SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności Związku Stowarzyszeń
Kongres Ruchów Miejskich
IV kadencji

I. Zakres czasowy
Początkiem okresu niniejszego sprawozdania jest termin VII Kongresu Ruchów Miejskich
w Lublinie, który odbył się w dniach 25-27 czerwca 2021 r. a końcowym Walne Zebranie,
które odbywa się 29 sierpnia 2022, w formie zdalnej (link: meet.google.com/mih-atex-ytb)

II. Zarząd
1. Skład Zarządu
●
●
●
●
●
●
●

Marta Bejnar-Bejnarowicz - Członkini Zarządu,
Patryk Białas - Wiceprezes Zarządu,
Paweł Górny - Członek Zarządu,
Marta Jaskulska - Prezeska Zarządu,
Piotr Kempisty - Członek Zarządu,
Sylwia Kowalska - Członkini Zarządu,
Kinga Wiśniewska - Wicperezeska Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu
Zarząd spotyka się w formie zdalnej, korzystając z platformy Clickmeeting i GoogleMeets,
w obecnej kadencji odbyło się 17 spotkań zarządu, w tym 1 wspólne spotkanie Zarządu
i Komisji Rewizyjnej. Działania zarządu obejmują także korespondencję mailową,
podejmując decyzje zdalnie a uchwały mailowo, przekazując sobie informacje
i wypracowując opinie, stanowiska itp.
W swojej pracy Zarząd dla komunikacji wewnętrznej wykorzystuje też platformę Slack,
a zewnętrznej - grupę mailową i dyskusyjną KRM, konta w serwisach społecznościowych
(Facebook, Instagram, Twitter) oraz newsletter i stronę internetową.

III. Działania organizacyjne
1. Przyjmowanie nowych organizacji członkowskich
W okresie sprawozdawczym do KRM przyjęto nowe organizacje członkowskie:
1. Fundacja Rodzic w Mieście, Warszawa
2. Stowarzyszenie Socjosfera, Bydgoszcz
3. Fundacja Czas Wolny, Kraków
4. Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych, Gliwice
W okresie sprawozdawczym z KRM wystąpiło Stowarzyszenie Rowerowe Katowice.
W chwili obecnej liczba wszystkich organizacji członkowskich wynosi: 49

2. Walne zebrania
Nie zwoływano walnych zebrań członków KRM.

IV. Działania merytoryczne
1. Projekt NIW
31 grudnia 2021 roku zakończono realizację 2,5-rocznego projektu dotowanego przez
Narodowy Instytut Wolności, w ramach programu PROO1a (Program Rozwoju Organizacji
Obywatelskich) mającego na celu rozwój instytucjonalny KRM, pn. “Związek Stowarzyszeń
Kongres Ruchów Miejskich - wzmocniona platforma współpracy ruchów miejskich
w Polsce”.
W realizację tego projektu zaangażowanych było w różny sposób (odpłatnie lub
wolontariacko) kilkadziesiąt osób - uczestników i sympatyków KRM. Nabór na kluczowe
stałe stanowiska pracy (6 osób) był przeprowadzany w sposób otwarty, przede wszystkim
wśród członków KRM.
Zespół projektowy (ostatni skład): Marta Jaskulska, Sylwia Kowalska, Lech Mergler, Kinga
Wiśniewska, Piotr Kempisty + zewnętrzne podmioty: informatyk od www ze studia Trojka
Design, graficzki ze Studia Grafiki Muflon.

Główne działania w ramach projektu rozwoju instytucjonalnego KRM:
●

spotkania sieciujące ruchów miejskich: w Kielcach 15 listopada 2019 (m.in. spotkanie
z działaczami ruchów miejskich z Kielc oraz Województwa Świętokrzyskiego) i w
Warszawie 14 grudnia 2019 (m.in. Noc Praktyk Miejskich, warsztaty z komunikacji
oraz z fundraisingu), w Gdańsku (29.02.20) spotkanie odbyło się we współpracy z
Europejskim Centrum Solidarności, spotkanie w Bydgoszczy (24.06.20) z Wyższą
Szkołą Gospodarki

