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Projekty Związku Miast Polskich realizowane z miastami i dla miast

wypracowanie narzędzi 
efektywnego zarządzania 

zintegrowanym i zrównoważonym 
rozwojem miast

tworzenie platform 
wymiany doświadczeń 

i wiedzy pomiędzy 
miastami

wsparcie, doradztwo 
i dostarczanie eksperckiej 
wiedzy tam, gdzie jest na nią 

zapotrzebowanie

udostępnianie wypracowanych 
przez miasta rozwiązań innym 

samorządom, wykorzystując 
różne formy i narzędzia komunikacji

ponad

miast

projektów

150

9

2020

Monitoring usług publicznych

Będzin, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom,  
Cieszyn, Czeladź, Częstochowa, Dabrowa 
Górnicza, Gliwice, Gdańsk, Gdynia, Jasło, 

Jarocin, Jaworzno, Knurów, Kozienice, 
Kraków, Krosno, Kutno, Legnica, Lublin, 

Mysłowice, Płońsk, Radom, Rybnik, 
Rzeszów, Sochaczew, Toruń, Tychy, 

Wyszków, Zabrze, Żory 
  

Wdrożenie systemu 
monitorowania usług publicznych
Powszechnie dostępny, elektroniczny system 
bazodanowy, ułatwiający zarządzanie 
w administracji publicznej

System ma zapewnić wyższą jakość 
i efektywność dostarczania usług publicznych 
mieszkańcom 

Całkowita wartość projektu 
w latach 2019-2021: 27 mln 350 tys. zł, 
w tym część ZMP: 2,5 mln zł
Partnerzy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, 
Związek Powiatów Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów

Grupy Wymiany Doświadczeń
  Pierwsza część projektu: podatki i opłaty 

lokalne, zarządzanie nieruchomościami, 
drogownictwo i transport, 

ochrona środowiska, inwestycje 
i budownictwo, geodezja i kartografia 

Druga, obecna część projektu: 
kultura i rekreacja, edukacja, 

lokalna polityka społeczna

Rozwój średnich i małych miast

Augustów, Biłgoraj, Busko-Zdrój, 
Chełm, Cieszyn, Ełk, Głogów, 

Goleniów, Grajewo, Hajnówka, 
Hrubieszów, Jarocin, Jarosław, Jasło, 

Jelenia Góra, Kędzierzyn-Koźle, Konin, 
Krapkowice, Kraśnik, Krosno,

 Legnica, Łomża, Mielec, 
Mińsk Mazowiecki, Mrągowo, 

Nakło nad Notecią, Nisko, Nowy Targ, 
Opoczno, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Ostrów Wielkopolski, Piastów, Piła, 

Przasnysz, Przemyśl, Rumia, 
Rydułtowy, Skarżysko-Kamienna, 
Sokołów Podlaski, Stalowa Wola, 

Starachowice, Świdnik, 
Świdwin, Tarnów, Tomaszów 

Mazowiecki, Wałbrzych, Włocławek, 
Zabrze, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, 

Zgierz, Złotów, Żary, Żywiec

Zaprogramowanie rozwoju dla 54 miast tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze na kolejne lata pod 
okiem doradców miast oraz ekspertów z konkretnych 
dziedzin planowania strategicznego (tj. m.in. 
projektowanie przestrzeni, finanse publiczne, 
marketing miast rozwój gospodarczy) 

Przygotowanie planów działania w obszarze 
doskonalenia administracji publicznej

Obecnie miasta ubiegają się o wart 40 milionów zł 
grant na finansowanie projektów rozwojowych. 
Pieniądze otrzyma tylko 15 ośrodków, 
które przygotowały najlepsze Plany Rozwoju 
Lokalnego i Plany Rozwoju Instytucjonalnego 
(obecnie trwa proces oceny wniosków)

Pół roku trwał proces diagnozowania lokalnych 
deficytów i szans rozwojowych, planowania Nowej 
Ścieżki Rozwoju oraz definiowania projektów 
pozwalających zrealizować tę wizję

Miasta wspierane były przez grupę 74 ekspertów 
samorządowych delegowanych przez ZMP
Od lutego do października 2020 r. doradcy ZMP 
dostarczyli miastom ponad 2700 usług, 
w tym m.in. 1700 konsultacji eksperckich 
i 520 warsztatów szkoleniowych oraz wsparli 
Zespoły Miejskie w przygotowaniu 781 opracowań 
merytorycznych (raportów z analiz i badań, 
dokumentów planistycznych itp.)

