Pokonanie wskazanych barier rozwojowych potwierdza konieczność dokonania wyboru 

pomiędzy wspomaganiem konkurencyjności a zapewnieniem równego dostępu do środków 

publicznych przez miasta. Ograniczona wielkość środków publicznych w okresie 2007–2013 

objętym NPR wskazuje na potrzebę ich koncentracji na przedsięwzięciach gwarantujących 

najwyższą efektywność, zapewniającym wzrost potencjału rozwojowego całego kraju. 

Określenie zakresu interwencjonizmu w polityce miejskiej państwa przesądzi o jej 

charakterze i racjonalności. Zamiar stosowania propagowanej w UE zasady pomocniczości 

państwa z założeniem wspierania inicjatyw rozwojowych generowanych przez sieci miast 

może być przeciwstawiony tendencjom do uznaniowej interwencji opartej na koncentracji 

decyzji planistycznych w centrum. Doświadczenia z funkcjonowania polskiej gospodarki w 

dwu odmiennych ustrojach, wskazują, że powstaje wówczas rozległe pole wyboru pomiędzy 

innowacyjną różnorodnością lokalnych inicjatyw a arbitralnymi decyzjami centrum, które 

nierozłącznie wiążą się z ryzykiem brnięcia w „ślepe uliczki”. 

Pomimo trudnych ekonomicznych i społecznych warunków, podjęcie interwencji 

państwa na rzecz ukształtowania jakościowo nowych tendencji rozwojowych w miastach i w 

ich regionach jest bardzo pilne. Dalsze utrwalanie się dotychczasowych, tradycyjnych 

kierunków rozwoju większości polskich miast negatywnie wpływa na warunki życia i stan 

gospodarki w kraju. Pomniejsza też nasze europejskie szanse. Dlatego też działania na 

rzecz przełamania barier blokujących możliwości przyspieszenia rozwoju miast, winny stać 

się jednym z priorytetowych zadań rządu RP.  

Pomoc unijna otwiera możliwości nadrobienia zaległości cywilizacyjnych, jednak pod 

warunkiem wdrożenia efektywnych i skutecznych mechanizmów jej wykorzystania. 

                                                 

 

10 Potwierdzają to ostatnie badania Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to również jeden z postulatów Związku Miast Polskich 
dotyczących polityki miejskiej państwa. 
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Odpowiednia polityka miejska powinna otworzyć takie możliwości. Powinna również objąć 

utworzoną w tym celu przestrzeń nadzoru działania i kompetencji formalno-organizacyjnych 

jednostek administracji państwa, w taki sposób by były zdolne do prowadzenia skutecznych 

działań w zakresie: opiniowania i korekty lokalnych strategii rozwojowych, inicjatyw 

regulacyjnych oddziaływujących na funkcjonowanie miast oraz organizacji wspólnych 

przedsięwzięć rządu i samorządu aktywnie rozwiązujących lokalne problemy hamujące 

rozwój miast.  

Pragmatycznie zorientowana polityka miejska powinna stanowić podstawę 

racjonalnego gospodarowania przestrzenią zurbanizowaną i być przedmiotem stałego 

zainteresowania ze strony kolejnych rządów. Taka polityka powinna ułatwiać usuwanie (lub, 

co najmniej łagodzenie) ujemnych skutków społecznych wynikających z transformacji 

ustrojowych oraz radykalnie ograniczyć prymitywny liberalizm wprowadzający chaos w 

funkcjonowanie miast.  Instrumenty tej polityki powinny służyć do eliminowania 

krótkowzrocznych, doraźnych korzyści w dysponowaniu zasobami naturalnymi, ograniczając 

bezrefleksyjną orientację na promowanie za wszelką cenę rozwoju gospodarczego 

(jakiegokolwiek) i nie dopuszczać do  forsowania nacisków grup interesów bez odpowiedniej 

rekompensaty dla poprawy funkcjonowania miasta lub środowiska naturalnego.  

Ład urbanistyczny, funkcjonalność użytkowa, komunikacyjna i rekreacyjna miast 

poprawia warunki dla inwestowania, eliminują źródła konfliktów związanych nowymi 

inwestycjami. Wprowadzenie i konsekwentne realizowanie polityki miejskiej pozwoli 

przenieść konflikty interesów i ich rozstrzyganie z etapu realizacji i eksploatacji na etap 

formułowania koncepcji i planowania. Wymaga to usunięcia podstawowych braków systemu 

gospodarki przestrzennej w miastach takich jak: 

− Obecnie, gospodarowanie przestrzenią reguluje w mniejszym lub większym zakresie 

kilkadziesiąt różnej rangi aktów prawnych. Cały ten niespójny system zawiera wiele luk, 

sprzeczności, błędów i nierealnych regulacji. Natomiast racjonalne, spójne wewnętrznie 

oraz stabilne i egzekwowane rozwiązania prawne są podstawą rozwoju a w tym 

zwłaszcza planowania w dłuższym okresie czasu. 

− Regulacje mieszczące się w różnych obszarach kompetencji państwa często 

wykluczają się wzajemnie lub uniemożliwiają sprawny i efektywny przebieg procesów 

rozwojowych i prowadzenie świadomej, racjonalnej polityki przestrzennej i miejskiej.  

− Kluczowa dla budowania ładu przestrzennego gospodarka nieruchomościami została 

zdominowana przez spekulacyjne gry rynkowe, dewastujące tereny wielu polskich miast. 
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− Wielkie inwestycje czy zamierzenia publiczne jak rozszerzenia parków narodowych i 

stref ograniczonego użytkowania, budowa uciążliwych obiektów komunalnych lub 

wielkich centrów handlu, wywołują spory, które mogą być prawidłowo rozwiązywane 

jedynie w oparciu o plany przestrzenne i przy szerokim udziale społeczeństwa. Ograniczy 

to konflikty przenosząc je na płaszczyznę negocjacji oraz procedur prawnych. 

Radykalna poprawa atrakcyjności ofert lokalizacji kapitału, szczególnie związanego z 

nowoczesnymi technologiami wymaga spełnienia trudnych dla poszczególnych miast 

warunków, często leżących poza zasięgiem ich możliwości i kompetencji. Z tego względu 

oraz dla podniesienia spójności funkcjonalnej polskich miast konieczne staje się wdrożenie 

polityki miejskiej zdolnej harmonizować jednostkowe działania, połączyć środki miast i 

województw w spójne programy rozwojowe oraz nadać interwencji państwa charakter 

czynnika znacząco przyspieszającego osiągnięcie wymaganego ładu w przestrzeni 

zurbanizowanej.  

W syntetycznej diagnozie problemów regionalnych Polski „Projekt NSRR” w części 

III, wskazuje na najważniejsze problemy rozwoju regionalnego kraju i określa je 

następująco:11 

− "polaryzacja polskiej przestrzeni, zachodząca przez cały okres powojenny, a 

pogłębiona po 1989 r.; 

− marginalizacja niektórych obszarów kraju, będąca wynikiem utrzymującego się ich 

względnego niedorozwoju, pogłębionego w niektórych przypadkach procesami 

transformacji systemowej i związana z tym trudna sytuacja na regionalnych i lokalnych 

rynkach pracy; 

− niedorozwój funkcji metropolitalnych dużych miast Polski, szczególnie w przypadku 

miast we wschodniej części kraju, przy jednoczesnym osłabieniu więzi między wielkim 

miastem a jego regionalnym zapleczem; 

− skoncentrowanie wielu gospodarczych, społecznych i przestrzennych problemów na 

Górnym Śląsku, będące wynikiem obiektywnych procesów gospodarczych i ułomnej 

restrukturyzacji tego regionu.” 

