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Współczesny samorząd – mieszkańcy, współpraca, innowacje

Ponad tysiąc uczestników, sesje plenarne, kilkadziesiąt debat, warsztatów 
i prezentacji – wielkość, różnorodność i bogata tematyka cechowała pierwszy Eu-
ropejski Kongres Samorządów w 2015 roku. Udowodnił on, jak ważne są spotka-
nia liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami  administracji 
państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Ludzie najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne w ich wsi czy mieście, dlatego im 
więcej odpowiedzialności za losy mieszkańców gmina, powiat czy województwo 
bierze na siebie, tym większą wykazuje dojrzałość i jednocześnie tym lepiej może 
rozwiązywać ich problemy. Dlatego rola samorządów rośnie z każdym rokiem – 
otrzymują one coraz więcej zadań i w coraz większym stopniu odpowiedzialne są 
za obywateli i ich jakość życia, za planowanie przestrzenne, za lokalną gospodar-
kę i kulturę. W całej Europie samorządy odgrywają ogromną rolę w sferze eduka-
cji, służby zdrowia czy ochrony środowiska. Rozszerzanie współpracy wydaje się 

więc czymś naturalnym, gdyż dzięki temu skuteczniej wykorzystywane będą środki, którymi dysponują, zarówno te 
z budżetu jak i z rozlicznych programów Unii Europejskiej. Europejski Kongres Samorządów jest więc takim miejscem 
gdzie warto poszukiwać najskuteczniejszych rozwiązań i modeli współpracy.

Współczesne samorządy stoją przed całkowicie innymi wyzwaniami niż jesz-
cze kilkanaście lat temu. Planując rewitalizację, modernizację czy też tworzenie 
nowej przestrzeni, nie mogą podejmować arbitralnych decyzji.

Przestrzeń miasta jest przestrzenią społeczną i nie wystarczy myśleć o niej 
w kategoriach scenografii, trzeba też dostrzegać w niej potężny instrument kształ-
towania jakości życia. Rolą samorządu jest bowiem przede wszystkim inspirowa-
nie mieszkańców, dawanie im możliwości samorealizacji i poczucia bezpieczeń-
stwa.

Kraków, podobnie jak inne miasta z wielką historią, staje w swoich metro-
politarnych dążeniach przed trudnym zadaniem: połączenia tradycji z nowocze-
snymi rozwiązaniami. Celem jest tutaj zarówno odnowienie i uporządkowanie 
przestrzeni, jak też aktywizacja mieszkańców oraz kreacja obszarów do rozwoju.

To człowiek, jego potrzeby i aspiracje są treścią kształtowania krajobrazu miast i regionów. Aktywność ludzi, ich 
zaangażowanie w przekształcanie otoczenia stanowią o charakterze, użyteczności i harmonii przestrzeni. Partnerski 
dialog jest więc jedynym kluczem do polepszenia jakości życia, jest kluczem do tworzenia miast i regionów przyszłości.

Zygmunt Berdychowski
Przewodniczący Rady Programowej
Forum Ekonomicznego

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

5–6 kwietnia 2016 r., Centrum Kongresowe ICE Kraków

Dzień 1: sesja plenarna
bloki programowe
dyskusje panelowe
warsztaty 
wykłady, prezentacje
gala wręczenia nagród
bankiet

Dzień 2: sesja plenarna
bloki programowe
dyskusje panelowe
warsztaty
wykłady, prezentacje
bankiet
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Juliusz Braun, Prezes Telewizji Polskiej (2011-2015), Polska; Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, Polska;  
Markku Markkula, Prezydent, Komitet Regionów Unii Europejskiej, Finlandia

Założenia programowe II Kongresu

Obrady II Europejskiego Kongresu Samorzą-
dów odbędą się w siedmiu ścieżkach tema-
tycznych:

 F INANSE
•	 Kiedy wyczerpią się unijne fundusze …

•	 Podatki i opłaty lokalne – znaczenie wyroku TSUE 

w sprawie VAT

•	 Rola instytucji finansowych we wdrażaniu środków 

unijnych

•	 Ponad 10 lat Funduszy Europejskich. Co się udało,

a co mogliśmy zrobić inaczej?