W wydarzeniach tych uczestniczyło łącznie ponad 
17 tys. osób (licząc bez powtórzeń - 3300 osób 
(głównie pracowników samorządowych) uzyskało 
nowe kompetencje z zakresu zarządzania rozwojem 
lokalnym i instytucjonalnym), co przełożyło się 
na profesjonalizację kluczowych procesów: 
diagnozowania potencjałów rozwojowych, 
formułowania celów, doboru i analizy finansowej 
projektów, prowadzenia konsultacji społecznych 
oraz przygotowania wniosków 
o dofinansowanie kompleksowych planów rozwoju

Wartość projektu w 2020 r. - 
1 mln 660 tys. zł.

Całkowita wartość projektu do 2023 r. - 
4 mln 740 tys. zł

Partnerzy: Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej, 

Urzędy Marszałkowskie 
15 województw

Rozwój małych miast

Dąbrowa Tarnowska, Ostrzeszów, 
Wałcz, Szczecinek, Wysokie 
Mazowieckie, Aleksandrów Kujawski, 
Limanowa, Olesno, Brzozów, 
Kolbuszowa, Kolno, Janów Lubelski, 
Drezdenko, Węgorzewo, Pińczów, 
Jędrzejów, Namysłów, Kępno, 
Tomaszów Lubelski, Łęczyca, Kutno, 
Świdwin, Łobez, Drawsko Pomorskie, 
Łosice, Augustów, Sokółka, Mońki, 
Maków Mazowiecki, Nidzica, Pisz, 
Działdowo, Szczytno

Całkowita wartość projektu 
w latach 2020-2022 - 10 mln zł

Partnerzy: Norweski Związek Władz 
Lokalnych i Regionalnych, OECD, Instytut 
Rozwoju Miast i Regionów

Dzięki doradztwu w CWD samorządy wspólnie 
z gminami sąsiednimi przygotują się 

do skutecznego pozyskania 
zewnętrznego finansowania na projekty 

podnoszące jakość życia mieszkańców

Samorządy wspólnie z doradcami wypracują 
aktualną diagnozę obszaru partnerstwa, 

strategię partnerstwa, analizy ich wykonalności 
i harmonogramy, a także wstępny wniosek 

o dofinansowanie przedsięwzięcia kluczowego 
dla rozwoju obszaru

Dzięki projektowi CWD samorządy będą miały 
bezpłatny dostęp do specjalistów 
i usług, za które rynkowo trzeba zapłacić

Dzięki współpracy samorządów z doradcami 
wzmocniony zostanie potencjał instytucjonalny 
samorządów. Liderzy samorządowi i urzędnicy 

zdobędą nową wiedzę i umiejętności



Wsparcie przedsiębiorczości rodzinnej

Chorzów, Częstochowa, Gdynia, 
Grodzisk Mazowiecki, Kalisz, 
Kutno, Starogard Gdański

Całkowita wartość projektu 
w latach 2018-2020: 2,8 mln zł,
w tym wkład własny ZMP to 23 911 zł 

Partner: 
Stowarzyszenie 
Inicjatywa Firm Rodzinnych

Pierwszy w Polsce 
kompleksowy projekt z udziałem 

samorządów na rzecz 
lokalnych firm rodzinnych

Wypracowanie nowej generacji 
programów rozwoju lokalnego 

we współdziałaniu i w oparciu 
o potencjał lokalnych firm

Poprawa efektywności działań 
na rzecz rozwoju wspólnych problemów 

firm rodzinnych w krytycznych dla ich 
rozwoju obszarach

Udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym

Przestrzeń dla partycypacji I - zakończony
25 gmin w projekcie; 17 miast członkowskich: 
Brzeziny, Bydgoszcz, Cieszyn, Gorzów Wlkp., 

Kielce, Kórnik, Legnica, Olsztyn, Piaseczno, 
Rawa Mazowiecka, Rybnik, Serock, Starachowice, 

Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Wołomin

Przestrzeń dla partycypacji II
21 gmin w projekcie i 15 miast członkowskich:  

Bydgoszcz, Chełmno, Ełk, Gdynia, Gołdap, Kielce, 
Konin, Radom, Rawicz, Skarżysko-Kamienna, 

Szamotuły, Śrem, Tychy, Wołomin, Żagań           
6 gmin wiejskich

Opiera się na przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych 
miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
lub studium w 2 etapach:
• Tworzenia założeń do projektów tych 
dokumentów przy aktywnym udziale 
mieszkańców
• Konsultacji z mieszkańcami wstępnych 
projektów na etapie wyłożenia do 
publicznego wglądu

JST otrzymują także wsparcie finansowe 
w wysokości ok. 20 tys. Na zakup narzędzi 
i rozwiązań służących w przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych

Całkowita wartość projektu 1 988 460 zł 
(w tym 1 675 874,09 zł ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i 312 585,91 ze środków 
dotacji celowej budżetu państwa)