                                                 

 

11 Projekt NPR na lata 2007 - 2013  zatwierdzona w dniu 11.01.2005 przez RM RP 
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Konieczne zmiany w sposobach gospodarowania przestrzenią zurbanizowaną wymagają 

działań, które przekraczają możliwości nawet dużych miast. Dotyczy to szczególnie tych 

dziedzin, które decydują o jakości życia, warunkach prowadzenia działalności gospodarczej i 

ochronie środowiska naturalnego. Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju do polityk 

rozwojowych miast może być znacznie skuteczniejsze i efektywniejsze przy jasnych 

zasadach współpracy miast z ich bliższym i dalszym otoczeniem. Wyzwania wynikające z 

konieczności rewitalizacji znacznych obszarów miast wymagają koncentracji szczupłych 

środków publicznych na wypracowanie najefektywniejszych rozwiązań, współdziałania miast 

przy ich rozdysponowaniu oraz uruchomienia kapitału prywatnego na szerszą skalę. 

Również ochrona środowiska wymaga współpracy na różnych szczeblach administracji 

samorządowej i państwowej. Ocena aktualnego stanu miast i sposobu zarządzania ich 

gospodarką wskazują na pilną potrzebę nadania polityce miejskiej w Polsce odpowiedniego 

znaczenia porządkującego relacje pomiędzy państwem a samorządami miast i kapitałem 

prywatnym oraz czynnika aktywizującego formy interwencji państwa zmierzające do 

osiągnięcia koniecznego dla rozwoju kraju ładu urbanistycznego i gospodarczego, a także 

wyższej niż obecnie formy ich konkurencyjności i spójności ze strukturami europejskimi. 
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2. CELE POLITYKI RZĄDU WOBEC MIAST 

Konieczności wspomagania konkurencyjności gospodarczej polskich regionów, w 

tym polskich metropolii i obszarów metropolitalnych w celu m. in. przeciwdziałania trwałej 

polaryzacji przestrzennej województw i regionów jest kwestią rozważaną w „Projekcie 

Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego”12. Projekt ten postuluje podjęcie działań 

zmierzających do pokonywania najważniejszych barier infrastrukturalnych, wspierających 

rozwój zaplecza naukowo-badawczego, rozwój zasobów ludzkich oraz wspieranie rozwoju 

sieci kooperacyjnej metropolii krajowych pomiędzy sobą i z zagranicą. 

Przyjęty również w tym dokumencie priorytet efektywności wydatkowania środków 

publicznych na cele rozwojowe niesie z sobą ryzyko dalszego pogłębienia istniejących 

zróżnicowań terytorialnych. Wskazany w tym dokumencie mechanizm optymalizacji13 celów 

polityki regionalnej i związanych z nimi publicznych środków finansowych, jest warunkiem 

podnoszenia jakości inwestycji publicznych. Dla utrzymania równych szans rozwojowych i 

powstrzymania dalszej marginalizacji niektórych polskich województw i miast w UE 

przewiduje się dodatkowe wsparcie ze strony państwa dla tych obszarów.  

Projekt NSRR” stwierdza, że „Jednym z wyznaczników współczesnego modelu rozwoju jest 

jego metropolizacja, polegająca na koncentrowaniu w największych ośrodkach miejskich – 

metropoliach – ważnych funkcji takich, jak tworzenie innowacji, opracowywanie nowych 

technologii, lansowanie prądów kulturowych i estetycznych, świadczenie 

wyspecjalizowanych usług, w tym finansowych, oraz, - co jest szczególnie ważne – funkcji 

zarządczych, czyli podejmowanie decyzji o procesach mających często zasięg globalny. 

Metropolie, jako najsilniejsze ogniwa gospodarki globalnej, koncentrujące pracowników o 

najwyższych kwalifikacjach, twórców, a także polityków – funkcjonują w światowej sieci 

metropolitalnej. Istotnym zjawiskiem jest „odrywanie się” metropolii od otaczających je 

obszarów, co oznacza, iż tylko w sieci metropolitalnej wielkie miasta mogą dokonywać (na 

"swoim" poziomie) wymiany zasobów i informacji wysokiej jakości (wysoce przetworzonych), 

których nie może dostarczyć im względnie słabiej rozwinięte otoczenia regionalne.”  

                                                 

 

12 Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i 
Pracy, Warszawa, czerwiec 2005 r. 
13 Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, 
czerwiec 2005 r., s. 43-44. 
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Wyróżniony został jeszcze jeden aspekt rozwoju dużych miast – kształtowanie się 

obszarów metropolitalnych. „Rozwój kraju w znaczącym stopniu zależy od stopnia, w jakim 

polskie obszary metropolitalne będą zdolne włączyć się do innowacyjnego segmentu 

gospodarki światowej. W strategii konkurencyjności obszary metropolitalne, wraz z 

rodzącymi się pozametropolitalnymi „zagłębiami innowacyjności”, będą odgrywać kluczową 

rolę. Obszary te, szczególnie we wschodniej części kraju, są jednak – w porównaniu z 

metropoliami Europy Zachodniej – względnie słabo rozwinięte, szczególnie we wschodniej 

części kraju.”  

Miasta stają się główną przestrzenią konfrontacji z rosnącymi wyzwaniami społecznymi i 

ekonomicznymi a także z potrzebami wynikającymi ze stanu środowiska naturalnego.  

Problemy związane z koniecznością ostrego konkurowania, przede wszystkim 

ekonomicznego i gospodarczego, polskich miast w UE oraz skutecznego ograniczania 

bezrobocia wydają się jednak być w większym stopniu skutkiem niż przyczyną ich stagnacji 

a czasem nawet regresu w ich rozwoju. Skuteczne rozwiązywanie tych złożonych zadań 

wymaga wyboru racjonalnych celów rozwoju miast, traktowanych jako centra wzrostu, oraz 

opracowania instrumentów pozwalających na: 

− uwolnienie potencjału społecznego, ekonomicznego i gospodarczego miast dla 

realizacji przyjętych celów, 

− koncentrację środków państwa na przełamywaniu barier rozwojowych miast w 

dostosowaniu do ich etapu rozwoju,  

− potęgowanie efektów poprzez kreowanie nowych form współdziałania miast oraz 

aktywizację ich potencjału organizacyjnego i finansowego przez stosowanie zasady 

dźwigni ekonomicznej. 

Istotnym czynnikiem wzmagającym zdolność konkurowania miast jest dobrze rozumiany 

interwencjonizm państwowy. przejawiający się zarówno w zasadach funkcjonowania rynku, 

jak i organizacji życia społecznego. Obserwuje się także istotny i rosnący wpływ państwa na 

rozwój miast i ich konkurencyjny potencjał, poprzez regulacje sprzyjające ochronie 

środowiska naturalnego i ich konsekwentne egzekwowanie14.  

                                                 

 

14 ESDP Europeon Spatial Development Prospective   Wyd. 2004 
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Duże znaczenie dla skuteczności i efektywności oddziaływania państwa mają zmiany form i 

instrumentów interwencji. 