●

wsparcie w realizacji VII KRM w Lublinie

●

organizacja cyklu webinarów (w sumie 66 spotkań)

●

cykl “spotkań z ekspertem”

●

sieciowanie w ramach spotkań online pn. “Kawa z KRM”

●

cykl artykułów na stronie KRM (122 teksty oraz opracowania w formie e-booków)

●

zorganizowanie stałego wsparcia prawnego dla władz KRM i organizacji
członkowskich

●

wsparcie informacyjne dla organizacji członkowskich i innych ruchów miejskich

●

publikacje w formie e-booków: P. Kubicki „Portret ruchów miejskich”, A. Domaradzka
“Polityka miejska jako pole negocjacji i impuls mobilizacji społecznej”, M. Skrzypek
“Artyści Miasta. Lublin – Europejska Stolica Kultury 2016”

●

uruchomienie nowego portalu internetowego KRM

●

zintensyfikowana i sprofilowana została obecność KRM w mediach
społecznościowych (fanpage i grupa na FB, konto ma Twitterze, Instagramie),
ze szczególnym ukierunkowaniem na wymianę informacji z organizacjami
członkowskimi

●

nowa identyfikacja wizualna

●

strategia komunikacyjna i fundraisingowa

●

zakupienie sprzętu: laptopa, drukarki i rzutnika multimedialnego

●

nawiązanie współpracy ze stażystami

●

akcje fundraisingowe, poszukiwanie ofert komercyjnych, wnioski grantowe.

2. VII Kongres Ruchów Miejskich w Lublinie
VII Kongres Ruchów Miejskich odbył się w Lublinie w dniach 25-27 czerwca 2021 roku
pod hasłem O WOLNE, ZIELONE, SOLIDARNE MIASTO! 10 lat Kongresu Ruchów
Miejskich 2011-2021.
Cele VII Kongresu Ruchów Miejskich
●

podsumowanie dotychczasowego działania,

●

określenie kierunków działania oraz zdefiniowanie problemów i wyzwań, które stają
przed Kongresem Ruchów Miejskich oraz miastami, a związane są z budowaniem
miast odpornych na kryzysy: pandemiczny i klimatyczny.

Roboczo przyjęto, że sprawne i bezpieczne miasto jest odporne na kryzysy i zagrożenia
nieuniknione we współczesnym, zglobalizowanym świecie. Odporne nie znaczy, że takiego
miasta kryzysy nie dotykają, natomiast:
●

potrafi sobie z nimi radzić z minimalnymi stratami i kosztami,

●

wyciąga wnioski z doświadczeń i wzmacnia swoją odporność dzięki lekcjom
z wcześniejszych sytuacji kryzysowych i doświadczeń innych miast,

●

prawidłowo ocenia ryzyko wystąpienia niekorzystnych zjawisk, i jeśli nawet nie może
im zapobiec (jak pandemii), potrafi zminimalizować ich niekorzystne skutki - czyli
zarządza ryzykiem, zyskując lub zwiększając odporność.

Opis zrealizowanych działań
Prace nad VII Kongresem Ruchów Miejskich rozpoczęły się w 2020 roku. W lutym
2021 roku dokonano wyboru lokalizacji oraz tematu przewodniego. Lokalnym partnerem VII
Kongresu Ruchów Miejskich był Lubelski Ruch Miejski Ludzie dla Miasta.
Komitet Organizacyjny składał się z przedstawicieli Zarządu KRM
oraz przedstawicieli lokalnego partnera. Główne działania Komitetu Organizacyjnego to:
kampania informacyjna i promocyjna, opracowanie programu, współpraca z partnerami
merytorycznymi i organizacyjnymi (w tym miejsce obrad, noclegi, wyżywienie itp.),
pozyskanie i współpraca ze sponsorami oraz patronami medialnymi, kontakt i obsługa
uczestników Kongresu, obsługa finansowa, wsparcie techniczne wydarzenia.
Program VII Kongresu Ruchów Miejskich przygotowywany był partycypacyjnie,
w 2 etapach. Do marca 2021 roku wszystkie zainteresowane osoby, podmioty mogły
przesyłać propozycje tematów i wydarzeń. W kwietniu odbyło się otwarte głosowanie,
a podstawie którego przygotowano ostateczną wersję programu.
VII Kongres Ruchów Miejskich odbył się dniach 25-29 czerwca 2021 roku w Lublinie,
w Galerii Labirynt (miejska instytucja kultury).
Kongres rozpoczął się Walnym Zgromadzeniem Członków Kongresu Ruchów
Miejskich, w ramach którego wybrano na kolejną 2-letnią kadencję władze KRM:
●