Partnerzy: Pracownia Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia”, Pracownia 

Zrównoważonego Rozwoju

Samorządowy rynek pracy

1. Konkurs Samorządowy Lider 
Zarządzania - Samorząd jako pracodawca:
Tychy, Kraków, Świebodzice, Gmina 
Tarnowo Podgórne, Wałbrzych, Lublin, 
Śrem, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Powiat 
nowotarski, (do udziału w konkursie 
zaproszone zostały wszystkie miasta, 
powiaty oraz gminy)

Pilotaż projektu: Płock, Jaworzno 

Całkowita wartość projektu 
kwiecień 2020 – marzec 2022
- 432 901 Euro, grant 389 000 Euro

Partnerzy: NSZZ „Solidarność” 
Komisja Krajowa, Norweski Związek 
Władz Lokalnych, Fagforbundet

Nagrodzenie i upowszechnienie dobrych 
praktyk w dziedzinie dialogu między 

pracodawcami a pracownikami 
samorządowymi

Współpraca z Norweskim Związkiem 
Władz Lokalnych ma przybliżyć rozwiązania 

norweskie w zakresie dialogu społecznego 
na poziomie lokalnym

Wypracowanie modelowego 
rozwiązania wzmacniającego 

i pogłębiającego dialog pomiędzy 
samorządem terytorialnym a związkami 

zawodowymi w Polsce

Raport nt. rzeczywistego stanu 
Dialogu Społecznego w różnych 

branżach sektora publicznego, na poziomie 
lokalnym, wraz z analizą zatrudnienia 

w samorządach miejskich

Nowa jakość w zamówieniach publicznych

Gdańsk, Białystok, Bełchatów, 
Płock, Słupsk, Rzeszów, Bydgoszcz,

Kielce, Łódź
W drugim etapie kolejne miasta – 

na podstawie zgłoszenia

Zwiększenie 
transparentności w zamówieniach 
publicznych w sektorze samorządowym 
Przygotowanie miast do wdrożenia 
obowiązku ustawowego
Pilotażowe wdrożenie platformy 
zamówień publicznych finansowane 
w ramach projektu wraz ze wsparciem 
konsultantów EBOiR.
Ujednolicenie baz danych + lepsze 
wykorzystanie już istniejących zasobów 
danych.
Dodatkowe narzędzie zarządzania 
zamówieniami publicznymi w jednostce 
oraz ułatwienie w systemie sprawozdawczości 
dla UZP.
Otwarcie danych dla mieszkańców 
i przedsiębiorców

Budżet projektu 
w latach 2021-2023:  130 000 Euro 

Partner: Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju, Fundacja e-Państwo

Zarzadzanie oświatą

Grupy Wymiany Doświadczeń
I etap - zakończony
Bydgoszcz, Goleniów, Dzierżoniów, Kielce, Kutno, Lublin, 
Poznań, Koziegłowy, Morawica, Sępólno Krajeńskie
II etap
miejska: Puck, Wałbrzych, Świdnica, Nisko, Bydgoszcz, 
Sosnowiec, Goleniów, Dzierżoniów, Dąbrowa Górnicza, 
Kraków 
wiejska: 5 gmin
powiatowa: 6 powiatów

Całkowita wartość projektu
w latach 2016-2018: 2,8 mln zł,
w tym część ZMP: 830 tys. zł
w latach 2018-2023: 6,04 mln zł,
w tym część ZMP: 1 mln 200 tys. zł
Partner: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Zarządzanie oświatą 
ukierunkowane na kształtowanie 
kompetencji kluczowych uczniów 

niezbędnych do poruszania się 
na rynku pracy

Uczniowie uzyskają  
kompetencje potrzebne 

do wejścia na rynek pracy

Przygotowanie kadry jst  oraz dyrektorów 
szkół i placówek w zakresie zarządzania 

kryzysowego oraz zarządzania 
edukacją w formie zdalnej

Zarzadzanie usługami lokalnymi – nowa jakość

Jasło, Kozienice, Krosno, 
Radom, Sandomierz, 
Starachowice

Całkowita wartość projektu 
styczeń 2019 - marzec 2020: 1,6 mln zł

Szkolenia w zakresie 
doskonalenia kompetencji kadr – łącznie 

60 szkoleń dla 1004 uczestników

Wdrażanie rozwiązań zarządczych 
w obszarze podatków i opłat lokalnych 

oraz sferze zarządzania nieruchomościami

Zakup sprzętu IT; wdrożenie systemów 
- integracja systemów podatkowych 
oraz zarządzania nieruchomościami

Projekty Związku Miast Polskich realizowane z miastami i dla miast


