
PROGRAM
PONIEDZIAŁEK, 27 CZERWCA

10.00 INAUGURACJA ŚWIATOWEGO FORUM MIAST – AUDYTORIUM

12.00 OTWARCIE URBAN EXPO

13.30 BRIEFING PRASOWY PREZYDENTÓW I BURMISTRZÓW POLSKICH MIAST

Prezydenci i burmistrzowie o najważniejszych problemach miast i oczekiwaniach od nowej Krajowej Polityki Miejskiej.

14.15 POLITYKI INTEGRACYJNE MIAST - GDAŃSK, LUBLIN, KRAKÓW

Przed wybuchem wojny w Ukrainie, liczba cudzoziemców w Polsce wynosiła ponad 2 mln. Większość z nich mieszkała w miastach 
i obszarach metropolitarnych. Rola samorządów lokalnych w kreowaniu polityk migracyjnych  nabierała coraz większego znaczenia. 
Gdański Model Integracji Imigrantów, przyjęty w 2016 r. z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza, powstał w wyniku współpracy 
wielu podmiotów publicznych i środowisk obywatelskich miasta. Jest pierwszym w Polsce, lokalnym programem integracji imigran-
tów, stanowiących „wyzwanie i szansę dla gospodarki” i tkanki społecznej miasta.  
Lublin przez wiele lat był jedynym polskim miastem należącym do Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy, którego ideą 
jest wzmocnienie i wspieranie działań społeczności lokalnych w celu lepszego wykorzystania ich różnorodności kulturowej. Dzięki 
Programowi Lublin zbudował podwaliny  myślenia o integracji migrantów i migrantek w mieście.
Od prawie 6 lat Kraków realizuje program „Otwarty Kraków” w celu wdrożenia i realizacji polityki otwartości na przedstawicieli mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. „Otwarty Kraków” to kompleksowe i  interdyscyplinarne podejście do integracji.

15.30 MONITORING ROZWOJU MIAST (KS – NORWEGIA, ZMP – POLSKA)

ZMP oraz KS odrębnie rozwijają od roku 2000 własne systemy monitorowania – dostępne publicznie on-line. ZMP prowadził System Analiz 
Samorządowych; w roku 2020 – w ramach finansowanego z MF EOG Programu „Rozwój Lokalny”, którego operatorem jest MFiPR – prze-
kształcił się on w Monitor Rozwoju Lokalnego (będzie zaprezentowany w I części seminarium - https://monitorrozwoju.pl/), zaś KS rozwija 
we współpracy z Norweskim Urzędem Statystycznym – „Samorządowo-rządowy system monitoringu” (KOSTRA) (będzie zaprezentowany 
w II części seminarium - https://www.ssb.no/en/offentlig-sektor/kostra). Oba systemy wspomagają diagnozę stanu rozwoju JST (lub dostar-
czanych usług), pozwalają oprzeć planowanie strategiczne i operacyjne na faktach, a nie opiniach. Jednocześnie umożliwiają pracownikom 
i władzom samorządowym, przedstawicielom administracji rządowej oraz środowiskom naukowym i obywatelom dostęp do tych samych 
sprawdzonych danych, co tworzy warunki do bardziej rzetelnej dyskusji publicznej na tematy planowania polityki rozwoju i jej efektów. 
Celem seminarium będzie prezentacja dla polskich uczestników i zagranicznych gości WUF doświadczeń ZMP i KS w budowaniu 
narzędzi monitorowania rozwoju miast – w wymiarze społeczno-gospodarczym, środowiskowym i finansowym, z uwzględnieniem 
parametrów dostarczanych usług publicznych.

16.00 KRAJOWE POLITYKI MIEJSKIE – HIGH-LEVEL ROUNDTABLE – SALA 2

Minister G. Puda i inni ministrowie z Polski oraz różnych państw o znaczeniu polityk miejskich w zmieniającym się świecie.

16.45 SMART SECURE CITIES - EUROPEJSKI HUB INNOWACJI CYFROWYCH  -  
najnowocześniejsze rozwiązania dla miast i regionów, Showroom Innowacji IoT 

Gościnnie na naszym stoisku: Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC

Zapraszamy na nasze stoisko! Jak każdy rynek, jest ono miejscem spotkań, rozmów o miastach: o nowej polityce miejskiej, o planowanej 
ustawie o zrównoważonym rozwoju miast, o problemach, które wspólnie rozwiązujemy, o rosnących wyzwaniach, z którymi musimy co-
dziennie się mierzyć.