Zarząd - prezeska Marta Jaskulska, wiceprezesi: Kinga Wiśniewska i Patryk Białas,
członkowie i członkinie zarządu: Marta Bejnar-Bejnarowicz, Paweł Górny, Piotr
Kempisty, Sylwia Kowalska,

●

Komisję Rewizyjną – Witold Gawda, Grażyna Czajkowska, Marta Wójcicka.

Na WZC nadano 4 osobom tytuł Honorowego Członka Kongresu Ruchów Miejskich (Anna
Domaradzka, Edwin Bendyk, Paweł Kubicki, Lech Mergler).
W ramach kongresu odbyły się panele dyskusyjne, debaty, warsztaty oraz webinaria
online, w sumie 45 wydarzeń. W ramach obrad poruszano następujące wątki, tematy,
problemy i wyzwania:
1)

dorobek i przyszłość ruchów miejskich w Polsce,

2)

Krajowa Polityka Miejska,

3)

URBACT i globalne cele rozwoju ONZ

4)

Nowy Zielony Ład,

5)

konsultacje społeczne i partycypacja publiczna,

6)

projektowanie partycypacyjne,

7)

demokracja miejska i wybory,

8)

polityki miejskie,

9)

mieszkalnictwo,

10) polityki młodzieżowe,
11) kultura w mieście,
12) sport w mieście,
13) zrównoważony transport,
14) piesi w mieście,
15) technologie obywatelskie,
16) wielokulturowość w mieście,
17) działania międzypokoleniowe,
18) miasto równych szans,
19) obrona cywilna,
20) transformacja energetyczna,
21) zmiany klimatyczne,
22) zieleń w mieście – finansowanie, ochrona drzew, biosfera,
23) zwierzęta w mieście,
24) decentralizacja,
25) ruchy miejskie w mniejszych miastach,
26) wyzwania związane z pandemią COVID-19,
27) wzmacnianie kompetencji aktywistów i aktywistek.
Debata otwarcia dotyczyła podsumowania 10 lat funkcjonowania Kongresu Ruchów
Miejskich oraz miejskich aktywistów i aktywistek w Polsce, w debacie uczestniczyli; Anna
Domaradzka, Edwin Bendyk, Paweł Kubicki oraz Lech Mergler.
Debata zamknięcia dotyczyły wyzwań i kierunków działań KRM w kolejnych latach,
w debacie uczestniczyli: Anna Domaradzka, Marta Jaskulska, Paweł Kubicki, Piotr Kempisty
i Jakub Nowotarski.
W Lublinie po raz pierwszy zorganizowano debatę oksfordzką, której tematem był
zakres tempo zmian/przemian w mieście. Jedna z grup broniła tezy „trzeba pogodzić się
z tym, że zmiany zachodzą powoli”, druga tezy „to ostatni moment na rewolucyjne zmiany”.
Zdaniem sędziów, zwyciężyła grupa broniąca tezy „trzeba pogodzić się z tym, że zmiany
zachodzą powoli”.

Kongresowi towarzyszyły 2 spotkania autorskie wokół książek dotyczących kwestii
miejskiej i ruchów miejskich. Oba spotkania odbyły się w niedzielę, 27 czerwca:
●

spotkanie z dr Anną Domaradzką wokół książki „Klucze do miasta” prowadzone
przez Katarzynę Szczepańską i Ewę Sufin- Jacquemart,

●

spotkanie z dr hab. Pawłem Kubickim, prof. UJ wokół książki „Ruchy miejskie
w Polsce”, prowadzone przez Witolda Gawdę.

