
 

 

 

Poznań, 3 lutego 2022r. 

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością informuję, że Związek Miast Polskich rozpoczyna nowy cykl seminariów w ramach 
Forum Rozwoju Lokalnego (FRL), które będą poświęcone przygotowaniu polskich miast do udziału w 11. 
Światowym Forum Miejskim, odbywającym się po raz pierwszy w Polsce, w Katowicach, w dniach 26-30 
czerwca 2022 roku. Serdecznie zapraszam na pierwsze seminarium online inaugurujące ten cykl - 
Inauguracja ścieżki ZMP - które odbędzie się 11 lutego br. ze studia w Katowicach .  

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum, WUF11) to najważniejsze globalne wydarzenie doty-
czące polityki miejskiej oraz zrównoważonej urbanizacji , powołane do życia przez Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat). Po raz pierwszy wydarzenie to odbędzie się w 
Europie Środkowo-Wschodniej. Chcemy wykorzystać ten fakt dla nagłośnienia problematyki miejskiej i 
spopularyzowania nowej Krajowej Polityki Miejskiej w Polsce. Temat tegorocznego WUF11 – Zmieniamy 
nasze miasta dla lepszej przyszłości – wyraża to, czym wszyscy w miastach i w Związku się zajmujemy. 

Cykl seminariów FRL przygotowujących do WUF11 ma na celu przybliżenie Państwu głównych kwestii, 
wokół których zorganizowane są tegoroczne obrady Światowego Forum Miejskiego, takich jak: miasta 
sprawiedliwe, zielona przyszłość miast, budowanie odporności miast, planowanie i zarządzanie miejskie, 
przyszłość gospodarki i finansów miejskich. Wokół tych tematów chcemy spotykać się z Państwem podczas 
seminariów FRL, które traktujemy jako merytoryczne przygotowanie do WUF-11. Dzięki tym spotkaniom 
chcemy dobrze przygotować do udziału w wydarzeniach tematycznych na czerwcowym Forum przedsta-
wicieli miast, w tym osób, które zgłosimy organizatorom jako potencjalnych panelistów. Zależy nam, by 
pośród mówców z całego świata wystąpili także polscy burmistrzowie i prezydenci.  

Związek Miast Polskich uzyskał dla tego cyklu seminariów FRL status wydarzenia towarzyszącego WUF11. 

Co istotne, nasze wiosenne seminaria zamierzamy zlokalizować w tych miastach, które są w Polsce liderami 

w danej dziedzinie. Liczymy na Państwa zainteresowanie i aktywny udział.  

Pierwsze, inauguracyjne seminarium, odbędzie się 11 lutego w godzinach od 11:00 do 13:00. Gościć na 

nim będziemy przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Miasta Katowice, gospodarza 

WUF11, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów i oczywiście Związku Miast Polskich. Wśród tematów, które 

pragniemy omówić, jest ścieżka ZMP przygotowania miast do Światowego Forum Miejskiego, znaczenie 

WUF11 w kontekście międzynarodowym i krajowym oraz praktyczne wskazówki dotyczące rejestracji na 

WUF11 i uczestnictwa w inicjatywie „WUF w Twoim mieście”.  

Bardzo prosimy o rejestrację swego udziału w seminarium wyłącznie poprzez formularz internetowy 
https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/przygotowanie-miast-do-wuf11/register w terminie do 10 
lutego br. Indywidualny link do udziału w seminarium otrzymacie Państwo mailowo na wskazany w formu-
larzu adres, w potwierdzeniu rejestracji.  Nasze seminaria transmitowane są na Facebook’u, a wszystkie 
materiały video wraz z prezentacjami są dostępne na stronie http://www.forum-rozwoju-lokalnego.pl/.   

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt przez skrzynkę mailową: seminariafrl@zmp.poznan.pl.   

 

 

          dyrektor Biura 
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