Wspieranie innowacji środkami publicznymi i pomocowymi nawet przy stosowaniu 

zasady dźwigni ekonomicznej wymaga utworzenia lub umocnienia struktur państwa 

zdolnych określić właściwą skalę interwencji w różnych wymiarach: prawno-normatywnym, 

organizacyjno-instytucjonalnym i ekonomiczno-finansowym.  

 

Treść dokumentów rządowych oraz analizy Raportu Otwarcia pozwalają na 
sformułowanie tezy, że strategicznym celem Polityki Miejskiej Rządu jest 
wzmocnienie i przyśpieszenie tendencji rozwojowych polskich miast z 
wykorzystaniem ich potencjału społecznego, gospodarczego i geograficzno-
przyrodniczego dla spełnienia oczekiwań wzrostu dobrobytu i zamożności obywateli 
oraz osiągnięcie spójności funkcjonalnej, społecznej, gospodarczej i przestrzennej i 
powiększanie aktywnego uczestnictwa Polski w rozwoju Unii Europejskiej 

 

Osiągnięcie tak rozumianego celu strategicznego oznacza koncentrację polityki 

rządu na wybranych kierunkach działań przy zastosowaniu zasady pomocniczości oraz 

wykorzystaniu możliwości koordynacji planów rozwojowych zainteresowanych miast na 

poziomie międzyregionalnym i krajowym15. Wiąże się to z optymalizacją celów kierunkowych 

„otwierających” pola dla systematycznych działań zapewniających osiągnięcie planowanych 

efektów w średnim i dłuższym horyzoncie czasu. Przeprowadzone analizy w Raporcie 

Otwarcia wskazują, że powinny to być:  

− zwiększanie wielofunkcyjnej równowagi oraz równoważenie społecznego, 

gospodarczego i ekologicznego rozwoju miast w symbiozie z ich regionalnym 

otoczeniem, 

                                                 

 

15 Por. F. Kuźmiak Koncepcje stabilnego rozwoju lokalnego, Biuletyn KPZK PAN Warszawa 1988, 
zeszyt 182 
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− kreowanie nowych czynników rozwoju metropolii i dużych miast będących 

„lokomotywami” pobudzania rozwoju innych miast, w tym eliminowania  w małych 

miastach zagrożenia wynikającego z istnienia jedynego zakładu pracy16, 

− powstrzymanie ekspansji miast i ich niekontrolowanego rozwoju oraz rewitalizacja 

obszarów miast, szczególnie ważnych dla poprawy warunków życia ich mieszkańców,  

− kształtowanie terytorialnych i funkcjonalnych związków małych miast i wsi dla 

powstawania wielofunkcyjnych rynków pracy w tym dla ludności wiejskiej. 

− rozwój sieci współpracy miast w celu wzmocnienia ich konkurencyjności, 

Wybór i przyjęcie racjonalnych i zarazem stymulujących rozwój miast kierunków polityki 

miejskiej a także opracowanie i wdrożenie instrumentów umożliwiających ich realizację 

przesądzi o efektach tej polityki.  

Objęcie polityką miejską postulowanych kierunków działań, wymaga ich weryfikacji z 

punktu widzenia spełnienia ogólnych celów społecznych, gospodarczych, ekologicznych i 

innych, zgodnie z ogólnymi kierunkami polityki państwa17 

Cele społeczne: 

− Wzrost poziomu życia ludności miejskiej, a w tym stała poprawa bezpieczeństwa, 

wzrost atrakcyjności zamieszkiwania, doskonalenie oferty edukacyjnej i kulturalnej, 

ulepszanie standardów urbanistycznych, rozszerzanie możliwości rekreacji, uprawiania 

sportu i wypoczynku. 

− Przeciwdziałanie segregacji społecznej i dyskryminacji socjalnej oraz tworzeniu się 

miejskich stref ubóstwa i wykluczeń, w tym racjonalizacja zasad budowy i utrzymania 

mieszkań komunalnych. 

− Rewitalizacja zespołów zabudowy miejskiej i lokowania nowych stref funkcjonalnych 

(np. centrów edukacyjno-naukowych, badawczo-rozwojowych, rekreacyjno-sportowych, 

                                                 

 

16 Por. B. Jałowiecki, "Współczesne przekształcenia struktury osadniczej i przestrzeni miejskiej" KPZK 
PAN Warszawa 1999, zeszyt 186. 
17 Zawartych m.in. w NPR, NSRR, KPZK 
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produkcyjno-usługowych) z jednoczesną rozbudową nowoczesnej infrastruktury 

komunikacyjnej i transportowej.  

Cele gospodarcze: 

− Integracja działań innowacyjnych i programów rozwoju gospodarczego w 

dostosowaniu do dwóch wymiarów różnicujących potencjał rozwojowy polskich miast: 

− Aglomeracje – reszta kraju, (obszary metropolitalne, otoczenie dużych i 

średnich miast) i dalszym (województwo, region) otoczeniem. 

− Wschód – zachód kraju, w tym likwidacji zapóźnienia strukturalnego 

potencjalnych aglomeracji i dużych miast, leżących nad wschodnią granicą kraju. 

− Podwyższenie atrakcyjności miast dla kapitału zagranicznego, wzrost eksportu, 

osiągnięcie wymaganego poziomu usług około biznesowych oraz zasadnicza 

racjonalizacja warunków prowadzenia działalności gospodarczej.  

− Zbudowanie systemu absorpcji nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wyników 

badań naukowych, we współpracy z przemysłem UE i w dostosowaniu do aktualnych 

możliwości i strategii rozwojowych sieci miast. 

 Cele ekologiczne: 

− Standaryzacja i uruchomienie systemu miejskich sieci monitorowania środowiska 

naturalnego, a w tym opracowanie katalogu miejskich wskaźników dla porównawczej oceny 

zagrożeń środowiska w miastach i ich otoczeniu. 

− Rekultywacja zdewastowanego środowiska naturalnego na terenie miast,  zwłaszcza na 

obszarach wymagających rehabilitacji społecznej i przestrzennej; w tym opracowanie 

systemowych mechanizmów finansowania oraz zasad współpracy publicznego sektora i 

inwestorów zainteresowanych pozyskaniem terenów. 

− Upowszechnienie proekologicznego podejścia w planowaniu strategii rozwojowych i 

procesach zarządzania miastem, w tym wprowadzenia standardów zrównoważonego 

rozwoju do planowania urbanistycznego, ich wdrażanie i kontrolowanie. 
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Realizacja tych celów w ramach wdrażania polityki miejskiej rządu powinna zapewnić w 

stosunku do miast: wzrost jakości życia we wszystkich aspektach, przy jednoczesnym 

stymulowaniu i utrwalaniu pozytywnych tendencji rozwojowych z wykorzystaniem ich 

endogenicznych zasobów. 
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3. PRIORYTETY POLITYKI MIEJSKIEJ 

Podstawowym zadaniem dla polityki miejskiej rządu jest możliwie szybkie osiągnięcie 

odpowiednich parametrów „spójności” polskich miast z ich odpowiednikami w UE, dotyczy 

ten wymóg wszystkich uznanych obecnie przez Unie dziedzin spójności, a więc spójności 

społecznej; spójności gospodarczej i spójności terytorialnej. 

Drugim zadaniem jest zdefiniowanie polityki urbanizacyjnej, respektującej zasady 

zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego, przestrzennego i ekologicznego 

polskich miast  

Długofalowa polityka miejska powinna promować korzyści ze współpracy w krajowych 

sieciach miast i wspierać ich dostosowanie do odpowiednich sieci miast europejskich. Takie 

podejście wskazuje na potrzebę określenia potencjalnych szans rozwojowych miast, 

odpowiednio do ich możliwości wpisania się w krajowy i międzynarodowy podział pracy.  

