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Wprowadzenie
Znacznie mocniejsze akcentowanie zmian klimatu w porównaniu do Krajowej Polityki Miejskiej
z 2015 r., budowanie na istniejącym dokumencie, a nie tworzenie czegoś od nowa, postawienie
na rozwój miast do wewnątrz i bazowanie na koncepcji miasta 15-minutowego, uwzględnienie kwestii
odporności i elastyczności (rezyliencji) miast - to tylko kilka z mocnych założeń, pojawiających się
w trwających aktualnie pracach nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej (dalej KPM). Zdaniem
Fundacji Green Dealers Krajową Politykę Miejską należy zaktualizować, co da szansę dla zmiany
w polskich miastach o znaczeniu transformacyjnym - a nie tylko powierzchownym i punktowym.
W założeniach do aktualizacji KPM, a także podczas prezentacji statusu prac grup roboczych,
dokonanej w dn. 08.04.2021 r. podczas konferencji organizowanej przez Związek Miast Polskich
znalazło się wiele kwestii i podejść, które są konieczne do uwzględnienia w aktualizacji KPM.
Niemniej jednak, chcemy zaproponować zupełnie nowe podejście do tworzenia, wdrażania
i ewaluacji nowej KPM, a także zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, które naszym
zdaniem powinny się znaleźć w aktualizacji KPM. Propozycje zostały przygotowane na podstawie
naszego doświadczenia we współpracy z miastami (w szerokim ujęciu - nie tylko urzędów, ale
wszystkich, którzy tworzą miasta - mieszkańców, przedsiębiorców, NGO, aktywistów, naukowców i in.)
w różnych formatach i rolach, a także obserwacji trendów i pracy na scenariuszach przyszłości. Nasi
eksperci mają szerokie doświadczenie w pracy m.in.: w polskich ministerstwach, agencji Unii
Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, biurze poselskim, samorządzie (rada
dzielnicy m.st. Warszawy), innych instytucjach publicznych, think-tanku, w pracy w biznesie
(korporacjach, startupach, prowadzeniu własnej działalności), prowadzeniu organizacji pozarządowej.
Stąd też jesteśmy w stanie rozumieć perspektywy różnych aktorów tworzących miasto, dobierać
metodologie oraz pomagać tworzyć odpowiednie ramy współpracy.
W tym kontekście pragniemy przywołać słowa Zastępcy Prezydenta Krakowa Andrzeja Kuliga podczas
otwarcia sesji edukacyjnej krakowskiego panelu klimatycznego 24.04.2021 r., który podkreślił,
że niezbędna jest zmiana filozofii funkcjonowania miasta:
“Wysiłek władz miasta nie będzie nic wart, jeśli nie będzie podzielany przez wszystkich mieszkańców,
organizacje, podmioty dla których funkcjonowanie miasta jest bliskie. Władze się zmieniają,co jakiś
czas odbywają się wybory, przychodzą nowe władze. Ważne jednak, by ten poważny problem jakim
jest dostosowanie się do okoliczności wywołanych przez samych ludzi w ciągu tych ostatnich
2 wieków było problemem, który będzie przez nas wszystkich postrzegany w podobny sposób
I wspólnie rozwiązywany.”
W niniejszym stanowisku zawarliśmy propozycje dla aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej odnoszące
się do 3 strumieni działań, które pozwolą przygotować i wdrożyć głębokie zmiany o charakterze
transformacyjnym, odpowiadające na wyzwania współczesności:
1. Zastosowanie podejścia systemowego.
2. Zastosowanie podejścia iteracyjnego i ciągów przyczynowo-skutkowych.
3. Propozycje szczegółowe.
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Jesteśmy przekonani, że wdrożenie naszych propozycji stanie się przełomowym elementem
polskiego dziedzictwa dla Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum) 2022, które
odbędzie się w Katowicach. Umiejętne wykorzystanie proponowanych przez nas nowoczesnych
podejść pozwoli na dokonanie trwałych i głębokich zmian na lepsze, odpowiadających na wyzwania
współczesności.
Co więcej, proponowane przez nas podejście systemowe może z powodzeniem odpowiedzieć
na potrzebę integracji planowania rozwoju społecznego, gospodarczego oraz przestrzennego,
słusznie wskazanej w ostatniej nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
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Propozycja 1: Zastosowanie podejścia systemowego
Czym jest proponowane przez nas podejście?
Myślenie systemowe uznaje, że dzielenie myślenia o rzeczywistości na tematy, takie jak edukacja,
zdrowie czy innowacje społeczne jest nieefektywne i możliwe tylko w teorii. Doprowadza również
do działania w “silosach”, a przez to nie wykorzystuje współzależności poszczególnych działań.
Systemowe działanie skupia się na:








Widzeniu obszaru (w tym przypadku miasta) jako całości - systemu “naczyń połączonych” (gdzie
naczynia to poszczególne aspekty miejskiego życia, np. dostęp do ścieżek rowerowych, korki, stan
zdrowia, jakość życia), ciągłej aktualizacji wiedzy o nim.
Szukaniu takich elementów w mieście-systemie, które odpowiednio zmienione oddziałują
na wiele powiązanych ze sobą przestrzeni. Np. zadbanie o wysoką jakość akademików, pozwala
przyciągnąć na uczelnie zagranicznych studentów, co w perspektywie pozwala na pozostanie
w mieście różnorodnych ekspertów z różnych części świata. Inwestycja w dostęp do jakościowych
akademików okazać się może elementem niezbędnym do rozwiązania problemu dostępności kadr
w mieście. Ten element można nazwać “dźwignią” dla zmiany.
Eksperymentowaniu, testowaniu różnych rozwiązań, a dalej konsekwentnym agregowaniu wiedzy
wynikającej z tych eksperymentów (również wiedzy wynikającej z porażek i nie działających
procesów).
Ko-kreacji, czyli współtworzenia z interesariuszami sposobów działania, planów, założeń
do konkretnych procesów czy projektów.

Dlaczego warto zastosować podejście systemowe w Krajowej Polityce Miejskiej?










Umożliwia adekwatne dopasowywanie rozwiązań do realnych potrzeb i wyzwań (często
za potrzebę uznajemy jedynie coś, co jest symptomem/ efektem, a nie rzeczywistym problemem);
Pozwala dostrzegać i rozumieć ciągi przyczynowo-skutkowe, wzajemne zależności,
identyfikować bariery czy braki, ale także zasoby, szanse, możliwe synergie oraz “dźwignie
zmiany”, czyli działania lub podejścia (np. nowe umiejętności, takie jak futures literacy czy
zarządzanie strategiczne, platformy współpracy i tworzenia ekosystemu, zintegrowane interwencje
przestrzenno-społeczne, odpowiednie elementy infrastruktury) które posłużą jako katalizatory
szerokiej transformacji.
Dzięki niemu możemy uniknąć iluzji rozwiązań najtańszych, najłatwiejszych, czy najbardziej
modnych, ale często nieskutecznych lub przynoszących skutki przeciwne - stawiamy za to
na te najbardziej odpowiednie.
Dzięki zrozumieniu kontekstu i właściwości systemu pozwala na pełniejszą i świadomą realizację
celów.
Pozwala przewidywać skutki działań, które w przeciwnym przypadku - tj. bez diagnozy w oparciu
o rozpoznanie systemu jakim jest miasto - byłyby uznane za nieoczekiwane lub uboczne (pozwala
rozumieć wzajemne zależności różnych elementów).
Podejście systemowe dostarcza odpowiednich narzędzi do diagnozy wyzwań, wdrażania zmian
(w tym zachowania elastyczności - rozpoznanej w założeniach do aktualizacji KPM - ciągłych
iteracji i udoskonalania podejścia) i ich ewaluacji. Na skomplikowane wyzwania współczesności
należy odpowiadać w sposób zintegrowany - jak słusznie zauważono w założeniach do aktualizacji
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KPM. Podejście systemowe pozwala na strategiczne zarządzanie takimi integracjami
I generowanie efektów synergii w pożądanych obszarach działań.
Umożliwia bezpieczną i celową eksperymentację w obszarach najbardziej tego potrzebujących
- wspiera poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań.
Wspiera świadome włączenie interesariuszy w ko-kreację strategii, procesów, projektów
(np. poprzez mapowanie interesariuszy i tworzenie trwałych platform współpracy).
Wspiera uczenie się, nadbudowywanie zdobytej wiedzy, dzielenie się nią i wykorzystanie
do poprawy skuteczności.

1

Jak w praktyce można wykorzystać myślenie systemowe w aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej?
Główne cele dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej mają cechy systemowych wielotematycznych
obszarów (miasto kompaktowe, inteligentne, sprawiedliwe, włączające i dostępne, zielone), a nie
“starych” (tj. konwencjonalnych) podziałów tematycznych (edukacja, zdrowie, transport). Do ich
realizacji potrzeba będzie więc zupełnie nowych podejść - bo te, ufundowane na starych
“departamentalnych” politykach i projektach, nie pozwolą na osiągnięcie wyznaczonych celów. Dlatego
bardzo mocno podkreślamy potrzebę włączenia podejścia systemowego do aktualizacji KPM. Wiąże
się to z doświadczaną na poziomie samorządów lokalnych potrzebą wyposażania swoich kadr
w nowe kompetencje i wzorce działania. Wątek innowacji dotyczy nie tylko biznesu i technologii,
ale również, czy raczej przede wszystkim, polityk publicznych.
Główne kierunki uaktualnionej Krajowej Polityki Miejskiej zawierają w sobie wszystkie składowe
niezbędne do realizowania jej w ujęciu systemowym - paradygmacie fundującym obecnie najbardziej