•	 Finansowanie oświaty a reforma szkolnictwa

•	 Nowe wyzwania zamówień publicznych – innowa-

cyjnie, partnersko, trwale

 GOSPODARK A
•	 Szlakiem regionalnych specjałów. Produkt lokalny

a promocja regionu

•	 Jak pozyskać kluczowe inwestycje dla regionu? 

•	 Przedsiębiorczość, agroturystyka i PPP - szansą 

na rozwój terenów wiejskich

•	 Rola samorządów lokalnych w ograniczaniu ubó-

stwa energetycznego

•	 Inwestować czy burzyć? – przyszłość terenów 

poprzemysłowych

Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny, PwC
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Marcin Gawęda, Dziennikarz, Grupa Onet.pl
Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
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Założenia programowe II Kongresu
•	 Planowanie regionalnej strategii w ochronie

zdrowia

•	 Czy lokalne festiwale wpływają na atrakcyjność 

regionu?

•	 Dlaczego warto inwestować w infrastrukturę

sportową?

 SPOŁECZEŃST WO
•	 Miasta XXI wieku. Czy burmistrzowie mogą zmienić 

świat?

•	 Tożsamość lokalna a przemiany polityczne, ekono-

miczne i społeczne

•	 Kreowanie marki. Jak stać się rozpoznawalnym na 

mapie Europy?

•	 Kryzys migracyjny. Czy samorządy są w stanie spro-

stać wyzwaniu? 

•	 Na dwóch kołach - jak sprawić, aby miasto było 

przyjazne mieszkańcom

•	 Czy państwo i samorządy są gotowe na starzejące 

się społeczeństwo?

•	 Sharing Economy – zarób dzieląc się, podziel się 

zarabiając

•	 Prezentacje europejskich regionów

 INNOWACJE
•	 Innowacyjna administracja publiczna – samorząd 

jeszcze bliżej obywatela

Tatiana Malachowa, Redaktor Naczelny, Dziennik „Region Rozwoju”, Rosja; 
Dusan Kulka, Partner Zarządzający, Berman Group, Czechy;  Vytautas Kleiva, Burmistrz, Telsze, Litwa; 

Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego (2012-2015), Polska

Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku
Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice
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Tadeusz Pieronek, Biskup, Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego, Polska;  Marek Wojtkowski, Prezydent  Miasta Włocławek, Polska; 
Igor Tsependa, Rektor, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ukraina; Ryszard Terlecki, Poseł, Sejm RP, Polska;  

Marek Lasota, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Rada Miasta Krakowa, Polska

Założenia programowe II Kongresu
•	 Oblicza Smart Gminy czyli, jak budować inteligent-

ne obszary miejsko-wiejskie

•	 Polski design inspiruje - przemysły kreatywne przy-

szłością Europy

•	 Innowacje w regionie: klastry, parki technologiczne 

i start-upy

•	 W drodze do miasta przyszłości – Smart City mię-

dzy wizją a rzeczywistością

•	 Internet rzeczy – jak technologia zmienia oblicze 

miasta?

 ŚRODOWISKO

•	 Czyste miasta – wspólna odpowiedzialność samo-

rządu, biznesu i mieszkańców

•	 Uwolnić od smogu – poprawa jakości powietrza 

wyzwaniem XXI wieku

•	 Zielona gmina a rozwój inwestycji proekologicz-

nych

•	 Zrównoważony rozwój – jak poprawić jakość życia 

mieszkańców?

