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na rzecz zrównoważonego rozwoju Metropolii
Krakowskiej. 
Rozwój gmin naszego Stowarzyszenia to także
ciągła inspiracja i adaptacja nowych rozwiązań.
Zachęcam do zapoznania się z dobrymi
praktykami, którymi dzielimy się na łamach tego
numeru Magazynu. 
Jednym z wyzwań, przed którym stoją gminy
Metropolii jest organizacja współpracy ponad-
lokalnej w obszarze orientacji zawodowej uczniów
szkół podstawowych. O inspirujących rozwiąza-
niach w tym zakresie przeczytamy w artykule
„Postaw na przyszłość”. 
Warto również zapoznać się z tematem
wspólnych działań w zakresie komunikacji, m.in.
powołaniem w strukturze biura SMK grupy
roboczej ds. działań komunikacyjnych. 
Na łamach Magazynu informujemy też o przy-
gotowaniach do III Forum Metropolii Krakowskiej
- już 29 listopada spotkamy się wspólnie, by
podsumować efekty i zaplanować kolejny rok
współpracy. Serdecznie zachęcam do udziału oraz
życzę przyjemnej lektury Magazynu!

Współpraca
gwarancją

efektywności
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Roman Ptak 
Członek Zarządu 

Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
 

mam przyjemność przedstawić Państwu kolejne
wydanie Magazynu Metropolitalnego –
kwartalnika, który prezentuje nasze wspólne
działania.  By jeszcze efektywniej je realizować,
podjęliśmy się stworzenia koncepcji obserwa-
torium integrującego dane. Zgromadzone w nim
dane pozwolą nam na monitorowanie stanu
wdrażania Strategii Metropolia Krakowska 2030
oraz ułatwią podejmowanie decyzji strate-
gicznych. 
Wspólne działania to także zastosowanie idei
miękkiego planowania przestrzennego, która
odpowiada na wyzwania zagospodarowania
dynamicznie rozwijającego się obszaru, jakim
jest Metropolia Krakowska. Zachęcam do
zapoznania się z wywiadem z dr. hab. Łukaszem
Mikułą, który precyzyjnie wyjaśnia korzyści wyni-
kające z zastosowania tego rozwiązania w na-
szych gminach. 
W celu skutecznej realizacji zadań postawionych
przed Metropolią Krakowska łączymy siły z pod-
miotami zewnętrznymi. 30 sierpnia podpisaliśmy
porozumienie o współpracy z Kraków Nowa
Huta Przyszłości S.A. To kolejny krok w part-
nerstwie na rzecz promocji lokalnej oferty
inwestycyjnej. Cieszy fakt, że KNHP dołączyła  do
grona partnerów deklarujących współpracę
dołączyła go 

Szanowni Państwo, 



Aktualnie na poziomie ponadlokalnym nie
funkcjonuje metropolitalny ośrodek analityczny,
ani nie są prowadzone cykliczne badania
jakościowe. Dlatego też dużym wyzwaniem jest
stworzenie wielowymiarowego narzędzia infor-
matycznego, które pozwoli na gromadzenie oraz
przetwarzanie danych w taki sposób, aby mogły
one być podstawą do podejmowania racjonalnych
decyzji. 
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W toku prac nad SMK 2030 zdiagnozowano niezwykle istotne wyzwanie, jakim jest
zbieranie, analiza i przetwarzanie danych kluczowych dla zarządzania i planowania
rozwoju. Obecnie na poziomie ponadlokalnym brakuje zintegrowanego narzędzia, które
umożliwiałoby prowadzenie takich działań. Dlatego też rozpoczęto prace koncepcyjne
nad „mózgiem Metropolii”, czyli Obserwatorium rozwoju Metropolii Krakowskiej. 

„Mózg Metropolii”
czyli jak podejmować
przemyślane decyzje

Integracja danych z zasobów gminnych

ZADANIA NIEZBĘDNE DO REALIZACJI
W CELU EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA DANYMI

integracja i aktualizacja zbiorów danych;

atrakcyjna i czytelna prezentacja i udostępnianie
danych z wykorzystaniem nowoczesnych roz-
wiązań i technologii, umożliwiające ponowne
użycie;

Najlepsze źródło danych w większości stanowią
zasoby i rejestry gminne. Jednak w dużej mierze
nie są one ze sobą zintegrowane lub w pełni
wykorzystywane. W celu efektywnego wykorzy-
stania dostępnych zasobów danych, konieczne
będzie podjęcie szeregu działań

cykliczne sporządzanie analiz zróżnicowania
wewnątrzgminnego zjawisk społecznych,
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-
funkcjonalnych i innych

Jak podkreśla Paweł Schmidt, dyrektor Centrum
Obsługi Informatycznej UMK, zarządzanie danymi
w mieście oraz w obszarze metropolitalnym
napotyka na przeszkody mogące istotnie ogra-
niczać możliwość wykorzystania posiadanych
danych do implementacji rozwiązań smart city. –
Do najważniejszych należą jakość, integralność oraz
dostęp, w tym formalna podstawa przetwarzania
danych. Brak integralności danych powoduje, że
przetwarzanie danych z powiązanych źródeł jest
utrudnione, natomiast brak referencyjności zbiorów
i standaryzacji danych ogranicza możliwość
wykorzystania standardowych narzędzi przetwa-
rzania ustrukturyzowanych danych w postaci hurto-
wni – wyjaśnia Paweł Schmidt. – Jednym z rozwią-
zań jest implementacja technologii pozwalających
na maszynowe przetwarzanie danych, tj. Data Lake
czy Data LakeHouse. Z punktu widzenia wdrażania
rozwiązań smart city jest to jedno z podstawowych
narzędzi pozwalających na zarzadzanie nieustru-
kturyzowanymi i niezidentyfikowanymi obecnie
strumieniami danych w celu ich wykorzystania dla
implementacji „inteligentnych rozwiązań” - dodaje. 

Gromadzenie danych jako wyzwanie

Utworzenie Obserwatorium rozwoju Metropolii  
Krakowskiej stanowi jeden z flagowych
projektów określonych w Strategii Metropolia
Krakowska 2030. 



– Obserwatorium to system „Big Data” będący
„magazynem”, do którego trafią dane z różnych
źródeł (m.in. systemów informatycznych gmin, GUS)
w nieprzetworzonej formie i z którego, za pomocą
dedykowanych narzędzi, dane te będą pobierane do
przetworzenia w celu prowadzenia wielowy-
miarowych analiz, w tym również z wykorzy-
staniem mechanizmów sztucznej inteligencji.
zwykorzystaniem

CELE INTEGRACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH
ROZWOJU METROPOLII KRAKOWSKIEJ

gromadzenie, agregowanie, analiza i przetwarzanie
danych, w tym przestrzennych (z wykorzystaniem
narzędzi GIS); 

wizualizacja danych i ich powszechne
udostępnianie (poprzez portal internetowy) 
oraz udostępnienie ich podmiotom publicznym 
i prywatnym w różnych, przyjaznych dla
użytkownika formatach;

publikacja opracowań analitycznych 
i diagnostycznych; 

prezentowanie efektów i wpływu terytorialnego
projektów realizowanych przez SMK i gminy
zrzeszone. 

cele do realizacji w ramach
ZIT, źródła finansowania,

warunki i procedury
obowiązujące w realizacji

strategii ZIT

opracowanie I części Strategii
– podstawy prawne, spójność

z krajowymi i unijnymi
dokumentami strategicznymi

i planistycznymi, obszar
wsparcia Strategii

tu
jesteśmy

MARZEC 2022

KWIECIEŃ 2022

synteza diagnozy obszaru
wraz z analizą problemów,

potrzeb i potencjałów
rozwojowych

 

MAJ 2022

CZERWIEC 2022

lista projektów wraz 
z informacją na temat sposobu
ich wskazania oraz powiązania

z innymi projektami

opis procesu zaangażowania
partnerów w pracach nad

przygotowaniem 
i wdrażaniem Strategii

LIPIEC 2022

SIERPIEŃ-
PAŹDZIERNIK 2022

strategiczna ocena
oddziaływania 
na środowisko

konsultacje
społeczne

LISTOPAD 2022

GRUDZIEŃ 2022

przyjęcie Strategii 
ZIT MK 2021-2027

 

Trwają prace nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027

Gdzie jesteśmy na osi czasu? 
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Zakres tematyczny danych, które powinny być
agregowane w ramach Obserwatorium, będzie
tożsamy z dziedzinami współpracy metropoli-
talnej, określonymi w SMK 2030, tj.: inteligentne
zarządzanie, środowisko i przestrzeń, mobilność,
gospodarka, kultura czasu wolnego, edukacja
oraz usługi społeczne.

Docelowo zintegrowane narzędzie powinno
umożliwiać prezentację danych przestrzennych,
map, wykresów, tabel, zestawień czy infografik. 

Wyniki analiz będą wspierały wdrażanie polityk
społecznych, biznesowych i ekologicznych przez
decydentów metropolii – wyjaśnia Sławomir
Zygadło, przedstawiciel firmy ThinkIt wykonującej
na zlecenie SMK koncepcję Obserwatorium.

Obserwatorium ma stanowić źródło danych
niezbędnych do monitorowania stanu wdrażania
SMK 2030, a także pozwolić na monitorowanie
rozwoju Metropolii Krakowskiej oraz stopnia
realizacji projektów wynikających ze strategii
rozwoju ponadlokalnego. 
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JESIEŃ W METROPOLII

 

Metropolia w obiektywie

Gospodarka
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fot. J. Karasiński, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie fot. Urząd Gminy Liszki

fot. Urząd Gminy Wielka Wieś

fot. J. Karasiński, Centrum Kultury i Sportu w Skawiniefot. Urząd Gminy Liszki

fot. Urząd Gminy Wielka Wieś



Planowanie przestrzenne to jedno z kluczowych wyzwań, przed jakim stoi Metropolia Krakowska.
Jednym z możliwych podejść do niego jest wdrożenie koncepcji miękkiego planowania. O tym, w jaki
sposób może ona pozytywnie wpłynąć na efektywność planowania przestrzennego Metropolii
rozmawiamy z dr. hab. Łukaszem Mikułą, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
specjalistą ds. planowania przestrzennego w obszarach metropolitalnych. 

