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Tych, których w szczególności interesują tematy
związane z  mobilnością zachęcam do lektury
artykułów poświęconych organizacji transportu
zbiorowego. Zgodnie z paradygmatem polityki
opartej na dowodach również planowanie
transportu publicznego w gminach Metropolii
opieramy na pozyskanych danych. 
W ubiegłym roku zapoczątkowaliśmy działania
w dziedzinie edukacji. Efekty współpracy w tym
zakresie są już dostrzegalne. Pozyskaliśmy
kolejnych partnerów do realizacji zadań na rzecz
rozwoju edukacji i oświaty, a Forum Edukacji to
doskonała przestrzeń do dialogu i budowania
partnerstwa gmin w tym obszarze. 
Prezentowane w tym wydaniu Magazynu
tematy doskonale unaoczniają, jak ważne jest
prowadzenie dialogu w budowaniu partnerstwa.
Partnerstwa 15 gmin członkowskich, w którym
tkwi moc Metropolii! 

Przyjemnej lektury!

Partnerstwo
oparte na dialogu
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mam przyjemność przedstawić pierwsze tego-
roczne wydanie Magazynu. W bieżącym numerze
znajdziecie Państwo obszerną relację z III Forum
Metropolii Krakowskiej, które stanowiło zarówno
wyjątkową formułę podsumowania działań
realizowanych przez Stowarzyszenie, ale także
doskonałą okazję do integracji pracowników
urzędów gmin zaangażowanych we współpracę
metropolitalną i wdrażanie założeń Strategii
Metropolia Krakowska 2030.
O tym, jak prężnie działamy na rzecz środowiska
świadczy m.in. dołączenie Metropolii Krakowskiej
do grona przyjaciół Misji Klimatycznych UE.
Zachęcam do przeczytania artykułu, który
prezentuje działania jakie będziemy podejmować
w ramach tej inicjatywy. 
Prace zapoczątkowane przyjęciem planu działania
w zakresie gospodarowania przestrzenią
nabierają tempa. Umożliwiają to m.in. aktualnie
opracowywane zasady  dialogu przestrzennego,
jakimi będziemy się kierować przy podejmowaniu
ważnych dla wszystkich gmin Metropolii
Krakowskiej decyzji. Zakres współpracy w tym
temacie przestawiony został w artykule: „Dialog
przestrzenny – rozpoczynamy współpracę”.

Szanowni Państwo, 

Elżbieta Burtan
Wiceprezes Zarządu 

Stowarzyszenia Metropolia Krakowska



Magia współpracy
Metropolii Krakowskiej

Forum Metropolii Krakowskiej to wyjątkowa formuła podsumowania działań zmierzających do
realizacji założeń Strategii Metropolia Krakowska 2030 w 7 obszarach współpracy
metropolitalnej. O tym, w czym tkwi moc efektów opowiedzieli przedstawiciele gmin Metropolii
Krakowskiej oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia odpowiedzialni za poszczególne dziedziny. 

Jacek Majchrowski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia

Metropolia Krakowska
/fragment przemówienia/

III Forum Metropolii Krakowskiej odbyło się 29
listopada, a jego celem było podsumowanie
działalności Stowarzyszenia w 2023 r. i prezen-
tacja efektów współpracy 15 gmin członkowskich
w pierwszym roku wdrażania Strategii Metropolia
Krakowska 2030. Stanowiło także doskonałą
okazję do zapoznania się z planami
Stowarzyszenia na 2023 r. 

Inteligentne zarządzanie 4

Moc efektów

Z materiałem filmowym prezentującym
efekty współpracy gmin Metropolii
Krakowskiej w 2022 r. można zapoznać się
tutaj: www.youtu.be/oNHAgbiyGS0. 

fot. SMK

Metropolia rośnie! Jesteśmy wspólnie już 8 lat!
Gdy zakładaliśmy stowarzyszenie, zastanawia-
liśmy się jak będzie działało. Dziś widzimy, że był
to znakomity pomysł i świetnie funkcjonuje! 
Efektem naszej wspólnej pracy jest program
rozwoju ponadlokalnego, jakim jest Strategia
Metropolia Krakowska 2030, który wyznacza nam
podstawę, na której mamy pracować. W 2023 r.
mamy przed sobą kilka kwestii, które wymagają
od nas dogłębnego przemyślenia. Są to między
innymi Fundusze Europejskie, których kształt nie
jest jeszcze znany, działania na rzecz czystego
powietrza, a także wspólny bilet metropolitalny.

#MocMetropolii

ponad

FORUM METROPOLII KRAKOWSKIEJ TO:

uczestników pracujących warszatowo w dziedzinach współpracy;

sesja inspiracyjna z                    wystąpieniami prezentującymi instrument współpracy różnych grup społecznych Urban Lab.

prawie                 pomysłów wypracowanych podczas warsztatów przeprowadzonych metodą Design Thinking;

https://youtu.be/oNHAgbiyGS0
https://www.linkedin.com/company/stowarzyszenie-metropolia-krakowska/


Nieodłącznym elementem spotkań organizowa-
nych przez Stowarzyszenie jest część inspiracyjna,
która w tym roku poświęcona została prezentacji
zagadnienia tworzenia Urban Labu. 

Inteligentne zarządzanie 5

Moc kreatywności

Jak wspierać rozwój pracowników oraz w jaki
sposób informować mieszkańców o bilecie
metropolitalnym – m.in. nad rozwiązaniem tych
zdiagnozowanych problemów w 7 obszarach
działania pracowali uczestnicy spotkania
podczas warsztatów z wykorzystaniem metody
Design Thinking. 

fot. SMK

Moc inspiracji

Urban Lab to instrument współpracy władz z mie-
szkańcami, przedsiębiorstwami oraz podmiotami
naukowymi, mający na celu poprawę̨ jakości życia
mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie
zidentyfikowanych problemów przy wykorzysta-
niu dostępnych zasobów miejskich. 

fot. SMK

O istocie, celach i założeniach Urban Labów opo-
wiedział Bartosz Piziak – przedstawiciel Instytutu
Rozwoju Miast i Regionów (IRMIR), a dzięki
prezentacji Małgorzaty Michalskiej uczestnicy
dowiedzieli się jak funkcjonuje i jakie możliwości
daje Urban Lab Rzeszów. 

Wyjątkowość spotkania to nie tylko niecodzienna
formuła, ale przede wszystkim zaangażowanie
oraz entuzjazm wielu osób na co dzień
działających w ramach Stowarzyszenia Metropolia
Krakowska. 

 – Jestem pozytywnie zaskoczony skalą wydarzenia.
Niewątpliwym atutem spotkania jest możliwość
bezpośredniego kontaktu, rozmowy i networkingu
– mówił Adrian Gamoń, uczestnik III Forum
Metropolii Krakowskiej, a zarazem ekspert Forum
Komunikacji i Promocji.

Moc Metropolii Krakowskiej

Wydarzenie zgromadziło ponad 200 gości:
przedstawicieli partnerów Stowarzyszenia,
ekspertów oraz członków gminnych zespołów ds.
współpracy metropolitalnej z wszystkich 15 gmin
członkowskich. Dzięki wspólnej pracy warszta-
towej wypracowano niemalże 600 pomysłów na
rozwiązania zdiagnozowanych problemów.

fot. SMK

podsumowanie efektów działań w 2022 r.;
informacje dot. instrumentu Urban Lab;
podsumowanie prac warsztatowych;
propozycje działań ze szkatułek pomysłów.

Raport z wydarzenia dostępny jest w metropolitalnej
platformie do komunikacji: https://bit.ly/3S0RAs0.
Zawiera m.in.:

RAPORT Z WYDARZENIA

https://bit.ly/3S0RAs0
https://bit.ly/3S0RAs0
https://bit.ly/3S0RAs0
https://bit.ly/3S0RAs0
https://bit.ly/3S0RAs0
https://bit.ly/3S0RAs0
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Metropolia w obiektywie 6

fot. Urząd Gminy Wielka Wieś fot. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

fot. Urząd Gminy Liszki

fot. Urząd Gminy Liszki fot. Urząd Gminy Wielka Wieś

fot. Urząd Gminy Mogilany



Od 2019 r. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
prowadzi współpracę z Europejskim Bankiem
Światowym w ramach programu doradczego
Jaspers prowadzonego wspólnie z Komisją
Europejską. Celem współpracy w ramach Jaspers
jest wsparcie doradcze Stowarzyszenia w zakresie
przeprowadzenia niezależnego przeglądu
strategicznego Strategii Metropolia Krakowska
2030 (dalej: SMK2030). Zakres prac obejmuje
kompleksową weryfikację SMK2030 jako
dokumentu, który ma być podstawą do realizacji
w gminach Metropolii Krakowskiej szeregu
inwestycji w kolejnych latach, finansowanych
m.in. ze środków UE.  

Inteligentne zarządzanie 7

W styczniu odbyło się spotkanie z ekspertami projektu JASPERS, z którymi współpraca
obejmuje wsparcie działań Stowarzyszenia m.in. poprzez realizację przeglądu strategicznego
Strategii Metropolia Krakowska 2030. Jakie są wnioski z wizyty? Co naszych gości
zainteresowało najbardziej? 

SMK 2030 pod lupą ekspertów 
London School of Economics

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY WIZYTY EKSPERTÓW
JASPERS W METROPOLII KRAKOWSKIEJ

prezentacja działalności Centrum Obsługi
Informatycznej Miasta Krakowa

omówienie projektu Strategii Rozwoju Krakowa
- TU CHCĘ ŻYĆ. KRAKÓW 2030/2050

poznanie założeń i filozofii działalności
Metropolii Krakowskiej

Eksperci Jaspers z wizytą w Metropolii

Ekspertami dokonującymi oceny SMK 2030 są
pracownicy London School of Economics and
Political Science - jednej z najważniejszych
uczelni specjalizujących się w ekonomii oraz
naukach społecznych na świecie. 

23 stycznia 2023 r. eksperci Jaspers odwiedzili
Kraków. Celem wizyty było poznanie osób
zaangażowanych w planowanie strategiczne
oraz budowanie współpracy gmin w ramach
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Naszymi
gośćmi byli: Neil Lee, Profesor Geografii
Politycznej LSE i Wojciech Deska, Starszy 
 specjalista ds. sektora miejskiego w Europejskim
Banku Inwestycyjnym.

