
Katowice 2030
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA



Punkty ciężkości w rozwoju miasta Katowice



Koncepcja „4i”



Jakość życia



Składowe pola

społeczno-
-przyrodnicze
środowisko

życia

mieszkalnictwo usługi publiczne



Pożądana pozycja miasta

Katowice miastem o zrównoważonej strukturze funkcjonalno – przestrzennej w relacji 
obszaru śródmiejskiego i dzielnic 



Wizja strategiczna

 Katowice miastem zapewniającym atrakcyjne i na wysokim poziomie technologicznym 

mieszkania dla aktualnych i nowych mieszkańców

 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom swobodę wyboru i dostępność do 

zwiększającej swą różnorodność sfery usług, poprawiających warunki życia w sposób 

odpowiadający współczesnym standardom cywilizacyjnym

 Katowice miastem sprzyjającym aktywności obywatelskiej, zapewniającym bezpieczeństwo 

publiczne i ekologiczne oraz ciągle poprawiającym środowiskową i techniczną jakość 

przestrzeni publicznych

Katowice miastem wysokich i wyrównanych standardów mieszkaniowych,
usługowych i środowiskowych

SK
ŁA

D
O

W
E 

W
IZ

J



Cele strategiczne

CJ1
Wysokiej jakości standardy mieszkaniowe w dzielnicach zredukowane rozpiętości przestrzenne w warunkach 
zamieszkania 

CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 

CJ3 Urozmaicona oferta świadczonych w mieście usług publicznych 

CJ4 Wysoki poziom aktywności społecznej w dzielnicach 

CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego 



Strategiczne kierunki działania

CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego 

CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich

CJ2K2 Sieciowanie miejskich przestrzeni publicznych

CJ3K1
Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, 
sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej

CJ4K1 Wspieranie inicjatyw obywatelskich

CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia

CJ5K1 Obszarowe gospodarowanie wodami powierzchniowymi

CJ5K2 Obszarowa ochrona powietrza



Przedsięwzięcia strategiczne

PJ1 Rozwój komunalnego budownictwa mieszkaniowego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkań dla ludzi młodych

PJ2 Proekologiczna przebudowa systemów grzewczych, a w szczególności budynków mieszkalnych i publicznych

PJ3
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych oraz miejskich, na których zidentyfikowano występowanie negatywnych zjawisk 
społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych

PJ4 Rozbudowa sieci żłobków i przedszkoli na terenie miasta, w tym w szczególności w nowych zespołach mieszkaniowych

PJ5 Tworzenie w szkołach klas międzynarodowych na wszystkich poziomach edukacji

PJ6 Wspieranie rozwoju systemu usług telemedycznych w mieście

PJ7
Tworzenie warunków dla aktywnego spędzania czasu wolnego przez różne grupy wiekowe oraz wykreowanie sportowej marki 
miasta

PJ8 Budowa Stadionu Miejskiego

PJ9
Stworzenie przestrzeni publicznych w dzielnicach miasta w formie centrów społecznościowych wraz ze skwerami i parkami 
oraz urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi

PJ10
Urządzenie atrakcyjnych przestrzeni przyrodniczo-rekreacyjnych na terenach zielonych (np. Park Bogucki, Park Murckowski) 
oraz w sąsiedztwie akwenów i cieków wodnych (np. Dolina Trzech Stawów, akweny dzielnicy Szopienice, Ślepiotka, Kłodnica)

PJ11 Stworzenie katowickiego systemu monitorowania i poprawy jakości powietrza i wód



Metropolitalność
i obszar śródmiejski



Składowe pola

Aktywności, wydarzenia 
i produkty metropolitalne 

Dostępność aglomeracyjna 
obszaru śródmiejskiego

Metropolitalna infrastruktura
i sieci współpracy 

Metropolitalne przestrzenie 
publiczne, biznesowe

i rezydencjalne



Pożądana pozycja

Katowice miastem będącym centrum Metropolii Górnośląskiej i silnym ośrodkiem 
plasującym się w sieci polskich i europejskich miast metropolitalnych 



