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KATOWICE JEDNYM ORGANIZMEM

Zrównoważony rozwój naszego regionu możliwy jest poprzez stworzenie 
jednej wielkiej metropolii, skupiającej miasta zrzeszone w  Górnośląskim Związku 
Metropolitarnym. Taką opinię można było usłyszeć z ust każdego prelegenta konferencji 
poświęconej rozwojowi miast w kontekście polityki miejskiej po roku 2014. O  ile mogę 
się zgodzić z  tym, że jedno duże miasto stworzy możliwość zdecydowanie bardziej 
dynamicznego rozwoju, o  tyle co do drogi, jaką należy podążać, aby osiągnąć ten cel, 
mam zdanie odmienne od wielu moich Kolegów Prezydentów. Co ważne, wynika to 
z  moich doświadczeń, które jednoznacznie wskazują, iż brakuje woli politycznej, aby 
na Śląsku stworzyć jedną wielką metropolię. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 
rząd i parlament, który – w moim odczuciu – nie rozumie lub nie chce zrozumieć naszej 
specyfiki. Jedno wielkie miasto wzmocniłoby nie tylko naszą gospodarkę, ale przede 
wszystkim pozytywnie wpłynęłoby na PKB i wszystkie inne czynniki ekonomiczne. 

W  trakcie konferencji, jaka odbyła się w  Sali Sejmu Śląskiego, w  obecności 
najważniejszych osób w województwie śląskim, podjąłem się przedstawienia czynników, 
które będą miały istotny wpływ na rozwój miast w nowej perspektywie unijnej w latach 
2014–2020.

Pozycja Katowic w  naszym regionie jest szczególna. W  zdecydowanej większości 
przypadków miasta wojewódzkie zajmują dominującą pozycję w stosunku do pozostałych 
miast województwa. W aglomeracji śląskiej jest jedną z 14 dużych gmin. 

Analizę możliwości rozwoju naszej „metropolii” rozpocząłbym od dokładnej 
diagnozy stanu faktycznego, pragmatyki wynikającej ze znajomości przepisów prawa, 
a także relacji panujących pomiędzy instytucjami, od których zależy istnienie organizmu 
metropolitalnego. Można również uruchomić wyobraźnię i podjąć się opracowania wizji 
prawdziwej metropolii z silnym liderem.

Pragmatyka podejścia do tego zagadnienia wynika wprost z  analizy danych 
statystycznych  naszego regionu. Wskazuje nam ona 81 jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym 43 miasta, 30 gmin i 8 powiatów. Mimo, iż Górnośląski Związek 
Metropolitarny ma ambitne plany to jednak w najbliższej perspektywie nie będzie spełniał 
wszystkich potrzeb i oczekiwań, ponieważ zrzesza tylko 14 miast na prawach powiatu. 
W  większości są to miasta relatywnie duże, ale mimo wszystko i  tak występuje dosyć 
znaczne zróżnicowanie pod względem liczby mieszkańców. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 
stopę bezrobocia, to wahania mieszczą się w granicach od 5% do 20%; zróżnicowanie 
więc też jest bardzo duże. Kwestii tej nie poprawia sytuacja finansowa poszczególnych 
miast wchodzących w skład GZM.

Dochody miast w  wartościach względnych i  bezwzględnych również są bardzo 
zróżnicowane, a jeszcze większą różnicę dostrzegamy w sytuacji finansowej zobrazowanej 
przez nadwyżkę operacyjną czy też nawet deficyt operacyjny na podstawie wykonania 
budżetów miast za rok 2012. 

Niektóre miasta znajdują się w dobrej sytuacji, generując nadwyżkę operacyjną, ale są 
wśród nas także miasta, które generują deficyt operacyjny, czyli są w bardzo niekorzystnej 
sytuacji finansowej, także udział nadwyżki operacyjnej w  dochodach bieżących, oraz 
wskaźniki zadłużenia są bardzo zróżnicowane.
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Rozpatrując tę kwestię przez pryzmat kreowania miejsc pracy, dochodzimy do 
przekonania, że mieszkańcy w rzeczywistości nie odnoszą się tylko do swojego miasta, 
jako jednostki administracyjnej w swoich granicach, lecz praktycznie żyją całą metropolią; 
pracują w jednym mieście, mieszkają w innym. Klasycznym tego przykładem jest struktura 
zatrudnienia w Katowicach w branży na przykład ITO1 czy BPO2. W stolicy województwa 
śląskiego działają przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają mieszkańców Katowic, są też 
takie, w których katowiczanie stanowią jedynie 20% zatrudnionych. 