Dialog przestrzenny
wywiad z dr. hab. Łukaszem Mikułą

Środowisko i przestrzeń 7

Czym jest miękkie planowanie przestrzenne?
Dlaczego warto je zastosować i jak to zrobić?

Każde państwo posiada swój ustawowy system
planowania, w ramach którego uchwalane są różnego
rodzaju dokumenty planistyczne mające „twarde”
podstawy prawne i bezpośrednie przełożenie na
zagospodarowanie terenu. W Polsce takie planowanie
odbywa się przede wszystkim na poziomie gmin i do
pewnego stopnia województw. „Twarde” systemy
planowania mają jednak taką wadę, że nie zawsze
uwzględniają wszelkiego typu układy przestrzenne,
które istnieją realnie w rzeczywistości społeczno-
gospodarczej, a nie są wyodrębnione jako jednostki
podziału terytorialnego państwa. To dotyczy wszelkie-
go rodzaju obszarów funkcjonalnych, m.in. takich jak
Metropolia Krakowska. Z faktu, że w systemie plano-
wania obszary metropolitarne są „zagubione” między
poziomem gminy a województwa, nie wynika, że nie
możemy prowadzić polityki przestrzennej w skali
takiego obszaru. Powiedziałbym, że dla rozwiązywania
niektórych ważnych problemów rozwoju przestrzen-
nego jest to wręcz niezbędne.

Idea miękkiego planowania przestrzennego to
rodzaj planowania nieformalnego, które nie opiera się
na instrumentach prawnych lub finansowych, a wspól-
nej wizji w zakresie podejmowania działań związanych
z przestrzenią metropolitalną. Główną zaletą tego
podejścia jest unikanie lub łagodzenie potencjalnych
konfliktów poprzez procesy współpracy, jeszcze przed
wykonaniem prawnie wiążących opracowań
planistycznych. O idei miękkiego planowania
przestrzennego pisaliśmy w poprzednim numerze
Magazynu: KLIKNIJ TUTAJ. 

Jakie wyzwania stoją przed Metropolią
Krakowską w zakresie spójnego systemu
planowania i zarządzania przestrzenią?

Metropolia Krakowska to dynamicznie rozwijający się
obszar, przed którym stoją standardowe problemy
związane z właściwą koordynacją zagospodarowania
terenów mieszkaniowych i przemysłowo-usługowych
z rozwojem infrastruktury. Z drugiej strony kluczowe
jest, by chronić przed zabudową tereny wartościowe
przyrodniczo, np. poprzez wyznaczenie systemu
błękitno-zielonej infrastruktury. Często istnieje presja
inwestycyjna na te tereny, tymczasem powinny one
stanowić niezbędny szkielet zielonej sieci jako ciągi
ekologiczne czy kanały napowietrzające. Jest to szcze-
gólnie ważne w obliczu zmian klimatycznych. Nie
możemy też zapomnieć o coraz ważniejszym wyzwa-
niu związanym ze zmniejszaniem energochłonności
struktur przestrzennych i przestawianiu się na odna-
wialne źródła energii – farmy wiatrowe czy fotowolta-
iczne muszą być gdzieś zlokalizowane, a w silnie
urbanizującym się terenie Metropolii trudno będzie
znaleźć na to miejsce.

Co stanowi największe wyzwanie dla gmin MK 
w realizacji celów sformułowanych w SMK2030?

Model wdrażania strategii Metropolii Krakowskiej
oparty jest na zrozumieniu i otwartym dialogu,
dlatego realizacja celów nie powinna wiązać się ze sta-
wianiem bardzo twardych wymogów, którym gminy
nie będą w stanie sprostać. Jeżeli gdzieś widzę
potencjalnie duże wyzwania, to one kryją się przede
potencja

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f2a5640ec52b4b15JmltdHM9MTY2MzIwMDAwMCZpZ3VpZD0xNTQ5OWRkZC1lZTI3LTZiNjgtMGY0MC04YzU5ZWEyNzZkZWEmaW5zaWQ9NTU5Mw&ptn=3&hsh=3&fclid=15499ddd-ee27-6b68-0f40-8c59ea276dea&u=a1aHR0cHM6Ly9hbXUuZWR1LnBsLw&ntb=1
https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2022/07/2022_Magazyn-metropolitalny-nr-2.pdf
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dr hab. Łukasz Mikuła, prof. UAM - polski geograf,
urbanista, autor książki „Zarządzanie rozwojem przestrzen-
nym obszarów metropolitalnych w świetle koncepcji
miękkich przestrzeni planowania”. Przewodniczący
Metropolitalnej Komisji Planistycznej dla Metropolii
Poznań. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Przed nami intensywne prace w zakresie opraco-
wania, a następnie wdrażania planu działania. Nad
czym, powinniśmy się skupić w pierwszej
kolejności?

Z jednej strony trzeba wzmocnić instytucjonalnie
współpracę planistyczną, myślę tu o organie
doradczym w rodzaju metropolitalnej komisji
urbanistycznej, z drugiej zaś pogłębić merytoryczne
analizy przestrzenne w kluczowych dla rozwoju
Metropolii kwestiach: sieci korytarzy ekologicznych,
prognoz demograficznych i bilansów terenów, czy
potencjalnych konfliktów funkcji terenów na
granicach gmin. Nie zapominajmy też o potrzebie
stałej wymiany informacji i doświadczeń między
gminami, w tym wzajemnym „uczeniu się”.

Jak ocenia Pan dotychczasową współpracę
z Metropolią Krakowską?

Bardzo się cieszę, że mogę doradzać Metropolii
Krakowskiej w sprawach polityki przestrzennej. Dzięki
uchwaleniu nowej strategii rozwoju ponadlokalnego,
zawierającej model struktury funkcjonalno-
przestrzennej, Metropolia Krakowska wysunęła się  na
czoło współpracy metropolitalnej w Polsce w tej
dziedzinie. Widać dużą chęć i ambicję, żeby strategia
oraz model przestrzenny nie były tylko dokumentami
„na półkę”, ale żeby realnie je wdrażać. Wciąż mamy
jeszcze w kraju mało przykładów dobrej współpracy
samorządowej w dziedzinie planowania. Niektóre
działania proponowane w tym zakresie dla Metropolii
Krakowskiej są bardzo pionierskie. To duże wyzwanie,
ale czuję wielką satysfakcję, że mogę aktywnie
uczestniczyć w tym procesie.

W ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
planowane jest powołanie eksperckiego ciała
doradczego wspomagającego integrację polityki
przestrzennej w Metropolii Krakowskiej, roboczo
nazywanego „Metropolitalną Komisją Urbanistyczną”.
Do jej zadań należeć będzie m.in. opiniowanie
projektu SUIKZP w zakresie spójności ze strategią
rozwoju ponadlokalnego czy planu projektu
ogólnego (w przypadku wprowadzenia reformy).

Bardzo serdecznie dziękujemy za udzielenie
wywiadu, a czytelników zapraszamy do śledzenia
dalszych prac nad Planem działania dot.
współpracy w zakresie zagospodarowania
przestrzennego. 

wszystkim w planowanych zmianach ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które
mogą sprawić, że gminy staną przed trudnym
zadaniem opracowania nowych dokumentów
planistycznych – planów ogólnych – w 2-3 lata, na
mocno zmodyfikowanych zasadach w stosunku do
tego, co mamy obecnie. Jeżeli faktycznie tak się
stanie, to dobra współpraca metropolitalna w zakresie
planowania przestrzennego może być dla gmin
bardzo pomocna, żeby spełnić nowe wymogi.

Współpraca w zakresie planowania przestrzennego
wpisuje się w działania w ramach dziedziny
Środowisko i przestrzeń w zakresie celu 2. Metropolia
Krakowska przyjazna środowisku, zorientowana na
neutralność klimatyczną, zapewniająca wysoką jakość
życia; kierunek działań: Współpraca w zakresie
planowania przestrzennego, zgodnego z zapisami
modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej
Metropolii Krakowskiej oraz jego integracji z plano-
waniem społeczno-gospodarczym i transportowym.



Kryzys klimatyczny pociąga za sobą szereg
negatywnych następstw w każdej dziedzinie
życia człowieka, a on sam jest katalizatorem
tempa występujących zmian. Zasadnicze efekty
generowane są przez ekstremalne warunki
meteorologiczne, takie jak nawalne opady
deszczu (będące przyczyną fali powodziowych),
długotrwałe okresy bezopadowe (będące
przyczyną suszy, a w efekcie deficytu wody
pitnej, pożarów oraz podwyższonej termiki),
silny wiatr (wpływający na jakość i utrzymanie
infrastruktury) oraz nieefektywny schemat
organizacji względem działań na rzecz klimatu. 

Powołane 30 sierpnia 2022 r. Forum Klimatu Metropolii Krakowskiej ma na celu nie
tylko wychodzącą naprzeciw aktualnym trudnościom dyskusję, ale przede wszystkim
wypracowanie katalogu dobrych praktyk i inspiracji, które staną się punktem wyjścia
do opracowania wielosektorowego planu działania.