“Operation Cat Drop”: https://medium.com/strategy-dynamics/operation-cat-drop-146555f322e3 ;
https://www.youtube.com/watch?v=17BP9n6g1F0 ; https://www.who.int/formerstaff/publications/qn60.pdf
1
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progresywne i skuteczne polityki publiczne2. Cele miast są w dokumencie sformułowane w duchu
systemowym (miasto sprawiedliwe, zielone, produktywne), podkreśla się rolę współtworzenia
I testowania rozwiązań oraz modyfikacji działań do kontekstu konkretnych lokalizacji. Ich wcielenie
wymaga planów operacyjnych sformułowanych w logice systemowej, by umożliwić ich realizację.
Dokument zawiera postulat myślenia zintegrowanego, którego konkretne wcielenie byłoby dokładnie
realizacją logiki systemowej. By tak się stało, na etapie implementacji należałoby zadbać nie tylko
o klasyczną diagnozę wyjściową różnych obszarów (pisanie raportów), ale również o graficzne
przedstawienie danego miasta jako systemu (czyli całości złożonej z wielu połączonych ze sobą
elementów w zmieniających się układach różnorodnych relacji).System trzeba po prostu narysować.
W trakcie całego procesu ważne jest konsekwentne odnoszenie się do wizualizacji systemu
na kolejnych etapach działania - szczególnie przy identyfikacji kluczowych przestrzeni interwencji
(gdzie chcemy coś zmienić)i, testowaniu nowych rozwiązań (co chcemy zrobić) i decyzjach
dotyczących wdrażania na większą skalę tych, które okazały się w eksperymentach najbardziej
skuteczne. Po każdym działaniu powinniśmy coś dopisywać do rysunku mapy-systemu, by był on coraz
pełniejszy i być móc zauważać potencjalnie nowe połączenia.

Przykładowa mapa systemu miasta - miasto Rybnik. Mapa stworzona przez Swarmcheck w ramach projektu Rybnik 360 Deep
Demonstration, finansowanego przez EIT Climate-KIC. Mapa sprawia wrażenie chaotycznej w zamierzony sposób:
odzwierciedla rzeczywiste połączenia (w tym ciągi przyczynowo-skutkowe oraz inne relacje).
2

Meadows D. (2008) “Thinking in systems. Primer”, Chelsea Green Publishing
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Odpowiednie i pogłębione rozumienie miast-systemów (zarówno w konkretnych lokalizacjach np. wiedza o mieście Piotrkowie, ale również w pewnych użytecznych do skalowania uogólnieniach np. wiedza o miastach w regionach górniczych) jest również niezbędne do spełnienia trzech innych
kluczowych postulatów KPM:
 rozwijania immanentnego potencjału,
 sprawiedliwej transformacji oraz
 odporności miast.
Wszystkie te własności wymagają przede wszystkim znakomitego rozeznania mechaniki miastsystemów. Najnowsze rozwinięcia logiki systemowego myślenia i działania kładą szczególny nacisk
na budowanie szczegółowej i stale aktualizowanej wiedzy3.

Działanie z użyciem konkretnych elementów myślenia systemowego jest przede wszystkim
przejściem z myślenia projektowego do myślenia o ciągłym i dostosowanym do dynamicznych
warunków współczesności procesie transformacji. Staje się to naszą rzeczywistością w coraz
bardziej komplikującym się układzie intesywnie zależnych od siebie wyzwań, które będą się jeszcze
multiplikować - na przykład zależności między zmianą demograficzną i zmianą klimatyczną.

Propozycja aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej robi pierwszy krok w kierunku nowoczesnych polityk
publicznych. Należy jednak pamiętać, iż cały plan implementacji KPM wymaga nowych pojęć i podejść,
dlatego też proponujemy w szczególności zwrócenie uwagi na:
 Wydłużenie horyzontu czasowego. Potrzebne jest wprowadzenie kategorii odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i w ogóle wydłużenia horyzontu czasowego używanego
w planowaniu i realizacji działań. Ma ona gigantyczne znaczenie w kontekście kryzysu
klimatycznego. Do polityk edukacyjnych, ale również miejskich programów budowania
kompetencji urzędników należy dołączyć Future Literacy - zdolność używania wizji przyszłości
do tworzenia najbardziej adekwatnych i odpornych na nadchodzące wyzwania klimatyczne
I społeczne sposobów działania.
 Poprawne definiowanie wyzwań. Odkrywanie realnych problemów i potrzeb. Jednym
z ciekawszych podejść jest model góry lodowej4, wskazujący na fakt, iż to, co obserwujemy zdarzenia są jedynie efektami ludzkich zachowań - te zaś wynikają z ich wartości, wierzeń
I przekonań oraz struktur, które są ich przekaźnikami.