Miasta w konsekwencji pełniłyby funkcję komplementarnych węzłów w całym systemie 

osadniczym, w sieciach metropolii, średnich i małych miast, co ułatwiałoby rozwiązywanie 

złożonych problemów logistycznych dla rozproszonej gospodarki. Wymaga to rozwinięcia 

odpowiednich etapowych działań, które zostałyby uwzględnione w założeniach polityki 

miejskiej rządu. Określone etapy realizacji tej polityki zmierzałyby do:  

− Powstania odpowiednich sieci miast i utrwalenia zasad ich funkcjonowania w kraju, 

− Połączenia sieci polskich miast z istniejącymi lub powstającymi sieciami miast we 

wspólnocie europejskiej  

− Opracowanie systemowych mechanizmów finansowania.  

Działania zmierzające do formowania sieci miast wymagałyby przyjęcia konkretnych 

wytycznych postępowania w dłuższej perspektywie czasu wobec takich złożonych 

problemów, jak: 

− określenie tempa wyrównywania dysproporcji jakościowych w poziomie urbanizacji 

pomiędzy Polską a krajami Europy Zachodniej, 

− uzgodnienie z lokalnymi samorządami działań podnoszących spójność funkcjonalną 

miast polskich z ich odpowiednikami w UE, 
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− wykonanie przekrojowych analiz warunków utrzymania wielofunkcyjnej równowagi 

polskich miast dla różnych scenariuszy ich rozwoju, 

− określanie szans rozwojowych polskich miast na tle różnych koncepcji rozwoju 

społecznego i gospodarczego miast europejskich,  

− określenie potencjału wzrostu polskich aglomeracji miejskich w kontekście możliwości 

konkurowania lub dopełniania tendencji rozwojowych aglomeracji miejskich w UE, 

− określenie koniecznych do spełnienia warunków ochrony środowiska naturalnego 

polskich miast wynikających z wymagań UE przy zamiarze realizacji wybranych 

scenariuszy rozwoju,  

− określenie lokalnej i regionalnej zdolności neutralizacji skutków intensywnej 

urbanizacji. 

Drugie zadanie, którym jest zdefiniowanie polityki urbanizacyjnej, respektującej zasady 

zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego, przestrzennego i ekologicznego 

polskich miast, wymaga określenia zasad polityki urbanizacyjnej oraz wyboru 

najwłaściwszych rozwiązań dla głównych cech współczesnego miasta, które uwzględniałyby 

uwarunkowania i potencjał Polski.  

Analizując ten problem w aspekcie polityki wobec miast, należy przyjąć, że miasto 

zrównoważonego rozwoju nie jest żadnym określonym modelem miasta ani modelem 

urbanizacji, jest to zbiór racjonalnych, znanych zasad, których zastosowanie wymaga 

kompromisów pomiędzy celami zrównoważonego rozwoju a preferencjami i możliwościami 

gospodarczymi oraz utrzymania równowagi pomiędzy przestrzeganiem reguł liberalnej 

gospodarki rynkowej i koniecznymi interwencjami sektora publicznego18. 

Istnieje szereg ważnych kwestii wymagających uwzględnienia w procesie formułowania 

polityki rozwoju miast. Z analiz Raportu Otwarcia oraz podstawowej wiedzy o mieście 

wynika, że co najmniej dziesięć z nich ma dla Polski znaczenie zasadnicze, a mianowicie: 

                                                 

 

18 Por. T Borys "System wskaźnikowy oceny zrównoważonego rozwoju - krajowe i lokalne 
perspektywy", Biuletyn Informacyjny UMiRM Nr. 11/90, Warszawa 2002 
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− Problem ekspansji przestrzennej miast, której następstwa są stosunkowo dobrze 

rozpoznane. Ekspansja ta pochłania tereny rolne i leśne; rozlewanie się strefy miejskiej 

zwiększa zanieczyszczenia i zużycie energii, powiększa koszty infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej. Ekspansja miast i niska intensywność zabudowy systematycznie 

powiększa potrzeby transportowe. Ekspansja miast i ekstensywne wykorzystanie terenów 

ogranicza kontakty międzyludzkie, powiększa segregację społeczną i społeczne 

rozwarstwienie. W końcowym rachunku – koszty takiego modelu urbanizacji są coraz 

wyższe i władze wielu krajów Europejskich, dążą do kontrolowania tych procesów.  

− Do kluczowych problemów należy zaliczyć politykę intensyfikacji wykorzystywania 

terenów miejskich, która jest prowadzona od szeregu lat w wielu krajach europejskich. 

Może ona przynieść szereg korzyści; intensyfikacja zagospodarowanie terenów miejskich 

i koncentracja ich programów ogranicza ekspansję terytorialną miast; oczekuje się, że 

intensywny model zagospodarowania przyniesie szereg korzyści ekonomicznych, 

zwłaszcza zmniejszy zużycie energii i wody oraz obniży koszty transportu, obniży też 

koszty dostarczania mediów i usług. Dokumenty Unii Europejskiej wskazują, że ‘zwarte 

miasto’ stwarza lepsze środowisko miejskie, bardziej atrakcyjne dla mieszkańców, z 

łatwiejszym i szybszym dostępem do usług, lepiej ‘zrównoważone społecznie’ 

− Konieczne jest poszukiwanie prawidłowej struktury przestrzennej miasta i jego 

przestrzenno-funkcjonalnych powiązań regionalnych. Krytykowane niekiedy przenoszenie 

do suburbiów funkcji miasta ma też zalety, gdyż przywraca równowagę przestrzenną 

między miejscami zamieszkania i pracy. Dlatego do problemów tych należy podchodzić 

racjonalnie i rozwiązania dostosowywać do miejsca i warunków lokalnych. 

− Racjonalne wykorzystywanie terenów zurbanizowanych i ekonomika polityki miejskiej 

wymagają stosowania wielofunkcyjnych form użytkowania terenu i wysokiej 

intensywności ich zainwestowania. Osiągnąć to można poprzez właściwą politykę 

urbanizacyjną, stosując sprawdzone techniki i rozwiązania planistyczne, obejmują one 

wielofunkcyjne, intensywne formy przeznaczenia terenu, policentryczne modele miasta, 

zrównoważone przestrzennie rozmieszczenie miejsc pracy, zamieszkania i usług.  

− Integracja systemów transportowych, to następny problem wymagający uwzględnienia 

w polityce wobec miast. Jest to trudny do spełnienia w 'sektorowej' Polsce warunek 

intensyfikacji wykorzystania terenów osiedleńczych, jednak redukcja naszego 

uzależnienia od samochodu osobowego jest koniecznością. Opóźnianie działań w tej 

dziedzinie powiększy ich przyszłe koszty społeczne i gospodarcze. 
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− Wielkie znaczenie mają istniejące struktury przestrzenne, zainwestowanie, historyczne 

układy, systemy ekologiczne miasta. Z wielu względów, stanowić powinny podstawę 

nowych koncepcji rozwojowych. Mają one wielką wartość nie tylko materialną, jaką 

stanowią budynki, infrastruktura, zagospodarowanie terenów publicznych czy zieleń. 