Na efekty współpracy z LSE nie trzeba będzie
długo czekać – pojawią się już w II kwartale 2023 r. 

Zanim rozpoczęliśmy współpracę, znałem
Kraków ze względu na jego architekturę oraz
niesamowity Rynek Główny. Nie doceniałem
wyzwań związanych z zarządzaniem historyczną
metropolią w warunkach nowoczesnej
gospodarki. Wyzwaniem we współpracy była
konieczność lepszego zrozumienia miasta oraz
poznania trudności związanych z zarządzaniem
zróżnicowanymi obszarami lokalnymi. Było to
jednak satysfakcjonujące, ponieważ dowiedzia-
łem się więcej o tym wyjątkowym miejscu oraz
sposobie, w jaki samorządy lokalne współpracują,
aby zachować jego unikalne walory  i sukces.

Prof. Neil Lee
London School
of Economics



2 budynki przeznaczone na działalność oświatową
oraz usługi społeczne

KRAKÓW

budynek urzędu gminy oraz starej szkoły

LISZKI

budynek urzędu gminy

MOGILANY

siedziba Centrum Kultury, Biblioteki oraz OSP 
w Rzeszotarach

ŚWIĄTNIKI GÓRNE

budynek Szkoły Podstawowej nr 2

WIELICZKA

budynki Szkoły Podstawowej w Białym Kościele
oraz Szkoły Podstawowej w Bęble 

WIELKA WIEŚ

Aktualna sytuacja związana z kryzysem
energetycznym oraz wysoką inflacją, a także
zmieniona uchwała antysmogowa dla woj.
małopolskiego, spowodowały, że mieszkańcy
mają coraz więcej obaw i wątpliwości związanych
z wymianą pieca węglowego. W efekcie przekłada
się to na odłożenie w czasie decyzji. Natomiast
czas na wykorzystanie środków ZIT z perspektywy
2014-2020 nie uległ zmianie: zaplanowane do
realizacji projekty muszą zostać zakończone
najpóźniej do końca IV kwartału 2023 r. 
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Zapewnienie efektywnej gospodarki energetycznej i wysokiej jakości powietrza to jeden z celów
działalności Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Wsparciem w realizacji zaplanowanych
działań są środki przeznaczone na zadania określone w Strategii ZIT 2014-2020.  Za nami kolejna
jej aktualizacja, dzięki której z końcem 2023 r. w 6 gminach Metropolii Krakowskiej wykonana
zostanie termomodernizacja budynków.    

W trosce o jakość powietrza
i efektywność energetyczną 

Termomodernizacja budynków publicznych

W ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych na lata 2014-2020 przeznaczono
na współfinansowanie nowych inwestycji
prawie 8 mln zł. Łącznie zmodernizowane
zostaną 154 obiekty użyteczności publicznej. 

Gminy Metropolii Krakowskiej analizując
sytuację swoich mieszkańców, możliwości
przeprowadzenia wymiany pieców węglowych
do końca 2023 r. oraz wykorzystania funduszy
europejskich, podjęły decyzję, aby przeznaczyć
część środków na działania, które również
przyczynią się do podniesienia jakości powietrza. 
Tym samym w 2023 r. kolejnych 10 budynków
użyteczności publicznej zostanie poddanych
termomodernizacji. 

BUDYNKI, W KTÓRYCH PLANOWANA
JEST TERMOMODERNIZACJA

Planowany do termomodernizacji budynek w Rzeszotarach
fot.  UMiG w Świątnikach Górnych



cele do realizacji w ramach ZIT,
źródła finansowania, warunki 
i procedury obowiązujące 
w realizacji Strategii ZIT

opracowanie I części Strategii –
podstawy prawne, spójność 
z dokumentami wyższego rzędu,
obszar wsparcia Strategii

tu
jesteśmy

MARZEC 2022

synteza diagnozy obszaru
wraz z analizą problemów,

potrzeb i potencjałów
rozwojowych

 

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

strategiczna ocena
oddziaływania 
na środowisko

konsultacje społeczne

przyjęcie projektu
Strategii ZIT 2021-2027

 

opracowanie
szczegółowego wykazu
projektów do realizacji 
w ramach Strategii

obowiązkowy proces
opiniowania Strategii

planowane przyjęcie
Strategii ZIT MK 2021-
2027 Uchwałą WZC 

KWIECIEŃ 2022

MAJ 2022

CZERWIEC 2022

LIPIEC 2022

SIERPIEŃ -
PAŹDZIERNIK 2022

LISTOPAD 2022

GRUDZIEŃ 2022

MARZEC 2023

II-III KWARTAŁ 2023

III KWARTAŁ
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Trwają prace nad Strategią Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych 

Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027
Gdzie jesteśmy na osi czasu? 

Przykład dla mieszkańców

Podejmowane przez władze gmin Metropolii
Krakowskiej działania w zakresie termomoderni-
zacji oraz instalacji OZE to także przykład dla
mieszkańców. 

Gmina Liszki planuje wykonać termomodernizację
dwóch budynków użyteczności publicznej –
Urzędu Gminy i starej szkoły w Liszkach, która jest
siedzibą m.in. gminnej spółki komunalnej. 
– Szacujemy, że całkowita wartość zadania
wyniesie ok. 4 mln zł, a budżet projektu określony
w strategii to 4,2 mln zł. W lutym ogłosiliśmy dwa
odrębne postępowania przetargowe, których
wynik poznamy w II połowie marca – mówi Maciej
Gędłek, Zastępca Wójta Gminy Liszki. 

– Efektem realizacji zadania będzie nie tylko
poprawa stanu obu obiektów, ale przede
wszystkim ograniczenie kosztów bieżących ich
funkcjonowania. Poprawi się również jakość
obsługi klientów urzędu i spółki, a także
bezpieczeństwo publiczne, ponieważ w obiekcie
starej szkoły planujemy siedzibę komisariatu
policji – dodaje Maciej Gędłek

Wizualizacja budynku Urzędu Gminy Liszki po realizacji termomodernizacji
źródło:  UG Liszki



Metropolia Krakowska wspólnie z pozostałymi
Przyjaciółmi Misji Klimatycznych wspiera
realizację Europejskiego Zielonego Ładu oraz
buduje społeczność praktyków w zakresie
adaptacji do zmian klimatu. Możliwość
nawiązywania kontaktów, uczenia się, a także
wymiany doświadczeń między regionami
stanowi wartość dodaną dla procesu zarządzania
ryzykiem klimatycznym oraz testowania i wdra-
żania w terenie innowacyjnych rozwiązań
niezbędnych do budowania odporności.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska podejmuje działania zorientowane na neutralność
klimatyczną i z zaangażowaniem buduje odporność wobec zmian klimatu. Teraz, jako Przyjaciel
Europejskich Misji Adaptacji do Zmian Klimatu, będzie działać również jako promotor oraz
kluczowy rozmówca w dziedzinie badań naukowych i innowacji w UE w tej dziedzinie.

Metropolia Przyjacielem
Europejskich Misji Klimatycznych

Środowisko i przestrzeń 10

Metropolia Krakowska, podobnie jak inne obszary
metropolitalne, stoi przed wyzwaniem ogranicze-
nia negatywnych skutków zmian klimatu. Misje
Klimatyczne towarzyszyć nam będą przy
działaniach zmierzających do minimalizowania
strat oraz zabezpieczania zrównoważonego
rozwoju dla przyszłych pokoleń. Będą również
wsparciem przy włączaniu obywateli w podejmo-
wanie decyzji klimatycznych, gdyż to właśnie
świadomość jednostki buduje aktywnie działające
i, co najważniejsze,  sprawcze społeczeństwo. 

Wyzwania i potrzeby

Wobec zweryfikowanych wyzwań podczas
pierwszego cyklu warsztatów uczestnicy
przeanalizowali potrzebę i priorytet gromadze-
nia oraz przetwarzania danych klimatycznych,
możliwości finansowania, a także perspektywę
włączenia obywateli w proces zarządzania
ryzykiem klimatycznym. Już pierwsze podejście
do tej problematyki nasuwa refleksję o konie-
czności ewolucji postawy wobec podnoszonych
zagadnień, co stanie się przedmiotem dalszych
dyskusji w międzynarodowym gronie
specjalistów. 

ZADANIA MISJI KLIMATYCZNYCH

wspieranie regionów, miast i władz
lokalnych UE w ich wysiłkach na rzecz
budowania odporności na skutki zmian
klimatu;

pomoc w lepszym zrozumieniu zagrożeń
klimatycznych, z którymi regiony są oraz
będą konfrontowane w przyszłości;

pomoc w opracowaniu ścieżek przygoto-
wania i radzenia sobie ze zmieniającym
się klimatem;

wsparcie w testowaniu i wdrażaniu
innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do
budowania odporności klimatycznej.

Wspólnota na rzecz klimatu

Na styczniowym, otwierającym projekt spotka-
niu, na podstawie wniosków aplikacyjnych podsu-
mowano predyspozycje regionów do działań
adaptacyjnych, zidentyfikowano konkretne
wyzwania oraz potrzeby i źródła finansowania. 



Przystępując do grona Przyjaciół Europejskich
Misji Klimatycznych Stowarzyszenie Metropolia
Krakowska: 

otrzymuje dostęp do szerokiego zestawu
informacji i sesji roboczych organizowanych
oraz wspieranych przez Komisję UE.

staje się członkiem społeczności, która
deklaruje podjęcie wyzwania, jakim jest
adaptacja do zmian klimatu; 

wykazuje zaangażowanie we wspieraniu tej
inicjatywy; 

uzyskuje dostęp do specjalnej platformy
internetowej Komisji UE (dotyczącej wiedzy,
dobrych praktyk i inspiracji); 

Zależności między tempem likwidacji starych
pieców a poprawą jakości powietrza
Poprawę powietrza obrazowało podsumowanie
2022 r.: pierwszy raz w historii pomiarów nie
przekroczono norm. Dane stacji pomiarowej
Państwowego Monitoringu Środowiska wykazały
33 dni, w których średniodobowe stężenie pyłów
PM 10 przekroczyło poziom 50 mikrogramów/m3.
Porównując, w 2015 r. było to 106 dni, w 2018 r.
91 dni, a w 2021 r. 59 dni. Z kolei wymiana kotłów
wzrastała: 168 (2017), 289 (2018), 519 (2019). 
Statystyki są efektem starań mieszkańców, ale też
prężnie działających ekodoradców, którzy  w zna-
czący sposób pomagają w uzyskaniu dotacji z mo-
żliwych programów. W Skawinie dofinansowano
wymianę około 2,5 tys. „kopciuchów”, a do
wymiany pozostało około 700 „kopciuchów” jako
jedynego źródła ciepła. 