VII Kongres Ruchów Miejskich odbył się pod patronatem medialny Radia Lublin oraz portalu
ngo.pl

Podsumowanie osiągniętych rezultatów
Kongres Ruchów Miejskich dąży do zorganizowanej, trwałej debaty o kierunkach
rozwoju polskich miast - odpolitycznienia zarządzania miastami i skierowania uwagi na
włączenie do decydowania o mieście mieszkańców, a nie tylko polityków.
Dzięki cyklicznej organizacji Kongresu ciągle działa wspólne forum porozumienia
ruchów miejskich jako inicjatyw społecznych, oddolnych, współdecydujących o kształcie
miast. Kongres jest wpisany w progresywną i prospołeczną strukturę działalności ruchów
miejskich.
Kongres zgromadził w Lublinie 140 osób związanych z tworzeniem i realizacją polityk
miejskich, współdecydujących o funkcjonowaniu polskich miast – aktywistów i aktywistek
miejskich, samorządowców, parlamentarzystów, naukowców, przedstawicieli biznesu.
Dla wielu osób było to pierwsze spotkanie na żywo po okresie pandemii.
Część wydarzeń była streamingowana na profilu KRM na Facebooku, część
wydarzeń miała formę webinariów. Dzięki temu Kongres zgromadził także widzów
i uczestników oraz uczestniczki łączące się online.
Kongres rozszerzył swój zakres działania – po raz pierwszy odbył się w rejonie
południowo-wschodniej Polski. Wśród uczestników dużą grupę stanowili przedstawiciele
małych i średnich miast, Kongres Ruchów Miejskich wzmacnia swój zakres oddziaływania
w grupie, które jest obecnie jedną najważniejszych grup docelowych (od 2019 roku KRM
stawia sobie za cel wspieranie i angażowanie aktywistów i aktywistek miejskich z małych
i średnich miast).
Na Kongresie przyjęto dwie nowe, nadzwyczajne tezy miejskie (po nadzwyczajnej
tezie klimatycznej przyjętej w 2019 roku), będące kierunkowskazem naszych działań i silnym
głosem odnoszącym się do aktualnej sytuacji w Polsce. Treść tez (tezy nadzwyczajne mają
numerację ciągłą):
●
●

II. O WOLNOŚCI i DEMOKRACJI MIAST Stadtluft macht frei – miejskie powietrze
czyni wolnym W Lublinie, 25 czerwca 2021 r.
III. OTWARTE MIASTO RÓWNOŚCI, SOLIDARNOŚCI i TOLERANCJI W Lublinie,
25 czerwca 2021 r.

W obradach kongresowych zaznaczyły się nowe lub dotychczas pozostające
na marginesie wątki: polityki młodzieżowe, kwestie zwierząt w mieście, znaczenie biosfery
w mieście, sport w mieście.
W ramach podejmowanych dyskusji zdefiniowano ważne, nowe kierunki działania
dla Kongresu Ruchów Miejskich na najbliższe lata:
1) dotarcie i zaangażowanie w polityki miejskie grup migranckich, seniorów i młodzieży,
osób nieheteronormatywnych,
2) intensyfikacja działań angażujących przedstawicieli małych i średnich miast,
3) budowanie i wzmacnianie mediów lokalnych,
4) wykorzystanie nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu miast, także małych
wspólnot lokalnych czy sąsiedzkich,
5) wzmacnianie elastyczności polityk miejskich, rezyliencji w podejmowanych
działaniach
6) uwagi do Krajowej Polityki Miejskiej.

Finansowanie VII KRM
PRZYCHODY (73 720,00 zł)
●
●
●
●

sponsorzy
grant Batory
PROO 1a
wpłaty od uczestników

WYDATKI (46 748,92 zł)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

noclegi
dojazdy
wyżywienie
transmisja online
materiały informacyjne i promocyjne
streaming online, studio kongresowe
koordynator lokalny
system do rejestracji
reklama w mediach społecznościowych

3. Udział w pracach nad Krajową Polityką Miejską 2030
Reprezentacja KRM pracowała w zespołach tematycznych dotyczących diagnozy
i rekomendacji dla nowej KPM (2017 i 2019).