Wizja strategiczna

 Katowice miastem inteligentnych specjalizacji w europolii Europy Środkowej

 Katowice miastem wielkich wydarzeń naukowych, biznesowych, kulturalnych, rozrywkowych 

i sportowych

 Katowice miastem o zaawansowanej materialno – technologicznej infrastrukturze kultury, 

nauki, designu i multimediów

 Katowice miastem wysokiej jakości przestrzeni publicznych wpisanych w kontekst historycznej 

tkanki architektoniczno - urbanistycznej

 Katowice miastem nowatorskich realizacji architektoniczno – urbanistycznych

 Katowice miastem poszerzającego się obszaru śródmiejskiego o wysokiej funkcjonalności 

i dostępności aglomeracyjnej

Katowice stolicą Górnego Śląska i Metropolii Górnośląskiej XXI wieku
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Cele strategiczne

CM1 Silna pozycja miasta jako interdyscyplinarnego ośrodka  Akademickiego, badawczego i kulturalnego 

CM2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 



Strategiczne kierunki działania

CM1K1 Zachowanie i promocja katowickiego dziedzictwa historycznego

CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego

CM1K3 Koncentracja w mieście inteligentnych specjalizacji regionu

CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim

CM2K1 Kreowanie miejskich atrakcji i plenerów w obszarze Śródmiejskim



Przedsięwzięcia strategiczne

PM1 Odnowienie zabytków architektury, w tym modernistycznej i funkcjonalistycznej

PM2 Przebudowa tkanki mieszkaniowej obszaru śródmiejskiego z wykorzystaniem technologii proekologicznych

PM3 Wykreowanie nowych stref mieszkaniowo-usługowych o wysokim standardzie w obszarze śródmiejskim

PM4 Ukształtowanie dzielnicy akademickiej w obszarze śródmiejskim oraz kampusów akademickich na terenie miasta

PM5 Wykreowanie strefy „życia miejskiego”: Dworzec PKP – Rynek – Rondo – Strefa Kultury

PM6 Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

PM7 Utworzenie Śląskiego Centrum Techniki i Innowacji w Katowicach

PM8 Utworzenie centrum transferu technologii biomedycznych

PM9 Utworzenie centrum transferu technologii energooszczędnych



Przedsiębiorczość
i rozwój gospodarczy



Składowe pola

Nowa gospodarka, 
środowiska i sieci 

innowacyjne 

Lokalna przedsiębiorczość
i rzemiosło 

Instytucje wsparcia biznesu

Aktywność ludzi młodych 
w tworzeniu nowej 

gospodarki 



Pożądana pozycja miasta

Katowice miastem zaawansowanych technologicznie branż usługowych i przemysłowych 
obecnych na rynkach międzynarodowych 



Wizja strategiczna

 Katowice miastem będącym siedzibą polskich firm o znaczeniu międzynarodowym, otwartym 

na współpracę z biznesem globalnym

 Katowice miastem silnego sektora rodzimych przedsiębiorstw średniej wielkości zdolnych do 

konkurowania na rynkach międzynarodowych

 Katowice miastem rozwoju nowych branż technologicznych i wyspecjalizowanych usług 

biznesowych

 Katowice ośrodkiem silnego rozwoju gospodarki opartej na kreatywności w sektorze nauki 

i kultury

 Katowice miastem mikro i małych firm w kreatywnym i innowacyjnym środowisku lokalnym

Katowice silnym ośrodkiem gospodarczym i centrum biznesowo – finansowym
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Cele strategiczne

CP1
Wysoki poziom przestrzennej koncentracji firm nowej gospodarki kreowanych przez rodzimy biznes i zewnętrznych 
inwestorów strategicznych

CP2 Wysoki potencjał środowisk innowacyjnych generujących szybki rozwój branż kreatywnych i technologicznych

CP3 Zwiększona oferta atrakcyjnych miejsc pracy w mieście skierowana do absolwentów szkół wyższych

CP4 Zmodernizowana oferta produkcyjno – usługowa sektora gospodarki lokalnej



Strategiczne kierunki działania

CP1K1 Specjalizacja gospodarcza miasta bazująca na rozwoju naukowo – technologicznym