Jak więc możemy interpretować takie dane statystyczne? Po pierwsze, występuje 
bardzo duże zróżnicowanie w  odniesieniu do poszczególnych miast, ich dochodów, 
zadłużenia, nadwyżki operacyjnej, bezrobocia. Po drugie, mieszkańcy GZM-u korzystają 
z  możliwości, jaką oferuje cała metropolia, a  nie tylko konkretne, pojedyncze miasto. 
Można więc odważnie stwierdzić, że dla naszych mieszkańców cały obszar metropolitalny 
to de facto jedno miasto. 

Pozostaje zadać sobie pytanie, czy przyszła perspektywa Unii Europejskiej na lata 
2014–2020 może stać się szansą dla rozwoju naszej metropolii. 

Jednym z najważniejszych założeń projektowanej polityki spójności na lata 2014–2020 
jest szerokie uwzględnienie w jej ramach wymiaru terytorialnego, wynika to bezpośrednio 
z  zapisów Traktatu Lizbońskiego. Najważniejszym rozwiązaniem, przygotowanym 
specjalnie dla tej perspektywy dla obszarów zurbanizowanych, są tzw. zintegrowane 
inwestycje terytorialne (ZIT). Celem ZIT-u w Polsce jest zwiększenie zaangażowania miast 
i  obszarów zurbanizowanych w  zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej 
oraz przede wszystkim zastosowanie podejścia zintegrowanego na rzecz zapewnienia 
komplementarności. Można to oczywiście rozumieć jako zespół działań związanych 
z  wyrównywaniem standardów na terenie poszczególnych gmin w  ramach zespołu 
metropolitalnego z jednoczesnym wykorzystaniem synergii do wzrostu konkurencyjności 
całej metropolii. Jak dowiadujemy się z dotychczas opublikowanych dokumentów, wsparcie 
to, w  ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, będzie skierowane na rozwój 
zrównoważonego sprawnego transportu łączącego miasto i  jego obszar funkcjonalny, 
a  także na przywracanie funkcji społeczno–gospodarczej obszarów miejskich, poprawę 
stanu środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywności energetycznej. Nowe 
narzędzia umożliwiające rozwój terytorialny, zaaprobowane przez Komisję Europejską, 
winny z założenia przyczynić się do zwiększenia efektywności realizacji polityki spójności. 
Równocześnie jednak należy rozważyć, czy wystarczy środków własnych na realizację 
tych zadań. Czy duże i bogate miasta nie będą bardziej zdolne do realizacji projektów 
unijnych, a  te słabsze czy będą w  stanie absorbować środki unijne z  uwagi na swoją 
mniej korzystną sytuację finansową? To może z kolei doprowadzić do jeszcze większego 
zróżnicowania pomiędzy miastami metropolii.

Jakie działania należy więc podjąć, by taki scenariusz nie stał się faktem? Przede 
wszystkim warto przypomnieć, że podjęliśmy wyzwanie w zakresie opracowania strategii 
rozwoju subregionu centralnego. Zgodnie z  ustaleniami, KZK GOP koordynuje prace 
związane z  przygotowaniem dokumentów strategicznych pod przyszłą perspektywę 
finansową Unii Europejskiej w latach 2014–2020. 

12 marca 2013 r. KZK GOP ogłosił przetarg na przygotowanie strategii, a  także 

1  Information Technology Outsourcing.
2  Business Process Outsourcing.
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został określony harmonogram działań z nim związanych. Zwrócono w nim szczególną 
uwagę na zagadnienia rozwoju transportu miejskiego wraz z  programem działań 
dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Zamówienie, o  którym mowa, zostało 
podzielone na trzy części: na strategię ogólną, strategię transportową oraz program 
działań dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych.    

Naszą intencją było, aby dokument uwzględniał listę projektów zgłoszonych 
przez subregion centralny województwa śląskiego do współfinansowania w  ramach 
mechanizmu ZIT. Jak pokazała praktyka, już 5 kwietnia z gmin subregionu centralnego 
województwa śląskiego spłynęły 82 propozycje projektów do realizacji w  ramach 
zintegrowanych inwestycji terytorialnych, o łącznej wartości ponad 4 mld zł. 