Uczestniczyliśmy w debatach dotyczących KPM na Kongresach Polityki Miejskiej w 2019,
2020 i 2021.
Uczestniczyliśmy w IV Krajowym Forum Miejskim (grudzień 2021), w styczniu 2022
złożyliśmy uwagi do projektu KPM (wypracowane m.in. na spotkaniach roboczych).

4. Udział w pracach nad reformą systemu planowania przestrzennego
Jako KRM aktywnie uczestniczyliśmy w cyklu konsultacji wszystkich dokumentów
związanych z reformą systemu planowania przestrzennego.
Ostatni nasz udział to uwagi przesłane do projektu zmiany ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - prekonsultacje *styczeń 2022) i konsultacje (maj
2022), uwagi wypracowaliśmy na spotkaniach roboczych.
Najważniejsze kwestie:
●
●
●
●
●
●
●

standardy urbanistyczne (rozszerzenie katalogu, podział na zabudowę jedno
i wielorodzinną, nie na terenie miast i wsi),
strefy urbanistyczne (zbyt ogólne),
partycypacja publiczna - brak działań partycypacyjnych na początku procedury,
rozbudowane działania na etapie wyłożenia do publicznego wglądu,
lokalizacja OZE,
bilans terenów,
skutki finansowe,
termin obowiązywania aktualnych studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.

5. Udział w pracach nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050
Trwają prace nad nową strategią rozwoju Polski do 2050, jako KRM uczestniczyliśmy w:
●
●
●
●

warsztatach - czerwiec 2022
badaniach fokusowych - kwiecień - maj 2022
wysłuchaniu w sprawie Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 Nowe technologie październik 2021
wysłuchaniu w sprawie Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 Społeczeństwo i jakość życia
- październik 2021

6. Strefa Społeczna, Gdańsk
Po raz trzeci KRM uczestniczył w wydarzeniach Strefy społecznej w Gdańsku. 4 i 5 czerwca
2022 roku strefa społeczna odbywała się pod hasłem “Święto wolności i praw
obywatelskich”.
KRM miało stanowisko w hali “Rzecz wspólna” oraz warsztaty dot. polityk migracyjnych
w miastach).

7. World Urban Forum
Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum, WUF) to najważniejsza światowa
konferencja poświęcona zrównoważonej urbanizacji. Forum powstało w 2001 roku
z inicjatywy ONZ, aby zbadać i stawić czoła jednemu z najbardziej palących problemów,
z jakimi boryka się współczesny świat: gwałtownej urbanizacji i jej wpływu na społeczności,
miasta, gospodarki, zmiany klimatyczne i politykę.
Pierwsze WUF odbyło się w Nairobi w Kenii w 2002 roku i od tego czasu odbywa się
na całym świecie. W 2022 roku 11 edycja WUF odbyła się w Katowicach. Za organizację
odpowiadały: UN-Habitat, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP i Miasto
Katowice.
W WUF uczestniczyło ponad 17 tys. osób z 155 krajów (przedstawiciele władz krajowych,
regionalnych i lokalnych, naukowcy, przedsiębiorcy, liderzy społeczności, urbaniści
i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego).
W trakcie całego WUF (26 czerwca – 30 czerwca) KRM miał swoje stanowisko
na UrbanExpo. Odbyły się tam wydarzenia:
●
●
●
●
●

27 czerwca, FUNDACJA RODZIC W MIEŚCIE, panel „Ulice dla dzieci jako narzędzie
tworzenia zrównoważonych miast”
28 czerwca, OFOP, warsztaty dot. standardów zieleni
29 czerwca, COOPTECH HUB, Cyfrowa spółdzielczość jako alternatywa dla
korporacyjnego smart city
30 czerwca, MACIEJ JAKUB ZAWADZKI, Wirtualne kopie miast jako narzędzie
partycypacji
30 czerwca, warsztaty z British Council.