 W obliczu klimatycznych
wyzwań metropolitalnych
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Na obszarze Metropolii Krakowskiej jako efekt
procesu inwentaryzacji zasobów, atutów oraz
słabości i potrzeb, zidentyfikowane zostały
wyzwania, z jakimi obszar metropolitalny będzie
się zmagał w najbliższych latach. Są to:     

Metropolitalne wyzwania

Razem na rzecz klimatu

Cele, jakie założono w Strategii Metropolia
Krakowska 2030, dotyczą rozwoju obszaru, który
będzie przyjazny środowisku, zorientowany na
neutralność klimatyczną oraz będzie zapewniał
wysoką jakość życia przy wykorzystaniu spra-
wnego systemu gospodarowania przestrzenią.
Chcąc osiągnąć zamierzone efekty wyznaczono
płaszczyzny, które są etapami niezbędnymi do
skutecznej realizacji polityki klimatycznej na
terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia
Metropolia Krakowska. Wobec zidentyfikowa-
nych wyzwań należy przyjąć cele pośrednie, tak
aby wytyczyć podzieloną na etapy ścieżkę dąże-
nia do neutralności klimatycznej. W działania
wdrożeniowe zaangażowani będą wspólnie
wszyscy interesariusze zmian klimatu na
obszarze metropolitalnym. 

podwyższone ryzyko powodziowe; 
znaczna ilość zarejestrowanych osuwisk oraz
wyznaczonych terenów zagrożonych ruchami
masowymi; 
susze oraz wzrastające zagrożenie pożarowe; 
zmniejszenie bioróżnorodności; 
fragmentaryzacja terenów zielonych 
i zanikanie korytarzy ekologicznych;

potrzeba ustrukturyzowanego planu
działania w zakresie ograniczenia skutków
zmian klimatu oraz dążenia do osiągnięcia
neutralnego wpływu w przyszłości; 
kompleksowy i ujednolicony system
monitorowania parametrów środowiska oraz
informowania i ostrzegania mieszkańców; 
standaryzacja gospodarowania  wodami
opadowymi; 
wzrost świadomości społecznej. 



Gmina Świątniki Górne realizuje liczne inwestycje
wspierające poprawę stanu środowiska natural-
nego. Przykład to projekt kanalizacji i przydomo-
wych oczyszczalni ścieków czy budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na
płycie P&R w Świątnikach Górnych umieszczono
punkt zbiórki odpadów, m.in. żarówek, telefonów
komórkowych, płyt CD itp. – Ostatnie lata to także
realizacja inwestycji związanych z zieloną energią.
Zamontowaliśmy instalacje fotowoltaiczne na
budynkach użyteczności publicznej, co znacząco
pozwoli obniżyć koszty oraz przyczyni się do popra-
wy jakości środowiska w związku z wykorzystywa-
niem naturalnej energii – mówi Małgorzata Duży,
Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne.
Kładziemy

Edukacja ekologiczna, eliminacja szkodliwych źródeł ciepła czy realizacja inwestycji wspierających
środowisko – wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z ochroną środowiska, gmina Świątniki
Górne podejmuje liczne działania mające na celu wspieranie naturalnego otoczenia.

Dobra praktyka:
Mamy zielone pojęcie!
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Już na etapie projektowania

Jednym z działań ekologicznych w gminie jest
uwzględnienie – już na etapie projektowania –
wykorzystania rozwiązań ekologicznych w obie-
ktach użyteczności publicznej. Są to m.in. wyzna-
czenie terenów zielonych, montaż instalacji OZE
oraz podtrzymywanie naturalnego środowiska
zwierząt poprzez budowę budek dla ptaków,
domków dla jeży czy owadów.

Ekologiczne działania w Świątnikach Górnych
realizowane są zgodnie z Gminnym Programem
Ochrony Środowiska, który określa cele w za-
kresie poprawy stanu środowiska naturalnego,
efektywnego zarządzania i zapewnienia skute-
cznych mechanizmów chroniących środowisko
przed degradacją. 

W stronę zielonej energii 

– Kładziemy także nacisk na termomodernizację
budynków gminnych. Konsekwentnie poszukujemy
źródeł finansowania oraz realizujemy kolejne
inwestycje – dodaje. 

„Kopciuchom” mówimy stanowcze NIE!

Poprawa jakości powietrza to wyzwanie stojące
przed każdą gminą Metropolii Krakowskiej. –
Wiemy, że niska emisja to główny sprawca nieko-
rzystnego stanu powietrza, dlatego uruchomiliśmy
programy dofinansowujące wymianę urządzeń
grzewczych – mówi Małgorzata Duży. Gmina pozy-
skała także środki ze źródeł zewnętrznych, dzięki
którym wymieniono ponad 500 kotłów. Kluczowa
w podejmowanych przez gminę działaniach jest
edukacja ekologiczna zarówno dzieci, jak i osób
dorosłych, a także bezpośrednie  zaangażowanie
mieszkańców w działania ekologiczne. 

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ
EKOLOGICZNĄ W GMINIE ŚWIĄTNIKI GÓRNE

kontrole palenisk domowych;

wyposażenie przedszkoli w oczyszczacze powietrza; 

montaż czujników monitorujących jakość powietrza;

organizacja akcji sprzątania i zbiórek nakrętek;

prowadzenie profilu „Mamy zielone pojęcie–Świątniki
Górne w Zdrowej Atmosferze”.

–  Pamiętajmy, że otoczenie w którym żyjemy
zapewnia nam podstawowe warunki do życia.
Pozostając obojętnym, dajemy przyzwolenie na jego
degradację  –  apeluje Małgorzata Duży.
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Artykuł powstał we współpracy
z Urzędem Miasta i Gminy Świątniki Górne 

EKOINWESTYCJE W GMINIE ŚWIĄTNIKI GÓRNE

Ostatnie lata przyniosły realizację nowych inwe-
stycji związanych z zieloną energią na terenie
Gminy Świątniki Górne. Zamontowano 3 instala-
cje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności
publicznej: Szkole Podstawowej w Świątnikach
Górnych, Szkole Podstawowej w Rzeszotarach
oraz Zespole Szkół w Świątnikach Górnych. W ra-
mach partnerskiego projektu „Czysta Energia
Blisko Krakowa” dofinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego zamontowano 131
instalacji odnawialnych źródeł energii na
budynkach mieszkalnych. Znaczny rozwój
odnawialnych źródeł energii potwierdzają dane
pozyskane z TAURON Dystrybucja S.A. mówiące
o podłączeniu na terenie Gminy Świątniki Górne
w 2021 r. 231 instalacji fotowoltaicznych.

OZE w budynkach użyteczności publicznej

W ubiegłych latach, korzystając ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego WM na
lata 2014-2020 wykonano termomodernizację
kilku budynków gminnych, głównie placówek
oświatowych. To ważne działania mające na celu
ograniczenie strat ciepła w budynkach, co ma
wpływ zarówno na aspekt ekologiczny, ale też
ekonomiczny. W bieżącym roku realizowane są
kolejne działania m.in. wymiana stolarki okiennej
w budynku szkoły muzycznej w Świątnikach
Górnych.

Termomodernizacja budynków

Wizualizacja projektu PSZOK, źródło:  Urząd Miasta i Gminy
Świątniki Górne

W ramach rozpoczętej inwestycji pn. „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci
wodociągowej na terenie Gminy Świątniki Górne”
planowane jest wybudowanie 86 przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z prze-
pompowniami obejmie ok. 70 km sieci kanalizacji
sanitarnej. Główny cel projektu to wzmocnienie
spójności gospodarczej i społecznej na terenie
realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska
naturalnego, czystości wód oraz dostosowanie
gospodarki ściekowej aglomeracji Kraków do
wymagań Polski i Unii Europejskiej. 

Budowa kanalizacji sanitarnej

Obecnie Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów w Świątnikach Górnych prowadzony
jest formie mobilnego punktu. Dzięki
dofinansowaniu z Programu Rządowy Fundusz
Polski Ład planowana jest przebudowa
istniejącego punktu wraz całą infrastrukturą. 

Budowa PSZOK

Budowa nowoczesnego PSZOK-u ma poprawić
system gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie gminy, a także ułatwić mieszkańcom
przekazywanie poszczególnych rodzajów
odpadów w bezpieczne i przystosowane do ich
odbioru miejsce.  



Cel: wsparcie transportu publicznego
i poprawa jakości przestrzeni publicznych
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RiConnect: pierwsze
doświadczenia w URBACT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zakończyło realizację pierwszego projektu przy udziale
środków pochodzących z programu URBACT pn. Rethinking mobility infrastructure to reconnect
cities (RiConnect). Projekt rozpoczął się w 2019 r. i pozwolił na zdobycie przez Metropolię
pierwszych doświadczeń w realizacji projektów współfinansowanych z tego programu.

Celem projektu było przemyślenie, przekształce-
nie i zintegrowanie infrastruktury służącej mo-
bilności, aby na nowo połączyć ludzi, dzielnice,
miasta i obszary natury. Projekt obejmował pracę
nad strategiami planowania, procesami,
instrumentami i partnerstwami. Wszystko po to,
by wesprzeć transport publiczny i aktywną
mobilność, przeciwdziałać segregacji społecznej
oraz tworzyć możliwości dla rewitalizacji miast.

Projekt RiConnect był siecią współpracy obszarów
metropolitalnych (Barcelona, Porto, Paryż,
Saloniki, Gdańsk, Kraków) oraz podmiotów odpo-
wiedzialnych za zarządzanie transportem na po-
ziomie ponadlokalnym (Manchester i Amsterdam).

Połączyliśmy metropolitalne siły!

Koncepcja stanowiła istotny wkład w przygoto-
wanie Zintegrowanego Planu Działań dla obszaru
objętego projektem pn. The compact city story.
Development directions of the Skawina Mobility
Hub with its surroundings. 

W ramach projektu, we współpracy z miesz-
kańcami i przedstawicielami różnych środowisk
lokalnych, opracowano Koncepcję funkcjonalno-
przestrzenną obszaru Skawińskiego Centrum
Komunikacyjnego wraz z otoczeniem. Stanowi ona
kompleksowy plan rozwoju tego obszaru miasta.

Przemyślane działania

Jako reprezentatywne studium przypadku
wybrana została Gmina Skawina. Współpraca
dotyczyła Skawińskiego Centrum Komunika-
cyjnego wraz z otoczeniem. Obszar ten został
wybrany jako reprezentatywny przykład zmian
zachodzących w mobilności na terenie
Metropolii Krakowskiej w związku z uru-
chomieniem w pełnym zakresie Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej i, co za tym idzie, konieczności
przemyślenia na nowo funkcjonalności i przy-
szłych zadań węzła przesiadkowego wraz z jego
otoczeniem.