3
4

Scharmer, Otto, C. (2018) “ The Essentials of Theory U”, Berrett-Koehler Pulishers, Inc
Rysunek własny na podstawie Modelu Kulturowej Góry Lodowej (Cultural Iceberg Model), Edward T. Hall
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Przedstawiony model pomaga zarówno odkrywać ukryte narracje i wyobrażenia grup społecznych czyli to, co wpływa na decyzje indywidualne i grupowe (np. na poziomie wierzchołka góry lodowej - tego
co widoczne - ludzie deklarują, że kwestia klimatyczna leży im na sercu i jest ważna, na poziomie
zachowań zaś, nie są w stanie zrezygnować z żadnych wygód - “ale ja muszę polecieć na wakacje!”;
na poziomie trendów i wartości widzimy, że indywidualny komfort jest ważniejszy niż dobro wspólne).
Pozwala nam to poprawnie definiować i rozumieć wyzwania (np. to, iż nie potrzebujemy akcji
informacyjnej, że klimat to ważna kwestia, potrzebujemy natomiast uświadamiania, że sytuacja
klimatyczna jest sumą milionów egoizmów i wygód). W ten sposób możemy lepiej dobierać
odpowiednie metody tak, by rozwiązywać problemy na trwałe - unikać zjawiska, które można porównać
do odrastających głów hydry.
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 Inteligentne miasto nie może być tylko “smart” w znaczeniu efektywnych, doraźnych
rozwiązań, ale również w znaczeniu “wise” czyli biorące pod uwagę długofalowe trendy
I dbające w pierwszej kolejności o techniki agregacji, aktualizacji i dostępności wiedzy
(intelligence gathering). Należy przy tym podkreślić, iż brak równego dostępu do wiedzy
(dotyczącej zjawisk w świecie i ich przyczyn) powoduje demobilizację obywateli i obywatelek
I ich niebezpieczną (co wiemy po sytuacji pandemicznej) skłonność do demagogii i fake
newsów. W tym obszarze trzeba również zachować balans między technologią i wiedzą.

 Niezwykle wartościowym i nowatorskim elementem założeń aktualizacji KPM jest nacisk
na rozwój endogenny. Taki rozwój wymaga opisywanych już wyżej nakładów na stałe
rozbudowywanie technik samopoznania miasta-systemu i ciągłej aktualizacji tej wiedzy,
ale również procesów budowania warunków (jakich - to musi być odkryte w ramach procesu
zmiany, nigdy nie jest wiadomo na początku) dla różnych typów wspólnot, które miasto
naturalnie tworzą. To wspólnoty podnoszą poczucie jakości życia i pod wieloma względami
mobilizują działania mieszkańców - zmieniając narrację o partycypacji czy usługach miejskich.
Miasto wspólnot nie musi zapraszać mieszkańców do bycia aktywnymi - znosi się więc
odwieczny problem słabego zaangażowania mieszkańców - miasto staje się współtworzoną
przestrzenią.
 Jednocześnie warto pamiętać, że to właśnie niedostatek poczucia wspólnoty leży u podstawy
wielu problemów, z którymi borykają się współcześnie miasta. Brak szacunku do przestrzeni
publicznych - objawiający się chociażby parkowaniem w niedozwolonych miejscach
I zawłaszczaniem przestrzeni (np. chodników - przestrzeni pieszych, rozjeżdżaniem roślinności,
zastawianiem dróg wyjazdowych - w tym pożarowych), wysokim poziomem zaśmiecenia ulic
czy dewastacją budynków i urządzeń publicznych (bazgroły, niszczenie infrastruktury) - to tylko
kilka przykładowych objawów tego problemu.
 Ważną kwestią jest zmiana podejścia do ewaluacji działań, która zazwyczaj odbywa się tylko
raz - na końcu danego procesu, kiedy nie jest już możliwe wpłynięcie na przebieg procesu.
Konieczne jest wykorzystanie nowych metod oceny działań, które pozwalają stale korygować
obrany kurs i reagować na turbulencje. Jedną z takich metod jest Sensemaking - czyli cykliczna
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weryfikacja czy podejmowane działania mają sens i są spójne z towarzyszącymi celami
oraz strategią. Jej “krocząca” formuła - sesje są organizowane przykładowo co kwartał, daje
szansę na uelastycznienie procesu, włączenie do niego szerokiego grona uczestników, a także
pozwala spojrzeć na podejmowane działania z nowych perspektyw - realizacji celu, czynników
zewnętrznych i wewnętrznych, zauważalnych tendencji oraz koniecznych modyfikacji. Tak
dynamiczne, otwarte i generujące wiedzę podejście wspiera dopasowywanie działań i struktur
do nowych wyzwań, co pozwala uniknąć często zauważalnej praktyki, w której wyzwania
I podejmowane działania są odzwierciedleniem istniejących struktur i cykli politycznych.
Fakt, iż aktualizacja KPM ma w dużej mierze wzmocnić potencjał małych i średnich miast tworzy
znakomitą przestrzeń do realizacji podejścia systemowego. Takie podejście jest bowiem łatwiej
rozwijać w nieco mniejszych systemach - skraca się wtedy długość wielu procesów (zwłaszcza
decyzyjnych) i pod wieloma względami łatwiej zapewnić dostęp do działań na większą skalę, zarówno
dla mieszkańców, wspólnot jak i lokalnych organizacji. Znacznie łatwiej zapewnić dostęp do tego
procesu wszystkim grupom demograficznym oraz szczegółowo rozpoznać endogenne własności
konkretnego miasta-systemu. Myślenie o odporności miejskiej musi zawsze zawierać w sobie dbałość
o stałe rozwijanie innowacyjności ale rozumianych jako ekosystem, do którego dostęp mają wszyscy
mieszkańcy - nie tylko młodzi. Zwrotnie takie podejście pozwala zatrzymywać w miastach tych
mieszkańców, którzy łatwiej podejmują decyzje o migracji zarobkowej. Średnie miasta mają większą
zwrotność i gotowość do testowania nowych sposobów działania, ale potrzebują do tego odważnego
liderstwa ze strony polityków lokalnych i całego samorządu. Uczynienie z dochodzenia
do neutralności klimatycznej jednego z głównych mechanizmów transformacji lokalnej
gospodarki wpłynie na unowocześnienie lokalnego rynku pracy, ale również sprawności polityk
lokalnych, edukacji i usług społecznych.