Reprezentacja KRM uczestniczyła także w wydarzeniach w ramach WUF:
●
●

●
●

26 czerwca, Grassroots Assembly, ICC: Voices from Cities, Grażyna Czajkowska
i Witold Gawda
27 czerwca, Urban Movements – Network for Building Good Cities – spotkanie
networkingowe organizowane przez KRM jako punkt wyjścia do budowania sieci,
międzynarodowej ruchów miejskich, Marta Jaskulska, Grażyna Czajkowska, Paweł
Górny, Witold Gawda
28 czerwca, Green City Summary Discussion, moderacja: Marta Jaskulska
30 czerwca, Civil Society and Grassroots Organizations Roundtable, Patryk Białas
i Witold Gawda

8. "Zielona rewolucja - energetyka obywatelska w małych i średnich miastach"
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach
Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Naszym celem jest ożywienie i wzmocnienie idei oddolnego organizowania się animując
6 społeczności energetycznych w małych i średnich miastach i zwiększając ich wpływu
na polityki lokalne. Wykorzystamy pracę metodę organizowania społecznościowego,

"wejdziemy" z projektem do 6 miejscowości, w których we współpracy z lokalnymi ngo
przygotowujemy grunt pod zmiany obejmujące oddolne tworzenie innowacyjnych
i przyjaznych środowisku sposobów produkowania energii przez wspólnoty obywateli.
Przez zaangażowanie grup mieszkańców w 6 miastach mamy nadzieję wpłynąć lokalne
polityki, w tym na programy i plany danego samorządu re m.in. przez tworzenie warunków
do rozwoju nowoczesnych, zielonych i spółdzielni i wspólnot energetycznych na poziomie
samorządu budując kapitał społeczny i kulturę zaufania w dłuższej perspektywie.
W skali poszczególnych miast to będzie rewolucja! Mamy nadzieję być przykładem
dla innych podobnych małych i średnich miast i aktywistów miejskich.
Zakładamy wprowadzenie procesu kaskadowania - przeszkoleni aktywiści/ki z lokalnych
społeczności energetycznych i z lokalnych ngo będą przekazywać zdobytą wiedzę
i umiejętności dalej w swoim środowisku lokalnym/ regionalnym przyczyniając się
do rozwoju idei energetyki społecznej, jako metody nie tylko transformacji energetycznej,
ale też zapobiegania ubóstwu energetycznemu w mniejszych miejscowościach.
Najważniejsze działania:
●
●
●
●
●

kampania ogólnopolska
praca z 6 zespołami / grupami w małych i średnich miastach
kampanie lokalne
rozwój instytucjonalny - Miejski Uniwersytet Praktyczny
współpraca z organizacją z Norwegii (SINTEF AS)

Termin realizacji: listopad 2022-kwiecień 2024
Kwota projektu: 112 237,18 euro

9. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową
W listopadzie 2021 roku ogłosiliśmy konkurs o nagrodę KONGRESU RUCHÓW MIEJSKICH
za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej. Kolejna edycja planowana
jest na rok 2023.
Celem konkursu jest promowanie problematyki miejskiej, wspieranie poszukiwań twórczych
w tym obszarze, praktycznych i teoretycznych, a zwłaszcza osób takie poszukiwania
podejmujących na poziomie akademickim, oraz przyczynienie się do jeszcze wyższej jakości
kształcenia na studiach miejskich.
Konkurs obejmuje prace dyplomowe w dwóch kategoriach: prac licencjackich/inżynierskich
oraz prac magisterskich, obronionych w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021. Jego
obszar tematyczny jest bardzo szeroki, obejmuje cały zakres wyzwań miejskich zawartych w
Tezach Miejskich KRM.
Nagrodami w Konkursie są recenzowane publikacje nagrodzonych prac dyplomowych
w serii wydawniczej KRM (publikacja elektroniczna).