GMINA SKAWINA
WALCZY O CZYSTE POWIETRZE!

Gmina Skawina uzyskała tytuł Małopolskiego
Lidera Czystego Powietrza za największą ilość
złożonych wniosków przez mieszkańców w pro-
gramie Czyste Powietrze w 2022 r.  

Od 1 stycznia 2023 r. Gmina Skawina
wprowadziła całkowity zakaz używania tzw.
„kopciuchów” obejmujący także brak zgody na
montaż pieców węglowych w nowych oraz
istniejących budynkach.  Od 2030 r. w gminie
Skawina będzie obowiązywał całkowity zakaz
ogrzewania domów węglem.
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Wspomagając działania na rzecz klimatu

Organizatorzy spotkania zaprezentowali cały
wachlarz narzędzi wspomagających i towarzyszą-
cych działaniom na rzecz klimatu. Narzędzia te już
powstały, bądź zostaną wdrożone w najbliższej
przyszłości, aby służyć decydentom oraz
społecznościom, które podejmą wspólną pracę
mającą na celu uzyskanie odporności na
zagrożenia związane ze zmianami klimatu.
Jeszcze w tym roku wystartuje platforma
internetowa służąca koordynacji realizacji celów
misji oraz dająca wsparcie i możliwość wymiany
inspiracji uczestniczącym w projekcie regionom.
Ponadto dla sygnatariuszy przewidziano zestaw
projektów pilotażowych i demonstracyjnych,
którego budżet wynosi około 370 mln euro. 

W trakcie trwania projektu na warsztat wzięte
zostaną również narzędzia oraz działania strate-
giczne, będące odpowiedzią na ryzyko czy
zagrożenia, a jednocześnie stanowiące element
polityki klimatycznej.



WIOSNA W GMINACH METROPOLII
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fot. Urząd Gminy Igołomia Wawrzeńczyce

fot. Urząd Gminy Mogilanyfot. Urząd Gminy Biskupice

fot. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie fot. Urząd Gminy Wielka Wieś

fot. Urząd Gminy Liszki



ZADANIA DO REALIZACJI DO 2025  ROKU

Planując zagospodarowanie przestrzenne w gmi-
nach Metropolii Krakowskiej opierajmy się na
wspólnie wypracowanych standardach i zasa-
dach. Zdajemy sobie sprawę, iż daleko idące
zmiany w przestrzeni niosą za sobą długi czas ich
realizacji. Dlatego naszym założeniem jest
planowanie ambitnych, ale zarazem realnych do
wykonania działań.

PLANUJMY

DZIAŁAJMY

13 grudnia 2022 r. Walne Zebranie Członków SMK podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia
trzeciego już Planu działania, czyli dokumentu wdrożeniowego do Strategii Metropolia
Krakowska 2030. Tym razem na warsztat wzięto niezwykle ważny temat, jakim jest
gospodarowanie przestrzenią.

 Dialog przestrzenny
 - rozpoczynamy współpracę
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ROZMAWIAJMY

Ten element zakłada wspólne opracowanie
zasad dialogu przestrzennego, jakimi będziemy
się kierować przy podejmowaniu ważnych dla
Metropolii Krakowskiej decyzji w zakresie
gospodarowania przestrzenią. 

Obszar ten wskazuje, że realizacja zadań
zawartych w Planie działania odbędzie się
zgodnie ze wspólnie określonymi zasadami.

Plan działania zakłada 7 konkretnych, realnych do
realizacji zadań w zakresie kształtowania spra-
wnego systemu gospodarowania przestrzenią. 

1.3. Rozpoczęcie działalności Metropolitalnej
Akademii Planowania Przestrzennego (MAPP) 

ZADANIE 1.
ROZMAWIAJMY

1.1. Stworzenie zasad dialogu przestrzennego

1.2. Powołanie Metropolitalnej Komisji
Gospodarki Przestrzennej

Plan działania dot. współpracy w zakresie
gospodarowania przestrzenią w Metropolii
Krakowskiej powstał zgodnie z ideą miękkiego
planowania przestrzennego i opiera się na
trzech głównych obszarach roboczych: 



Jednym z najważniejszych filarów Planu działania
jest obszar roboczy: ROZMAWIAJMY. W związku
z tym priorytetowym zadaniem na 2023 r. jest
stworzenie dokumentu zasad dialogu przestrzen-
nego. Wypracowane zasady powinny zawierać
rekomendacje i dobre praktyki dotyczące
wzajemnej komunikacji gmin Metropolii
Krakowskiej w zakresie planowania oraz zagospo-
darowania przestrzennego, a także wspierać
uzgodnienie wspólnego, optymalnego i akcepto-
walnego przez organy wykonawcze kierunku
zagospodarowania przestrzeni w obszarach
granicznych gmin. 
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W ramach realizacji zadania opracowany został
roboczy zarys dokumentu zasad dialogu prze-
strzennego, który zawiera m.in. wytyczne uzga-
dniania wspólnych kierunków działań w obsza-
rach granicznych gmin. 

Aby przetestować w praktyce opracowane
założenia wprowadzono pilotaż. Jego celem jest
pozyskanie opinii pracowników urzędów gmin
oraz reprezentantów Biura SMK w zakresie
dotyczącym m.in. realności zasad, czasu ich
realizacji oraz kamieni milowych realizowanych
założeń. Wnioski i rekomendacje wykorzystane
zostaną przy tworzeniu ostatecznej treści
projektu uchwały. 

2.1. Stworzenie Zasobnika Wiedzy o Przestrzeni

2.2. Identyfikacja konfliktów przestrzennych

2.3. Analiza chłonności terenów inwestycyjnych 
 i stopnia ich przygotowania pod zabudowę

2.4. Spójność błękitno-zielonej infrastruktury 
 w polityce przestrzennej wobec istniejących 
 i planowanych funkcji terenów

Priorytet na 2023 rok

– Pilotażowy program w zakresie wypracowania
zasad dialogu przestrzennego ma pomóc gminom
członkowskim Stowarzyszenia wyznaczyć zakres
możliwej współpracy w dziedzinie planowania
przestrzennego, którego efektem powinno być
wzmocnienie integracji terenów sąsiadujących
gmin – mówi Grzegorz Janyga, Zastępca
Dyrektora Wydziału Planowania przestrzennego
w Urzędzie Miasta Krakowa. – W trakcie realizacji
programu skupimy się na tych terenach
przygranicznych, na których widoczny jest duży
potencjał dalszego rozwoju, aby wypracować
wytyczne wspierające te tendencje. Chcemy, by
zagospodarowanie tych obszarów odpowiadało
potrzebom Metropolii Krakowskiej oraz
wyzwaniom związanym z zachodzącymi zmianami
klimatycznymi, postępującymi procesami
suburbanizacji oraz prognozowanym wzrostem
liczby mieszkańców Metropolii –  dodaje Grzegorz
Janyga.

ZADANIE 2.
DZIAŁAJMY

Dialog przestrzenny prowadzony jest z zastoso-
waniem idei miękkiego planowania przestrzen-
nego, która opiera się na wspólnej wizji w zakresie
podejmowania działań związanych z przestrzenią
metropolitarną.

Testowanie zaproponowanego rozwiązania

Uczestnikami programu pilotażowego są Gmina
Miejska Kraków oraz Gmina Wielka Wieś.



Przeciw wykluczeniu komunikacyjnemu
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Rosnąca rola wojewódzkich
i gminnych linii autobusowych

Organizowane przez podkrakowskie gminy i Województwo Małopolskie systemy komunikacji
autobusowej pełnią istotną rolę w poprawie dostępności do transportu publicznego w Metropolii
i przeciwdziałają wykluczeniu komunikacyjnemu w obszarach peryferyjnych. 

Lokalne i regionalne linie autobusowe mogą
stanowić istotne uzupełnienie systemu linii
aglomeracyjnych obsługiwanych przez MPK,
dowożącego do pracy i szkoły mieszkańców
podkrakowskich obszarów objętych suburbani-
zacją. Mogą służyć zarówno jako środek dojazdu
do węzłów przesiadkowych na kolej, jak i likwi-
dacji tzw. białych plam w dostępności do
transportu publicznego, tym samym przeciw-
działając wykluczeniu komunikacyjnemu. 

Istotnym czynnikiem sprzyjającym uruchamianiu
nowych linii autobusowych jest ich dofinanso-
wanie z Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych.

Rozwój linii autobusowych

Rok 2023 przyniósł zwiększenie liczby
uruchamianych linii autobusowych. W gminie
Michałowice linia M3 została wydłużona z parkin-
gu „Parkuj i Jedź” w Michałowicach do stacji PKP
Kraków Batowice. Uruchomiona została nowa
linia gminna M2 do krakowskich Mistrzejowic,
tworząc alternatywę dla dojazdów do miejsc
przesiadkowych na transport szynowy (kolej,
tramwaj). Z kolei w gminie Niepołomice wydłużo-
na została trasa linii 1 z dworca autobusowego do
Podgrabia. Zmiany objęły również uruchamiane
przez Koleje Małopolskie linie ALD. W miejsce
zlikwidowanego transportu prywatnego na trasie
Myślenice – Kraków uruchomiona została linia
autobusowa A1. Wydłużone zostały również trasy
linii A14 z Czernichowa do Spytkowic oraz linii A17
z Dobczyc do Wieliczki, a na linii A12 dołożono
dodatkowe kursy.

