Warszawa, 4 marca2015 r

Stanowisko i wniosek Rady Unii Metľopolii Polskich
w sprawĺe utworzenia Krajowej SzkoĘ Urbanistyki

l.1ń/ związku z inicjatywami Rządu RP i organów Unii Euľopejskiej w takich sprawach, jak
Agenda Miejska UE, węzły miejskie sieci TEN-Tľansport' Kĺajowa Polityka Miejska,
Naľodowy Plan Rewitallizaď1i, Kodeks Urbanistyczny i Budowlany' Zintegrowarle Inwestycje
Teľytorialne, atakŻe w SZeľsZym kontekście ľoli miast w kwestiach klimatu, bezpieczeństwa,
czy innowacyjności i konkurencyj nościgospodarki,

i

-

mając świadomość
słabościsłużburbanistycznych zaľówno Rządu, jak

samoľządów, Unia Metropolii Polskich wnosi o utwoĺzenie Kĺajowej Szkoły Urbanistyki
w Gdańsku,nawzőr Kĺajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz Kĺajowej
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

2. Kľajowa Szkoła Uľbanistyki będzie szkolió analityków, planistów (także strategii)
i zarządcőw (w tym sieci transportowych i infrastrukturalnych), jako urbanistyczną słuzbę

publiczną, potľzebną Rządowi do prowadzenia polityk kĺajowych i negocjacji wspólnotowych
(UE) oraz samorządom miast, gmin, powiatów i wojewóđztw, w szczególności
współodpowiedzialnym za regiony metropolitalne i ich sieci w rozumieniu Dyrekcji
Geneľalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

3. Kĺajowa Szkoła Urbanistyki z

załoŻenia będzie przedsięwzięciem rządowosamorządowym. Zasady jej działalnościna|eŻy uregulowaó ustawowo. Nadzór nad jej
działaniałrli powinien spľawowaó bezpośrednio Prezes Rady Ministrów, ponieważ będzie ona
doskonalió zaplecze intelektualne wielu jednostek administľacji rządowej ogólnej
i niezespolonej (a nie tylko jakiegośjednego resortu), a także wszystkich jednostek
samorządu terytorialnego (dla których Prezes Rady Ministrów jest oľganem nadzoru).
4. Program edukacyjny Szkoły powinien zostai zbudowany przy załoŻeniu, że uľbanistyka

jest wiedzą (nauką i praktyką) o badaniu, planowaniu, budowie oÍaz użýkowaniu

(eksploatacji) miasteczek, miast i metropolii oruz ich regionów (sieci) - od skali lokalnej po
globalną. Urbanistykę upľawiają interdyscyplinarne zespoły złoŻone z osób ĺőŻnych
zawodów, których przedmiotem jest miasto: aľchitekci, ekolodzy, ekonomiści, geografowie,
inżynierowie, prawnicy, politolodzy, socjolodzy itd. Urbaniści badają i zespołowo projektują
na zamówienie publiczne, co istotnie różni ich od aľchitektów autorsko projektujących
budynki głównie dla inwestorów prywatnych.

5. Jest baľdzo waŻne, aby kadr Szkoły nie ogľaniczać do środowiska akademickiego.

w tym np. byli wieloletni
pľezydenci miast, marszałkowie województw lub ministrowie' Zakłada się, że istotna częśi,
a być, moŻę większośó kadry będą stanowili praktycy i akademicy z innych państw Unii
Europejskiej. Istotne jest bieżące i wnikliwe przekazywanie wiedzy o działalnościinstytucji
UE.

W roli wykładowców niezbędni

są także doświadczeni praktycy,

Słuchacze progľamu stacjonarnego Szkoły będą wyłaniani w dľodze postępowania
ľekľutacyjnego spośród osób, które nie ukończyły np. 30 lat i posiadają dyplom ukończenia
studiów vĺyższych (magister lub ľównorzędne) na kierunkach: aľchitektury miasta,
architektuľy krajobrazu, transportu, eneľgetyki, telekomunikacji, ekonomiki komunalnej,
gospodarki przestrzeĺ'lnej, ekologii miejskiej, prawa' socjologii miasta, ľegionalistyki,

6.

euľopeistyki etc. Słuchacze Szkoły będą odbywali praktyki i staŻe (takŻe
w innych kľajach UE): w agencjach lub biuľach ľozwoju, planowania, centrach studiów
strategicznych itp.

7. Koszty funkcjonowania Szkoły, w tym stypendia dla słuchaczy stacjonarnych, będą
pokĺywane odpowiednio ptzez organy administracji rządowej lub samorządowej kieľujące
słuchaczy do Szkoły. Miasto Gdańsk oferuje, Że zapewni Kľajowej Szkole Urbanistyki' na
bazie własnego majątku komunalnego, niezbędne warunki do jej utworzenia i funkcjonowania.

8. opľócz 2-3 |etniego trybu stacjonarnego, prowadzone będą szkolenia i doskonalenie
umiejętnościczynnych urbanistów w trybie niestacjonarnym, zwłaszcza w zakľesie spľaw'

jakie wyniknąze zmian w pľawie i strategii UE i RP.
9. Ponadto do zadan Szkoły będzie na|ęŻało;

- ciągłe prowadzenie analiz i badań nad celami i
publicznej, w obliczu wyzwan wynikających z

zađaniamiurbanistyki jako służby
procesu metropolizacji osadnictwa

-

i gospodaľki oraz zmian środowiskolvych;
pľowadzenie analíz i badań służących ustalaniu kompetencji i kwalifikacji przypisanych
do stanowisk (ľól) w zespołach urbanistycznych na poszczególnych poziomach
zarządzania i planowania: wspólnotowym, kľajowym oraz miejscowym;
koordynowanie działalnościszkoleniowej innych instýucji publicznych' np. miejskich
i wojewódzkich biuľ planowania, lub uczelni prowadzących studia podyplomowe w
zakľesie szeroko pojętej urbanistyki;
oľganizowanie konferencji, sympozjów' seminariów;
współpľacamiędzynarodowa i współdziałanĺez odpowiednimi uczelniami' jednostkami

-

pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy pomocowych.

-

10. Radę Programową Kľajowej Szkoły Urbanistyki będzie powoływał Prezes Rady

Ministrów, spośród osób wskazanych przez odpowiednich ministrőw (przy uwzględnieniu
interdyscyplinarności Szkoły) otaz ogólnopolskie organizacje samoľządu teľýoľialnego
twoľzące stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terýorialnego,
a takŻe izby i stowarzyszenia statutowo zajmujące się kwestiami miejskimi, takie jak Izba
Architektów RP, Naczelna Rada Adwokacka, Stowarzyszenie Architektów RP,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Towarzystwo Ekonomistów Polskich,
Towaľzystwo Urbanistów Polskich itp.
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