Co szczególnie ważne, założenia Koncepcji
wypracowane zostały w ramach procesu partycy-
pacyjnego przy udziale przedstawicieli sektora
administracji lokalnej, pasażerów, mieszkańców
oraz organizacji lokalnych. Jednym z elementów
procesu były warsztaty przeprowadzone metodą
Charette, podczas których wypracowywane
zostały założenia kierunków rozwoju obszaru
SCK wraz z otoczeniem.

 fot. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie



Mobilność 13

W związku z tym projekt pozwolił na opraco-
wanie założeń wartościowego planu rozwoju
wskazującego kierunki zmian i zagospodaro-
wania tego fragmentu miasta Skawina oraz
wniesienie przez mieszkańców gminy ich uwag,
spostrzeżeń i propozycji dotyczących kierunków
rozwoju obszaru zlokalizowanego w centrum
miasta, w którym na co dzień mieszkają lub
przebywają.

Podsumowanie projektu w Skawinie

Z filmowym podsumowanie projektu RiConnect
można zapoznać się TUTAJ. 

Oficjalne zakończenie projektu odbyło się w lipcu
w Barcelonie. Wzięli w nim udział przedstawiciele
biura SMK oraz gminy Skawina. 

Podsumowanie działań

EFEKTY SPOTKANIA
W BARCELONIE TO:

prezentacja założenia Zintegrowanego Planu
Działań, który przedstawia główne kierunki rozwoju
i poprawy jakości Skawińskiego Centrum
Komunikacyjnego wraz z otoczeniem;

poznanie rozwiązań w zakresie mobilności
zastosowanych w Obszarze Metropolitalnym
Barcelony (AMB);

omówienie przyszłościowych rozwiązań 
w zakresie mobilności, przestrzeni publicznej oraz
zintegrowanego planowania przestrzennego;

zapoznanie się z Planami Działań opracowanymi
przez poszczególnych partnerów projektu.

 fot. AMB

Projekt RiConnect stanowił dla Stowarzyszenia
Metropolia Krakowska pierwsze doświadczenie
w realizacji projektów w ramach URBACT.
Nauczyliśmy się, jak zarządzać takim projektem,
a także nabyliśmy cenne wskazówki meryto-
ryczne. Udział w projekcie umożliwił „przetarcie
szlaków” we współpracy z gminami członko-
wskimi SMK przy realizacji projektów między-
narodowych, a także zapoczątkowanie współ-
pracy z partnerami projektowymi RiConnect.

Spotkanie podsumowujące współpracę w ra-
mach projektu RiConnect odbyło się 22 lipca br.
w Skawinie. Wzięli w nim udział przedstawiciele
gmin Metropolii Krakowskiej. 

EFEKTY SPOTKANIA 
W SKAWINIE TO:

podsumowanie współpracy projektowej z gminą
Skawina;

spacer po Skawińskim Centrum Komunikacyjnym
oraz prezentacja celów gminy Skawina w obszarze
mobilności;

poznanie możliwości finansowania projektów
międzynarodowych w ramach programu URBACT.

 fot. Urząd  Miasta i Gminy w Skawinie

prezentacja wstępnych założeń Planu
Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Skawina;

Mające charakter podsumowania spotkanie
umożliwiło także wstępną diagnozę potrzeb
oraz oczekiwań poszczególnych gmin w zakre-
sie współpracy w realizacji projektów między-
narodowych w przyszłości. 

https://youtu.be/1QWNdgHMNMU
https://www.linkedin.com/company/area-metropolitana-de-barcelona-amb/
https://www.linkedin.com/company/area-metropolitana-de-barcelona-amb/


Integracja taryfowo-biletowa w publicznym transporcie zbiorowym to jedno z kluczowych
zadań realizowanych w Metropolii Krakowskiej. W związku z powyższym, wykonane zostały
prace analityczne nad konkurencyjnością czasową dojazdów różnymi systemami transportu
publicznego uwzględniające rolę kolei, która stanowi szybki, bezkolizyjny środek
przemieszczania się. 

Autobus, tramwaj czy kolej?
analiza czasów dojazdu

Jednym z podstawowych czynników decydu-
jących o wyborze danego środka transportu jest
czas dojazdu do miejsc docelowych, takich jak
miejsce pracy, szkoła czy obiekt handlowy.
Dobrze zaprojektowany, zintegrowany system
transportu publicznego umożliwia sprawne
przesiadki pomiędzy poszczególnymi pojazdami,
skracając czas podróży. Zapewnia to możliwość
wyboru pomiędzy różnymi opcjami transportu
zbiorowego, co może zachęcić mieszkańców
 do rezygnacji z jazdy samochodem.

Mobilność 14

Do analizy punktów początkowych codziennych
podróży wybrano lokalne centra, po jednym z każ-
dej podkrakowskiej gminy Metropolii (wyjątek
stanowi nieobsługiwana systemem transportu
publicznego gmina Igołomia-Wawrzeńczyce). 
 anali

Punkty początkowe i docelowe: analiza

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy czasów dojazdu
 

*w przypadku 3 dojazdów czas przejazdu jest taki sam, jak w wariancie dojazdu z wykorzystaniem kolei

W gminie Zielonki, z uwagi na funkcję i lokalizację
uwzględniono też centrum w Węgrzcach. Dla
Krakowa do analizy wybrano położone w sąsie-
dztwie przystanków kolejowych dwa duże
osiedla: Bronowice i Złocień. Po przebadaniu
potencjalnych docelowych miejsc codziennych
podróży, do analizy wskazano trzy obszary
położone w okolicy Dworca Głównego, Bonarki
oraz Kombinatu w Nowej Hucie. Są to obszary
skupiające usługi biurowe oraz handlowe, wyższe
uczelnie czy produkcję, obsługiwane zarówno
transportem miejskim, jak i  kolejowym.

Dla wskazanych centrów gmin przebadano, który
ze środków transportu może potencjalnie
zapewnić najkrótszy czas dojazdu do miejsc
docelowych, przy zapewnieniu możliwości
optymalnych przesiadek.

MIEJSCE
DOCELOWE

Ilość możliwych do zaplanowania najszybszych dojazdów 
z centrów gmin danych środkiem transportu publicznego

Dworzec Główny

autobus/
autobus + tramwaj

kolej/
autobus + kolej

Bonarka

Nowa Huta 
(strefa przemysłowa Kombinatu)

1

10*

3

15

6

13



rozkładowy czas przejazdu (wakacje: czerwiec -
sierpień 2022);

ELEMENTY ANALIZY
CZASU DOJAZDU:

czas przejścia pieszego pomiędzy przystankami;

konieczność integracji rozkładów jazdy,
przyjmując 5 minut oczekiwania na przesiadkę
pomiędzy różnymi środkami transportu;

konieczność uruchomienia stałych kursów kolei
przez przystanek Kraków Lubocza, położony 
w sąsiedztwie strefy przemysłowej Kombinatu;

Mobilność 15

Przykładowy wynik analizy czasów dojazdu dla
gminy Zabierzów pokazuje poniższa grafika,
która obrazuje również strefy oddziaływania
stacji kolejowej na terenie gminy w zakresie
dojścia pieszego oraz dojazdów rowerem czy
samochodem w czasie do 10 minut.

Wykonana analiza pokazała wysoki potencjał
kolei jako możliwego najszybszego środka trans-
portu z gmin ościennych do wybranych lokalizacji
skupiających dużą liczbę miejsc pracy oraz nauki.
Bardzo korzystnie wypada dojazd pociągiem do
stacji Kraków Główny i przystanku Kraków
Lubocza położonego w sąsiedztwie strefy
przemysłowej Kombinatu. Analiza wskazała, że
nieco mniejszy potencjał wykazuje stacja Kraków
Bonarka. Jednak należy podkreślić, że dojazd do
wskazanej stacji z wykorzystaniem kolei może
być atrakcyjny z terenów kilku gmin położonych
na południe oraz północny zachód od Krakowa
oraz z Bronowic. Wyniki analizy jednoznacznie
pokazują zasadność prowadzenia działań
zmierzających do zachęcania mieszkańców gmin
Metropolii Krakowskiej do szerszego korzystania
z kolei jako środka transportu w codziennych
dojazdach do pracy czy szkoły.

Kolej z potencjałem

Przykład: gmina Zabierzów

propozycje korekty przebiegu wybranych linii
autobusowych w celu lepszej integracji z koleją.

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych przestrzennych – OpenStreetMap, Geoportal krajowy



BABIE LATO METROPOLII

Gospodarka 17

 

Metropolia w obiektywie 16

fot. Urząd Gminy Zielonki

fot. A. Cygan, Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczycefot. Urząd Gminy Liszki

fot. M. Skarbiński, Urząd Gminy Mogilany fot. Urząd Gminy Liszki

fot. Urząd Gminy Zielonki



Łączymy siły z KNHP S.A.

Gospodarka 17

30 sierpnia 2022 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz spółki Kraków
Nowa Huta Przyszłości S.A. podpisali porozumienie o współpracy w celu zapewnienia
kompleksowej promocji marki gospodarczej Metropolii Krakowskiej, wzmacniania jej wizerunku
oraz rozwijania spójnej i atrakcyjnej oferty gospodarczej Krakowskiego Obszaru
Funkcjonalnego.

Dołączenie KNHP S.A. do grona instytucji, które
zdecydowały się zadeklarować na drodze
porozumienia formalne partnerstwo z Metropolią
Krakowską stanowi kontynuację współpracy
realizowanej w ramach projektu KMA4Business.      

fot. SMK

Na bazie dotychczasowych doświadczeń

– Dziękuję za okazję do współpracy! Jestem
przekonany, że realizacja takich wspólnych,
wartościowych projektów stanowi ogromną szansę
dla rozwoju gospodarczego całej Metropolii  –
mówił po podpisaniu porozumienia Artur Paszko,
prezes Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. 

wspólna i spójna promocja marki gospodarczej
Metropolii Krakowskiej i wzmocnienie jej wizerunku;

CELE WSPÓŁPRACY OKREŚLONE 
W RAMACH POROZUMIENIA

budowa konkurencyjnej oferty inwestycyjnej
Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego;

prezentacja potencjału gospodarczego członków
Stowarzyszenia na arenie krajowej 
i międzynarodowej.