System komunikacji uzupełniającej

W 2022 r. w czterech podkrakowskich gminach
funkcjonowały systemy publicznego transportu
autobusowego uruchamiane niezależnie od linii
aglomeracyjnych MPK. Największy z nich
funkcjonował w gminie Wieliczka i obejmował 9
linii autobusowych. Ponadto na terenie gmin
Skawina i Niepołomice kursowały 4 linie, a na
terenie gminy Michałowice 2 linie autobusowe.   
 – Od lat główny szkielet transportowy w gminie
Michałowice stanowią linie Komunikacji Miejskiej
w Krakowie, które kursują na podstawie
porozumienia. By poprawić dostępność do
transportu publicznego, gmina Michałowice
uruchomiła swoje linie autobusowe. W tym
przypadku organizatorem transportu jest  gmina,
kt

która zleca pracę przewozową na danej linii
prywatnym przewoźnikom. Zaletą tej komunikacji
jest jej niższa cena, pełna decyzyjność gminy co do
rozkładu i trasy oraz możliwość uzyskania
dofinansowania rządowego z Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych – mówi  Jarosław
Sadowski, Zastępca Wójta Gminy Michałowice.
Stopniowo następuje też rozwój wojewódzkich
Autobusowych Linii Dowozowych (ALD)
uruchamianych przez Koleje Małopolskie. Na
koniec roku przez teren Metropolii Krakowskiej
przejeżdżało 9 linii autobusowych. 



Dalsze plany na 2023 r.
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W planach na 2023 r. jest uruchomienie lokalnych
linii autobusowych przez kolejne gminy: Zielonki,
Wielka Wieś i Zabierzów. W gminie Skawina
planowane jest uruchomienie linii S1 zamiast
przewidzianej do likwidacji linii P.  Ich zestawienie
i przybliżony przebieg prezentuje załączona
tabela oraz rysunek z prawej strony. 

Analiza pokazuje stały rozwój linii dowozowych,
jako elementów uzupełniających siatkę połączeń
transportu publicznego. Oddziaływanie nowych
linii autobusowych na jakość codziennych
podróży może być większe pod warunkiem
wdrożenia ich integracji z innymi środkami
transportu publicznego, zarówno na poziomie
taryfowo-biletowym, jak i rozkładów jazdy.

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o liniach autobusowych

Gmina/
województwo

Linie autobusowe na terenie Metropolii Krakowskiej

2022 2023
funkcjonujące

2023
planowane

Wieliczka

Skawina

Michałowice

Niepołomice

Zielonki

Wielka Wieś

Zabierzów

woj. małopolskie

W1, J1, B2, Z1, R2, D2, G1, G3, S1

P, S1, S2, S3

-

S4

   1 (w 2023 wydłużona do Podgrabia), 2,    
Chobot - Kraków, Kłaj - Wieliczka

-

-

-

-

-

-

-

-

M1, M3 M1, M2, M3 (wydłużona do
stacji PKP Kraków Batowice)

W1, W2, W3

Czajowice - Szyce

Brzoskwinia/Krzeszowice
- Zabierzów - Kraków

ALD: D1, A2, A7, A8, A9,
A12, A13, A14, A16

ALD: A1, A2, A6, A7, A8, A9,
A12, A13, A14, A16, A17

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



W ubiegłym roku na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska zostały przeprowadzone
badania komunikacji aglomeracyjnej. Pozwoliły one na pozyskanie szerokiego zakresu danych,
które mogą być wykorzystywane na różne sposoby zarówno przez Miasto Kraków, jak i gminy
Metropolii Krakowskiej w celu optymalizacji planowania transportu publicznego. 

Planowanie transportu
publicznego w oparciu o dane
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Badania objęły wszystkie dzienne i nocne linie
aglomeracyjne Komunikacji Miejskiej w Krakowie,
linie Wielickiej Komunikacji Miejskiej oraz linie
gminne organizowane przez gminy poza syste-
mem KMK, tj. linię M1 Górna Wieś – Łuczyce i linię
P Pozowice – Skawina. Efekty końcowe badań
zostały zebrane w raporcie obejmującym część
opisową oraz obszerną część analityczną, będącą
meritum badań.

Przeprowadzone badania komunikacji aglomera-
cyjnych pozwolą na skuteczne i efektywne
planowanie transportu publicznego. Dzięki
pozyskanym danym możliwa jest weryfikacja
napełnienia poszczególnych kursów pod kątem
ew. zmian – korekt godziny, częstotliwości czy
likwidacji kursów, a także pod kątem doboru
wykorzystanego na danej linii taboru. 
Informacje zawarte w raporcie są także wykorzy-
stane na potrzeby oceny rentowności poszcze-
gólnych linii i kursów. Oparcie na pozyskanych
danych ułatwia także komunikację z mieszkań-
cami w przypadku wnioskowania o dodatkowe
kursy, zmiany godzin czy zwiększenie
częstotliwości kursowania linii. 

DANE ZAWARTE W CZĘŚCI ANALITYCZNEJ:

miejsce zamieszkania pasażerów poszczególnych linii na
podstawie przeprowadzonych ankiet oraz miejsca
wsiadania pasażerów wraz z oszacowaniem poziomu
wpływów z biletów w podziale na gminy

struktura rodzajowa wykorzystywanych biletów 
w podziale na poszczególne badane linie 

liczba przewożonych pasażerów w podziale na
poszczególne badane linie (w dniu roboczym, w sobotę
i niedzielę w skali dnia, roku oraz roku szkolnego)

rentowność poszczególnych linii, wyliczona na podstawie
kosztów funkcjonowania linii  i szacowanych wpływów 
z biletów

szczegółowe pomiary napełnień pasażerskich na
poszczególnych liniach w odniesieniu do każdego
pojedynczego kursu

szczegółowe zestawienia i histogramy dobowe dla 
każdej badanej linii obejmujące m.in. wymianę pasażerską
i napełnienie pojazdów w podziale na przystanki oraz
przedziały godzinowe odrębnie dla dnia roboczego,
soboty i niedzieli

zbiorcze zestawienia pasażerów wsiadających 
i wysiadających na każdym przystanku, w tym 
w podziale na przedziały godzinowe.

 fot. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Dzięki weryfikacji popularności przystanków
możliwe jest także zaplanowanie inwestycji,
które są niezbędne do realizacji tj. otoczenie
przystanków, usługi uzupełniające umożliwiające
bezpieczne dojście do przystanku oraz wsiadanie
czy wysiadanie z pojazdu. 



304
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NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADAŃ
KOMUNIKACJI AGLOMERACYJNEJ

Liniami aglomeracyjnymi KMK rocznie przewożonych jest 32 934 044 pasażerów, 
a badanymi liniami gminnymi – 923 000 pasażerów. 
W roku szkolnym jest to odpowiednio 26 619 222 pasażerów w komunikacji
aglomeracyjnej KMK oraz 745 500 pasażerów w komunikacji gminnej. 

Najwięcej podróżujących wśród linii aglomeracyjnych KMK rocznie przewozi linia
304, a w następnej kolejności także linie 301, 310, 204 oraz 244 i 307. Spośród linii

gminnych najwięcej pasażerów przewożą obsługiwane przez Wielicką Komunikację
Miejską linie J1, D2 oraz B2.

W ciągu dnia statystycznego liniami aglomeracyjnymi KMK oraz badanymi
liniami gminnymi łącznie podróżuje ponad 93 tys. pasażerów.

Zarówno w komunikacji aglomeracyjnej KMK, jak i komunikacji gminnej z biletów
ulgowych w dniu statystycznym najczęściej korzystają uczniowie szkół średnich.

Z kolei z prawa do przejazdów bezpłatnych liniami aglomeracyjnymi w dniu
statystycznym najczęściej korzystają osoby powyżej 70. roku życia, a do

przejazdów bezpłatnych liniami gminnymi – uczniowie szkół podstawowych.

Koszt przewozów dla całej Metropolii Krakowskiej wynosi 142,7 mln zł rocznie
– dotyczy on zarówno linii aglomeracyjnych KMK, jak i pozostałych linii gminnych
poddanych analizie w ramach badania.

Z badania struktury rodzajowej biletów wynika, że większość przejazdów
stanowią przejazdy odpłatne: prawie 74% dla linii aglomeracyjnych KMK. 

42% przejazdów odpłatnych stanowią przejazdy na podstawie biletów
okresowych, 31% na podstawie biletów jednorazowych, niewielki odsetek to

bilety zintegrowane oraz dla firm. 



KMA4Business
 - pora na podsumowanie
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Dobiega końca realizacja projektu Krakow Metropolitan Area for Business. Wraz z partnerami
przez ostatnie cztery lata prężnie działaliśmy w celu promocji potencjału gospodarczego
regionu. Teraz przychodzi pora na podsumowanie i odpowiedź na pytanie, które elementy
przedsięwzięcia warto kontynuować.

To, co zyskaliśmy dzięki projektowi KMA4B to
przede wszystkim zawiązanie trwałej współpracy
pomiędzy gminami na rzecz ich wspólnego
rozwoju gospodarczego. Projekt pozwolił także
wyłonić ekspertów w gminach Metropolii, których
udało się skupić w powołanym przez nas Forum
Rozwoju Gospodarczego. Utworzone w trakcie
projektu narzędzia będą wykorzystywane
również w przyszłości i przyczynią się do dalszego
rozwoju gospodarczego Metropolii Krakowskiej. 

Nawiązanie współpracy metropolitalnej

Projekt KMA4Business to szansa, którą wykorzy-
staliśmy, żeby intensywnie rozmawiać o rozwoju
gospodarczym Metropolii Krakowskiej. Prace
projektowe zbiegły się w czasie z opracowaniem
Strategii Metropolia Krakowska 2030 i śmiało
można powiedzieć, że to właśnie dzięki temu
gospodarka jest obecnie jedną z głównych
dziedzin współpracy metropolitalnej.

Kraków Metropolitan Area for Business to
projekt realizowany w formie szeroko zakrojonej,
bezpośredniej promocji i kampanii wizerunkowej.
Jego celem była prezentacja w kraju i na arenie
międzynarodowej potencjału gospodarczego
Małopolski, przede wszystkim Krakowskiego
Obszaru Funkcjonalnego, który ma kluczowy
wpływ na rozwój gospodarczy całego regionu.
Projekt realizowany był w ramach RPO WM 2014-
2020 w partnerstwie tworzonym przez Kraków
Nowa Huta Przyszłości S.A. (lider), Gminę Miejską
Kraków, Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie
oraz Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. 

W ramach projektu opracowaliśmy Księgę Znaku
Metropolii Krakowskiej, hasło promocyjne:
„Metropolia możliwości” oraz przykładowe
zastosowania nowej identyfikacji. Dzięki temu nie
tylko wprowadziliśmy nową jakość, ale też
uporządkowaliśmy standardy profesjonalnej
identyfikacji wizualnej tej dziedziny współpracy.