Decyzją Komisji Konkursowej przyznano nagrody dwóch kategoriach:
1. najlepsza praca licencjacka lub inżynierska: Martyna Sydorów, Wykluczenie
transportowe w Polsce po 1989 roku na tle ustawodawstwa UE
2. najlepsza praca magisterska ex aequo:
- Agata Janik, ZOOPOLIS Miasto Przyjazne Zwierzętom na przykładzie zielonej
infrastruktury miasta Zabrze
- Iga Kalbarczyk, Prototypowanie urbanistyczne jako badawczo-projektowa metoda
wprowadzania zmian przestrzennych i społecznych
- Sara Malicka-Skrzek, MIASTO SPRAWIEDLIWE. Nowoczesna mobilność
w kontekście kształtowania miasta
Skład Komisji Konkursowej (w kolejności alfabetycznej)
● dr Marta Jaskulska
● dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ
● dr Paulina Legutko-Kobus
● dr inż. arch. Joanna Rayss
● prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
● Tomasz Tosza
● inż. arch. Barbara Zgórska (sekretarz)

10 Pozostałe działania
a) patronaty
●

przyznanie patronatu honorowego dla konferencji “Miasta Przyszłości”, edycja 2021

●

przyznanie patronatu honorowego KRM dla Festiwalu Innowacji Społecznych
i Technologii 2022, organizator organizacja członkowska KRM SocTech Lab,
20-21 października 2022, Wrocław

b) konsultacje, opinie, stanowiska
●

udział w podzespole ds. programowych Światowego Forum Miejskiego (WUF)

●

udział w Zespole Ekspertów Samorządowych Fundacji Batorego

●

udział w zespole ds. polityki odpadowej Fundacji Batorego

c) współpraca i wsparcie
●

poparcie kandydata Jana Jakuba Wygnańskiego i Łukasza Broniszewskiego
na członka RDPP VII Kadencji

●

udzielenie rekomendacji do Global Alliance of BGOs for Road Safety
dla stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy

●

wsparcie projektu Anny Domaradzkiej dotyczącego dostosowywania modeli
miejskiego zarządzania do wyzwań Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB,
CulTrust: Culture- and Trust-led Evolutionary Co-Evaluation for Collaborative Cultural

Local Governance Accelerating in Emblematic Transformation of Urban Environment
HORIZON-MISS-2021-CIT-01-02)
●

poparcie stanowiska organizacji społeczeństwa obywatelskiego w sprawie dalszych
prac nad programowaniem i monitorowaniem funduszy europejskich perspektywy
finansowej UE 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy

●

poparcie apelu Granice przyzwoitości

●

podpisanie listu intencyjnego Horizon Europe Call “Workforce skills for industry 5.0
(RIA)”Project proposal: “Workforce skills development and implementation for future
and Predictive Manager of Industry 5.0” (Predictive Manager)

●

poparcie stanowiska OFOP: Stanowisko organizacji społeczeństwa obywatelskiego
do projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków
europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

●

poparcie apelu do premiera Morawieckiego dot. lexCzarnek

●

poparcie petycji NIE DLA BUDOWY MURU NA GRANICY POLSKO BIAŁORUSKIEJ

●

podpisanie listu intencyjnego Horizon Europe Call for proposals HORIZON-CL42021-HUMAN-01-26: “Workforce skills for industry 5.0 (RIA)”

●

poparcie stanowiska ws. potępienia ataku Rosji na Ukrainę

●

poparcie apelu ws. listu do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka
nt. włączenia poniższych rozwiązań w planowane rekomendacje i zapisy prawne
regulujące działania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy

●

poparcie stanowiska organizacji społecznych pn. Fundusze unijne muszą
sfinansować zielone bezpieczeństwo energetyczne państwa

●

podpisanie porozumienia z Katedrą Socjologii Kultury i Komunikowania Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zakres porozumienia: - współpraca przy
realizacji działalności badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej, przyjmowanie
studentów na praktyki.

●

poparcie stanowiska ws. egzaminów zewnętrznych przewidzianych dla uczniów
i uczennic z doświadczeniem uchodźczym

●

rekomendacja dla Inspro do programu grantów instytucjonalnych Aktywni Obywatele
Fundusz Regionalny

●

przystąpienie do koalicji Future Food 4 Climate

●

poparcie apelu Fundacji Rodzic w Mieście do władz Warszawy o tworzenie
szkolnych ulic

●

poparcie apelu OFOP ws. KPO

●

poparcie listu otwartego do Ministra Infrastruktury w sprawie systemu kontroli
pojazdów

●

poparcie apelu Wolne Organizacje Społeczne. Stop LexWoś!