Wartość ma również organizacja przestrzeni, jej społeczne cechy, tradycja miejsca, 

przestrzenne więzi społeczne i funkcjonalne, wartości kulturowe miasta. Mamy w Polsce 

setki pięknych miast, miasteczek i osad, miejsc ludzkiej aktywności, kultury i tradycji; ich 

modernizowanie, rozwijanie i rekonstruowanie winno mieć pierwszeństwo, przed 

tworzeniem nowych zespołów urbanistycznych, na nowych lokalizacjach.  

− Wielką wartość mają tereny publiczne, decydujące o społecznych funkcjach miasta. 

Niektóre aktualne rozwiązania i tendencje urbanistyczne mają dramatyczne 

konsekwencje. Upadek centrów miast i przenoszenie programów usługowo-handlowych i 

biurowych na ich obrzeża, gdyż teren jest tam tańszy i łatwiej dostępny - zmieniają obraz 

współczesnego miasta. Próby rehabilitacji dzielnic śródmiejskich nie wszędzie się 

powiodły, większości miast zresztą na takie działania nie stać19, tymczasem centralne 

dzielnice miast spełniają ważne społecznie - integracyjne i symboliczne funkcje. 

− Miejskie ekosystemy muszą być chronione i rozwijane. Dotyczy to zarówno wielkich 

systemów zieleni miejskiej, klinów nawietrzających i parków, jak też terenów zielonych w 

strukturach intensywnej zabudowy. Maja one znaczenie ekologiczne, funkcjonalne i 

społeczne. Taka polityka jest realna i w rachunku globalnym, nie jest ona opłacalna, gdyż 

troska o ekosystemy miejskie ma również uzasadnienie ekonomiczne.  

− Musimy studiować i przygotowywać się do nowych trendów, przyszłych preferencji 

społecznych i prognozowanych już zjawisk; do miast internetowych (już istniejących w 

USA), do konsekwencji nadchodzącego kryzysu zatrudnienia (o rozmiarach znacznie 

przekraczających dzisiejsze bezrobocie), do skutków zmian etnicznych, do wzrostu 

populacji emeryckiej. 

− Polityka wobec miast jest uzależniona od modelu politycznego i 'obowiązujących' 

koncepcji ekonomicznych. Nie uwzględniają one globalnych, długookresowych celów, 

który rozwiązywałby sprzeczności globalizacji, wdrażały zasady równoważonego rozwoju 

                                                 

 

19 Prezentowany na Seminarium Rady Europy w Pradze, realizowany projekt modernizacji fragmentu 
centrum Wiednia, przekraczał w swych kosztach roczny budżet miasta Warszawy. 
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i zmniejszały dysproporcje rozwojowe. Poszukiwanie racjonalnych rozwiązań utrudnia 

malejąca rola państwa, atrofia sektora publicznego i wzrost znaczenia partii politycznych 

oraz różnorodnych grup nacisku. W efekcie cele długookresowe, a do nich należy 

zaliczyć politykę wobec miast i respektowanie interesów następnych pokoleń nie są 

osiągalne, nawet próby ich formułowania są niechęotnie akceptowane. 

Ważnym zadaniem polityki miejskiej będzie utrzymanie na odpowiednim poziomie i w 

racjonalnym zakresie interwencji państwa przy równoległej ochronie, możliwie szerokiej, 

zasad gospodarki rynkowej oraz przy zagwarantowaniu warunków wolnej konkurencji 

podmiotów, których udział w realizacji polityki miejskiej jest niezbędny.  

Dlatego wymienione kwestie wymagają odpowiedniego przygotowań, badań teoretycznych, 

analiz eksperckich stwierdzających czy i jaki sposób są rozwiązywane w rozwiniętych 

krajach wspólnoty oraz badań empirycznych nad efektywnymi sposobami wdrażania 

uzyskanej wiedzy.  
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4. INSTRUMENTY REALIZACJI POLITYKI MIEJSKIEJ 

Zdefiniowanie i wdrożenie polityki miejskiej, jako podstawy do koordynacji i właściwej 

alokacji dostępnych środków publicznych, wspomagających stabilny i zrównoważony rozwój 

miast, wymaga poszerzenia zakresu instrumentów (opracowania nowych) które pozwolą na 

skuteczną interwencję państwa na rzecz rozwoju miast. Stworzy to szansę na wypracowanie 

i ustalenie hierarchii działań rządu przy formułowaniu:  

− Wieloletnich programów działań rządu, 

− Spójnych aktów polityki miejskiej rządu, 

− Skoordynowanych inicjatyw ustawodawczych rządu, szczególnie w zakresie 

finansowania programów interwencyjnych oraz regulacji podatkowych, 

− Regulacji związanych z ochroną środowiska naturalnego i gospodarki 

nieruchomościami oraz ich skutecznego egzekwowania, 

− Rządowych inwestycji infrastrukturalnych (np. transport intermodalny, strefy 

zabezpieczenia wody pitnej dla miast, strefy bezpieczeństwa energetycznego miast a w 

tym źródeł energii odnawialnej), 

− Wsparcia środkami publicznymi z budżetu państwa inwestycji miejskich oraz inwestycji 

w obszary metropolitalne prowadzonych przez samorządy. 

Przedłożone dalej propozycje instrumentarium polityki miejskiej związane są z zasadami 

urbanistyki operacyjnej. Chodzi o utworzenie przyjaznego środowiska  w ramach spójnej 

polityki miejskiej, dla interdyscyplinarnego współdziałania w wydzielonych dziedzinach 

funkcjonowania miast. Każda z dziedzin, jak mieszkalnictwo, rewitalizacja, komunikacja czy 

infrastruktura techniczna, wymaga wyspecjalizowanych instrumentów. Wszystkie jednak są 

porządkowane odpowiednim regulacjom prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym, 

tworzącym określony system funkcjonalny. Wszystkie też powinny być objęte właściwie 

dobranym systemem monitorowania zapewniającym prowadzonej polityce miejskiej 

znamiona realizowalności.  

Instrumenty prawne 

Polityka miejska powinna znaleźć mocne oparcie w stabilnym, spójnym i 

egzekwowalnym ładzie prawnym. Konieczne jest wypełnienie luk prawnych umożliwiających 
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naginanie interpretacyjne prawa przez różne grupy interesów, rodzących konflikty społeczne 

i gospodarcze, utrudniających działania na rzecz  dobra wspólnego.  

Potrzebne jest skonkretyzowanie instrumentów finansowania i realizacji dotyczących miast, 

w regulacjach wynikających z ustaw o: zagospodarowaniu przestrzennym, finansach 

publicznych, katastrze nieruchomości, gospodarce nieruchomościami (zwłaszcza w zakresie 

scaleń), ochronie środowiska, drogach publicznych, jak też wciąż niepowstającej 

kompleksowej ustawie o rewitalizacji, odpowiednich regulacji przeciwdziałających 

rozpraszaniu zabudowy oraz wielu innych. Otwierałoby to przejrzyste pole dla wspólnych 

inicjatyw rządowo-samorządowych, w ramach programów zadań rządowych dotyczących 

wybranych zagadnień miejskich oraz inwestycji publicznych samorządów, miast 

wspieranych przez rząd również w obszarach metropolitalnych. 

Potrzebne jest stworzenie legislacji, która uporządkuje cały obszar planowania 

rozwoju, w oparciu o logiczny i racjonalny model takiego planowania. Bez uporządkowania 

tego obszaru działań władz publicznych, polityka rządu wobec miast nie nabierze realnych 

kształtów. 

