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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
z działalności Związku Stowarzyszeo KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH  

za okres od zebrania założycielskiego Związku w czerwcu 2016 r. do kooca 2017 r.  
 
Okres sprawozdawany:  
Formalnie powinien nim byd rok miniony 2017, ale ponieważ działalnośd KRM w drugiej połowie roku 
2016 nie była sprawozdawana na nadzwyczajnym walnym zebraniu członków KRM w dniu 19 maja’17, 
uwzględnienie jej teraz jest uzasadnione. Ponadto – status formalno-prawny działalności Kongresu 
zmienił się 4 kwietnia 2017, w związku z rejestracją sądową Związku. Przedtem KRM nie mógł 
podejmowad działao wywołujących skutki prawne.  
 
Charakter Sprawozdania:  
To jest relacja zarządu z działalności Kongresu, jego członków, nie tylko aktywności samego zarządu. Nie 
sprawozdajemy działalności samodzielnych organizacji członkowskich tylko te działania, które tworzyły 
aktywnośd wspólną Kongresu.  
 
Wprowadzenie:  
Sprawozdawany okres ma dwoisty charakter ze względu na fakt, że obejmuje on czas formalizacji 
Kongresu Ruchów Miejskich. Czyli przechodzenia od formuły swobodnej, żywiołowej aktywności 
nieformalnej sieci społecznej komunikujących się inicjatyw miejskich do zapoczątkowania i uruchomienia 
funkcjonowania formalnej instytucji, dysponującej osobowością prawną z jej atrybutami. W zasadzie cały 
omawiany okres cechuje to, że równolegle działamy zarówno jako formalna instytucja jak i społeczna, 
ogólnokrajowa sied. Co, byd może, dobrze Kongresowi służy, mimo że powoduje pewne komplikacje.  
 