Podejście systemowe powinno stać się nie tylko podstawą do projektowania aktualizacji KPM, ale też
do jej wdrażania, ewaluacji i przygotowywania kolejnych jej wersji.
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Propozycja
2:
Zachowanie
ciągu
przyczynowoskutkowego - aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej jako
kolejna iteracja tej polityki

Pragniemy zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, o których warto pamiętać podczas diagnozy
stanu obecnego i poprawnego projektowania przyszłości. Być może taka ewaluacja KPM z 2015 r.
została przeprowadzona, jednak nie znalazła ona odzwierciedlenia (ani nawet odwołania/wzmianki)
w tekście nt. kierunków aktualizacji KPM.
W naszej opinii diagnozę warto uzupełnić w 3 aspektach:
Rachunek sukcesów i porażek. Zrozumienie czynników oddziałujących na skuteczność
polityki.
W założeniach do aktualizacji KPM pogłębiony jest kontekst międzynarodowy i inne przesłanki
do aktualizacji, dużo uwagi poświęcono nowym wyzwaniom. Brakuje jednak informacji o tym, co
z dotychczasowej strategii udało się zrealizować, a co nie - i dlaczego (jakie były uwarunkowania
realizacji polityki, jak na nią wpłynęły, co to oznacza dla aktualizacji KPM). Nie widzimy więc
pełnego obrazu sytuacji (same konkluzje w których obszarach KPM powinna się zmienić).
a)