Zainaugurowane przez ONZ w 1976 roku w Vancouver światowe spotkania na temat osiedli ludzkich i urbanizacji stopniowo przekształ-
ciły się w pełnoprawny program, znany pod nazwą UN-Habitat. W jego ramach światowi interesariusze problematyki miejskiej spotykają 
się co dwa lata na WUF - Światowym Forum Miejskim, począwszy od WUF1 w Nairobi (2002). W międzyczasie dwukrotnie WUF gościł  
w Europie (w Barcelonie - 2004 i w Neapolu - 2012). XI sesja WUF trafiła znów do Europy – do Katowic.

Wspólnie z miastami i naszymi partnerami przygotowujemy ciekawy program wydarzeń na wspólnym stoisku w strefie URBAN EXPO, 
który – biegnąc równolegle z innymi wydarzeniami – stanowi okazję do spotkań z przyjaciółmi i kolegami, do wymiany doświadczeń i plano-
wania dalszych, wspólnych działań, tak krajowych jak i międzynarodowych. Myślimy zwłaszcza o Ukrainie, gdzie zawiązujemy wciąż nowe 
partnerstwa, już teraz planując budowę wspólnej Europy.



WTOREK, 28 CZERWCA – DZIEŃ UKRAIŃSKI

9.00 ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH I RADA UNII METROPOLII POLSKICH - 
Muzeum Śląskie

Dzień po oficjalnym ogłoszeniu nowej Krajowej Polityki Miejskiej rozpoczynamy otwartą debatę na temat jej wdrażania, z udziałem 
ministra Grzegorza Pudy oraz przedstawicieli innych resortów. Główne tematy to: planowanie przestrzenne, transport lokalny, śro-
dowisko miejskie i finansowanie rozwoju miast. 
Ważnym punktem tego wydarzenia będzie ceremonia poświęcona Planowi Działań dla Miast – tzw. WUF legacy (polskiemu dorobkowi 
WUF11). Nastąpi wówczas podpisanie się miast pod Planem Działań dla Miast (PDM) i  wręczone zostaną miastom certyfikaty PDM.

9.00 BRIEFING PRASOWY DELEGACJI ZWIĄZKU MIAST UKRAINY

10.00 POTRZEBY DNIA DZISIEJSZEGO, ODBUDOWA MIAST UKRAIŃSKICH PO WOJNIE (DELEGACJA AMU)

12:15 SPOTKANIE MIAST PARTNERSKICH UKRAINY I POLSKI

Otwarte spotkanie wszystkich zainteresowanych przedstawicieli polskich miast z delegacją Związku Miast Ukrainy (AMU), informacja 
merów z Ukrainy na temat aktualnej sytuacji i potrzeb, wstępne propozycje współdziałania w odbudowie miast ukraińskich.

13:30
ODBUDOWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH PO WOJNIE I KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH -  
sesja specjalna - AUDYTORIUM

Ogromne straty ludzkie i materialne, spowodowane przez wojnę i klęski żywiołowe, fale uchodźców kryzysy azylowe i gwałtowne 
zubożenie ludności to wyzwania, z którymi musimy mierzyć się wspólnie. Biorąc pod uwagę potrzeby formułowane przez samych 
zainteresowanych już teraz, tworzymy założenia przedsięwzięć mających na celu odbudowę zniszczonych terenów i infrastruktury 
oraz odtworzenie tkanki społecznej i gospodarczej obszarów pokonfliktowych.

14.00 RAPORT GOŚCINNA POLSKA 2022+, WYNIKI BADANIA OPINII UKRAIŃCÓW

Jak mądrze wesprzeć Polskę i Polaków w pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie?
Napływ milionów osób uciekających przed wojną w Ukrainie, wywołany agresją Rosji, spotkał się w Polsce z bezprecedensowym, 
oddolnym ruchem spontanicznego, społecznego wsparcia. Pozwoliło to zaaklimatyzować się w naszym kraju głównie matkom  
z dziećmi, które opuściły Ukrainę, dostarczając jednocześnie walczącym o przetrwanie swojego kraju poczucia, że ich bliscy są 
bezpieczni daleko od linii frontu. 
W niesienie pomocy zaangażowani są czterej główni interesariusze, tworzący sieć wsparcia. Są to: organizacje pozarządowe, od-
dolne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, samorządy oraz instytucje rządowe. Skutki napływu osób z Ukrainy, ich integrację 
oraz scenariusze rozwoju sytuacji w różnych aspektach działania państwa prezentuje raport „Gościnna Polska 2022+”. Podczas 
debaty przedstawimy założenia dokumentu, który został opublikowany 21 czerwca 2022 roku. 
Raport przygotowała Fundacja WiseEuropa we współpracy z szerokim zespołem badaczy m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, 
Szkoły Głównej Handlowej czy Uniwersytetu SWPS. Dokument zawiera propozycje działań, które z jednej strony włączą osoby 
uciekające przed wojną w Ukrainie w codzienne życie polskiego społeczeństwa w krótkiej perspektywie czasowej, a z drugiej pozo-
stawią im pełną swobodę w zakresie decyzji co do miejsca, w którym będą chcieli funkcjonować po zakończeniu wojny.