Gospodarka dziedziną strategiczną

Opracowanie Księgi Znaku MK

Idea znaku odwołuje się bezpośrednio do
Metropolii Krakowskiej. Brama, łuki to symbol
otwartości, rozwoju, dynamizmu i ruchu. Z kolei
podstawa znaku to symbol fundamentu,
stabilizacji, oparcia, siły. Całość tworzy obraz
bezpiecznej współpracy opartej o solidne
podstawy i taki właśnie przekaz chcemy wysyłać
do inwestorów i przedsiębiorców.

Realizacja projektu umożliwiła także opracowanie
platformy promocyjnej, która szczegółowo
prezentuje potencjał gmin Metropolii, aktualności
gospodarcze, wydarzenia w regionie oraz
informacje o instytucjach otoczenia biznesu.



NEWSLETTER GOSPODARCZY

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co ważne 
dla działalności biznesowej zapisz się do

naszego newslettera:
www.kma4business.metropoliakrakowska.pl.
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Jednym z elementów projektu było przepro-
wadzenie badania, które dostarczyło nam wiedzy
o wartościach, na których należy budować markę
gospodarczą regionu. Dodatkowo, zapytaliśmy
ponad 500 przedstawicieli przedsiębiorstw
prowadzących działalność na obszarze Metropolii
o poziom ich zadowolenia z warunków prowadze-
nia działalności gospodarczej i współpracy z JST.
Pozyskane dane wykorzystane zostaną do roz-
woju programu promocji gospodarczej Metropolii.

„Metropolia Krakowska. Metropolia Możliwości”
to przygotowana w wersji cyfrowej i drukowanej
publikacja zawierająca kluczowe z punktu widze-
nia przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów
informacje, skupione wokół demografii, innowa-
cyjności, rynku pracy czy edukacji. 

W oparciu o wyniki badań 

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 
Z BADANIA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Przedsiębiorcy działający na terenie Metropolii
Krakowskiej są generalnie zadowoleni z warunków
prowadzenia działalności na tym obszarze. 

Badani przedsiębiorcy w największym stopniu są zadowo-
leni z dostępności rynku zbytu na oferowane przez siebie
produkty lub usługi (67,9% respondentów wysoko oceniło
ten aspekt). Wysoki jest również ogólny poziom zadowo-
lenia z działalności na terenie gminy (64,3% wskazań). 

Większość respondentów poleciłaby innym gminę,
w której obecnie mają siedzibę, jako miejsce do
prowadzenia działalności gospodarczej.

Najwyższe oceny przyznało 90,0% respondentów.
Odmienną opinię wyraziło zaledwie 0,8% badanych, a prze-
ciętnie aspekt ten ocenia co dziesiąty z nich (9,2%). Badani
przedsiębiorcy w większości nie planują zmiany miejsca
prowadzenia działalności na inną gminę niż obecna.

Czynniki globalne (np. poziom inflacji) postrzegane
są przez przedsiębiorców jako bariery znacznie
częściej niż czynniki na poziomie lokalnym (np.
brak działek pod inwestycje).

Barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej dla
ankietowanych przedsiębiorców stanowią przede wszystkim
wysokość podatków i opłat (73,3%). W dalszej kolejności
wskazywano na poziom inflacji, pozostałe koszty
prowadzenia działalności oraz efekty pandemii COVID-19. 

Kondycja finansowa badanych firm w głównej
mierze jest oceniana pozytywnie. 

Z badania wynika, że aspekt ten najwyżej oceniały średnie
podmioty. Lokalizacja nie ma wpływu na kondycję finansową
podmiotów gospodarczych.

Wyniki badania wskazują na niski poziom
otwartości przedsiębiorców na zmiany.

Niewielu badanych ma w planach podjęcie działań mogących
istotnie wpływać na funkcjonowanie firmy (tj. np: zmiana
oferty czy dokonanie fuzji). W ciągu najbliższych dwóch lat
przedsiębiorcy z terenu Metropolii Krakowskiej relatywnie
najczęściej planują wprowadzić lub rozwinąć promocję
swoich firm w Internecie lub mediach społecznościowych.

Publikacja o regionie

Publikacja zawiera informacje m.in. o: 

gminach Metropolii; 
kluczowych branżach;
instytucjach otoczenia
biznesu;
terenach inwestycyjnych;
ulgach podatkowych;
potencjale turystycznym. 

https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/
https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/
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fot. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

fot. Urząd Gminy Mogilanyfot. Urząd Gminy Biskupice

fot. Urząd Gminy Zabierzów fot. Urząd Gminy Liszki

fot. Urząd Gminy Liszki



W skawińskim Pałacyku „Sokół” nie od dziś bije kulturalne serce miasta. Duszą tego miejsca są
znakomici aktorzy grupy teatralnej Maska, a rytm wydarzeń już od ćwierćwiecza wybijają
kolejne fantastyczne premiery. Gala Jubileuszowa była okazją do podsumowania 25 lat
działalności Teatru.

Teatr Maska 
bawi i wzrusza od 25 lat

Kultura czasu wolnego 22

 fot. J. Karasiński (CKiS w Skawinie)
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Teatr MASKA powstał we wrześniu 1997 r. Od
tego czasu bawi, inspiruje, wzrusza  oraz
zachwyca kolejne pokolenia Skawinian. Przez
25 lat przygotował 64 premiery, a przez scenę
przewinęło się aż 129 aktorów. Dla wielu z nich
sala teatralna Pałacyku stawała się drugim
domem. Dzięki olbrzymiemu wachlarzowi
charakterów, Teatr Maska może poszczycić się
niezwykle barwną osobowością. 

 fot. J. Karasiński (CKiS w Skawinie)

TAK POWSTAJE PLAN DZIAŁANIA 
W DZIEDZINIE KULTURA CZASU WOLNEGO

W jaki sposób tworzyć i promować ofertę czasu wolnego
gmin Metropolii? Priorytetowe zadania w tym obszarze
znajdą się w Planie działania w zakresie kultury czasu
wolnego. Podczas pierwszego w 2023 r. spotkania Forów
Oferty Czasu Wolnego oraz Komunikacji i Promocji
przedstawiciele gmin członkowskich SMK:

przeanalizowali cele i kierunki działań wskazane dla
obszaru KULTURA w SMK2030

wyznaczyli priorytetowe działania do realizacji

opracowali karty wybranych działań

III KWARTAŁ 2022

Podjęcie uchwały Walnego
Zebrania w sprawie opracowania

Planu działania

IV KWARTAŁ 2022 I KWARTAŁ 2023 II KWARTAŁ 2023

Opracowanie diagnozy
oraz odpisanie umowy 
na wsparcie eksperckie

Opracowanie planowanych działań
do realizacji oraz wskaźników

ewaluacji zadań

Podjęcie uchwały Walnego
Zebrania w sprawie przyjęcia

Planu Działania



KulturLab: 
konsultacje, które łączą

Jak włączyć lokalne społeczności w proces budowania oferty kulturalnej? Gdzie szukać
inspiracji i nowych pomysłów? Projekt KulturLab aktywizuje i zachęca pracowników instytucji
kultury do lepszego poznawania potrzeb odbiorców w zgodzie z ideą kokreacji.

Kokreacja, inaczej współtworzenie, to
praktyka współpracy z innymi interesariusza-
mi w celu kierowania procesem projektowa-
nia. Pełniący różne role uczestnicy procesu
kokreacji oferują zróżnicowane spostrzeżenia
i punkty widzenia, zazwyczaj w ramach
warsztatów wspomaganych. Projektanci
mogą w ten sposób uzyskać wielopłaszczy-
znowe spojrzenie na to, co powinien zawierać
produkt lub usługa. Dialog i dyskusja
pozwalają otworzyć się na nowe pomysły,
które przyniosą korzyści wszystkim stronom
dyskursu.

Działające w dynamicznie zmieniającym się środo-
wisku instytucje kultury konfrontują się z konie-
cznością ciągłego dostosowywania oferty do
potrzeb odbiorców. Dzięki projektowi Kultur Lab
uczą się wykorzystywać metodę myślenia
projektowego (tzw. design thinking) do akty-
wnego kształtowania propozycji programowych. 

Kultura czasu wolnego 24

Do udziału w projekcie zostały zaproszone
wytypowane przez instytucje kultury zespoły,
które pracowały przez kilka tygodni nad
sformułowanym przez siebie wyzwaniem
dotyczącym udoskonalenia oferty.

Doświadczeni mentorzy przeprowadzili  uczestni-
ków krok po kroku przez proces konsultacji z mie-
szkańcami realizowany zgodnie z ideą kokreacji.
Efektem zrealizowanych wywiadów było
zgromadzenie wiedzy o odbiorcach, ich
potrzebach i oczekiwaniach względem oferty
konkretnych instytucji kultury. Wnioski z badań
zostały wykorzystane do zaprojektowania zmian
w ofercie programowej. – Mocną stroną spotkań
był profesjonalizm prowadzących oraz bardzo
dobra komunikacja, a także stworzenie
odpowiednich warunków, w tym przyjaznej
atmosfery, co przełożyło się na nasze twórcze
działania – mówi Ewa Bąkowska z krakowskiego
Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. 

Od potrzeb odbiorców do lepszej oferty

– Na każdym etapie prac, począwszy od
dogłębnej analizy potrzeb odbiorców oraz
odbiorczyń, poprzez generowanie pomysłów, aż
do budowania tzw. „prototypów”, mogłyśmy
liczyć na wsparcie i konsultacje, które zbliżały
nas do założonego celu – dodaje Ewa
Bąkowska.

fot.  Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych
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– Dużym atutem KulturLab jest kompetentna
oraz niezwykle otwarta kadra mentorów, która
nie mówi jak należy działać, ale potrafi słuchać
oraz w bardzo umiejętny sposób nakierowuje
uczestników projektu na właściwe tory w pro-
cesie tworzenia – podsumowuje udział w pro-
jekcie Karolina Kozanecka, zastępca dyrektora
ds. kultury Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
– KulturLab to projekt, który polecam wszystkim,
którzy pracują projektowo i chcą wykorzystać
kreatywny potencjał swojego zespołu by tworzyć
„produkty” oryginalne, nieszablonowe, a zarazem
użyteczne –  dodaje.