b)
Uwarunkowania wyzwań.
Analogicznie, także przy opisie wyzwań zabrakło diagnozy - z czego te wyzwania wynikają i w jaki
sposób dotąd próbowano na na nie odpowiadać. W tym kontekście rekomendowanym przez nas
narzędziem jest mapowanie wyzwań, które umożliwia odpowiednią obserwację i wyciąganie
wniosków.
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Wyzwania wskazane w kierunkach aktualizacji KPM to: skutki depopulacji i starzenia się
społeczeństwa (kurczenia się miast; niekontrolowana suburbanizacja; polaryzacja rozwoju
gospodarczego miast; dodatkowo wymieniono uwidocznioną przez pandemię kwestię odporności
miast względem zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych (ang. urban resilience). Zauważono, iż kluczowe
staje się efektywne zarządzanie kryzysowe. Warto przy tym podkreślić, że potrzebne jest o wiele
więcej niż to. W polskich uwarunkowaniach zarządzanie opierające się tylko na “gaszeniu pożarów”
jest szkodliwe. Ciągła konieczność działań ad hoc przesłania większe cele i możliwości dochodzenia
do nich. Poza efektywnym zarządzaniem kryzysowym potrzebujemy więc przede wszystkim zająć się
organizacją sprawniejszych struktur (systemów) i relacji w ich obrębie, wzmocnienia ich elastyczności.
Potrzebujemy też nowego modelu zarządzania, opierającego się o zarządzanie strategiczne i umiejętną
priorytetyzację.
W tym kontekście warto podać za przykład innowacyjne podejścia do tworzenia rozwiązań przez
urzędników - przykładem może być praca zespołów interdyscyplinarnch w Dubaju.
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Należy pamiętać, że nawet najlepsze struktury nie gwarantują realizacji celów, jeśli osobiste
relacje pomiędzy poszczególnymi członkami zespołów będą złe / zabraknie integracji na rzecz
celu (może pojawiać się to typowym “podstawianiem nogi”, opóźnianiem przekazania informacji,
przekazania niezbędnej opinii czy zgody, które mogą skutkować niepowodzeniem całego projektu).
c)
Odpowiedź na przesłanki aktualizacji - zmodyfikowane cele polityki.
Wskazane cele nie do końca odpowiadają na przesłanki aktualizacji. Z drugiej strony nie zostały jasno
określone kryteria, na podstawie których tworzona jest aktualizacja. Istotne braki lub zbyt mało wyraźne
akcenty to:
➢ Miasto jako system (naczyń połączonych), funkcjonujący w szerszym kontekście (zwłaszcza:
gmin ościennych, innych miast, interesariuszy i międzynarodowym); istotne są relacje,
połączenia.
➢ Miasto jako indywidualność - wzmacnianie i wykorzystywanie ich potencjału i rozwiązania
dopasowane do potrzeb.
➢ Miasto uczące się - będące w ciągłym dostosowaniu do zmian i wyprzedzające je (foresight,
gotowość na różne przyszłości).
➢ Miasto świadome - świadomie zarządzające; wyciągające wnioski, sens działań.
➢ Władze miasta jako animator (np. ekosystemów) i katalizator większych zmian,
umożliwiający tworzenie relacji międzyludzkich i między organizacjami (zgodnie z koncepcją
soft city; akcent na ludzką skalę).
d)
Monitorowanie polityki miejskiej. Sensemaking.
Jak wskazano w założeniach aktualizacji KPM: “W kontekście monitorowania polityki miejskiej należy
dostrzegać dwie perspektywy: monitorowanie i analiza mechanizmów prowadzenia polityki miejskiej
(system) oraz monitorowanie rozwoju miejskiego – zmiany, tendencje w odniesieniu do poszczególnych
miast lub kategorii miast.”
Bez wątpienia to niezbędne warstwy działań. Chcemy jednak podkreślić przy tym potrzebę powiązania
perspektyw - monitorowania, w jaki sposób jedna wpływa na drugą (przy uwzględnieniu innych Tłumaczenie fragmentu artykułu pochodzącego z serwisu Apolitical: “Dubai's "tech campus" for
government is smashing inter-agency siloes”.
5

https://apolitical.co/en/solution_article/dubai-city-makers-smashingsiloes?fbclid=IwAR0NTZYB41OSfY04KqB7qblxzHh-m_SaylZfPjsGvpBsS0UV5aWEttfPw3I
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zewnętrznych względem KPM - czynników wpływu (np. uwzględnienie wpływu pandemii, czy
koniunktury gospodarczej, które mogą spowolnić / osłabić stopień realizacji celów). W tym aspekcie
proponujemy wspomnianą wcześniej metodę sensemaking. Zgodnie z proponowanym przez nas
podejściem zatracona zostaje granica pomiędzy diagnozą i modyfikacją działań; sensemaking
I cykliczne korygowanie podejścia dążące do jak najlepszej realizacji celów, stają się kluczowymi
częściami działań.

