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Kilka słów o…
STOWARZYSZENIU METROPOLIA KRAKOWSKA

Cele: 

1) wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz 
reprezentowanie i obrona wspólnych interesów Członków 
Stowarzyszenia,

2) realizacja, przyjętej przez Członków Stowarzyszenia 
Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju Metropolii 
Krakowskiej, obejmującej w szczególności lecz nie wyłącznie 
realizację celów w zakresie: zintegrowanego multimodalnego 
transportu, ochrony środowiska, ładu przestrzennego, rozwoju 
gospodarczego, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, kultury fizycznej i sportu, zintegrowanego 
zarządzania.,

3) wspieranie współpracy Członków Stowarzyszenia w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego.

W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą szefowie gmin Metropolii Krakowskiej. 
Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jest Prezydent Miasta Krakowa.



Kilka słów o…
STOWARZYSZENIU METROPOLIA KRAKOWSKA

Realizowane projekty:

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) m.in.

- inwestycje w zrównoważony transport (P+R, ścieżki 
rowerowe, tabor)

- przedsięwzięcia dążące do poprawy efektywności 
energetycznej

- likwidacja kotłów węglowych

- infrastruktura rozwoju gospodarczego;

- infrastruktura drogowa 

EKOTEAM;

KMA4Buisness: promocja gospodarcza obszaru 

projekty międzynarodowe: Interlace, RiConnect, SmartEdge



OD IDEI DO DECYZJI



DECYZJA WALNEGO 
ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA

Punkt wyjścia 

19 marca 2019 r.: podjęcie Uchwały w sprawie opracowania dokumentu strategicznego

25 stycznia 2021 r.: podjęcie Uchwały w sprawie opracowania strategii ponadlokalnej pn. 
Strategia Metropolia Krakowska 2030

Strategia będzie podstawą prowadzenia polityk rozwoju 
w Gminach Metropolii Krakowskiej, w częściach 

dotyczących współpracy i inwestycji o charakterze 
metropolitalnym.



PODSTAWA PRAWNA

Art. 10g Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) 

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1057.) 

(…) Gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie, mogą 
opracować strategię rozwoju ponadlokalnego będącą wspólną strategią rozwoju 

tych gmin w zakresie ich terytorium (…)



JAK POWSTAWAŁA 
STRATEGIA SMK 2030?





STRATEGIA SMK 2030 POWSTAŁA 
Z WYKORZYTANIEM METODY DESIGN THINKING 

METODY TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

KONCENTRACJA
NA UŻYTKOWNIKU

dogłębne zrozumienie jego 
uświadomionych 

i nieuświadomionych potrzeb

KREATYWNA WSPÓŁPRACA
spojrzenie na problem z wielu perspektyw, szukanie 
nowych rozwiązań, wyjście poza utarte schematy

EKSPERYMENTOWANIE 
I TESTOWANIE HIPOTEZ

budowanie prototypów i częste zbieranie informacji 
zwrotnej od użytkowników



METROPOLIA 
W LICZBACH

KROK 1. 

• opracowania diagnostyczne i analityczne opisujące sytuację gmin 
Metropolii Krakowskiej (wskaźniki społeczno-gospodarcze, wyzwania 
planowania przestrzennego)

• raport z analizy sytuacji finansowej i potencjału inwestycyjnego 
gmin Metropolii Krakowskiej

• benchmarking obszaru Metropolii Krakowskiej względem innych 
obszarów metropolitalnych w Polsce

• analiza polityk i programów wyższego szczebla na poziomie 
europejskim, krajowym i regionalnym



SPOJRZENIE EKSPERTÓW
DANE JAKOŚCIOWE

KROK 2. 

PRACE DIAGNOSTYCZNE MAJĄCE CHARAKTER EKSPERCKI 
I PARTYCYPACYJNY!

• spotkanie skarbników gmin Metropolii Krakowskiej;
• spotkania forów tematycznych (Forum Rozwoju, Forum Gospodarki 

Przestrzennej, Forum Oferty Czasu Wolnego);
• I Forum Metropolii Krakowskiej, w którym udział wzięło ponad 170 

przedstawicieli gmin SMK oraz innych instytucji, takich jak: Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krakowski Park 
Technologiczny czy Inicjatywa Jaspers



SYNTETYZACJA
NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

KROK 3. 