•	 Piękne miasto, czyli o tym, jak przywrócić ład i 

harmonię

•	 Transport i mobilność – ile znaczą we współcze-

snych miastach?
Stijn Janssen, Program Manager, Vito, Belgia
Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Polska

Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu (2013-2015), Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska; Vladimír 
František Mana, Wiceminister, Dyrektor Departamentu ds. Admini-
stracji Publicznej, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Czechy; Jacek 
Chrzanowski, Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Polska
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Martin Cresswell, Dyrektor Zarządzający, iMPOWER, Wielka Brytania; Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdynia, Polska;
Francesco Tufarelli, Dyrektor Generalny Prezydium Rady Ministrów, Rząd Włoski, Włochy

Goście Europejskiego Kongresu Samorządów

Założenia programowe II Kongresu

W 2016 roku nowym elementem Europejskiego Kongresu Samorządów będzie program poświęco-
ny kwestii rewitalizacji oraz samorządu gospodarczego.

 RE WITALIZACJA
•	 „Człowiek w przestrzeni miasta” - rewitalizacja, jako proces o wymiarze społecznym. Nowa definicja rewitalizacji

•	 Rewitalizacja jako strategia zarządzania obszarami miasta

•	 Rewitalizacja: fenomen lokalny, czy globalna moda? Czy samorządy stać na rewitalizację?

 SAMORZĄD GOSPODARCZY
•	 Interes gospodarczy czy wspólnota celów - samorząd gospodarczy i jego rola we współczesnej Europie

•	 Funkcje publiczne samorządu gospodarczego w warunkach zmieniającej się gospodarki

•	 Jakiego samorządu gospodarczego potrzebuje silna gospodarka? – dylematy prawne, finansowe, funkcjonalne, 

a także polityczne
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Obrady I Kongresu

Juliusz Braun, Prezes Telewizji Polskiej (2011-2015), Polska; Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, Polska;  Markku Markkula, Prezydent, 
Komitet Regionów Unii Europejskiej, Finlandia; Davit Narmania, Mer, Urząd Miasta Tbilisi, Gruzja; Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank 

Polski SA, Polska; Gudrun Mosler-Törnström, Przewodnicząca Izby Regionów, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Austria

Znaczenie europejskich regionów staje się kluczowe w kontekście podziału środków w nowej per-
spektywie finansowej UE na lata 2014-2020, a najważniejszym wyzwaniem stojącym przed samorządow-
cami jest efektywne wykorzystanie środków unijnych, przy zachowaniu dyscypliny budżetowej JST – 
przekonywali uczestnicy ubiegłorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów. 

W dwudniowych obradach kongresu uczestniczyło ponad 1000 gości – przedstawicieli rządu i bizne-
su, marszałkowie województw, prezydenci europejskich miast. 

Obrady konferencji otworzyła sesja plenarna pt. „Europa Regionów – nowe otwarcie”, który był tak-
że hasłem przewodnim całej konferencji. Przewodniczący Komitetu Regionów Unii Europejskiej Markku 
Markkula, ocenił, że rola samorządów w UE ciągle się zmienia. Jego zdaniem duże szkody w ich rozwoju 
poczynił kryzys finansowy, który doprowadził do „renacjonalizacji polityki UE” w wielu państwach Euro-
py. – Z drugiej strony mówi się o nowym otwarciu i nowych szansach dla samorządów. To my, podejmujący 
decyzje na poziomie samorządów, powinniśmy mieć większy głos na temat przyszłości UE – przekonywał 
Markkula. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, podkreślał odpowiedzialność za wykorzystanie no-
wej puli funduszy UE. – Mamy dwa podstawowe cele. Chcemy, by innowacyjność weszła nam w krew, stała 
się czymś codziennym. Chcemy też skoncentrować środki UE na poprawie jakości życia mieszkańców miasta 
i regionu – wyjaśniał Majchrowski.
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Wsparcie finansowe z Unii Europejskiej powinno przy-
czyniać się do rozwoju gospodarczego i poprawy jakości 
życia obywateli, ale w ferworze rozdawania i przyjmowa-
nia  pieniędzy z UE nie możemy zapomnieć o fundamen-
tach jakimi są wspieranie demokracji, praw człowieka oraz 
różnorodności kulturalnej i etnicznej – przestrzegała Gu-
drun Mosler-Tornstrom, przewodnicząca Izby Regio-
nów w Radzie Europy. – To właśnie z potrzeby wsparcia 
demokracji wynikały reformy samorządowe w Gruzji. Czer-
paliśmy doświadczenia z Polski – mówił Davit Narmania, 
mer Tbilisi. Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP przekony-
wał z kolei, że potrzebna jest nam ustawa metropolital-
na. – W aglomeracji katowickiej wspólna przestrzeń prze-
kroczyła granice administracyjne, to samo w Trójmieście 
czy na obszarach podmiejskich wielkich metropolii – pod-
kreślał prezes największego polskiego banku. 