Propozycja 3: uwagi szczegółowe Fundacji Green Dealers
Proponowane przez nas podejście systemowe - wykorzystywane zarówno w projektowaniu, jak i we
wdrażaniu działań - należy traktować jako propozycję nadrzędną względem działań szczegółowych zarówno tych, które zostały już wskazane podczas prac na rzecz aktualizacji KPM, jak i tych, które
proponujemy.
Poniżej przedstawiamy kwestie szczegółowe, o które warto wzbogacić Krajową Politykę Miejską oraz
te, które naszym zdaniem wymagają szczególnej uwagi:
 Konieczność wsparcia myślenia transformacyjnego, a nie grantowo- projektowego
(transformacyjne myślenie, projektowanie i wdrażanie jest warunkiem osiągania celów
wskazanych w aktualizacji KMP). Wynikowość, cyrkularność, regularne wprowadzanie korekt
I tworzenie i świadome zarządzanie portfolio rozwiązań - zamiast punktowych,
nieskoordynowanych ze sobą interwencji. Wprowadzenie projektów i procesów nielinearnych,
otwartych / elastycznych.
 Wzmacnianie przywództwa lokalnych liderów i liderek - ich umiejętności i odwagi
do podejmowania zdecydowanych, transformacyjnych działań, a nie tylko administrowania,
gaszenia pożarów i działania punktowego, na chybił-trafił.
 Wzmacnianie przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Rolą władz i instytucji miejskich jest
uświadomienie mieszkańcom, że kończy się era wielkich manufaktur. Jeśli mieszkańcy nie
wezmą odpowiedzialności za swoją przyszłość zawodową, to nikt inny tego nie zrobi (z dużym
prawdopodobieństwem można przewidzieć, że w miejsce kopalni czy huty że nie będzie nowego
tak dużego i hojnego pracodawcy).
 Władze miejskie powinny w każdym kroku podkreślać, że ekosystem gospodarczy miasta
tworzą nie tylko duzi inwestorzy, ale w coraz większym stopniu mikro- i małe firmy. Powinny też
wspierać przedsiębiorców i osoby, które chcą nimi zostać.
 Tworzenie ekosystemów innowacji - nie tylko dla młodych i zdolnych, ale dla wszystkich.
Pomaganie w tworzeniu synergii, niezagospodarowanych potrzeb miejskich, na które
z powodzeniem mogą odpowiadać przedsiębiorcy, naukowcy czy innowatorzy społeczni.
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 Konieczność wprowadzania nowych modeli ko-kreacji (współtworzenia) polityk i działań.
Realne włączenie interesariuszy w diagnozę, projektowanie, wdrażanie i ewaluację działań
wymaga głębokich zmian nie tylko procesowych czy strukturalnych, ale też - przede wszystkim
- zmian na poziomie kulturowym i mentalnym.
 Walka z “iluzją nowoczesności” - zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych
(przeskalowane inwestycje, wycinanie drzew, betonoza) - oddalających od wysokiej jakości
życia teraz oraz bezpiecznej i przyjaznej przyszłości.
 “Rewilding the cities”, czyli powrót natury do miast jako nowy paradygmat bioróżnorodności
oraz dbanie o dzikość lasów miejskich. Tworzenie zielonych ringów wokół miast w celu
ograniczenia ich rozlewania się, tworzenie zielonych korytarzy w miastach; rozwiązania oparte
o naturę (nature based solutions) i traktowanie zieleni jako infrastruktury.
 Głęboka współpraca z miastami satelickimi, sprowadzająca się nie tylko do wspólnych
punktowych projektów (np. aplikowanie wspólnych standardów przestrzeni publicznych,
połączeń poprzez ścieżki dróg rowerowych), ale też wspólnej refleksji rozwojowej i współpracy
na poziomie zarządczym (odpowiedź na aspekt “systemu naczyń połączonych”).
 Podejście eksperymentalne i labowe - uczenie się w działaniu. Jak pokazuje szereg
przykładów, podejście oparte o testowanie pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów unikanie rozwiązań, które działają tylko teoretycznie, lecz nie sprawdzają się w praktyce.
Prowadzenie mniejszych wdrożeń, a następnie wdrażanie na większą skalę tych, które
odznaczają się zadowalającym poziomem skuteczności.

https://ec.europa.eu/info/news/leuven-european-capital-innovation-2020-2020-sep-24_en ; wiedza własna rozmowy z Burmistrzem Mohamedem Ridouanim oraz Katrien Rycken _ Dyrektor Leuven 2030.
6
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Tworzenie labów z kolei umożliwia bezpieczne projektowanie i testowanie odważnych rozwiązań oraz
katalizuje powstawanie ekosystemów innowacji. Wskazana jest kontynuacja tworzenia urban labów,
przy czym warto poszerzać paletę o inne o laby tematyczne - m.in. laby przyszłości pracy, laboratoria
czystego powietrza czy odpowiadające na inne, kluczowe wyzwania miast.
 Eksperymentowanie z samowystarczalnością - na poziomie produkcji żywności, energii
(demokracja energetyczna - wsparcie prosumentów i kooperatyw energetycznych), nowych
inicjatyw sąsiedzkich - samopomoc, wsparcie, integracja.
 Większa radykalność strategii w zakresie zrównoważonej mobilności, zieleni i zmian klimatu wymóg odpowiedzi na kryzys klimatyczny.
 Wykorzystanie zmian na rynku pracy (możliwości telepracy wykorzystywanej częściej
od wybuchu pandemii) jako katalizatora przyciągania i utrzymania talentów w mniejszych
miastach.