Wartym rozważenia jest problem skutecznego wspierania obszarów 

metropolitalnych. Podstawową drogą uruchamiania inwestycji infrastrukturalnych na ich 

rzecz są kontrakty regionalne, a decyzje w tym zakresie należą do samorządu województwa 

(ten stan rzeczy potwierdza również Projekt NSRR, z 2005 r.), bowiem to on jest stroną 

kontraktu regionalnego. Władzę planistyczną na terenie obszarów metropolitalnych sprawują 

na swoim terenie gminy, samorząd województwa w zakresie planowania regionalnego a w 

planach krajowych administracja rządowa. W szerszym zakresie można wykorzystać 

również taki instrument planistyczny, jakim jest możliwość planowania w skali obszarów 

metropolitalnych (w ramach krajowych i wojewódzkich planów zagospodarowania 

przestrzennego). Prowadziłoby to w konsekwencji do podwyższenia spójności 

prowadzonych polityk przestrzennych: miejskich, metropolitalnych i regionalnych.  

Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe definiują mechanizmy gospodarowania publicznymi środkami 

pieniężnymi i umożliwiają ich dysponentom pełnienie funkcji aktywizującej działalność 

inwestycyjną miast oraz prowadzenie interwencji państwa, mając na uwadze wyrównywanie 

szans rozwojowych. 
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Podstawowe grupy instrumentów finansowych obejmują: 

− finansowanie bezzwrotne (dotacje), 

− finansowanie zwrotne (kredyty preferencyjne, fundusze poręczeń), 

− finansowanie pośrednie (gwarancje, ulgi podatkowe), 

− finansowanie ze źródeł publiczno prywatnych. 

Najbardziej przejrzystym instrumentem pomocy publicznej jest dotacja pozwalająca na 

bezpośrednie wsparcie, dostosowane do konkretnej sytuacji. Jednocześnie jest wygodna w 

stosowaniu ze względu na możliwość bezpośredniego weryfikowania intencji, kontroli kwot, 

ustalania zasad jej udzielania i ustalania spodziewanych skutków. Ta forma interwencji 

państwa sprzyja i zachęca do montażu finansowego środków pochodzących z różnych 

źródeł, partnerstwu publiczno-prywatnemu oraz regionalnemu i miejscowemu 

koncentrowaniu nakładów inwestycyjnych na najważniejszych celach.  

Dotacja była najbardziej popularną formą pomocy publicznej w UE20, w latach 90. w Wielkiej 

Brytanii i w Hiszpanii aż 78% pomocy było świadczone w tej formie a w całej UE ok. 56%. 

Udział dotacji budżetowych w PKB w Polsce w tym okresie był znacznie niższy a jego 

beneficjentami były i są wielkie przedsiębiorstwa. Jedną z form dotacji jest płacenie za 

dodatkowe zatrudnienie, co ma znaczenie w rejonach trwałego zagrożenia bezrobociem i 

jest przeciwdziałaniem odrzuceniu.  

Interesującym instrumentem, w naszych warunkach, jest fundusz poręczeń szczególnie 

interesujący dla miast i miasteczek dysponujących niewystarczającymi dla banku 

zabezpieczeniami. Poprzez opłaty poręczeniowe może być w określonym stopniu 

odnawiany.  

Ważnym stymulatorem inwestycji prywatnych wspomagających ważne projekty publiczne są 

ulgi podatkowe. W Polsce dobrze przysłużyły się do zatrzymania regresu w budownictwie 

                                                 

 

20 Patrz M.W. Kozak: Instrumentacja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju: kontekst 
rozwoju regionalnego, w: Biuletyn Komitetu Przestrzennego zagospodarowania Kraju PAN, Zeszyt 
195, Warszawa 2001 r., s. 86. 
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mieszkaniowym i remontach w połowie lat 90. i ustabilizowały, choć na niskim poziomie 

inwestycje w tej dziedzinie na przełomie wieków. 

Uchwalona przez Sejm w dniu 28 lipca 2005 roku ustawa o partnerstwie publiczno 

prywatnym wprowadza do krajowego systemu prawnego instytucję kojarzenia, zwykle 

znacznych, środków inwestorów prywatnych ze środkami publicznymi i przeznaczania ich na 

inwestycje o charakterze publicznym. Wobec permanentnego braku środków publicznych 

jest to istotny instrument finansowania koniecznych inwestycji miejskich – sprawdzony już w 

licznych krajach UE, niestety niewykorzystywany praktycznie w Polsce. 

Instrumenty organizacyjne 

Jedną z powszechnie stosowanych i wyjątkowo efektywnych metod modernizacji 

terenów zainwestowania miejskiego, ułatwiających przełamanie barier własnościowych, 

społecznych, prawnych i finansowych, w planowaniu i realizacji przedsięwzięć publicznych i 

prywatnych, jest tworzenie wydzielonych obszarów  polityki rozwojowej w miastach, 

zarządzanych przez powoływane w tym celu, na określony czas, zarządy publiczno-

prywatne21. Ich zadaniem jest z zasady modernizacja lub rehabilitacja wydzielonych 

obszarów miast oraz tworzenie warunków dla wspólnego inwestowania władz publicznych i 

kapitału prywatnego, również zagranicznego. Strefy takie pozwalają łączyć w racjonalne 

procedury i zarazem porządkować stosunki prawne i własnościowe, a wraz z planowaniem 

przestrzennym, kreować efektywne organizacyjnie i finansowo strefy aktywizacji rozwojowej 

miast. Ważnym rozwiązaniem pozwalającym na prowadzenie proinwestycyjnej polityki 

państwa są również specjalne strefy ekonomiczne. Stanowią one istotny, pomimo pewnych 

ograniczeń, instrument pobudzania rozwoju gospodarczego w miastach i regionach 

zagrożonych marginalizacją. 

Przyśpieszenie rozwoju miast wiąże się także z wyznaczeniem i systemowym 

przygotowaniem obszarów strategicznych, nastawionych na stworzenie ofert dla 

wyspecjalizowanego kapitału oraz międzynarodowych wielkich organizacji gospodarczych. Z 

doświadczeń wielkich miast, a przede wszystkim metropolii i to nie tylko europejskich 

wynika, że jest to najszybsza droga do wzrostu lokalnego PKB, zwiększenia zatrudnienia i 

rozwinięcia wysoko wyspecjalizowanych usług i produkcji.  

                                                 

 

21 Ich klasycznym przykładem są angielskie "Development Boards". 
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Zarówno tworzenie specjalnych stref jak i obszarów strategicznych wymaga 

umiejętnego posługiwania się jednym z najważniejszych instrumentów, jakim jest polityka 

obrotu gruntami i mobilizacji gruntów dla potrzeb inwestycji. Ustalenie czytelnych zasad 

prowadzenia tej polityki przesądzi o szansach na szybki wzrost polskich miast. Jest to jeden 

z potencjalnych obszarów aktywnej polityki miejskiej rządu, ponieważ instrumenty 

aktywizacji gospodarczej miast dotyczą zarówno lokalnej polityki gruntowej, jak i 

ogólnokrajowych regulacji własnościowych i podatkowych. Polityka miejska ma tu do 

spełnienia znaczącą rolę w określaniu porządku instytucjonalnego, który zapewniłby ład na 

terenach zurbanizowanych i niezurbanizowanych oraz usprawniłby procesy rewitalizacji 

istniejącej tkanki miejskiej w powiązaniu z układami komunikacyjnymi oraz dużymi 

projektami rozwojowymi.  