PODSTAWOWE DZIAŁANIA w RAMACH KRM SKIEROWANE do „WEWNĄTRZ” ZWIĄZKU 
 
Najkrócej – podstawowym celem tej aktywności było zbudowanie podstaw sprawnej instytucji i 
utrwalanie ich, jako że mocne strony instytucjonalizacji stały za wspólną decyzją o formalizacji KRM 
podjętą na IV Kongresie w Gorzowie we wrześniu 2015 r.  
1. Zebranie założycielskie Związku Stowarzyszeo Kongres Ruchów Miejskich 4 czerwca 2016 r. w Toruniu, 
powołanego przez 14 organizacji zarejestrowanych w KRS. Było to zwieoczenie dwóch spotkao 
przygotowawczych, a zwłaszcza wspólnej pracy na liście mejlowej nad założeniami Związku, jego 
koncepcją i statutem. Powołaliśmy pierwszy zarząd i komisję rewizyjną, ogłosiliśmy światu powstanie 
federacji.  
2. Procedura rejestracji w KRS przed sądem rejonowym Poznao – Stare Miasto, co wymagało żmudnej 
wymiany korespondencji, poprawiania złożonych dokumentów itd., itp. Rejestracja nastąpiła 4 kwietnia 
2017 r., i od tego dnia KRM ma osobowośd prawną.  
3. Przyjmowania nowych organizacji do KRM. Wymagało to przygotowania procedury zgodnej ze 
statutem, tak żeby po zarejestrowaniu Związku przez sąd można było jak najsprawniej przyjąd do KRM 
wszystkie te organizacje, które z różnych powodów nie uczestniczyły w zebraniu założycielskim. Chodziło 
zwłaszcza o stowarzyszenia zwykłe, które nie mogą zakładad związków stowarzyszeo. W ciągu kilku 
tygodni od dnia rejestracji zarząd przyjął do Związku 20 kolejnych organizacji. Łącznie Kongres tworzyły 
34 organizacje (stowarzyszenia zwykłe i rejestrowane oraz fundacje) z ok. 20 miast.  
4. Nadzwyczajne walne zebranie członków KRM, z udziałem wszystkich 34 organizacji w ramach V 
Kongresu Ruchów Miejskich 19 maja 2017 r. w Dąbrowie Górniczej, poprzedzone szeroką dyskusją 
przygotowawczą na plenarnej liście mejlowej KRM. Walne zebranie m.in. wybrało nowy, 
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siedmioosobowy zarząd, reprezentatywny dla nowego składu członków, przyjęło strategię działania 
Kongresu na cała kadencję oraz podjęło szereg uchwał organizujących KRM jak i merytorycznych.  
5. Baza rzeczowa Kongresu. Działania na rzecz „zabezpieczenia” siedziby KRM, bezkosztowo, w nowym 
lokalu stow. Prawa do Miasta, co wymagało dużego nakładu pracy. Ponadto – ustawienie 
funkcjonowania prowizorycznego biura KRM z obsługą poczty, kontem w banku, urzędem skarbowym, 
trybem pozyskiwania składek członkowskich itd. Kilka prób rozpoznania źródeł zewnętrznych środków 
finansowych.  
6. Dwa posiedzenia zarządu odbyły się zgodnie z wymogami Statutu (co najmniej 4 razy do roku) – w 
Warszawie 30 czerwca i w Poznaniu 15 grudnia 2017 r., szczegółowe relacje zostały przedłożone 
organizacjom członkowskim. Zarząd m.in. przyjął swój regulamin działania zwłaszcza porządkujący 
podejmowanie decyzji drogą elektroniczną.  
7. Narzędzia informacyjne KRM. Rozwijamy we współpracy z przedstawicielami organizacji 
członkowskich dotychczasowe narzędzia: fanpejdż na FB – blisko dwukrotny wzrost liczby polubieo do 
3170 i systematycznie co najmniej jeden nowy post dziennie; grupa na FB – wzrost liczby uczestników o 
ok. 200 do blisko 1300 i także niemal codzienna ich spontaniczna aktywnośd praktycznie bez konieczności 
nadzoru i interwencji; strona internetowa – zdecydowany wzrost liczby publikowanych materiałów, 
przeciętnie 1, do dwóch na tydzieo. Opracowana i zamieszczona została w miarę możliwości pełna 
dokumentacja V Kongresu na Śląsku i Zagłębiu, utrwalająca i udostępniająca unikalne jego treści i 
przebieg. Uruchomiliśmy w grudniu ub.r. bardzo dynamiczną aktywnośd na Twitterze.  
8. Przystępowanie nowych członków, zwłaszcza spoza dużych miast. Wystąpiliśmy do kilkudziesięciu 
potencjalnych kandydatów, w różnym trybie, z propozycjami kontaktu, współpracy, itd., bez 
satysfakcjonujących efektów. Cieszymy się z formalnego przystąpienia do KRM „Świdnickiego Forum 
Rozwoju” i „Kocham Sopot”. Czekamy na kilka kolejnych organizacji, które zapowiedziały akces do KRM.  
9. Wsparcie merytoryczno-programowe organizacji członkowskich planujących start w wyborach 
miejskich. Jako realizacja uchwały walnego zebrania w maju ub.r., że KRM nie jest podmiotem 
startującym w wyborach, ale udziela wsparcia niezależnym politycznie organizacjom członkowskim pod 
względem programowym, ideowym oraz intelektualnym. Zainteresowane organizacje odbyły 3 spotkania 
robocze, zorganizowane przez zarząd: w Warszawie 1 lipca, w Łodzi 28 października i w Poznaniu 16 
grudnia 2017 r. Plus aktywnośd na forach internetowych i działania wspierające.  
 

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA KRM SKIEROWANE na „ZEWNĄTRZ” 
 
Ze Statutu KRM: 
Kongres Ruchów Miejskich powstał dla prowadzenia (...) działalności na rzecz takich krajowych 
rozwiązao prawnych, polityk i strategii rozwoju, wartości, społecznych narracji i standardów, które 
sprzyjają zrównoważonemu, demokratycznemu i egalitarnemu rozwojowi miast w Polsce (...). 
Mniej więcej chronologicznie.  
1. Uwagi do Narodowego Programu Mieszkaniowego złożone przez w lipcu 2016 r. w ramach 
społecznych konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, z udziałem 
Fundacji Blisko.  
2. Cykl działao w sprawie tzw. LexSzyszko – ustaw i przepisów niższego szczebla dotyczących 
radykalnego ułatwienia wycinki drzew i krzewów na skalę masową, z pewnym naszym sukcesem. Główne 
działania:  
● Wsparcie listu stow. Miasto Drzew (Wrocław) do ministra środowiska w lipcu 2016 r.  
● Akcja wysyłania listów (ok. 7 tys.) do senatorów z apelem o odstąpienie od ustawy ułatwiającej 
wycinkę drzew, udział w komisji senackiej, oraz apel do prezydenta RP – grudzieo 2016 r.  
● Uwagi do nowelizacji ustawy LexSzyszko, łagodzącej skutki wejścia w życie oryginału – na rzecz 
wzmocnienia resztek ochrony drzew i krzewów – 26 czerwca 2017 r.  