Podpisanie porozumienia umożliwia dalszą
efektywną współpracę w zakresie budowania
oferty inwestycyjnej regionu.      

W 2019 r. we współpracy ze spółką Kraków Nowa
Huta Przyszłości S.A. rozpoczęto projekt partnerski
Kraków Metropolitan Area for Business, którego
jednym z głównych celów było stworzenie spójnej
marki gospodarczej dla obszaru Metropolii
Krakowskiej.

spójny system identyfikacji wizualnej obszaru;
szereg cyfrowych narzędzi, w tym platforma
promocyjna obszaru;
publikacja „Metropolia Krakowska.
Metropolia Możliwości”, która  stanowi dla
potencjalnych inwestorów pierwsze źródło
informacji o potencjale gospodarczym
Metropolii;
promocja marki gospodarczej Metropolii
Krakowskiej na  targach międzynarodowych.

Efekty dotychczasowej współpracy to m.in.: 

Kontynuujemy współpracę!

W lipcu  br. Walne Zebranie Członków zatwierdziło
Plan działania w dziedzinie gospodarki. Zakłada on
m.in. budowanie sieci partnerstw z wiodącymi
Instytucjami Otoczenia Biznesu w regionie, dalszą
promocję marki gospodarczej i tworzenie atrak-
cyjnej oferty inwestycyjnej. Podpisane 30 sierpnia
porozumienie wpisuje się w cele Planu Działania.

SMK 2030 wyznacza kierunek

https://www.linkedin.com/in/ACoAADobcVIBL-c5yANLqBqGuhtw95zBmmcIDYI
https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/o-kma4business
https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/
https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/aktualnosci/metropolia-krakowska-metropolia-mozliwosci


– To dla mnie bardzo istotne, aby gminne
wydarzenie i stworzona wokół niego marka
„Wielkowiejski Targ” stale się rozwijała i była
coraz bardziej rozpoznawalna. Chcemy, aby
służyła jako doskonały, modelowy przykład
dobrej współpracy samorządu z lokalnymi
przedsiębiorcami, rolnikami, rękodzielnikami,
organizacjami społecznymi i partnerami
zewnętrznymi – mówił Krzysztof Wołos, wójt
gminy Wielka Wieś. – Zależy nam, aby
Wielkowiejski Targ był miejscem, gdzie można
zarówno kupić zdrowe, lokalne produkty,
allgllee

 Lokalne inicjatywy
wspierające przedsiębiorczość

Jak jednocześnie wspierać lokalnych przedsiębiorców, integrować mieszkańców i promować
wartości istotne dla gminy? Odpowiedzią na te pytania mogą być dobre praktyki z gmin
Metropolii Krakowskiej.
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31 sierpnia w siedzibie Biura Stowarzyszenia
Metropolia Krakowska odbyło się kolejne
spotkanie Forum Rozwoju Gospodarczego.
Tematem przewodnim było promowanie
postaw przedsiębiorczych poprzez organizację
przez gminy lokalnych wydarzeń.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość
zapoznania się z dobrymi praktykami służącymi
pobudzaniu przedsiębiorczości w gminach
Metropolii.

fot. Urząd Gminy Wielka Wieś

Wielkowiejski Targ

Głównym tematem wystąpienia wójta gminy
Wielka Wieś, pana Krzysztofa Wołosa, była
prezentacja dobrej praktyki funkcjonującej na
terenie gminy, tj. organizacji Wielkowiejskiego
Targu. Uczestnicy spotkania zapoznali się z gene-
zą wydarzenia, charakterystyką wystawców oraz
informacjami dotyczącymi częstotliwości organi-
zacji Targu. 

Bardzo ciekawym elementem była prezentacja
narzędzi i kanałów promocji, za pomocą których
gmina komunikuje o wydarzeniu. Zaprezento-
wane zostały również podmioty, które współ-
pracują z gminą przy organizacji Targu, a także
działania poprzedzające każdą jego edycję, np.
spotkania monitorujące z wystawcami.

fot. Urząd Gminy Wielka Wieś
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Drugą dobrą praktyką prezentowaną podczas
spotkania Forum Rozwoju Gospodarczego była
organizacja przez Gminę Michałowice Lokalnych
Targów Przedsiębiorczości. W trakcie prezenta-
cji można było usłyszeć m.in. o tym jak było
promowane wydarzenie, do kogo było ono
skierowane, jak przebiegało i kto ostatecznie
wziął udział w jego pierwszej edycji.

co z organizacji może zyskać gmina, jej
mieszkańcy i przedsiębiorcy? 
co może powodować, że gminy nie decydują
się na organizację tego typu wydarzeń? 
o czym pamiętać organizując wydarzenie?

Druga część spotkania Forum poświęcona była
wypracowaniu rekomendacji dla gmin, związa-
nych z organizowaniem wydarzeń lokalnych
promujących postawy przedsiębiorcze. Podzie-
leni na grupy uczestnicy pracowali nad odpowie-
dzią na kilka kluczowych pytań, takich jak: 

Targi przedsiębiorczości w Michałowicach
Jak promować postawy przedsiębiorcze?

Podsumowując przebieg warsztatów dr Marcin
Piątkowski, ekspert z UEK, wskazał, że zaprezento-
wane inicjatywy należy uznać za niezwykle cenne
oraz zwrócił uwagę, że dobre praktyki to idealny
przykład promocji postaw przedsiębiorczych.

Elementem z dużym potencjałem do adaptacji
była organizacja przy okazji targów szkoleń
praktycznych z rozwoju przedsiębiorczości.
Uczestnicy szkoleń uzyskali wiedzę dotyczącą
możliwości rozwoju, jakie dają obszary wiejskie
oraz możliwości finansowania prowadzonej
działalności. Jak zaznaczyła przedstawicielka
gminy Michałowice, organizacja targów, oprócz
efektów gospodarczych, przyniosła także inne
korzyści: - Ponieważ nasza gmina wciąż się rozwija
i osiedlają się tu osoby z innych terenów, zależało
nam na stworzeniu miejsca  do integracji gdzie 

ale też przestrzenią do inspirujących spotkań,
integracji społecznej, rozmowy o ważnych spra-
wach społecznych takich jak ekologia, zdrowy tryb
życia, prawa kobiet, niepełnosprawność itp. Nasze
wydarzenie daje też możliwość nawiązania
kontaktów, stworzenia tzw. krótkich łańcuchów
dostaw, pobudzenia lokalnych inicjatyw, powsta-
wania nowych mikrodziałalności – wyjaśnia. 

fot. Urząd Gminy Michałowice

II edycja michałowickich Lokalnych Targów
Przedsiębiorczości odbyło się już 11 września.
Szczegóły wydarzenia: KLIKNIJ TUTAJ. 

promocja gminy; 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE
Z ORGANIZACJI LOKALNYCH WYDARZEŃ
WSPIERAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

tworzenie rozpoznawalnych marek;

skracanie łańcucha dostaw; 

wspieranie i promowanie lokalnych przedsiębiorców;

wspieranie budowy społeczności lokalnej;

pobudzenie lokalnych inicjatyw; 

nawiązanie bezpośredniego kontaktu 
z mieszkańcami. 

edukacja w zakresie możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej,

mieszkańców. Przestrzeń, w której przeplatają
się przedsiębiorczość, kultura i sport jest do
tego idealna. Dodatkowo to możliwość spotka-
nia z urzędnikiem i uzyskania dodatkowych
informacji. 

https://www.michalowice.malopolska.pl/aktualnosci/wydarzenia/ii-lokalne-targi-przedsiebiorczosci,art-2402


W PLANIE DZIAŁANIA 
ZNAJDĄ SIĘ:

główne narzędzia
szczegółowe określenie zasad
i zakresu realizacji działań
opracowanie kluczowych 
wskaźników efektywności
harmonogram
kosztorys
określenie sposobu i częstotliwości
prowadzenia ewaluacji.

diagnoza i kontekst 
planowane do realizacji zadania 
oraz zakładane efekty
sposób realizacji i ewaluacji: 

powstanie platformy wymiany wiedzy i inspi-
racji między animatorami kultury;
wspólny system informacji i promocji oferty
czasu wolnego;
aktualna i powszechnie dostępna informacja
o atrakcjach turystycznych MK;
szeroka, odpowiadająca na potrzeby
odbiorców, oferta czasu wolnego;
dostępne przestrzenie i miejsca spotkań,
otwarte na mieszkańców i turystów;
zachowane i otwarte dla mieszkańców i tury-
stów obiekty dziedzictwa kulturowego.

Oczekiwane efekty

Działania określone w Planie powinny przynieść
wyznaczone w Strategii efekty, którymi są:

zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu
wolnego, odpowiadająca na potrzeby
odbiorców;
wysoka jakość i dostępność wielofunkcyjnej
infrastruktury czasu wolnego. 

Jak wykazała przeprowadzona w ramach prac nad
Strategią MK 2030 diagnoza, rozwój oferty czasu
wolnego na terenie gmin Metropolii to wielo-
wątkowe wyzwanie. Plan działania w tej dziedzi-
nie będzie odpowiedzią na określone w Strategii
w ramach celu piątego Metropolia Krakowska
inspirująca, czerpiąca z różnorodności i lokalnych
potencjałów, bazująca na sieciach współpracy cele
szczegółowe:

Opracowanie planów działania dla poszczególnych dziedzin współpracy metropolitalnej
wynika ze Strategii Metropolia Krakowska 2030. Plan działania w dziedzinie kultury czasu
wolnego ma być kolejnym, po Strategii Komunikacji i Planie działania w dziedzinie
gospodarki, dokumentem wdrożeniowym SMK 2030.