CP1K2 Rozwój gospodarki kreatywnej miasta opartej na sektorze kultury

CP2K1 Wspieranie powstawania i rozwoju parków i stref biznesu

CP3K1 Promocja nowego segmentu rynku pracy opartego na firmach technologicznych i przemysłach kultury

CP3K2 Wspieranie start-upów we współpracy z katowickimi uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu

CP4K1 Tworzenie dogodnych warunków lokalowych i fiskalnych dla lokalnej przedsiębiorczości i rzemiosła

CJ4K2 Wspieranie funkcji szkoleniowo – edukacyjnych rzemiosła i drobnej przedsiębiorczości



Przedsięwzięcia strategiczne

PP1 Rozwój parków przemysłowych i naukowo-technologicznych w obszarze efektywności energetycznej

PP2 Utworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenach poprzemysłowych w Szopienicach

PP3 Utworzenie parków przemysłowych i technologicznych zagospodarowujących tereny i obiekty poprzemysłowe

PP4
Utworzenie centrum firm start-up’owych oraz rozwoju przedsiębiorczości młodych osób z wykorzystaniem postindustrialnej 
przestrzeni kulturowej

PP5 Wspieranie rozwoju zaawansowanych technologii, procedur i usług inżynierii medycznej

PP6 Wspieranie rozwoju sektora firm nanotechnologicznych

PP7 Wzmacnianie potencjału rozwojowego branż kreatywnych (architektury, designu i gier komputerowych)

PP8 Wspieranie rozwoju sztuk audiowizualnych, w tym sektora twórczości filmowej i mediów

PP9 Wspieranie rozwoju przemysłu muzycznego oraz sektora festiwali muzycznych

PP10
Wzbogacenie katowickiej oferty turystyki biznesowej i kulturalnej poprzez organizację wielkich wydarzeń i sieciowanie 
obiektów kongresowych, obiektów dziedzictwa kulturowego i postindustrialnego



Transport i logistyka miejska



Składowe pola

Inteligentne 
zarządzanie 
systemami

transportowymi 
i logistycznymi 

Sieci transportowe 
zapewniające 
połączalność 

w różnych skalach 
i zasięgach 

przestrzennych

Infrastruktura 
wielofunkcyjnych 

systemów 
transportowych 

i logistyki miejskiej 



Pożądana pozycja miasta

Katowice miastem wewnętrznie i zewnętrznie zintegrowanego, zrównoważonego 
i sprawnego systemu transportowo - logistycznego



Wizja strategiczna

 Katowice i Metropolia Górnośląska europejskim węzłem transportowo - komunikacyjnym

 Katowice miastem rozwiniętej sieci międzydzielnicowych powiązań transportowo -

komunikacyjnych

 Katowice miastem wielofunkcyjnego systemu transportowo – logistycznego zwiększającego 

swobodę przemieszczania się ludzi i przepływu towarów

 Katowice miastem wdrażającym prośrodowiskowe technologie w transporcie zbiorowym 

i indywidualnym

 Katowice miastem efektywnie wykorzystującym technologie informatyczne w organizacji 

i zarządzaniu ruchem osobowym i towarowym oraz sieciami usług logistycznych

 Katowice miastem szybkiego, komfortowego i bezpiecznego systemu transportu

Katowice miastem nowoczesnego systemu transportu publicznego i logistyki
miejskiej
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Cele strategiczne

CT1 Zaawansowana technologicznie infrastruktura transportowo – logistyczna 

CT2
Konkurencyjne względem indywidualnego transportu samochodowego i przyjazne dla środowiska formy
przemieszczania się w przestrzeni miejskiej 

CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych 



Strategiczne kierunki działania

CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej

CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych

CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego

CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego

CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej



Przedsięwzięcia strategiczne

PT1 Budowa zintegrowanego węzła transportowego o znaczeniu regionalnym i krajowym (Katowicki Węzeł Komunikacyjny)

PT2 Budowa Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych

PT3
Rozbudowa Drogi Krajowej 81 od węzła autostrady A4 z Drogą Krajową 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej (węzeł 
Giszowiec – ul. 73 Pułku Piechoty – ul. Kolejowa – ul. T. Kościuszki – do węzła z ul. Armii Krajowej)