EFEKTY DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

opracowanie odpowiadającej na
potrzeby odbiorców oferty działań
instytucji kultury

poczucie sprawczości po stronie
włączonych w proces budowania
oferty mieszkańców

poszerzenie umiejętności praco-
wników instytucji kultury o włą-
czające techniki prowadzenia
konsultacji i badania doświad-
czenia odbiorców

Projekt KulturLab realizowany jest przez
Fundację Warsztat Innowacji Społecznych.
Partnerem trwającej do kwietnia 2023 r.
małopolskiej edycji projektu jest Stowarzyszenie
Metropolia Krakowska.

Więcej o projekcie:  www.kulturlab.org.

Rezultaty pracy
Warsztaty w duchu kokreacji są odpowiedzią na
potrzebę współuczestnictwa w procesie
tworzenia oferty i uwzględnienia w jej budowaniu
wielu punktów widzenia. 

fot.  Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

https://www.kulturlab.org/
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Kąpielisko „Zalew na Piaskach” dwukrotnie (w la-
tach 2021 i 2022) otrzymało dotację z Urzędu
Marszałkowskiego w ramach programu
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa
– MIRS”. Dzięki dofinansowaniu i zaangażowaniu
środków własnych Gminy Liszki, Zalew zyskał
nową infrastrukturę sportowo-rekreacyjną:
urzdąd-

Realizacja projektu umożliwiła stworzenie
miejsca aktywności sportowo-rekreacyjnej dla
wszystkich mieszkańców i będzie stanowiła
miejsce kompleksowego wypoczynku.

Kultura czasu wolnego 26

Zalew na Piaskach, popularnie nazywany
„Zalewem Kryspinów” to zbiornik wodny znajdu-
jący się na terenie wsi Budzyń i Cholerzyn. To
idealne miejsce dla lubiących wypoczynek w oto-
czeniu wodnych atrakcji. Piaszczysta plaża i urocze
zakątki kąpieliska przyciągają latem tłumy
spragnionych orzeźwiających kąpieli, a także
obcowania z naturą. 

Kompleksowy wypoczynek nad wodą

Zalew na Piaskach z nową 
infrastrukturą sportowo-rekreacyjną!

Popularne wśród mieszkańców Metropolii Krakowskiej miejsce relaksu nad wodą oferuje teraz 
 jeszcze więcej możliwości aktywnego wypoczynku.

GMINA
Liszki

fot. Urząd Gminy Liszki

fot. Urząd Gminy Liszki

urządzenia typu street workout, tor do gry w bule
oraz dwa wielofunkcyjne boiska do siatkówki
plażowej, które mogą też służyć do gry w piłkę
ręczną, badmintona czy tenisa plażowego. 

CAŁKOWITA WARTOŚC ZADANIA

etap 1: 77 999,99 zł (w tym dofinansowanie:
38 640,00 zł)

etap 2: 74 435,00 zł (w tym dofinansowanie:
35 680,00 zł)

Artykuł powstał we współpracy
z Urzędem Gminy Liszki



WIOSENNA METROPOLIA

Gospodarka 17

 

Metropolia w obiektywie 27

fot. Urząd Gminy Zabierzów

fot. Urząd Gminy Zielonki

fot. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie fot.  Urząd Gminy Liszki

fot. Urząd Gminy Mogilany

fot. Urząd Gminy Wielka Wieś



PROGRAM 
ERASMUS+ INNHUB KRAKÓW

program Erasmus+:  www.erasmusplus.org.pl.
Europejski Korpus Solidarności: www.eks.org.pl.

Jedną z nowszych i priorytetowych inicjatyw FRSE jest
rozwój regionalnych Centrów Innowacji – Erasmus+
InnHUB. Punktem wyjścia do stworzenia tego typu miejsc
była dostrzeżona potrzeba synergii biznesu, rozwoju,
nauki i edukacji realizowana nie tylko ze szczebla
centralnego, lecz z bliższej perspektywy. Najważniejszym
zadaniem stojącym przed placówkami Erasmus+ InnHUB
jest promocja oferty związanej z kształceniem:
partnerstw w zakresie współpracy, partnerstw na małą
skalę, inicjatywy Uniwersytetów Europejskich, mobilności
edukacyjnej i wielu innych. 

Krakowski punkt Erasmus+ InnHUB mieści się na kampusie
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27.
KONTAKT: Ada Szpot
Telefon: 507 935 622
E-mail: ada.szpot@frse.org.pl

Więcej informacji na temat możliwości realizacji projektów
można znaleźć na stronach www:

Edukacja 28

Współpraca w edukacji
 - pierwsze efekty -

Forum Edukacji Metropolii Krakowskiej będące platformą współpracy dziedzinowej –
przestrzeni wymiany wiedzy, doświadczeń oraz inkubacji rozwiązań, stanowi także trzon szerszej
międzysektorowej koalicji na rzecz rozwoju oświaty i edukacji. W pierwszym półroczu
działalności Forum Edukacji pozyskało trzech ważnych partnerów: Małopolskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki
„Lektikon” oraz Erasmus + InnHub Kraków. Widzimy już pierwsze efekty tej współpracy.

Tematem przewodnim pierwszego w 2023 r.
spotkania Forum Edukacji było wykorzystanie
programu Erasmus+ w roli instrumentu rozwoju
lokalnej oferty edukacyjnej. 

Dzięki nawiązanej współpracy z Fundacją Rozwo-
ju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej
Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego
Korpusu Solidarności, uczestnicy spotkania mieli
możliwość poznania instrumentów wsparcia
lokalnej oświaty dostępnych w ramach obu pro-
gramów w nowej perspektywie finansowej UE.
Ważnym elementem tej prezentacji było zwróce-
nie uwagi na elastyczność i uniwersalność oferty
Programu Erasmus+, przede wszystkim w zakre-
sie możliwości wypracowywania w międzynaro-
dowym partnerstwie innowacji na rzecz rozwoju
edukacji. Poruszono też kontekst strategicznej
współpracy JST i organizacji JST, jaka jest możliwa
w obecnych ramach programowych. możliwa w
obecnych ramach programowych. ust

Międzynarodowe programy w obszarze edukacji to
niezwykła możliwość kształtowania postaw
młodych ludzi, bazujących na szacunku, współpracy,
tolerancji i zaangażowaniu. To także instrument
promocji Polski poprzez promowanie środowisk
lokalnych, jak również narzędzie kreowania
aktywności w społeczności lokalnej. Dowiodła tego
prezentacja Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która
ma w swym dossier aż kilkanaście międzynarodo-
wych projektów edukacyjnych. To jedna z niewielu
gmin w Polsce, która posiada akredytację Programu
Erasmus + dla dwóch szkół. 

Program Erasmus+ Ustalono bieżącą współpracę Forum Edukacji za
pośrednictwem Biura SMK oraz Erasmus+
InnHub Kraków, której celem będą działania
informacyjne i upowszechniające na rzecz
realizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem
programów Erasmus+ i EKS.

https://erasmusplus.org.pl/
https://eks.org.pl/


INSTYTUT NAUKI „LEKTIKON”

Instytut Nauki „Lektikon” to niepubliczna placówka
doskonalenia nauczycieli, która oferuje działania
szkoleniowe i doradcze dla sektora oświaty.
Obecnie dodatkowo jest liderem projektu „Forum
kadry włączającej Województwa Małopolskiego”. 

Działania szkoleniowe dla nauczycieli, pracowników
gminnych referatów oświaty oraz zespołów
ekonomiczno-administracyjnych w obszarze
edukacji inkluzyjnej prowadzone będą do sierpnia
2023 r., tak więc istnieje jeszcze możliwość
dołączenia do grona uczestników tego projektu.

Szczegółowe informacje: 
www.lektikon.pl. 
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W pierwszym kwartale 2023 r. odbył się cykl
szkoleń dla kadr kierowniczych szkół oraz
przedszkoli Metropolii Krakowskiej w zakresie
edukacji włączającej, w którym udział wzięło 61
dyrektorów szkół i przedszkoli z 48 instytucji
oświatowych z 11 gmin.
Dedykowane pracownikom instytucji oświa-
towych w gminach Metropolii, grupy szkolenio-
we w ramach projektu „Forum kadry włączającej
Województwa Małopolskiego” to z kolei
pierwszy efekt współpracy z Instytutem Nauki
„Lektikon”. Stanowiły one nie tylko możliwość
podniesienia wiedzy w niezwykle ważnym dla
rozwoju edukacji lokalnej temacie, ale także
tworzyły dodatkową przestrzeń wymiany
doświadczeń dla pracowników instytucji
oświatowych. 
Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem
objęli: Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta
Burtan oraz Wójt Gminy Liszki Pan Paweł Miś.

Forum kadry włączającej

Wizja skutecznej włączającej edukacji opartej na
twórczych relacjach oraz wiedzy i wartościach
uniwersalnych, zbieżne cele strategiczne oraz
przekonanie, że razem możemy zdziałać więcej -
właśnie to łączy działania Metropolii Krakowskiej
oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli.

Synergia działań i potencjałów

Współpraca Metropolii Krakowskiej z MCDN
otwiera nową przestrzeń do kreowania
rozwiązań edukacyjnych skrojonych na miarę
potrzeb, gwarantuje wysoki poziom
merytoryczny spotkań Forum Edukacji Metropolii
Krakowskiej, a w dalszej perspektywie mnożenie
potencjałów obu instytucji do realizacji
przedsięwzięć na rzecz oświaty i edukacji.
Dowodem na to są ustalenia dotyczące
współdziałania naszych instytucji planowanego
do realizacji w bieżącym roku.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest
publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, dla
której organem prowadzącym jest samorząd
Województwa Małopolskiego. 

WSPÓŁPRACA MCDN I SMK TO:

zaangażowanie ekspertów Małopolskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w opraco-
wanie metropolitalnych standardów usług
edukacyjnych;

włączenie instytucji oświatowych z Metropolii
Krakowskiej do projektów realizowanych
przez MCDN na zasadzie tworzenia
przeznaczonych dla nich grup uczestników;

obecność wybranych dobrych praktyk gmin
Metropolii Krakowskiej na łamach
specjalistycznego regionalnego wydawnictwa
oświatowego MCDN.