Kultura czasu wolnego

Metropolia Krakowska:
inspirująca i różnorodna
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Wyzwania i cele

– Wszelkie działania z zakresu szeroko
rozumianej kultury stanowią istotny element
budowania kapitału społecznego – podkreśla
Aleksandra Małek, dyrektor Samorządowego
Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.
– Szczególnie istotne jest włączanie mieszkań-
ców we wszystkie inicjatywy i realizowane
projekty. Współpraca metropolitalna daje
możliwość wymiany doświadczeń i wdrażania
dobrych praktyk, a szczególnie cennym wydaje
się być zmiana myślenia o społeczności lokalnej
jako gminnej na społeczność lokalną w rozu-
mieniu metropolitalnym – dodaje.

Prace nad planem działania w dziedzinie kultury
czasu wolnego potrwają 6 miesięcy. 

Moc współpracy



Dobra praktyka: 
CKiS na wynos

22 spotkania z kulturą w 14 miejscowościach gminy Skawina. Bezpłatne koncerty oraz spektakle,
a także warsztaty o tematyce dekoratorskiej, rękodzielniczej, kulinarnej. Brak barier
ekonomicznych, wiekowych i komunikacyjnych. To główne założenia projektu „CKiS na wynos”,
który realizowany będzie od września do grudnia przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
Akcja uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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„CKiS na wynos” to kontynuacja Akademii Czasu
Wolnego zapoczątkowanej we wrześniu
ubiegłego roku na terenie sołectw w gminie
Skawina. Ideą projektu jest zapewnienie
łatwiejszego dostępu do kultury osobom, dla
których dostęp ten z różnych powodów (wieku,
statusu materialnego, trudności w prze-
mieszczaniu się) jest ograniczony.  Jego celem
jest prezentowanie kultury wysokiej i lokalnych
obyczajów, a także łączenie pokoleń. 

Kultura dla każdego

W ramach trwającego 4 miesiące cyklu Centrum
Kultury i Sportu w Skawinie planuje organizację
7 wydarzeń kulturalnych i 15 zajęć
warsztatowych. Do współpracy włączył się
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła
Muzyczna w Skawinie, sołtysi, stowarzyszenia
działające na rzecz lokalnej społeczności,
rękodzielnicy, instruktorzy teatralni i wokalni,
animatorzy kultury, a także działające przy CKiS
w Skawinie grupy, jak: Teatr Maska i zespół
wokalny Tanto. Istotnym aspektem cyklu jest
kultywowanie tradycji, dlatego do organizacji
wydarzeń zaproszony został także zespół
Yanabanda i Muzeum Regionalne w Skawinie.

- Mamy nadzieję, że proponowane w ramach „CKiS
na wynos” aktywności oprócz ułatwienia dostępu
do kultury, będą integrować lokalne społeczności 
 oraz sprzyjać wzmacnianiu więzi sąsiedzkich, m.in.
dzięki przekazywaniu informacji o wydarzeniach
osobom niekorzystającym z sieci, wspólnemu
przygotowywaniu miejsc warsztatów, przywozowi
osób niemobilnych czy wspólnemu przeżywaniu
kultury – mówi dyrektor Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie, Tomasz Stawowy.

Szeroka oferta Wśród zaplanowanych wydarzeń każdy znajdzie
coś dla siebie. W harmonogramie znalazł się
spektakl dla dorosłych, przedstawienie dla
dzieci, koncert muzyki popularnej w wykonaniu
orkiestry dętej, widowisko muzyczno-poetyckie,
koncert piosenek regionu krakowskiego czy
koncerty zatytułowane „Uczeń i Mistrz”. Na
uwagę zasługuje również bogata oferta
warsztatów. 

Co w programie?

Jakie atrakcje CKiS w Skawinie
zaserwuje w kolejnych miesiącach
i gdzie zaplanowana została
najbliższa dostawa kultury
przeczytać można TUTAJ . 

https://ckis.pl/event/ckis-na-wynos-czyli-kultura-z-dostawa-do-twojej-miejscowosci/


Finałowy etap 79. Tour de Pologne po raz pierwszy w historii wystartował ze Skawiny!
Niesamowite emocje towarzyszyły tłumom, które zgromadziły się na Rynku. Pomimo upalnej
pogody, wielu mieszkańców chciało zobaczyć z bliska najsłynniejszych kolarzy świata. Była to
także niepowtarzalna okazja do otrzymania autografu od Dyrektora Wyścigu, legendy kolarstwa
- Czesława Langa. 

Gmina Skawina: sport 
na światowym poziomie
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 fot. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie



MIĘDZYNARODOWE SUKCESY
SKAWIŃSKICH BRYDŻYSTÓW

Z Mistrzostw Świata Juniorów w Brydżu Sportowym,
które odbyły się w sierpniu we włoskim
Salsomaggiore Terme brydżyści CKiS w Skawinie,
trenujący pod kierunkiem Marcina Kuflowskiego,
przywieźli aż 4 medale. W klasyfikacji indywidualnej
złoto powędrowało do Franciszka Kurlita, natomiast
srebro w kategorii U16 otrzymał Ignacy Kotewicz. Co
więcej, w turnieju drużynowym aż dwóm ekipom ze
Skawiny udało się stanąć na podium. W kategorii
U16 drużyna w składzie Milena Klimiuk, Aleks Bukat,
Janek Trojak oraz Kacper Kisielewski zajęła 3
miejsce. W starszej kategorii wiekowej, U21, po
srebrny medal sięgnęli Wojciech Bąk, Kacper
Kuflowski, Franciszek Kurlit oraz Michał Stasik.
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 fot. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Po tym jak zawodnicy odjechali,  świętowanie
na skawińskim Rynku wcale się nie zakończyło,
ponieważ atrakcje zapewniła jedna z najbar-
dziej utytułowanych w Polsce szkół BMX
Freestyle. Profesjonalni instruktorzy nie tylko
dali świetny pokaz swoich umiejętności, ale też
zorganizowali darmowe szkolenia z jazdy dla
dzieci i dorosłych. Na Rynku z pokazem sztuk
walki z elementami akrobatyki zaprezentował
się również Klub sportowy Capoeira Brasil. 
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Traktowane do niedawna jako pasza dla zwie-
rząt, dynie triumfalnie wracają do łask i stają się
niekwestionowanymi królowymi jesieni. Poza
dyniami w wawrzeńczyckim gospodarstwie
uprawiane są również inne zapomniane
warzywa, m.in. topinambur, pasternak,
skorzonera czy brukiew. Wszystkie można kupić
w sezonowym sklepiku, który JEdynie
uruchamia rokrocznie jesienią oraz na Targu
Pietruszkowym w krakowskim Podgórzu. 

Kultura czasu wolnego 24

Sezon na dynie zaczyna się w lipcu i trwa                      
do pierwszych przymrozków, ale to właśnie
jesienią dynie eksplodują feerią barw. Zielone,
żółte, pomarańczowe, nakrapiane i prążkowane
– w prowadzonym w Wawrzeńczycach przez
Beatę, Darię i Edgara Latałów rodzinnym
gospodarstwie jest ich ponad sto odmian.
Sprowadzane z całego świata, różnią się nie tylko
kolorem. Od małych, mieszczących się w dłoni,
po ogromne – kilkunastokilogramowe, mają też
różne zastosowanie.

Cieszą oko i podniebienie

Jesień zaklęta w dyniach
Położona we wschodniej części metropolitalnego obwarzanka gmina Igołomia–Wawrzeńczyce
nazywana jest warzywnym zagłębiem Małopolski. Jesienią staje się królestwem dyń, a te z go-
spodarstwa JEdynie zaskakują mnogością kształtów, kolorów i smaków.

igołomia-
wawrzeńczyce

Artykuł powstał we współpracy 
z gospodarstwem  JEdynie w Wawrzeńczycach

W ofercie gospodarstwa znajdują się zarówno
dynie jadalne, jak i ozdobne. Jedne sprawdzą się
w kuchni, inne - ułożone na parapecie czy progu
domu – staną się piękną jesienną dekoracją. Odkrywane na nowo

fot. JEdynie

fot. JEdynie

a nawet jako śniadanie lub deser – w słodkich
placuszkach. Właściciele JEdynie doskonale
znają swoje plony i pomogą dobrać
odpowiednią odmianę do potrawy. 

Dynie jadalne nadają się nie tylko na zupę.
Znakomicie smakują w gulaszu czy zapiekance,



BARWY JESIENI
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fot. M. Skarbiński, Urząd Gminy Mogilany

fot. J. Karasiński, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

fot. Urząd Gminy Zielonki

fot.  M. Skarbiński, Urząd Gminy Mogilany fot. J. Karasiński, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

fot.  Urząd Gminy Liszki
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Postaw na przyszłość
Dla rozwoju i jakości życia młodego człowieka niebagatelne znaczenie ma wybór szkoły
ponadpodstawowej, a w dalszej perspektywie – zawodu. W kontekście zmieniającej się
rzeczywistości decyzja w tym zakresie to ogromne wyzwanie dla uczniów i ich rodziców. Z tego
względu niezbędne jest odpowiednie wsparcie, w tym dobrze realizowane doradztwo
zawodowe, które przygotuje młodzież do funkcjonowania na zmiennym i konkurencyjnym rynku
pracy. Możliwości współpracy ponadlokalnej na tym polu były głównym tematem II Forum
Edukacji Metropolii Krakowskiej, które odbyło się 6 lipca 2022 r.

Od 2018 r. placówki oświatowe (z wyłączeniem
szkół artystycznych) są zobowiązane do organi-
zacji doradztwa zawodowego na wszystkich
etapach edukacji. Realizowane jest ono podczas
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego oraz w ramach wizyt
zawodoznawczych mających na celu poznanie
środowiska pracy w wybranych zawodach.
Zobowiązanie to reguluje art. 26a ustawy Prawo
oświatowe. 
Sposób organizacji doradztwa oraz zajęć
związanych z wyborem kierunku kształcenia,
a także współdziałania szkoły z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi i innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo
szkoły określają w swoich statutach. 