15.30 SPOTKANIE MIAST PARTNERSKICH FRANCJI, POLSKI I UKRAINY

Otwarte spotkanie zorganizowane przez AFCCRE (sekcję francuską CEMR) i ZMP z merami miast ukraińskich, tworzących delegację 
AMU. Przedmiotem konsultacji będą m.in. nowe perspektywy współpracy trójstronnej przy odbudowie miast w Ukrainie.

16:45 SPOTKANIE DELEGACJI Z NORWEGII (KS), POLSKI (ZMP) I UKRAINY (AMU)

Otwarte spotkanie przedstawicieli delegacji KS (Norweskiego Związku Władz Lokalnych) i ZMP z merami miast ukraińskich z de-
legacji AMU. Przedmiotem konsultacji będą m.in. nowe perspektywy współpracy trójstronnej przy odbudowie miast w Ukrainie,  
a także przy transferze doświadczeń w zarządzaniu lokalnym do miast ukraińskich.



ŚRODA, 29 CZERWCA

9.15 POROZUMIENIE CIEPŁO I PRĄD Z ODPADÓW KOMUNALNYCH

Stan lokalnego ciepłownictwa w wielu miastach wymaga pilnej modernizacji źródeł ciepła, a nagła konieczność przestawienia na inne 
paliwa sprzyja szybkim działaniom w tym zakresie. Od lat walczymy, by zwiększyć wykorzystanie frakcji „nadsitowej” jako odnawial-
nego paliwa (RDF) do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Potrzebne są zmiany prawne, środki finansowe i program wsparcia 
przedsięwzięć lokalnych w tym zakresie. Zapraszamy miasta do udziału w koalicji dla urzeczywistnienia tych zamierzeń, wraz z IGCP, 
KIGO, NFOŚiGW, BOŚ, PFR i dostawcami technologii.

10.30 URBAN ECO-FUTURE / EKO-PRZYSZŁOŚĆ MIEJSKA

Wraz z przedstawicielami Ostrowa Wielkopolskiego i Rudy Śląskiej prześledzimy doświadczenia tych miast w budowie zintegrowa-
nego podejścia i stałego zaangażowania różnych podmiotów i środowisk we współdziałanie na rzecz stanu środowiska miejskiego.

11.45 ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ MIAST PRZEMYSŁOWYCH

Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice i Stalowa Wola to miasta Centralnego Okręgu Przemysłowego, które budują swój rozwój, 
z jednej strony wykorzystując potencjał i tradycje przemysłu ciężkiego, samochodowego, chemicznego itp., z drugiej tworząc nowo-
czesne programy i zintegrowane strategie ochrony i modernizacji środowiska naturalnego. Podczas panelu zapytamy prezydentów  
o wyzwania związane z zieloną przyszłością swoich miast oraz o dobre praktyki, które zostały już zrealizowane. 

13.00 BRIEFING PRASOWY – FINANSOWANIE ZIELONYCH MIAST I OCHRONY ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO

Z udziałem przedstawicieli MFiPR (KPO), NFOŚiGW, BOŚ, PFR.

14:00 GREEN CITIES – ZIELONA TRANSFORMACJA MIAST

Krajowy Plan Odbudowy przewiduje znaczne środki do dyspozycji miast. W resorcie FiPR realizację zadań związanych z wdraża-
niem KPO w zakresie inwestycji na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast zlecono Departamentowi PPP, który podjął 
już współpracę z interesariuszami tej części KPO (pre-komitet monitorujący). W przygotowania do efektywnego wykorzystania tych 
narzędzi zaangażował się także METREX, z udziałem Wrocławia ze strony polskiej.

15.15 W STRONĘ EKO-TURYSTYKI. PRZYKŁADY TRANSFORMACJI USTRZYK DOLNYCH ORAZ SEJN

Czy mitygacja zmian klimatu, w tym transformacja energetyczna (elektromobilność) oraz ekonomia współdzielenia (carsharing) wy-
muszą nowy model rozwoju turystycznego?