Działania tego typu wymagają powoływania instytucji o charakterze publiczno-prywatnym, 

odpowiedzialnych za rozwój określonych terenów miejskich, wyposażonych w odpowiednie 

do swych zadań kompetencje, działających jawnie i pod kontrolą społeczną. Ich zadaniem 

powinno być rozwiązywanie konkretnych problemów w ramach wynegocjowanych, również z 

rządem, planów operacyjnych na prawnie wyznaczonych terenach, natomiast polityka 

miejska powinna wyznaczać pola dla tych działań, odpowiadające wybranym problemom 

społecznym, gospodarczym i ekologicznym, zgodnie z przyjętymi celami. Mogłoby odbywać 

się to drogą przygotowania konkretnych pilotażowych przedsięwzięć prowadzącą zarazem 

do selektywnego doboru właściwych instrumentów finansowych oraz do organizacyjnego 

aktywizowania rozwoju miast. Takie ukierunkowanie polityki miejskiej pozwoliłoby na 

niezbędną koncentrację działań na problemach, których rozwiązywanie przekracza 

możliwości poszczególnych miast. W szczególności, działania takie dotyczyć powinny 

zagospodarowania terenów poprzemysłowych, rewitalizacji historycznych zespołów 

miejskich oraz rehabilitacji zdegradowanych społecznie i technicznie osiedli wznoszonych 

metodami uprzemysłowionymi, które mogą stać się miejscem narastania konfliktów 

społecznych i terenem zagrożeń technicznych.  

Inna grupa przedsięwzięć, wymagająca instytucjonalnych usprawnień, to tworzenie w 

miastach nowych stref inwestowania dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i 

usługowego. Rozwój budownictwa deweloperskiego wymaga koordynacji w planach 

zagospodarowanie przestrzennego, uzgodnień finansowych i rzeczowych dla budowy 

infrastruktury technicznej, w tym drogowej i komunikacyjnej oraz nowych form współpracy z 

samorządami miast. Chodzi tu o wypracowanie organizacyjnych ram planowania i 

kompleksowej realizacji większych przedsięwzięć oraz ich racjonalności. Obserwujemy tu, 

bowiem dwie groźne tendencje, budowę wielkich i już dziś substandardowych zespołów 
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mieszkaniowych, których realizatorzy mają za cel wyłącznie zysk, takich jak Kabaty lub też 

wznoszenie zamkniętych, niekiedy wielotysięcznych osiedli-enklaw, wyalienowanych ze 

struktury miasta, takich jak Marina City22, Konsekwencje społeczne i przestrzenne tego 

modelu urbanizacji będą z pewnością niekorzystne, polityka wobec miast powinna te 

problemy uwzględnić.  

Ważnym, bo często ograniczającym możliwości przełamania barier rozwojowych stał 

się problem kontraktowania przez miasta dużych inwestycji prywatnych: komunikacyjnych, 

centrów gospodarczych oraz pakietowych inwestycji infrastrukturalnych związanych z 

przebudową znacznych obszarów metropolii i dużych miast. Dotyczy to węzłów komunikacji 

ponad lokalnej i regionalnej oraz strukturalnych przekształceń transportu i zasileń 

energetycznych oraz związanych z ochroną środowiska naturalnego. Wraz z rozwojem 

prywatnego sektora gospodarki wolumen tych inwestycji i ich znaczenie dla miast będzie 

wzrastało, dlatego polityka miejska winna stać się polem wielopoziomowych uzgodnień 

formalno-prawnych, finansowych i kompetencyjnych przygotowania takich przedsięwzięć, 

jak też zasad ich funkcjonowania po ich zrealizowaniu.  

Sieci Miast 

Podnoszony w Raporcie postulat formowania sieciowych powiązań metropolii, 

dużych miast oraz miasteczek i wsi, jest ważną przesłanką tworzenia sieci miast 

traktowanych, jako instrument przełamywania barier rozwojowych i zwiększania ich 

konkurencyjności. Powstające więzi, dostosowane do etapu rozwoju poszczególnych miast, 

stwarzają szansę na znalezienie konsensusu pomiędzy współpracą i konkurencją, 

szczególnie w obszarze kraju. Sieci miast mogą wykształcić system tworzący warunki 

racjonalnego podziału pracy: usług, produkcji, stref kultury i rekreacji. Daje to szansę 

koordynacji nakładów inwestycyjnych oraz zwiększenia efektywności interwencji państwa.  

Formowanie sieci miast jest również sposobem na utrwalenie różnorodnych więzi 

kooperacyjnych (realizowanych na podstawie odpowiednich umów lub porozumień 

pomiędzy JST) stwarzających podstawę partnerstwa strategicznego. Partnerstwo takie 

dotyczy nie tylko działalności gospodarczej, obecnie spotykanego najczęściej, lecz również 

wspólnych przedsięwzięć miast związanych z np.: wodą pitną, ochroną sanitarną dorzeczy, 

utylizacją odpadów. Szczególnym przypadkiem są przedsięwzięcia pionierskie (przykładowo 

                                                 

 

22 Obydwa przykłady z Warszawy, która nie jest jednak wyjątkiem w tym względzie. 
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innowacje komunikacyjne) lub o wysokim ryzyku finansowym (jakim może być organizacja 

wielkich zawodów sportowych).  

Uzupełnieniem sieci aglomeracji i dużych miast są sieci powiązań w obszarach 

metropolitalnych, które powinny zwiększać szanse zmniejszania dysproporcji rozwojowych i 

wyrównywania warunków życia oraz spójności miast i gmin wiejskich z metropoliami. 

Istotne jest, że taka wielorodzajowa współpraca i związana z nią integracja 

instytucjonalna buduje potencjał pozwalający na konkurowanie na rynku wspólnotowym i 

tworzy warunki dla szybkiego wzrostu zatrudnienia przy jednoczesnej jego racjonalizacji. 

Instrumenty wdrażania 

Instytucje. 

Kompetencje organów administracji publicznej (podział zadań, organizacja, 

koordynacja) oparta jest na założeniu subsydiarności, oznaczającej w przypadku polityki 

wobec miast, że rolą rządu jest jedynie reagowania na te elementy systemu, które nie mogą 

racjonalnie funkcjonować bez takiego wsparcia. Dotyczy to tych przypadków, kiedy same 

mechanizmy rynkowe nie wystarczą dla optymalizacji zachowań osób i podmiotów 

gospodarczych23. 

Rolą administracji rządowej będzie wówczas: wspieranie samorządów przez inicjatywy 

legislacyjne; formułowanie zaleceń dotyczących zasad polityki wobec miast (w tych 

wszystkich zakresach gdzie na bezpośrednią interwencję rządu nie zezwala  obowiązujący 

system oprawny); formułowanie obowiązujących wytycznych niezbędnych dla skutecznego 

wdrażania przyjętej polityki wobec miast (po uzyskaniu właściwych sankcji organów 

ustawodawczych); pomoc techniczna, w tym promowanie innowacyjnych rozwiązań, 

finansowanie prac badawczych i rozwojowych oraz, w wybranych przypadkach, wspieranie 

finansowe miast w ramach istniejących mechanizmów (funduszy unijnych, kontraktów 

wojewódzkich itp.). 