3 
 

● Uwagi KRM ws szczegółowych stawek opłat za wycięcie drzew i krzewów w projekcie rozporządzenia 
ministra środowiska – 19  czerwca 2017 r.  
3. Stanowisko KRM ws projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, zgłoszone w ramach publicznych 
konsultacji ministra infrastruktury i budownictwa – 29.10.2016 r. 
4. V Kongres Ruchów Miejskich na Śląsku i Zagłębiu 18-21 maja 2017 r. Najważniejsze dla naszego 
środowiska wydarzenie organizowane było przede wszystkim w trybie oddolnego wolontariatu przez 
aktywistów ze Śląska i Zagłębia. KRM, w tym zarząd, wspierał programowanie (wspólne spotkanie 
zapoznawczo-organizacyjne w Bytomiu w grudniu’16), informację, realizację i prowadzenie 
poszczególnych przedsięwzięd. Finalnie – zebrał i upublicznił materiały źródłowe i omówienie wydarzeo 
mających miejsce podczas V KRM. Przy okazji Kongresu do naszego związku przystąpiło sześd organizacji 
miejskich ze Śląska i Zagłębia.  
5. Poparcie KRM dla antynarkotykowej Deklaracji Warszawskiej 24 maja 2017 r.  
6. Stanowisko KRM wobec projektu reformy systemu szkolnictwa wyższego w odpowiedzi na apel 
Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej 1 czerwca 2017 r.  
7. Przygotowanie i rozpowszechnienie przez KRM protestu przeciw niekonstytucyjnych zmianom 
ustawowym w systemie sądownictwa ograniczającym niezależnośd sądów i niezawisłośd sędziów 21 
lipca 2017 r.  
8. Przedstawicielki KRM aktywnie uczestniczyły w IX Kongresie Kobiet w Poznaniu 9-10 września 2017 r. i 
przedstawiły tam Apel do samorządów o partycypacyjne opracowanie i wdrożenie Miejskich Strategii 
Równych Szans, oparte na wytycznych Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym 
oraz wytyczne Karty Różnorodności.  
9. Przedstawiciel KRM włączył się do Zespołu ds Przeglądu Prawa Samorządowego przy Prezydencie 
Rzeczpospolitej Polskiej 27.10.2017 r.  
10. KRM przygotował i upublicznił Uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego, m.in. 
przeciwstawiające się próbom ograniczeniu dostępu obywateli do informacji publicznej – 2 listopada 
2017 r.  
11. Uwagi i Rekomendacje KRM do projektu zmian w ustawach o samorządzie oraz w Kodeksie 
Wyborczym 26 listopada 2017 r. Obok opinii krytycznych oraz afirmatywnych przygotowaliśmy 
propozycje poprawienia części zapisów i przekazaliśmy je autorom zmian oraz Prezydentów RP. 
Stanowisko to było prezentowane podczas obywatelskiego wysłuchania publicznego na Uniwersytecie 
Warszawskim 9 grudnia 2017 r., którego byliśmy współorganizatorami. Częśd istotnych uwag i 
rekomendacji KRM znalazło się w ostatecznym tekście ustawy.  
12. Liczne wystąpienia i materiały medialne, które współtworzyły pozytywny obraz i autorytet ruchów 
miejskich – liczne podmioty z różnych stron sceny politycznej publicznie uznają ruchy miejskie za 
atrakcyjnego partnera do współdziałania. Najwięcej w mediach lokalnych, ale także ogólnopolskich jak 
„Dziennik Gazeta Prawna”, „Polityka”, „Plus-Minus RP”, „Gazeta Wyborcza”, „Notes na 6 Tygodni”, 
„Zielone Wiadomości”, ONET,  i inne („Tygodnik Solidarnośd”, „Wprost..”).  
Ten przekaz nie tylko propaguje ruchy miejskie ale przede wszystkim kolportuje idee Miastopoglądu 
zawartego w 15 Tezach Miejskich.  
13. Patronaty honorowe KRM, m.in. nad Zielonym Uniwersytetem w Puszczykowie, Festiwalem Książka i 
Miasto w Poznaniu oraz inne.  
 
W imieniu zarządu KRM  
Lech Mergler, prezes  
 
 
Poznao, 18 marca 2018 r.  