Jak to się robi w Niepołomicach

Przykładem rozwiązania wychodzącego poza
wymogi ustawowe jest kompleksowe ujęcie tego
zagadnienia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach. Jeszcze
w 2017 r. placówka opracowała strategię
realizacji działań w tym obszarze, której istotnym
elementem jest Program doradztwa
zawodowego pn. „Postaw na przyszłość”.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowe-
go obejmuje ogół działań mających na celu prawi-
dłowe przygotowanie uczniów do podejmowania
decyzji i wyborów co do edukacji, a następnie
planów zawodowych. Fundamentem WSDZ są
celowe, systematyczne i zaplanowane działania
podejmowane przez szkołę w sposób spójny,
zgodnie z programem na każdy rok szkolny.
Powołany jest zespół doradztwa zawodowego,
który pracuje na rzecz uczniów i rodziców,
angażując w działania nie tylko kadrę
nauczycielską i doradców specjalistycznych, ale
także kadrę pomocniczą, samorząd uczniowski,
rodziców oraz instytucje partnerskie. 

Czynnikiem wyróżniającym działania w obszarze
wsparcia orientacji zawodowej młodzieży
niepołomickiej jest szeroka współpraca szkół ze
środowiskiem pracodawców, w tym z firmami
działającymi w ramach Niepołomickiej Strefy
Inwestycyjnej.

Doradztwo zawodowe obowiązkiem szkół



szczegóły nawiązywania współpracy z praco-
dawcami i organizacji Targów Edukacyjnych;
wykorzystanie dla celów wspierania orientacji
zawodowej Młodzieżowej Rady Miejskiej; 
debaty oksfordzkie jako instrument kształtowania
umiejętności niezbędnych na rynku pracy;
rozwiązania dotyczące monitoringu losów
absolwentów.
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Inspirujące rozwiązania

Dobre praktyki Gminy Niepołomice były
inspiracją do dyskusji podczas II Forum Edukacji.
Dotyczyła ona możliwości współpracy ponadlo-
kalnej w obszarze orientacji zawodowej uczniów
szkół podstawowych. – Doradztwo edukacyjno-
zawodowe pojawiło się w naszych szkołach około
2011 roku. Gmina Niepołomice wspierała działania
szkół i stwarzała możliwości, aby młodzi ludzie
mogli poznać współczesny rynek pracy, np.
organizując „Targi Pracy i Kariery”. Odwiedzający
je mogli porozmawiać z przedstawicielami firm
działających w strefie przemysłowej, poznać oferty
pracy, spotkać się z doradcą zawodowym z Powia-
towej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej –
relacjonował podczas Forum Michał Hebda,
zastępca Burmistrza Gminy Niepołomice. –
Kolejnym ważnym w tamtych latach działaniem
był adresowany do gimnazjalistów projekt
„Otwarta firma: pracownik - przedsiębiorca - przed-
siębiorstwo”, którego celem było budowanie
pozytywnych relacji z lokalnymi firmami – wyjaśnił.  
Jak podkreślała Anna Kokoszka, doradca
zawodowy w SP nr 2 w Niepołomicach, prezen-
tując uczestnikom Forum Program „Postaw na
przyszłość”, WSDZ służy przede wszystkim
rozwojowi młodzieży. – W ramach WSDZ staramy
się stworzyć uczniom jak najlepsze warunki do
rozwoju osobistego, do poznania własnego
potencjału i spróbowania swoich sił na wielu
płaszczyznach związanych z rynkiem pracy –
tłumaczyła.

Współpraca ponadlokalna

Bazując na doświadczeniach Gminy Niepołomice,
uczestnicy Forum Edukacji podczas prac
warsztatowych stworzyli modelowe rozwiązania
wspierające rozwój orientacji zawodowej
uczniów Metropolii Krakowskiej, możliwe do
wdrożenia w ramach współpracy ponadlokalnej.
Zaproponowane instrumenty współpracy to m.in.
mobilne miasteczko zawodów, metropolitarna
sieć doradców zawodowych, baza firm otwartych
na współpracę z instytucjami oświatowymi,
ponadlokalne targi edukacyjne czy wizyty
studyjne umożliwiające poznanie innowacyjnych
rozwiązań. 

Podczas II Forum Edukacji zasygnalizowana
została potrzeba wspólnego działania na rzecz
rozwiązań prawnych podnoszących efektywność
działań w obszarze doradztwa zawodowego.
Realną szansę stanowi przyjęty w sierpniu przez
Radę Ministrów „Plan działań w zakresie kształce-
nia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025”,
który zakłada m.in. konieczność aktywnego
zaangażowania samorządów lokalnych przez
samorząd wojewódzki w opracowanie progra-
mów wdrażania Zintegrowanej Strategii
Umiejętności oraz priorytetowych kierunków
kształcenia w regionach.

Wśród licznych działań w zakresie wspierania
orientacji zawodowej prezentowanych przez
przedstawicieli Gminy Niepołomice największe
zainteresowanie uczestników Forum wzbudziły:

fot.  SMK

https://www.gov.pl/web/premier/plan-dzialan-w-zakresie-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-na-lata-2022-2025-informacja-na-temat-dzialan-planowanych-na-rzecz-realizacji-zalecenia-rady-z-dnia-24-listopada-2020-r-w-sprawie-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-na-rzecz-zrownowazonej-konkurencyjnosci-sprawiedliwosci-spolecznej-i-odpornosci-2020c-41701


Dobra praktyka: społeczne 
inicjatywy mieszkaniowe
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Gmina Wieliczka jest jedną z 16 małopolskich gmin współtworzących Spółkę SIM Małopolska.
Celem partnerstwa jest budowa blisko 1000 lokali mieszkalnych na wynajem o umiarkowanym
czynszu. Inicjatywa adresowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach oraz małej zdolności
kredytowej. Obecnie trwają postępowania przetargowe mające na celu wybranie firm, które
zaprojektują i uzyskają pozwolenia na budowę poszczególnych obiektów. Jeszcze w 2022 roku
planowane jest przeprowadzenie naborów na najemców mieszkań. Rozpoczęcie prac
budowlanych ma nastąpić w drugim kwartale 2023 roku.

Zawiązana 2 sierpnia 2021 r. spółka SIM
Małopolska ma charakter non-profit. Jej misją
jest budowa mieszkań o umiarkowanym czynszu
z gwarancją długoterminowego najmu, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 26 października 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego. Oferta mieszkaniowa
powstała dzięki temu przedsięwzięciu stanowi
odpowiedź na potrzeby mieszkaniowe
lokalnych społeczności.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

955 mieszkań budowanych w systemie „pod
klucz” w budynkach wielorodzinnych lub
szeregowych (30-70 m );

2

Misja spółki SIM

energooszczędność obiektów, nowoczesna
technologia oraz przyjazna infrastruktura
towarzysząca, zieleń.

inwestycje zlokalizowane na gruntach,
wnoszonych przez samorządy do spółki SIM;

Budownictwo socjalne i komunalne

Program, którego celem jest zwiększenie zasobu
mieszkaniowego gminy służącego zaspokojeniu
potrzeb osób o niskich dochodach, w tym
zagrożonych wykluczeniem społecznym, finanso-
wany jest ze środków Funduszu Dopłat (budżet
państwa przeznaczy na dofinansowanie inwestycji
w latach 2021-2025 środki maksymalnie do 5 mld
zł). Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmo-
wanie i weryfikację wniosków oraz wypłatę
dofinansowania jest Bank Gospodarstwa
Krajowego.  Wysokość wsparcia uzależniona jest
od rodzaju przedsięwzięcia oraz podmiotu
ubiegającego się o dofinansowanie. 

Inwestycje SIM w Małopolsce:  Tuchów (120),
Stary Sącz (104), Wieliczka (80), Miechów (79),
Ryglice (56), Rabka-Zdrój (54), Borzęcin (52),
Korzenna (50), Brzesko (40), Wierzchosławice
(40), Gnojnik (40), Dąbrowa Tarnowska (35),
Ciężkowice (30), Trzciana (30), Zakliczyn (30),
Gorlice (15).

Ze wsparcia w ramach Programu skorzystać
może nie tylko gmina, jednoosobowa spółka
gminna czy związek międzygminny, ale także
organizacje pozarządowe i inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego.



Szczegółowe informacje o programie
można uzyskać w Banku Gospodarstwa
Krajowego, Sekretariacie Departamentu
Funduszy Mieszkaniowych, tel. 22 475
96 10,  kontaktując się z infolinią pod
numerem tel. 801 598 888 lub +48 22
475 88 88 oraz na stronie internetowej
programu, TUTAJ.

KORZYŚCI DLA GMIN

możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
mieszkańców przy niższym zaangażowaniu
finansowym gminy (w większości przypadków
wymagane jedynie 20% środków własnych), co
oznacza niższe wydatki z budżetu gminy;

możliwość finansowania nowego zasobu, jak
również remontów istniejącego zasobu
komunalnego (remonty pustostanów oraz lokali
zamieszkanych);

wsparcie współpracy z innymi inwestorami
mieszkaniowymi (m.in. SIM, spółkami gminnymi,
spółdzielniami mieszkaniowymi) w celu realizacji
mieszkań na wynajem (jako tzw. łańcuszek
przeprowadzek).

tworzenie lub modernizację lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy;

mieszkania chronione;

noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych,
ogrzewalnie i tymczasowe pomieszczenia;

udział gminy albo związku międzygminnego 
w przedsięwzięciu innego inwestora, polegającym
na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem.

BEZZWROTNE FINANSOWE WSPARCIE
MOŻE BYĆ PRZEZNACZONE NA:
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Gminy mogą ubiegać się o wsparcie nawet w wy-
sokości 80% kosztów inwestycji (budowa, remont,
przebudowa, zmiana sposobu użytkowania
budynku), w ramach której powstaną lub zostaną
zmodernizowane lokale mieszkalne zwiększające
mieszkaniowy zasób gminy, mieszkania chronione,
noclegownie i schroniska.

Łączna wysokość środków budżetu państwa
zaplanowanych na 2022 r. na zasilenie
Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinan-
sowanie wypłat finansowego wsparcia oraz
wolnych środków funduszu wynosi 1 249 279
635,37 zł.