●

przyłączenie się do koalicji SOS dla Edukacji i wsparcia Obywatelskiego Paktu dla
Edukacji
współpraca przy promocji Smart City Expo w Barcelonie

●

d) udział w innych wydarzeniach zewnętrznych
●

udział w społecznej akcji "Wolna szkoła"

●

udział w posiedzeniach parlamentarnego Zespołu ds. Miast (tematy kolejnych
posiedzeń: World Urban Forum, reforma systemu planowania przestrzennego,
mieszkalnictwo, Krajowa Polityka Miejska)

●

udział w spotkaniach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dot.
programów unijnych i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Miejskich Obszarów
Funkcjonalnych

●

udział w pracach zespół Rzecznika Praw Obywatelskich (Komisja Ekspertów Klimat i
Przestrzeń)

●

udział w spotkaniu warsztatowym dotyczącym budowania zdolności
administracyjnych partnerów dialogu obywatelskiego w ramach EFS+ w programach
regionalnych 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) - lipiec 2022

●

udział w Forum Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy - grudzień 2021

●

udział w wysłuchaniu publicznym w sprawie propozycji Programu Fundusze
Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - październik 2021

●

udział w spotkaniu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego o. Wrocław SocjoPercepcja vol. 20 "Ruchy miejskie w Polsce. W obronie wartości czy interesów"
- październik 2021

●

udział w VI Dolnośląskim Kongresie Obywatelskim w Krzyżowej - październik 2021

●

udział w konferencji INSPRO - wrzesień 2021

●

udział w wysłuchaniu publicznym Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko 2021-2027 - sierpień 2021

e) wnioski projektowe
●

"Zielona rewolucja - energetyka obywatelska w małych i średnich miastach"
finansowanego z programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny (przyznany)

●

Archiwum społeczne KRM, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
(nieprzyznany)

●

PROO NIW think tanki (nieprzyznany)

●

PROO 5 NIW, wsparcie bieżące (nieprzyznany)

●

Wniosek do FIO NIW (nieprzyznany)

●

Wniosek do The European Climate Initiative (nieprzyznany)

f) webinary po zakończeniu realizacji projektu PROO1a z NIW
●

maj - Webinar z OFOP dot. udziału mieszkańców w politykach miejskich w
kontekście ZIT, KPO i UE

●

4 kwietnia 2022, webinar: IGA KALBARCZYK, laureatka konkursu KRM na najlepszą
pracę dyplomową o tematyce miejskiej w kategorii praca magisterska
,„Prototypowanie urbanistyczne jako badawczo-projektowa metoda wprowadzania
zmian przestrzennych i społecznych"

●

15 marca 2022, webinar: Martyna Sydorów, laureatka konkursu KRM na najlepszą
pracę dyplomową o tematyce miejskiej w kategorii prac licencjackich/ inżynierskich,
„Wykluczenie transportowe w Polsce po 1989 roku na tle ustawodawstwa UE”

●

9 marca 2022, webinar: Sara Malicka-Skrzek, laureatka konkursu KRM na najlepszą
pracę dyplomową o tematyce miejskiej w kategorii praca magisterska „MIASTO
SPRAWIEDLIWE. Nowoczesna mobilność w kontekście kształtowania miasta”

●

28 lutego 2022, webinar “Archiwum społeczne. Jak zacząć?” we współpracy
z Centrum Archiwistyki Społecznej (CAS)

●

15 lutego 2022, webinar “Patriotyzm? Od walki z wrogiem do dobrego życia”, debata
udziałem profesora Rafała Matyi, zainspirowana jego książką „Miejski grunt” (Paweł
Górny. Lech Mergler, Marcin Skrzypek)

●

1 lutego 2022 - Kawa z KRM

g) zlecenie komercyjne
●

strategia rozwoju gminy Krokowa

i) odrzucone propozycje współpracy
●
●
●

projekt “Miasto szczęśliwe” (avito.ru/ Naspers/Prosus)
CPK
konferencja “Miasta Przyszłości”