 

                                                 

 

23 Niesłychanie pouczająca jest dla zainteresowanych tym tematem lektura najnowszej publikacji 
wybitnego ekonomisty, noblisty Stiglitza. Każdy, kto wypowiada się na temat zadań rządu, a dotyczy 
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Monitorowanie. 

Monitorowanie wdrażania polityki polegać powinno na okresowych analizach stopnia 

osiągania celów, formułowaniu zaleceń dotyczących jej korekt oraz  na sporządzaniu 

Raportów przedkładanych przez Rząd – Sejmowi RP. 

Analizy i Raporty powinny być wykonywane, co 4 lata, w powiązaniu z kadencjami Sejmu 

RP24. Wprowadzone powinny być zobiektywizowane i stabilne miary osiągnięcia celów oraz 

procedury oceny zgodności zachodzących procesów, w szczególności inwestycyjnych, z 

uchwaloną polityką na poszczególnych szczeblach samorządowych i państwowych. Do tego 

celu powinien jednak zostać opracowany system wskaźników osiągnięcia celów25 

(adekwatny do analizowanego obszaru), który pozwoli ocenić równo postęp we wdrażaniu 

założonych rozwiązań jak i kierunek występujących zmian. 

Instytucjonalizacji wymaga również procedura monitorowania i oceny wdrażania 

polityki rządu wobec miast wraz z procedurami okresowego aktualizowania tej polityki oraz 

wprowadzania zmian w  dokumencie rządowym i, w miarę potrzeby, w planistycznych 

dokumentach innych władz publicznych. 

Marketing 

Wymagane powinno być opracowania narządzi promowania polityki wobec miast na 

dwóch różnych polach: 

− wewnętrznym - którego celem powinno być, ogólnie mówiąc, pozyskanie partnerów 

których aktywna współpraca niezbędna będzie przy wdrażaniu poszczególnych zadań 

warunkujących osiągnięcia założonych celów . Będą to partnerzy reprezentujący zarówno 

szczebel samorządów lokalnych jak też inne podmioty gospodarcze i społeczne  

uczestniczące w rozwoju i funkcjonowaniu miast 

                                                                                                                                                     

 

to bezpośrednio treści tego Raportu, powinien się z nią zapoznać. Joseph E. Stiglitz Ekonomia 
Sektora Publicznego. PWN Warszawa 2004. 
24 Wydaje się, że najefektywniejszym systemem byłoby tworzenie dwóch dokumentów: dokumentu 
programowego określającego (1) Politykę Państwa wobec Miast jak oraz (2) Raportu z realizacji 
przyjętej polityki i ich prezentowanie Sejmowi w pierwszym roku jego kadencji. Raport z realizacji 
dotyczyłby poprzednich czterech lat a dokument programowy o Polityce Państwa wobec miast 
wytyczałby zadania na następny czteroletni okres. 
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− zewnętrznym - gdzie powinny być podjęte działania promocyjne  na forum różnych 

agend UE oraz innych organizacji międzypaństwowych w celu  włączenie 

podejmowanych  w kraju działań w szerszy kontekst europejski (współpraca, kooperacja 

itp)  a także w celu negocjacji wsparcia finansowego ( środki UE) dla proponowanych 

rozwiązań 

                                                                                                                                                     

 

25 Podobne systemy wskaźników funkcjonują w np. procedurach oceny realizacji zadań w ramach 
ZPORR 
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5. PODSUMOWANIE 

− Pomimo słabszej niż kraje 15-tki kondycji ekonomicznej Polska powinna dołączyć do 

rosnącego grona krajów europejskich, których władze formułują politykę miejską. Stworzy 

się tym samym szansa na zbudowanie kolejnej płaszczyzny współpracy ze wszystkimi 

poziomami władzy lokalnej i regionalnej dla realizacji przedstawionych strategicznych 

celów rozwoju kraju oraz partnerskiego współdziałania w ramach wspólnoty.  

− Niewielkie możliwości finansowe państwa będą w zasadniczy sposób ograniczać 

zakres ekonomicznej interwencji i dlatego powinna ona być brana pod uwagę tylko w 

przypadkach, kiedy inne instrumenty okażą się nieskuteczne. 

− W szerszym niż dotąd zakresie należy wykorzystać instrumenty prawne i 

organizacyjne takie jak: podatek katastralny, aktywna gospodarka nieruchomościami 

(scalenia, pierwokup), procedury prawne ułatwiające partnerstwo-publiczno prywatne, 

szersze stosowania rozwiązań utrudniających zaniechanie wcześniej podjętych działań 

oraz skutecznie kontrolowane nakazy i zakazy. 

− Konieczne są reformy instytucjonalne sfery publicznej, dla uporządkowania zakresu 

kompetencji, zwłaszcza dla ich czytelnego podziału.  

− Ograniczona dostępność środków finansowych wpływać będzie także na zakres celów 

i wybór kierunków działań, które mogą być realizowane głównie przy pomocy tych 

środków. Powinny być one koncentrowane na starannie wybranych kierunkach działań. Z 

dotychczasowych analiz wynika, że dwa poniższe, powinny być zaliczone do priorytetów: 

− modernizacji i rozbudowie zintegrowanych systemów transportu publicznego w 

dużych miastach i ich regionach, jako głównego czynnika rozwoju oraz wdrażania 

zmian jakościowych, niezbędnych dla zwiększenia konkurencyjności, 

− budowie, w oparciu o małe miasta, wielofunkcyjnych rynków pracy sprzyjającej 

likwidacji bezrobocia i większej spójności społecznej. 

- Wspieranie pozostałych kierunków działań powinno się odbywać głównie przy 

zastosowaniu instrumentów prawno – organizacyjnych i ekonomicznych. 

- Podejmowanie bardziej szczegółowych decyzji wymagać będzie intensyfikacji badań 

miejskich na poziomie regionalnym i krajowym opartych o jednolite mierniki i metodologię. 
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Na poziomie regionalnym i miejskim były by to badania dotyczące 

− aktualnych barier rozwojowych (teoretyczne podstawy i oceny oraz ich wymiarowanie 

w odniesieniu do określonych miast, 

− kryteriów rozwoju zrównoważonego polskich miast i urbanistycznych zasad tego 

rozwoju, możliwych do zastosowania w polskich warunkach, 

− społecznych problemów miast, 

− potencjału i atutów rozwojowych miast, 

− siły bazy ekonomicznej miast i związanego z nimi regionu oraz konkurencyjności na 

rynku regionalnym. 

− spójności lokalnych polityk rozwojowych z celami regionalnymi i krajowymi, 

− sieci współpracy, 

Badania na poziomie krajowym powinny dotyczyć: 

− roli miast polskich w europejskiej sieci osadniczej, 

− elementów konkurencyjności miast na poziomie krajowym i międzynarodowym, 

− marketingu międzynarodowego polskich miast, 

− roli polskich miast w europejskiej polityce gospodarczej Polski. 

Zasadniczą rolę w tych badaniach powinno odegrać Ministerstwo Nauki (Komitet Badań 

Naukowych). 

Podstawowym warunkiem sukcesu w dziedzinie formułowania i wdrażania polityki 

wobec miast, jest stworzenie systemu ciągłego monitorowania i okresowej kontroli realizacji 

przyjętej przez rząd polityki. Rozpoczynanie tego przedsięwzięcia, bez monitoringu, kontroli i 

systemu obiektywnej oceny nie jest, w ocenie autorów Raportu celowe. 
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