16.30 QUO VADIS, SOCIAL MEDIA?

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych (IBIMS) przedstawi wyniki badań, z których dowiemy się, jak mieszkańcy 
postrzegają komunikację społeczną samorządów i mediów lokalnych. Bardziej pogłębioną odpowiedź na to ważne w dzisiejszych 
czasach pytanie będziemy mogli wspólnie wypracować we wrześniu w Tychach, podczas I Kongresu Mediów Społecznościowych, 
na który miasto Tychy, Związek i Instytut wspólnie zapraszają



CZWARTEK, 30 CZERWCA 

9.00 OLD IS THE NEW SEXY! CO WESOŁA ZNACZY DLA KRAKOWA 

Bardzo ambitny projekt rewitalizacji przylegającej od wschodu do krakowskiej Starówki dzielnicy Wesoła.

10.45 URBACT – GLOBAL GOALS FOR CITIES

Międzynarodowa sieć współpracy 19 miast, w której uczestniczy Dzierżoniów, ma na celu wymianę doświadczeń w zarządzaniu 
zrównoważonym rozwojem miast, zgodnie z formułą Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Liderem sieci jest Tallinn. Ogółem  
w sieciach wymiany doświadczeń, działających w Programie URBACT III, uczestniczy 6 miast i 4 miejskie obszary funkcjonalne z Polski.

12.00 BRIEFING DLA MIAST – FINANSOWANIE ROZWOJU MIAST

Z udziałem przedstawicieli BGK i PFR. 

12.30 BRIEFING PRASOWY – WYBORY SAMORZĄDOWE 2023

Z udziałem prezydentów i burmistrzów miast polskich.

13.15
JAK ZAPOBIEGAĆ POLARYZACJI LOKALNIE  
Europejskie Forum Bezpieczeństwa Miejskiego (EFUS)

Współfinansowany przez UE projekt BRIDGE miał na celu podniesienie świadomości wśród podmiotów lokalnych i wzmocnienie 
ich zdolności do zmniejszenia indywidualnej i zbiorowej podatności na radykalizację postaw, przy jednoczesnym zapobieganiu 
polaryzacji i łagodzeniu jej skutków. W szczególności ma on wzmocnić lokalne narzędzia wykrywania polaryzacji i zarządzania nią, 
pomóc władzom lokalnym w opracowaniu działań mających na celu przeciwdziałanie napięciom i tendencjom do niepokojów spo-
łecznych, a także wypromować inicjatywy oparte na społeczności lokalnej i współpracy oraz doprowadzić do spotkania europejskich 
reprezentantów władz lokalnych i ekspertów pragnących zająć się polaryzacją na poziomie lokalnym.  
W projekcie, prowadzonym przez organizację EFUS, wzięło udział 13 władz lokalnych i regionalnych z 17 państw członkowskich 
oraz multidyscyplinarny panel ekspertów.
W ramach BRIDGE opracowano zestaw narzędzi ułatwiających wykrywanie i analizowanie procesów polaryzacji na poziomie lo-
kalnym, z uwzględnieniem szerokiego zakresu wskaźników. Kompleksowy audyt obejmuje dane i informacje na temat: demogra-
fii, nierówności społeczno-strukturalnych, aktywności obywatelskiej, czynników ochronnych, czynników ryzyka, obecności czyn-
ników polaryzujących. Obejmuje również ankiety dotyczące obecności postawy zerowej i myślenia typu „my i oni” oraz ocenę 
sieci i partnerstw, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu polaryzacji. W oparciu o wyniki fazy audytu EFUS pomagał lokalnym 
partnerom w opracowaniu dostosowanych do ich potrzeb projektów pilotażowych mających na celu zapobieganie polaryzacji  
i łagodzenie jej skutków. 
Podczas dyskusji, która odbędzie  się 30 czerwca w ramach Światowego Forum Miejskiego, Eszter Karacsony, kierownik programu 
EFUS, przedstawi konkretne narzędzia, które mogą ułatwić wykrywanie i analizę rodzaju i poziomu polaryzacji na poziomie lokal-
nym, krótko omówi napięcia polaryzacyjne, które mogą wystąpić w obecnym kontekście wojny, oraz wymieni kilka przykładów 
metod i podejść, które mogą przyczynić się do zapobiegania napięciom polaryzacyjnym i ich łagodzenia 

14.45 PODSUMOWANIE WYDARZEŃ NA STOISKU AMU, UMP i ZMP

15.30 CEREMONIA ZAKOŃCZENIA WUF 11 - AUDYTORIUM