Zgłoszone projekty pogrupowano i zidentyfikowano 6 zintegrowanych programów. 
Jednym z  nich jest zintegrowany program budowy centrów przesiadkowych, w  tym 
systemów Park and Ride oraz Bike and Ride o łącznej wartości ponad 1,4 mld zł. Drugi 
program, dotyczy rozbudowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w subregionie 
centralnym województwa śląskiego o  łącznej wartości ponad 197 mln zł. Wymienia 
się też zintegrowany program budowy systemu inteligentnego zarządzania ruchem 
w subregionie centralnym województwa śląskiego o łącznej wartości ponad 390 mln zł 
oraz zintegrowany program rozwoju komunikacji tramwajowej o wartości prawie 1 mld zł. 
Wyszczególniono też zintegrowany program odnowy taboru autobusowego o wartości 
niemal 500 mln zł i program przebudowy układu komunikacyjnego za prawie 800 mln zł. 

Obecnie trwa procedura uporządkowania listy zgłoszonych projektów, 
doprecyzowanie ich zakresu, ujednolicenie zapisów oraz ustalenie stanu przygotowania 
projektów do realizacji. Podstawową zasadą, którą przyjęto, jest to, aby KZK GOP 
przygotował dokumenty programowe i  strategiczne, natomiast wdrażaniem i  realizacją 
zajęły się poszczególne gminy i miasta. 9 kwietnia w Gliwicach, podpisano porozumienie 
pomiędzy 81 jednostkami samorządu terytorialnego i  KZK GOP, które formalizuje te 
działania. Liderem ZIT-u dla komponentu krajowego jest prezydent Katowic, natomiast 
jednostką wykonawczą został KZK GOP. 

Mówiąc o  możliwościach rozwoju naszego „jednego, wielkiego miasta”, warto 
poddać pod rozwagę wyzwania, jakie staną przed tym organizmem w latach 2014–2020. 
Jak podkreślałem wcześniej należą do nich: opracowanie strategii rozwoju subregionu 
centralnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 oraz strategii rozwoju 
transportu miejskiego w  subregionie centralnym, przygotowanie programu działań 
dla ZIT-u  realizowanych w  subregionie centralnym, zapewnienie sprawnego wdrażania 
ZIT-u  oraz zabezpieczenie wkładu własnego beneficjentów. Wartość zgłoszonych 
inwestycji terytorialnych wynosi ponad 4 mld zł, oznacza to, że miasta, by zrealizować ten 
potężny program, powinny wyasygnować z własnych budżetów około 2 mld zł. 

Nie odnosząc się do obecnej czy przyszłej struktury administracyjnej naszego 
subregionu czy też metropolii, można mieć obawy, czy miasta będą mogły pozwolić sobie 
na realizację tak poważnego przedsięwzięcia. Poddając analizie tę sytuację, należy ściśle 
powiązać ją z możliwymi formami organizacyjnymi wdrażania programu zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych i rozważyć, kto podjąłby się realizacji ZIT-ów.

Pierwsze rozwiązanie to powierzenie realizacji tego zadania Górnośląskiemu 
Związkowi Metropolitalnemu. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń mogę 
jednoznacznie stwierdzić, że ta instytucja nie jest w  stanie realizować funkcji 
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metropolitalnych. Po pierwsze, jej budżet to kilka milionów złotych, po drugie, z zadań 
które może realizować jako zadanie własne na podstawie statutu to tylko i  wyłącznie 
opracowanie strategii dla GZM-u, wszystkie pozostałe zadania – może realizować dopiero 
po podpisaniu stosownych porozumień z poszczególnymi gminami. 

Drugą instytucją, która mogłaby się podjąć wdrażania tego programu to KZK GOP. Jest 
to instytucja stabilna o relatywnie dużym budżecie i o bardzo dużym doświadczeniu jej 
pracowników. Jednakże na podstawie prowadzonych rozmów, między innymi z bankami, 
należy stwierdzić, że nie jest ona wiarygodnym partnerem dla banków. Jako uzasadnienie 
podaje się fakt, iż jego budżet składa się z  corocznych składek, nie zawsze płaconych 
regularnie przez gminy członkowskie, a ponadto każda gmina w dowolnym czasie może 
z niego wystąpić. Zatem struktura organizacyjno-finansowa nie jest gwarantem płatności 
zaciągniętych zobowiązań wobec banku. 