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat/


Wyzwanie wprowadzenia planu równości płci,
postrzegane niejednokrotnie w przestrzeni
publicznej, zwłaszcza w wymiarze społecznym,
jako dotyczące kwestii delikatnej, czy wręcz
kontrowersyjnej, jako pierwsze w Polsce podjęły
szkoły wyższe i inne instytucje prowadzące
badania naukowe lub prace rozwojowe. Gmina
Miejska Kraków była natomiast pierwszą
Mibbasta Krakowa i miejskich jednostek
organizacyjnych. 
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Dobra praktyka: pierwszy w Polsce
plan równości płci dla urzędu miasta 

Wytyczne programu Horyzont Europa zainspirowały krakowski magistrat do jeszcze szerszego
działania na rzecz równego traktowania. Kierując się dobrem pracowników i pracowniczek,
Kraków, jako pierwsze miasto w Polsce, przyjął Plan Równości Płci. Jak przebiegało
przygotowanie Planu i jakie działania zakłada?

Unia Europejska, dążąc do harmonijnego rozwoju
społeczno-gospodarczego, wymaga, aby projekty
realizowane z udziałem Funduszy Europejskich
były zgodne z tzw. politykami horyzontalnymi. Do
wskazanych polityk należy promowanie zasady
równości szans, w tym równości płci. W nowej
perspektywie finansowej konieczność wdrażania
zasady równości płci została dodatkowo
wzmocniona. W wytycznych programu Horyzont
Europa pojawił się, skierowany do beneficjentów
z sektora publicznego, formalny wymóg w posta-
ci obowiązku opracowania i wdrożenia planu
równości płci (Gender Equality Plan). 

Zasada równości płci

Plan równości płci w UMK

Program Horyzont Europa odgrywa szczególnie
doniosłą rolę w wypełnianiu zadań komunalnych przez
Gminę Miejską Kraków. Aktualnie gmina realizuje
osiem takich projektów, głównie z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki komunalnej, a wydziały   oraz
miejskie jednostki organizacyjne składają w tym
zakresie kolejne aplikacje.

jednostką samorządu terytorialnego, która
wprowadziła plan równości płci dla Urzędu
Miasta Krakowa i miejskich jednostek
organizacyjnych. 

W tym miejscu warto podkreślić, że przyjęcie
planu poprzedziły inne działania podejmowane
dla realizacji zasady równości szans. Ich
szczególnie doniosłymi przejawami było
powołanie w strukturach Urzędu Miasta
Krakowa, już w 2019 roku, Rady ds. Równego
Traktowania, a następnie utworzenie stanowiska
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds.
Polityki Równościowej. Zaś samo przyjęcie planu,
zgodnie z wytycznymi programu Horyzont
Europa, zostało bezpośrednio poprzedzone
przygotowaniem przez zewnętrzne ekspertki
pogłębionej diagnozy sytuacji pracowników oraz 
 pracowniczek w miejscu pracy.

Pierwsze kroki jeszcze przed przyjęciem planu
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– Ponad wszystko Urząd Miasta Krakowa jako
pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne
warunki pracy oraz przeciwdziałać wszelkim
niepożądanym zjawiskom, takim jak dyskrymi-
nacja, mobbing, molestowanie i molestowanie
seksualne. Wierzymy, że miasto jako pracodawca
powinno stanowić jak najlepszy przykład w kwestii
gwarancji przestrzegania zasady równego
traktowania. Ma bowiem moc inspirowania innych
podmiotów w sektorze prywatnym oraz publicz-
nym, a także może przyczynić się do szerszej,
pozytywnej zmiany społecznej – mówi Nina
Gabryś, pełnomocniczka Prezydenta Miasta
Krakowa ds. polityki równościowej. 

Kluczem dobro pracowników

Opracowanie materiału: Natalia Biernat 
Referat Funduszy Europejskich, Wydział SI 

w Urzędzie Miasta Krakowa

CELE, KTÓRYCH REALIZACJĘ WSPIERA
PRZYJĘCIE PLANU RÓWNOŚCI PŁCI:

budowanie świadomości co do równego
traktowania i potrzeby przeciwdziałania
dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć;

dążenie do wdrażania rozwiązań pozwalających
efektywnie łączyć życie zawodowe i osobiste osób
zatrudnionych;

dążenie do zrównoważonej reprezentacji płci  
w strukturach Urzędu Miasta Krakowa i miejskich
jednostek organizacyjnych, a także w ciałach
doradczych i społecznych działających we
współpracy z nimi;

dążenie do uwzględnienia perspektywy
równościowej we wszystkich miejskich strategiach,
politykach i programach oraz prowadzonych 
i zlecanych badaniach.

Opracowanie planu nastąpiło w efekcie prac
zespołu zadaniowego, w które zaangażowane
były władze Urzędu Miasta Krakowa i miejskich
jednostek organizacyjnych, ich pracownice oraz
pracownicy oraz eksperci zewnętrzni sprawujący
opiekę merytoryczną i naukową. Wprowadzenie
w życie planu w organizacji nastąpiło na mocy
zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa
wydanego dnia 1 sierpnia 2022 roku.

Od samego początku prac założeniem było, aby
krakowski plan równości płci wypełniał nie tylko
wytyczne programu Horyzont Europa, determi-
nujące poprawność formalną wniosków składa-
nych w tym programie, ale równocześnie, by
wypracowane zostały zalecenia, których
spełnienie przyczyniłyby się do wprowadzenia
rzeczywistych i pozytywnych zmian w funkcjono-
waniu Urzędu Miasta Krakowa i miejskich
jednostek organizacyjnych.  Kluczem, którym
kierowały się osoby przygotowujące plan było
dobro pracowników krakowskiego magistratu.
.....

DZIAŁANIA UJĘTE 
W PLANIE RÓWNOŚCI PŁCI UMK

zalecenia względem optymalizacji procedur
antydyskryminacyjnych, stworzenie telefonu
kontaktowego oraz zapewnienie opieki
psychologicznej dla osób doświadczających
mobbingu czy dyskryminacji;

prowadzenie regularnych szkoleń dla kadry
kierowniczej oraz pracowników;

kampania w zakresie promowania rodzicielstwa
partnerskiego oraz szkolenia dla osób
powracających z urlopów rodzicielskich, w ramach
rozwijania idei work and life balance;

działania mające na celu zwiększanie dostępności
do szkoleń, wprowadzenie monitoringu
wynagrodzeń z uwzględnieniem kryterium płci,
kształtowanie procesu rekrutacyjnego w sposób
wrażliwy na płeć na poziomie języka inkluzywnego
oraz promowanie w rekrutacji podejmowania
kariery zawodowej bez względu na stereotypy w
zakresie postrzegania płci;

stały monitoring podejmowanych działań.



W skład grupy info-promo wchodzą wybrani
przedstawiciele zespołów biura. Dzięki temu
możliwe jest planowanie oraz prowadzenie
efektywnej komunikacji we wszystkich obszarach
działalności SMK.  – Kluczowe w działaniach grupy
jest oparcie na wspólnie opracowanych procesach.
Każdy dokładnie wie, co krok po kroku powinien
zrobić w ramach danego zadania – mówi Sylwia
Wrona, specjalistka w Zespole ds. inteligentnego
zarządzania  i kultury, koordynatorka grupy info-
promo. – Co więcej, działania grupy opieramy na
harmonogramie oraz planie publikacji. Dzięki nim
rozplanowujemy nie tylko publikowane treści, ale
też swoją pracę  –  dodaje Sylwia Wrona. 

Działania grupy ds. informacyjno-promocyjnych
(dalej: grupa info-promo) oparte są na założeniach
Strategii komunikacji Metropolii Krakowskiej.
Grupa stanowi jeden z dwóch filarów odpowie-
dzialnych za skuteczną realizację założeń Strategii. 
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Podstawą działań Stowarzyszenia Metropolia Krakowska jest współpraca. Nie inaczej działamy
w ramach Biura - w tym m. in. w ramach zadań związanych z komunikacją. Aby skutecznie działać
w tym obszarze powołana została grupa robocza ds. działań komunikacyjnych, do której zadań
należy planowanie i prowadzenie działań informacyjnych i kampanii we wszystkich dziedzinach
działalności SMK. 

Wspólnie o komunikacji...
... i nie tylko!

Jak działamy?

O Strategii komunikacji MK pisaliśmy w poprzednim
numerze Magazynu: KLIKNIJ TUTAJ. 

Za wprowadzenie w życie założeń Strategii komu-
nikacji odpowiedzialni będą zarówno członkowie
grupy roboczej ds. działań komunikacyjnych,        
 jak i członkowie Forum Komunikacji i Promocji. III Forum Metropolii Krakowskiej zbliża się wielkimi

krokami! Organizacja wydarzenia to nie lada wyzwanie
dla pracowników biura Stowarzyszenia, dlatego już od
początku prac ściśle współpracujemy! Warsztaty,
podczas których pracowaliśmy z wykorzystaniem burzy
mózgów i Event Model Canvas, pozwoliły na
wypracowanie założeń oraz wybranie motywu
przewodniego całości wydarzenia. 

Efekty pracy zobaczycie już  29 listopada!

Podstawą sprawnego doboru komunikatów
kierowanych przez Metropolię Krakowską są linie
komunikacyjne. To właśnie one były jednym z te-
matów omawianych podczas pierwszego
spotkania grupy info-promo. Na warsztat
wzięliśmy także plan oraz propozycje tematów
publikacji. Kluczowe do rozpoczęcia działania
grupy była analiza zadań, za które odpowiedzialni
są poszczególni członkowie oraz koordynatorka
grupy. 

Linie komunikacyjne to podstawa

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2022/07/2022_Magazyn-metropolitalny-nr-2.pdf
https://www.canvasgeneration.com/canvas/event-canvas/


Szanowni Państwo, 
ten  numer Magazynu powstał dzięki Waszemu
zaangażowaniu – serdecznie za nie dziękujemy! 

Następne wydanie Magazynu to wydanie specjalne –
otrzymacie je podczas III Forum Metropolii Krakowskiej. 
O możliwości zgłaszania tematów do kolejnego wydania

poinformujemy na początku 2023 r.!

Do zobaczenia! 

fot. Urząd Gminy Wielka Wieś