7

The Lab @ DC - Body Worn Cameras; A randomized control trial evaluating the effects of police body-worn
cameras | PNAS.
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Operacjonalizacja: w którym miejscu KPM powinny
znaleźć się przedstawione przez nas wątki?
Proponujemy, aby:
1. Odniesienie do naszego pierwszego postulatu - zastosowania podejścia systemowego znalazło
się na samym początku dokumentu, w części podstawy/ założenia. To tu powinno znaleźć się
sformułowanie, “(KPM) Uznaje miasta za systemy (systemy systemów) i rozpoznaje konieczność
projektowania i wdrażania rozwiązań natury systemowej i transformacyjnej.” a także “(KPM) Wspiera
miasta w odpowiadaniu na wyzwania współczesności, takie jak kryzys klimatyczny i środowiskowy oraz
konieczność zwiększenia odporności i elastyczności (rezyliencji miast) wobec zagrożeń” (dostosowania
do nieprzewidzianych wstrząsów). To tu powinno znaleźć się również proponowane przez nas
wyjaśnienie logiki i zasadności podejścia systemowego.
2. Odniesienie do drugiego postulatu - zachowania ciągu przyczynowo-skutkowego
I nadbudowywania wiedzy - znalazło się w części diagnostycznej dokumentu.
Ponadto, to ważne aby w tej części znalazły się odniesienia do szerokiego podejścia do diagnozy
prowadzonej wspólnie z interesariuszami.
Proponujemy też, by ciągła ewaluacja, wyciąganie wniosków i doskonalenie podejścia, w oparciu
o technikę sensemakingu znalazła się w części dot. monitorowania realizacji KPM.
3. Odniesienie postulatów szczegółowych - zostało zawarte w części dot. celów szczegółowych
oraz sposobów realizacji KPM.
Aby realizacja ww. postulatów była możliwa, niezbędny jest trening kompetencji dla przedstawicieli
podmiotów i poszczególnych osób najbardziej zaanagażowanych w przygotowanie i wdrażanie KPM.
Trening powinien opierać się o realne wyzwania i cele KPM oraz zostać połączony ze stałym
eksperckim wsparciem wdrożeniowym. Jego zakres powinien dotyczyć:
 myślenia i projektowania systemowego oraz transformacyjnego,
 sensemakingu,
 innowacji i eksperymentacji,
 pracy z przyszłością (futures literacy, obserwacja trendów i wczesne reagowanie).
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Wnioski
Podsumowując, Krajowa Polityka Miejska powinna wspierać wspólne rozumienie
przez interesariuszy potrzeby głębokiej transformacji polskich miast, wyposażała ich
w narzędzia i tworzyła platformy współpracy na rzecz wspólnego celu. Należy pamiętać przy tym
o wykorzystaniu:
• podejścia systemowego, umożliwiającego sprawne zarządzanie relatywnie szybką zmianą
w pożądanych kierunkach. Całościowe spojrzenie na wyzwania i ich uwarunkowania, odkrywanie
I wykorzystywanie siły dźwigni zmian, dobieranie odpowiednich narzędzi dopasowanych do potrzeb
są kluczowymi elementami tego podejścia,
• podejścia iteracyjnego, nadbudowującego wiedzę z dotychczasowych działań oraz
sensemakingu, który pozwala na monitorowanie skuteczności polityki i jej narzędzi wykonawczych
- procesów, programów, projektów, a także dynamiczne ich korygowanie i dopasowywanie
do zmieniającego się kontekstu,
• siły innowacji, prowadzonych na wielu polach - politycznym, społecznym, gospodarczym,
technologicznym, finansowym i in. oraz pobudzania innowacji,
• długofalowości, w tym przygotowaniu polskich miast na wyzwania przyszłości oraz umiejętnym
wykorzystaniu siły rozwojowej w pojawiających się w trendach, makrotrendach
i megatrendach - takich jak zrównoważony rozwój i dążenie do zeroemisyjności.

Dzięki wykorzystaniu ww. podejść władze samorządowe będą mogły zyskać narzędzia
do tworzenia warunków zwiększających dobrobyt mieszkańców, a z kolei mieszkańcy będą
mogli lepiej identyfikować się ze swoimi małymi ojczyznami i będą wiedzieli w jaki sposób
wspierać ich harmonijny rozwój. Szczególnie istotne jest przy tym zwrócenie uwagi na fakt,
iż podejście systemowe może dostarczyć nowoczesnego modelu diagnozy, planowania
i wdrażania rozwoju funkcjonalno-przestrzennego.
Ponadto, wprowadzenie naszych propozycji pozwoli pokazać Polskę jako jeden z najbardziej
innowacyjnych krajów w zakresie tworzenia i wdrażania polityki miejskiej podczas Światowego
Forum Miejskiego w 2022 r.
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