Nowy plan dla Europy

Goście sesji plenarnej „Nowy Plan dla Europy” roz-
mawiali o wpływie Europejskiego Funduszu Inwestycji 
Strategicznych (EFIS) na gospodarkę Starego Kontynen-
tu. EFIS został zaproponowany przez Przewodniczące-
go Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera. – Euro-
pa i świat potrzebują nowych inwestycji, zwłaszcza że ich 
tempo w ostatnich latach spadło, tym bardziej więc należy 
realizować nowe zadania. Plan Junckera stanowi więc 
znaczący krok naprzód w tej dziedzinie – powiedział Luiz 
de Mello, Wicedyrektor ds. Zarządzania Publicznego 
i Rozwoju Terytorialnego w Organizacji Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju (OECD).

– Wszystko okaże się w praktyce – uważa prezydent 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Plan Junckera 
może się sprawdzić pod warunkiem, że jego realizacja nie 
zmniejszy pieniędzy pochodzących z Funduszu Spójności, 
z którego wydajemy środki na realizowane dziś inwestycje. 
Poczekajmy jednak na więcej szczegółowych informacji 
dotyczących tego nowego planu – powiedziała prezy-
dent stolicy. Zalety otwartej konkurencji podkreślał 
Emil Boc, prezydent miasta Cluj Napoca i były premier 
Rumunii. – My chcemy inwestować przede wszystkim 
w badania i rozwój, w tworzenie miast opartych na inno-
wacyjnej gospodarce, by tym samym tworzyć nowe miej-
sca pracy. Plan Junckera może nam pomóc w realizacji 
tego typu przedsięwzięć – twierdzi prezydent Boc.

Luiz de Mello, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Publicz-
nego i Rozwoju Terytorialnego, Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Francja

Emil Boc, Prezydent Miasta Cluj Napoca, Premier Rumunii 
(2008-2012), Rumunia

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, 
Polska
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Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad Kongresu była uroczysta gala „Lider Samorządu 25-lecia”,
w której nagrodzono najlepszych samorządowców minionego ćwierćwiecza. W konkursie organizowa-
nym przez dziennik „Rzeczpospolita” i Instytut Studiów Wschodnich, wyróżniono najlepszego wójta, bur-
mistrza gminy miejsko-wiejskiej i miejskiej oraz prezydenta miasta na prawach powiatu.

Od ponad 15 lat redakcja „Rzeczpospolitej” systematycznie śledzi rozwój samorządów w Polsce, co 
roku ogłaszając prestiżowy Ranking Samorządów. Od 5 lat wraz z Instytutem Wschodnim podczas Fo-
rum Regionów w Krynicy-Zdrój wręcza wyróżnienia liderom samorządowym podsumowując miniony 
rok ich pracy. Naturalną konsekwencją 
tych działań jest ogłoszenie podczas 
Europejskiego Kongresu Samorzą-
dów lidera 25-lecia polskiej samorząd-
ności. Wśród kandydatów brani byli 
pod uwagę wójtowie, burmistrzowie 
i prezydenci, którzy co najmniej przez 
4 kadencje pełnili swój urząd, a zarzą-
dzane przez nich JST mogły pochwalić 
się najlepszymi wynikami ekonomicz-
nymi, ocenianymi na podstawie da-
nych Ministerstwa Finansów i Głów-
nego Urzędu Statystycznego oraz 
najlepszym wykorzystaniem środków 
z Unii Europejskiej.