• 7 raportów syntetycznych, poświęconych poszczególnym 
dziedzinom współpracy tj. mobilność, środowisko i przestrzeń, 
usługi społeczne, edukacja, gospodarka, kultura czasu 
wolnego oraz inteligentne zarządzanie

DODATKOWO: 
• dane statystyczne, pozwalające na jeszcze precyzyjniejsze określenie skali 

analizowanych zjawisk, 
• dane jakościowe, będące wynikiem dotychczas przeprowadzonych prac, 

w tym spotkań, posiedzeń forów, wywiadów oraz rekomendacji JASPERS,
• kontekst COVID-19 – opis tego w jaki sposób epidemia koronawirusa

wpływa na wyzwania w danej dziedzinie



PROJEKTOWANIE 
ROZWIĄZAŃ

KROK 4. 

• przeprowadzenie blisko 100 wywiadów pogłębionych, zrealizowanych 
z wykorzystaniem metodyki Design Thinking oraz metody foresight

• wewnętrzne sesje kreatywne, służące sklastrowaniu kluczowych 
obserwacji dotyczących wyzwań w danej dziedzinie oraz pomysłów na 
rozwiązania;

• panele eksperckie, podczas których poddano konsultacjom 
z ekspertami wypracowane w ramach pracy zespołu cele i rozwiązania 

• (w panelach eksperckich wzięło udział ponad 100 uczestników);
• konsultacje on-line, skierowane do pracowników wszystkich urzędów 

gmin SMK odpowiedzialnych za dany zakres tematyczny oraz 
przedstawicieli instytucji działających w ich otoczeniu



OPRACOWANIE SYSTEMU WDRAŻANIA

KROK 5. 

System realizacji Strategii został wypracowany 
metodą partycypacyjno-ekspercką 
z zaangażowaniem szefów gmin MK

oraz ich zastępców

Styczeń 2021 r. PODJĘCIE SZEREGU UCHWAŁ dotyczących:
• zmiany Statutu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska,
• przyjmowania Planów działania określających szczegóły i harmonogram realizacji kierunków działań 

wskazanych w Strategii,
• zasad opracowania i realizacji Rocznych Programów Prac Stowarzyszenia Metropolia Krakowska 
• zespołów roboczych ds. współpracy metropolitalnej.



OPRACOWANIE SYSTEMU WDRAŻANIA

KROK 5. 

Powołanie w każdej z gmin członkowskich zespołu 
roboczego ds. współpracy metropolitalnej!

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
• koordynowanie prac pomiędzy Gminą, a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska,
• współpraca z Biurem Stowarzyszenia Metropolia Krakowska,
• delegowanie przedstawicieli Gminy do udziału w pracach Forów tematycznych,
• monitorowanie stanu realizacji i ewentualnych zagrożeń w realizacji projektów 

wynikających z Planów Działania,
• przekazywanie danych niezbędnych do formułowania i monitorowania realizacji zadań 

wynikających ze Strategii i Planów Działania.



POSZUKIWANIE FINANSOWANIA

KROK 6. 

Zmapowanie potencjalnych źródeł finansowania

• instrumenty dostępne dla jednostek samorządu 
terytorialnego, na poziomie regionalnym, krajowym 
oraz europejskim 

• inne mechanizmy i formuły finansowania zadań, takie 
jak partnerstwo publiczno-prywatne



WSPARCIE EKSPERCKIE

1) Smart Development Division
JASPERS (Europejski Bank Inwestycyjny)

2) Departament Regionalnych Programów 
Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej



STRATEGIA PONADLOKALNA 

A ZRÓWNOWAŻONY ROZÓJ



DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
POPRZEZ ZINTEGORWANE DZIAŁANIA



DZIEDZINY 
WSPÓŁPRACY 

METROPOLITALNEJ

Strategia na rzecz zrównoważonego 
rozwoju Metropolii Krakowskiej 

obejmuje w szczególności realizację 
działań w obszarze 7 obszarów 

tematycznych: inteligentne 

zarządzanie, środowisko i przestrzeń, 
mobilność, gospodarka, kultura czasu 

wolnego, edukacja oraz usługi społeczne



PLANY DZIAŁAŃ 



Daniel Wrzoszczyk
Dyrektor biura 
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

ul. Reymonta 20 
30-059 Kraków
tel. 12 34 18 512
biuro@metropoliakrakowska.pl

Dziękuję za uwagę!