Jedną z ciekawych propozycji była propozycja powołania, w oparciu o projekt ustawy 
z  września 2011 r., powiatu metropolitarnego, z  14 miastami i  własnym budżetem. 
Idea warta była uwagi, osobiście byłem jej publicznym zwolennikiem, ale z  uwagi na 
uwarunkowania polityczne, partyjne nie jest możliwe powołanie takiej jednostki. 

Z  dotychczasowych doświadczeń, analizy istniejących problemów, oceny 
uwarunkowań twierdzę, że silna instytucja metropolitalna może powstać w  oparciu 
o istniejące przepisy prawa. Istniejące ustawodawstwo zakłada, że w przypadku połączenia, 
gminy przez 5 lat otrzymują zwiększony udział w dochodach z tytułu PIT-u i CIT-u. Jest 
to uregulowane w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 41.1 
i 41.2 oraz 41.3. Gdyby więc cała metropolia połączyła się w jedną jednostkę samorządu 
terytorialnego, uzyskałaby ponad 300 mln zł dodatkowych dochodów, które mogłyby 
zostać przeznaczone np. na realizację projektów unijnych ukierunkowanych głównie 
na wyrównywanie standardów zamieszkiwania w  poszczególnych miastach. Można 
by powiedzieć, że korzystając z  tych dodatkowych środków byłaby możliwa realizacja 
projektów unijnych, w  tym zintegrowanych inwestycji terytorialnych, przynajmniej 
o sumarycznej wartości około 700–800 mln zł. 

Połączenie poszczególnych miast w  jeden duży organizm nie tylko generuje duże, 
przewidywalne i powtarzalne roczne dochody, ale przede wszystkim tworzy miasto, które 
reprezentując interesy mieszkańców całej metropolii, będzie z większym powodzeniem 
mogło realizować zadania metropolitalne. Prawdopodobnie to również najprostsza 
i  najkrótsza droga do tego, aby metropolia faktycznie zaistniała i  była wyraźniej 
dostrzegalna w Warszawie. 

Realizacja tak kontrowersyjnego planu nie może się udać bez przychylności 
prezydentów miast wchodzących w skład GZM. Warto podkreślić, że to również jedna 
z  tych osób mogłaby stanąć na czele nowej metropolii. Metropolia potrzebuje silnego 
lidera. W  moim przekonaniu na pewno dobrym kandydatem byłby pan Zygmunt 
Frankiewicz, wieloletni prezydent Gliwic z  dużym doświadczeniem, albo prezydent 
Tychów – pan Andrzej Dziuba, sprawny menadżer z  sukcesami zarządzający swoim 
miastem, zawsze skłonny do kompromisu na rzecz ogólnego dobra. Proponowałbym 
też panią Małgorzatę Mańkę–Szulik, prezydent Zabrza, określaną przeze mnie mianem 
„Żelaznej Damy” śląskiego samorządu terytorialnego. Spoglądając w kierunku Zagłębia, 
przychodzi mi na myśl postać pana Kazimierza Górskiego, prezydenta Sosnowca, którego 
nazywam „wojownikiem”; na pewno potrafiłby walczyć nie tylko o  sprawy Zagłębia, 
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ale i  całej metropolii. Sugerowałbym rozważenie także innej ważnej osoby w  naszym 
województwie – wojewodę śląskiego, pana  Zygmunta Łukaszczyka, który bardzo często 
cytuje słowa Abrahama Lincolna – „To piękne, gdy człowiek jest dumny ze swojego 
miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z  niego dumne”. Gdyby udało mu 
się sprawnie poprowadzić tak duże miasto, na pewno bylibyśmy z  niego dumni. Moją 
ostatnią propozycją jest szef naszego regionu, marszałek województwa śląskiego – pan 
Mirosław Sekuła. Podczas swojego publicznego wystąpienia stwierdził, że „z  punktu 
widzenia priorytetów rozwojowych i z punktu widzenia nowej perspektywy finansowej 
oraz szans rozwojowych najkorzystniejszą formą byłoby, gdyby subregion centralny 
stanowił jedno miasto.”  

Przedstawiając państwu swoje przemyślenia proszę o  wyrozumiałość, ale także 
pewną refleksję, o spojrzenie na to zagadnienie przez pryzmat dobra metropolitalnego, 
a nie dobra poszczególnego miasta.