Więcej informacji dot. projektu Małopolska Chmura
Edukacyjna realizowanego we współpracy z MCDN na
stronie 30. Magazynu. 

https://lektikon.pl/forum-kadry-wlaczajacej-wojewodztwa-malopolskiego/informacje-o-projekcie/
https://lektikon.pl/forum-kadry-wlaczajacej-wojewodztwa-malopolskiego/informacje-o-projekcie/


W projekcie została stworzona szeroka oferta
szkoleń, zróżnicowanych w zakresie tematyki oraz
form realizacji, na które wciąż można składać
zgłoszenia. W ramach projektu realizowane są też
warsztaty na zamówienie szkół. Dzięki temu
możliwe jest przygotowanie całych zespołów
nauczycieli do podnoszenia jakości pracy
dydaktyczno-wychowawczej w ich placówkach.

Więcej o projekcie: www.mcdn.edu.pl. 

MAŁOPOLSKA
CHMURA EDUKACYJNA
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Małopolska Chmura Edukacyjna
– nowy model nauczania

Tempo przemian cywilizacyjnych, technologicznych i społecznych w naszych czasach sprawia, że
edukacja staje wobec nowych wyzwań. Aby im sprostać, dzisiejsza szkoła musi już teraz stawać się
szkołą przyszłości, która umożliwi dzieciom i młodzieży nabywanie kompetencji pozwalających na
funkcjonowanie w rzeczywistości jutra. Kluczowym warunkiem tworzenia środowiska edukacyjne-
go służącego budowaniu takich zasobów jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie
nowoczesnego nauczania. Systemowe rozwiązania w tym obszarze oferuje projekt Małopolska
Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania. Istotną rolę dla realizacji celów przedsięwzięcia
odgrywa komponent szkoleniowy, prowadzony przez Małopolskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli.  

Z nauczaniem zdalnym, co unaocznił okres
pandemii, wiąże się też potrzeba doskonalenia
umiejętności wychowawczych i podnoszenia
skuteczności wsparcia psychologiczno-pedago-
gicznego w szkołach. W MCDN została więc
zatrudniona grupa psychologów, świadczących
pomoc w formie doradztwa, konsultacji,
warsztatów i szkoleń rad pedagogicznych. 

Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli służą ukazaniu
możliwości, jakie w procesie dydaktycznym dają
nowoczesne technologie oraz nowatorskie
metody nauczania. Szczególnie rekomendowane
jest wykorzystanie modelu STEAM, integrującego
w ramach metody projektu pięć bloków: Science
(nauki przyrodnicze), Technology (technologię),
Engineering (inżynierię), Arts (sztukę) oraz
Mathematics (matematykę). Bazę technologiczną
działań w tym obszarze stanowią tworzone w
MCDN pracownie STEAM. 

Dyrektorzy szkół - Liderzy zmiany 

Warunkiem skutecznego wdrażania nowo-
czesnych rozwiązań jest pozyskanie jako liderów
zmiany dyrektorów szkół. Do tej grupy kierowane
są konferencje dotyczące kierunków polityki
oświatowej, w tym wykorzystania Zintegrowanej
Platformy Edukacyjnej. Aby skutecznie wspierać
dyrektorów i nauczycieli, którzy mają już
doświadczenie w przedstawionych wyżej
obszarach, zaproponowano im udział w sieciach
współpracy i samokształcenia, tworząc tym
samym przestrzeń do wspólnego rozwiązywania
problemów i dzielenia się pomysłami. 

Specjalistyczne doradztwo 

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna realizowany jest przez
Województwo Małopolskie - Departament Edukacji i finansowany
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

https://mcdn.edu.pl/projekt-malopolska-chmura-edukacyjna-nowy-model-nauczania/


Dobra praktyka:
Centrum Usług Społecznych

INTEGRACJA I KOORDYNACJA USŁUG
SPOŁECZNYCH
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1 stycznia 2023 r. działalność rozpoczęło, utworzone na mocy Uchwały Nr XLIX/689/22 Rady
Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2022 r., Centrum Usług Społecznych w Skawinie. Jest
to pierwsze centrum usług społecznych w Metropolii Krakowskiej.

Centrum Usług Społecznych jest relatywnie
nową instytucją lokalnej polityki społecznej, na
polskim gruncie wprowadzoną na mocy Ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług
społecznych przez centrum usług społecznych.
U jej źródeł leży z jednej strony redefinicja
usług społecznych oraz wynikająca z tego
potrzeba zwiększenia ich integracji oraz
koordynacji, zaś z drugiej idea kooprodukcji
usług społecznych w środowiskach lokalnych.
Celem utworzenia CUS jest podniesienie jakości
i dostępności usług społecznych a także
zwiększenie poziomu partycypacji społeczności
lokalnych w ich planowaniu i realizacji.

Więcej informacji dot. CUS w publikacji: „Cen- 
trum usług społecznych: od kon cepcji do
wdroże nia przepisów ustawy”: LINK.

REDEFINICJA USŁUG SPOŁECZNYCH

SZEROKI KATALOG USŁUG SPOŁECZNYCH: 
usługi społeczne nie ograniczają się do usług
pomocy społecznej, obejmują szerokie spektrum
działań w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty
lokalnej, m.in.: edukacji, kultury, mieszkalnictwa, czy
animacji aktywności obywatelskiej.

ODEJŚCIE OD ZASADY SELEKTYWNOŚCI 
w dostarczaniu usług społecznych na rzecz zasady
powszechności, czyli udostępniania usług społe-
cznych ogółowi mieszkańców.

KOOPRODUKCJA USŁUG SPOŁECZNYCH
W ŚRODOWISKACH LOKALNYCH

BEZPOŚREDNIE ZAANGAŻOWANIE OBYWATELI
w procesy planowania i świadczenia usług
społecznych.

OTWARCIE SIĘ NA DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE
o charakterze więziotwórczym wzmacniające
spójność społeczną, a adresowane nie tylko do
poszczególnych kategorii osób i rodzin, lecz także
do całych społeczności lokalnych.

UPOWSZECHNIENIE PRAKTYKI ZLECANIA
CZĘŚCI USŁUG PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM, 
w pierwszej kolejności organizacjom pozarządowym
oraz przedsiębiorstwom społecznym.

INTEGRACJA USŁUG ROZPROSZONYCH 
pomiędzy różnych usługodawców (podmioty publi-
czne, społeczne i rynkowe) i lokowanych w różnych
podsystemach wsparcia.

KOORDYNACJA PROCESU ŚWIADCZENIA USŁUG
W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH 
przez jeden podmiot, a przez to zwiększenie ich
dostępności dla ogółu mieszkańców.

https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/2022/11/Centrum-usA%C2%82ug-spoA%C2%82ecznych-od-koncepcji-do-wdrozI%C2%87enia-przepisoI%C2%81w-ustawy.pdf
https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/2022/11/Centrum-usA%C2%82ug-spoA%C2%82ecznych-od-koncepcji-do-wdrozI%C2%87enia-przepisoI%C2%81w-ustawy.pdf
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DZIAŁANIA CUS W SKAWINIE

stworzenie zintegrowanego lokalnego systemu
usługowego;

Centrum realizuje wszystkie dotychczasowe
zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skawinie oraz zadania z zakresu m.in.
polityki mieszkaniowej, promocji i ochrony
zdrowia, profilaktyki i rozwiazywania problemów
uzależnień i pobudzania aktywności obywatelskiej.
– CUS w Skawinie nadal realizuje taki sam rodzaj
świadczeń finansowych, jaki realizował do tej pory
MGOPS tj.: z zakresu pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych czy funduszu alimentacyjnego. To, co
uległo zmianie, to przejęcie zadań, które do tej pory
realizowane były przez wydziały gminy. Również 
 pracownicy urzędu gminy dotychczas zajmujący się
tymi zadaniami, znaleźli zatrudnienie w przekształ-
conej  instytucji.  W  tym  zakresie  jesteśmy  jednym
z niewielu, jak nie jedynym takim CUS-em w Polsce –
mówi Joanna Rudek. – Zmieniliśmy również
podejście do obsługi mieszkańca, który komplekso-
wo, w jednym miejscu otrzyma niezbędne
informacje dotyczące oferowanych na terenie
gminy usług społecznych. Kolejny wymiar to oparcie
idei działalności CUS na potencjale współpracy
międzysektorowej w tworzeniu lokalnego systemu
wsparcia – dodaje.

budowanie szerokiego przedziału usług dostępnych
dla mieszkańców i zarazem oferowanie spersonalizo-
wanych Indywidualnych Planów Usług Społecznych;

aktywowanie i wzmacnianie potencjału wspólnoty
samorządowej w zakresie wsparcia społecznego;

wypracowanie właściwych relacji między działaniami
selektywnymi w ramach pomocy społecznej, a dzia-
łaniami powszechnymi adresowanymi do ogółu
mieszkańców;

podejmowanie działań wspierających osoby i rodzi-
ny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w wa-
runkach odpowiadających godności człowieka.

Zadania MGOPS...  i co dalej?

– Mam nadzieję, że oferowane usługi uda się
zrealizować w sposób nowoczesny i funkcjonalny,
co wpłynie na ich rozwój, efektywność oraz
zwiększenie dostępności dla mieszkańców.
Realizacja usług odbywać się będzie przy ścisłej
współpracy lokalnych usługodawców: organów
administracji publicznej, przedsiębiorców oraz
organizacji pozarządowych – mówi Joanna Rudek

Głównym celem CUS jest podejmowanie działań
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakre-
sie szeroko rozumianych usług społecznych oraz
koordynowanie tych usług. – Centrum będzie
rozwijać usługi świadczone na poziomie lokalnym,
ale wyjdzie też poza zakres usług pomocy
społecznej. Praca ze społecznością lokalną jest
jednym z głównych zadań realizowanych przez
CUS – mówi Joanna Rudek. 

Cel działania Centrum

– Pierwsze rozmowy na temat konieczności zmian
w   systemie   pomocy   społecznej   rozpoczęliśmy
w 2017 r. Priorytetem stało się zbudowanie oferty
umożliwiającej profesjonalne oraz kompleksowe
podejście do problemów mieszkańców, a także
zbudowanie ofert usług będących odpowiedzią na
potrzeby społeczności. Utworzyliśmy placówkę
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,
placówkę zapewniającą specjalistyczną opiekę dla
osób starszych, kluby seniora oraz centrum
wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych. Te
działania z perspektywy czasu wydają się być
początkiem 

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców

początkiem zmian w sferze polityki społecznej.
Obserwując zapotrzebowanie mieszkańców na
tego typu usługi zaczęliśmy się zastanawiać, co
jeszcze zrobić, aby zwiększyć na naszym terenie
dostępność do usług społecznych – relacjonuje
Joanna Rudek, Dyrektor CUS w Skawinie. 