PT4 Budowa dróg na kierunku północ – południe dla odciążenia obszaru śródmiejskiego

PT5 Budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem

PT6 Wspieranie budowy Kolei Dużych Prędkości łączącej Warszawę z Katowicami, Ostrawą, Brnem i Wiedniem

PT7
Wspieranie stworzenia linii szybkiego pociągu podmiejskiego w relacji Katowice – Tychy – Bieruń i Sosnowiec – Dąbrowa 
Górnicza

PT8 Budowa katowickiego szybkiego tramwaju na południe do Piotrowic i Kostuchny

PT9 Rozbudowa wewnątrzmiejskiej sieci tramwajowej

PT10
Rozwój systemu transportu i rekreacji rowerowej (obejmujący budowę sieci dróg i ścieżek rowerowych, parkingów, 
wypożyczalni i stacji napraw rowerów)

PT11 Wdrożenie systemu typu „smart grid” (inteligentne sieci) w sferze dystrybucji mediów komunalnych



System wdrażania, monitoringu 
i ewaluacji



Model wdrażania Strategii

System wdrażania Strategii oparty będzie o 

MODEL KOORDYNACYJNY 

Strategie i programy funkcjonalne są wdrażane, aktualizowane lub 
nowotworzone na poziome merytorycznie odpowiedzialnych za nie 
wydziałów. Za zapewnienie spójności pomiędzy rozstrzygnięciami 
Strategii a strategiami i programami funkcjonalnymi odpowiedzialny 
będzie Koordynator procesu wdrażania, monitoringu i ewaluacji 
Strategii (tj. Wydział Rozwoju Miasta).
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Komitet Sterujący ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii rozwoju miasta

Strategie/Programy

funkcjonalne

Zespół/Grupa

ds. wdrażania 

SF / PF

Strategie/Programy

funkcjonalne

Zespół/Grupa

ds. wdrażania 

SF / PF

Strategie/Programy

funkcjonalne

Zespół/Grupa

ds. wdrażania 

SF / PF

Strategie/Programy

funkcjonalne

Zespół/Grupa

ds. Wdrażania 

SF / PF

Koordynator procesu wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii rozwoju miasta 

Model wdrażania Strategii



Wdrażanie Strategii

 Koordynator procesu wdrażania monitoringu i ewaluacji: Wydział 
Rozwoju Miasta

 Komitet Sterujący: 
– Wiceprezydent Miasta Katowice (pełniący funkcję Przewodniczącego 

Komitetu Sterującego), 

– Przedstawiciel Rady Miasta Katowice (pełniący funkcję 
Wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego), 

– Naczelnicy Wydziałów: Rozwoju Miasta, Kultury, Funduszy Europejskich, 
Obsługi Inwestorów, Kształtowania Środowiska, Transportu, Budynków 
i Dróg, Polityki Społecznej, Edukacji,  Sportu i Turystki, Promocji oraz 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych



Monitoring Strategii

 Coroczne sprawozdanie syntetyczne (opracowywane 
przez Koordynatora) przedstawiane Radzie Miasta

 Zakres:
– Ilościowe i jakościowe bezpośrednio korespondujące z polami 

strategicznymi oraz wskaźniki operacyjne – aktywnościowe, 
pokazujące informację dot. aktywności wydziałów w procesie 
wdrażania strategii

– Informacja o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć
strategicznych

– Rok bazowy: 2014



Ewaluacja Strategii

 Opracowanie raportów:
– średniookresowego (mid-term)
– retrospektywnego (ex-post)

 Zakres raportów:
– część operacyjno-analityczna – odnosząca się do dynamiki zmian 

wartości wskaźników monitoringu (strategicznych i operacyjnych) 
gromadzonych w ramach Sprawozdań syntetycznych oraz porządkująca 
informacje jakościowe zawarte w tych opracowaniach,

– część strategiczna – odnosząca się do aktualności zapisów Strategii 
Rozwoju Miasta „Katowice 2030” w warstwie normatywnej, tj.: wizji, 
polach strategicznych, składowych pól strategicznych, celach 
strategicznych 