Tytułem Lidera Samorządu 25-le-
cia wyróżnieni zostali: wójt Ożarowic 
Grzegorz Czapla, burmistrz miasta 
i gminy Glinojeck Waldemar Jerzy Go-
dlewski i prezydent Leszna w latach 
1998-2014 Tomasz Malepszy.

Nagroda Kongresu „Lider Samorządu”

Edyta Przybylska, Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Waldemar Jerzy Godlewski, Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck; 
Piotr Kraśko, Szef Redakcji Wiadomości TVP1 (2012-2016)

Tomasz Malepszy, Prezydent Leszna w latach 1998-2014
Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa



II Europejski Kongres Samorządów

www.eks-krakow.pl10

Marek Wójcik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2014-2015); Ludwik Węgrzyn, Prezes Zarządu, Związek Powiatów Pol-
skich; Jerzy Stępień, Prorektor, Uczelnia Łazarskiego; Waldemar Rataj, Pełnomocnik Dyrektora d/s programowych, Narodowy Instytut Muzealnic-
twa i Ochrony Zbiorów; Jan Maciej Czajkowski, Ekspert, Związek Miast Polskich; Rudolf Borusiewicz, Dyrektor Biura, Związek Powiatów Polskich

Media o Europejskim Kongresie Samorządów

Europa regionów – nowe otwarcie – to temat dyskusji podczas sesji otwarcia Euro-
pejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie. – Rola samorządów ciągle się zmie-
nia. W niektórych krajach ostatni kryzys doprowadził do wniosków o konieczności 
renacjonalizacji polityki i regiony tracą tam na znaczeniu – mówił Markku Markkula, 
prezydent Komitetu Regionów Unii Europejskiej. 

Wielu prezydentów uważa wręcz, że ich władza już i tak jest nazbyt ograniczona. 
Podczas Europejskiego Kongresu Samorządów można było usłyszeć sformułowanie 
„radny bezradny” sugerujące niskie kompetencje radnych i brak woli współpracy 
z władzą wykonawczą, czyli prezydentami i burmistrzami.

W ocenie prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, stolica Małopolski jest mia-
stem specyficznym – ośrodkiem, który łączy wielowiekową historię i tradycję z roz-
wojem i innowacyjnością. – Chcielibyśmy, aby ta innowacyjność weszła nam w krew 
i stała się z czasem normalnością – podkreślił. 

– Rola samorządów się zmienia w całej Europie, kiedy zniknęły granice państw. 
Oczywiście państwa prowadzą swoją politykę ekonomiczną, obronną, ale ro-
śnie rola samorządów także w wymiarze międzynarodowym – przyznał Juliusz 
Braun. – W całej Europie samorządy mają ogromny zakres odpowiedzialności 
w sferze edukacji, służby zdrowia czy ochrona środowiska – dodał.  

Gospodarka i środki finansowe są bardzo ważne, bo przyczyniają się do wzrostu 
poziomu życia obywateli UE. Musimy pamiętać o fundamentach: wzmacnianiu 
demokracji, przestrzeganiu prawa i ochronie praw człowieka. To podstawowe filary 
i fundamenty, by gospodarka się rozwijała, kwitło społeczeństwo obywatelskie.
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Miasto Gospodarz



Instytut Studiów Wschodnich, ul. Solec 85, 00-382 Warszawa, tel.: +48 22 583 11 00, fax: + 48 22 583 11 50,
e-mail: eks@isw.org.pl, www.eks-krakow.pl

I I  Europejsk i  Kongres  Samor ządów

•	 Najważniejsze w Polsce spotkanie władz samorządowych z Europy

•	 Blisko 1200 osób - liderów samorządowych, ludzi nauki, biznesu i przedstawicieli admini-
stracji publicznej

•	 Bogaty program merytoryczny - ponad 50 wydarzeń ujętych w 7 ścieżek tematycznych