Raz na kwartał organizowane są bezpłatne
spotkania, których celem jest:

EDUKACJA: poprzez moduł szkoleniowy,
panele eksperckie, warsztaty.

INFORMACJA: każdorazowo przekazywany jest
pakiet kluczowych informacji o konkursach dla
NGO, przepisach prawnych dot. sfery pożytku
publicznego itp. 

INSPIRACJA: poprzez prezentację dobrych
praktyk z polskich gmin w obszarze współpracy
z organizacjami społecznymi.

SIECIOWANIE: wymiana wiedzy oraz zapewnie-
nie przestrzeni do rozmowy o potrzebach w JST.
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Wsparcie w realizacji
usług społecznych

Nadchodzące lata niosą ze sobą szereg wyzwań związanych z realizacją dopasowanych oraz
dostępnych cenowo dla mieszkańców usług społecznych, zwłaszcza w obszarze pomocy
społecznej i wsparcia rodziny. Aby efektywnie zapewniać wysokiej jakości usługi społeczne, warto
uwzględnić możliwość nawiązania współpracy w tym zakresie z podmiotami ekonomii społecznej.

Rozwój oferty usług społecznych (jak usługi
opiekuńcze, asystenckie) to zadanie samorządu
lokalnego, które gmina może realizować
zarówno poprzez   samodzielne   wykonywanie 
 zadań,  jak i powierzenie ich podmiotom ekono-
mii społecznej. 

ROPS oferuje wsparcie dla JST 

Wsparcie szkoleniowe i doradcze dla jednostek
samorządu terytorialnego w obszarach zwią-
zanych  z  realizacją  zadań  wynikających  z  ustaw
o pomocy społecznej i centrach usług społecznych
oferuje  Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej
w Krakowie. Dodatkowo ROPS zapoczątkował
inicjatywę skierowaną do osób odpowiedzialnych
w urzędach gmin oraz starostwach za  współpracę
z podmiotami ekonomii społecznej.

Warto pamiętać, że podmioty ekonomii społecznej to
szeroka grupa organizacji, do których zaliczamy:
stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie socjalne,
spółdzielnie pracy, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady
aktywności zawodowej, centra i kluby integracji
społecznej, działające w obszarze pożytku publicznego
kościelne jednostki organizacyjne czy spółki non-profit.

Możliwość zaangażowania lub utworzenia
lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, np.:
stowarzyszeń, fundacji czy też spółdzielni
socjalnych, w realizację tak istotnych z punktu
widzenia mieszkańców działań to nie tylko szansa
na elastyczne dostosowanie oferty do potrzeb
mieszkańców, ale także możliwość stworzenia
nowych miejsc pracy dla osób, które na co dzień
mają kłopot ze stałym zatrudnieniem. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie 
biuro@rops.krakow.pl
www.rops.krakow.pl

Osoba do kontaktu: 
Marta Bohdziewicz-Lulewicz
e-mail: mlulewicz@rops.krakow.pl
tel.: 12 422 06 36 w. 26

https://rops.krakow.pl/
https://rops.krakow.pl/
https://rops.krakow.pl/
https://rops.krakow.pl/
https://rops.krakow.pl/
https://rops.krakow.pl/
https://rops.krakow.pl/
https://rops.krakow.pl/
https://rops.krakow.pl/
https://rops.krakow.pl/


Celem działalności ŚDS w Tomaszkowicach jest…? 
Elżbieta Duda: Cele działalności Domu są bardzo
szerokie. Działalność Domu ukierunkowana jest na
pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
i rozwiązywania codziennych problemów uczestników.
Ważnym elementem w pracy Domu jest integracja
uczestników ze społecznością lokalną poprzez ich
społeczną aktywizację.
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„Osiemnastka”
ŚDS w Tomaszkowicach

Środowiskowy Dom Samopomocy to miejsce wsparcia, spotkań i nawiązywania nowych znajomości
stworzone dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
Osoby te są tutaj rozumiane, często nawiązują przyjaźnie oraz znajomości, na które nie mieli by
szans gdyby pozostali we własnym domu. Nasz ośrodek służy budowaniu sieci oparcia społecznego
i przygotowuje do życia w społeczeństwie. Takim właśnie wyjątkowym miejscem jest
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach, który obchodzi 18-lecie swojej działalności.

18 lat to symboliczna pełnoletność. Jak placówka
„dorastała”, zmieniała się na przestrzeni lat?
E.D.: Dorastanie, jak to dorastanie, czasem trudne,
czasem przyjemne. Cały budynek ŚDS ,,dorastał” z nami
zwiększając swoją powierzchnie, której cały czas jest za
mało. Pracownie zmieniały przeznaczenie dostosowu-
jącą się do aktualnych potrzeb uczestników. W okresie
tych 18 lat, uczestnicy, którzy korzystali z jego oferty
zrobili duży krok w kierunku dorosłości poprzez
nabycie większej samodzielności, otwartości na
społeczeństwo, a co za tym idzie przy wsparciu
terapeutów podjęli m. in. aktywność zawodową. Osoby
korzystające z oferty domu odkryły wiele swoich
talentów i zainteresowań. Dla jednych są to talenty
malarskie, dla innych muzyczne, kulinarne, teatralne.
Rozwój uczestników jest możliwy dzięki
zaangażowaniu wspierającego zespołu terapeutów.

fot. Chór Mandora

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach  
został powołany do życia jako samodzielna jednostka
organizacyjna Gminy Biskupice w sierpniu 2004 r.  ŚDS
świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespoło-
wych treningów samoobsługi i treningów umiejętności
społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub
podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia
codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. 

O celach przyświecających działalności ŚDS oraz o tym,
co udało się zrealizować przez ostatnie 18 lat opowiada
Elżbieta Duda Kierownik ŚDS Tomaszkowice.

Jakie działania realizuje Dom? 
E.D.:  Przede wszystkim stwarzamy warunki do nabycia
umiejętności wykonywania podstawowych czynności
życia codziennego. Zapewniamy wsparcie psychologi-
czne i terapeutyczne oraz wsparcie w sytuacjach
kryzysowych, terapię ruchową. Ważnym elementem
jest integracja uczestników ze społecznością lokalną
aktywizacje 

poprzez aktywizacje zawodową i społeczną, organizo-
wanie spotkań i zajęć integracyjnych poza ŚDS, a także
współpracę z innymi podmiotami. Kluczowe w naszej
działalności jest kształtowanie wobec uczestników i ich
rodzin właściwych postaw społecznych, a także
przeciwdziałanie ich dyskryminacji. 

Dom oferuje bezpieczną przestrzeń, ale nie
funkcjonuje w oderwaniu od otoczenia. Jak układają
się stosunki ze środowiskiem zewnętrznym?
E.D.: Chciałabym powiedzieć, że wspaniale, ale nie
będzie to prawda. Dużo już osiągnęliśmy, ale dużo
jeszcze przed nami w kwestii uświadamiania i otwiera-
nia innych na osoby niepełnosprawne. W naszej małej
społeczności jesteśmy rozpoznawani i doceniani, ale
pozostaje wiele do zrobienia.



Metodę Design Thinking zastosowaliśmy podczas
opracowywania Strategii Metropolia Krakowska 2030.
By lepiej zrozumieć potrzeby głównych odbiorców
Strategii przeprowadziliśmy blisko 100 wywiadów
pogłębionych oraz 14 sesji kreatywnych, służących
sklastrowaniu kluczowych obserwacji dotyczących
wyzwań w danej dziedzinie oraz pomysłów na
rozwiązania. Prototypy celów i rozwiązań poddano
testom podczas 7 paneli eksperckich oraz
kilkumiesięcznych konsultacji. 

DT wykorzystaliśmy także podczas prac warsztatowych
w ramach III Forum Metropolii Krakowskiej. Dzięki temu
podejściu wypracowaliśmy bazę projektów stanowiących
podstawę do opracowania planów działań w siedmiu
obszarach współpracy metropolitalnej.  

Założenia metody Design Thinking

TESTOWANIE

Metoda Design Thinking zakłada koncentrację na
odbiorcy poprzez dogłębne zrozumienie jego
uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb.
Proces wymaga też spojrzenia na omawiany
problem z wielu perspektyw, poszukania nowych
rozwiązań oraz wyjścia poza utarte schematy.
Etap testowania zaś umożliwia uzyskanie
informacji zwrotnej i dopracowanie projektu. 

Design Thinking to twórcza, skuteczna metoda
rozwiązywania problemów. Jest podejściem
skoncentrowanym na człowieku i jego potrzebach,
które prowadzą do tworzenia najbardziej
efektywnych rozwiązań, odpowiadających na
potrzeby użytkowników. 
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Do wyróżników Metropolii Krakowskiej zaliczamy m.in. kreatywność i innowacyjne podejście do
rozwiązywania problemów. Kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań możliwe jest dzięki
zastosowaniu metod, które w twórczy sposób wspierają rozwój innowacji i dają gwarancję
niestandardowych rozwiązań. Jedną z tych metod jest Design Thinking. 

Kreatywność na etapie
projektowania rozwiązań

Czym jest Design Thinking?

5 ETAPÓW DESIGN THINKING

EMPATYZACJA

DEFINIOWANIE PROBLEMU

GENEROWANIE POMYSŁÓW

BUDOWANIE PROTOTYPÓW
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Metoda Design Thinking może być stosowana
przez wszystkich, którzy poszukują innowacyjnych
rozwiązań opartych na głęboko rozpoznanych
potrzebach użytkowników. Metoda, poprzez swój
uniwersalny charakter, ma szerokie zastosowanie
wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z proble-
mami, które nie mają jednego oczywistego
rozwiązania.

Kto i kiedy może zastosować tę metodę? 
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Szanowni Państwo, 
ten numer Magazynu powstał dzięki Waszemu

zaangażowaniu – serdecznie za nie dziękujemy! Jeżeli
chcecie wspólnie z nami tworzyć Magazyn, zachęcamy do

zgłoszenia tematu do kolejnego wydania za pomocą
formularza: KLIKNIJ TUTAJ. 

 

Do zobaczenia! 
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