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Szanowni Państwo, 

zakończyliśmy kolejny etap prac związany z opracowaniem nowej strategii rozwoju miasta. Tworzenie Strate-
gii Lublin 2030 rozpoczęliśmy od przeprowadzenia szerokich działań partycypacyjnych, dzięki którym zebrali-
śmy kilkanaście tysięcy różnorodnych opinii i komentarzy na temat Lublina w 2030 roku. Kolejnym etapem 
było wypracowanie – metodami warsztatowymi – rekomendowanych kierunków rozwoju Gminy Lublin i okre-
ślenie postępu, jaki ma wykonać Lublin do 2030 roku oraz zdefiniowanie, co należy zmienić i co zrobić, by go 
osiągnąć. Ten etap został podsumowany w postaci Raportu Końcowego z prac Tematycznych Grup Robo-
czych. Obecnie przystępujemy do ostatniego etapu działań, które poprzedzą prace nad przygotowaniem pro-
jektu dokumentu Strategii Lublin 2030, tj. konsultacji społecznych rekomendacji wypracowanych przez Tema-
tyczne Grupy Robocze w oparciu o zebrane w początkowej fazie procesu opracowywania strategii wizje przy-
szłości mieszkańców. 

Serdecznie dziękując za dotychczasowy wkład i zaangażowanie w proces tworzenia Strategii Lublin 2030, 
chcielibyśmy zachęcić wszystkich, dla których rozwój Lublina jest ważny, do dalszego włączenia się i wzięcia 
udziału w prowadzonych konsultacjach społecznych. Rezultatem konsultacji społecznych skierowanych do 
mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych, licznych instytucji, podmiotów i organizacji branżo-
wych, a także radnych Rady Miasta Lublin, radnych i członków zarządów rad dzielnic, ciał opiniodawczo-do-
radczych Prezydenta Miasta Lublin, wydziałów i biur Urzędu Miasta Lublin oraz jednostek organizacyjnych 
Miasta Lublin, będzie wypracowanie kompletnego materiału, który znajdzie swoje odzwierciedlenie w projekcie 
dokumentu Strategii Lublin 2030. Potrzeba odniesienia się do wypracowanych rekomendacji i ich doszczegó-
łowienia artykułowana jest także przez samych członków Tematycznych Grup Roboczych. Wynika to z bardzo 
intensywnej pracy Tematycznych Grup Roboczych, zawartej w krótkich ramach czasowych. Dodatkowe opinie 
i rekomendacje wypracowane przez poszczególne Tematyczne Grupy Robocze w ramach konsultacji społecz-
nych z pewnością będą stanowić wartość dodaną i pozwolą lepiej odzwierciedlić intencje uczestników warsz-
tatów ujęte w Raporcie Końcowym. 

Wymóg dogłębnej analizy rekomendacji wypracowanych w toku prac Tematycznych Grup Roboczych wynika 
zatem z potrzeby ich akceptacji i konieczności przewidywania dalekosiężnych skutków podejmowanych decy-
zji. Dotyczy to szczególnie trwającego procesu formułowania założeń najważniejszego dokumentu określają-
cego kierunki rozwoju oraz sposób funkcjonowania miasta w bieżącej dekadzie. Nadrzędną zasadą stosowaną 
podczas prowadzonych konsultacji społecznych, będzie dążenie do zaangażowania w ten proces jak najwięk-
szego grona osób i podmiotów. Służyć temu będzie odpowiedni dobór sposobów informowania o konsulta-
cjach zapewniający dużą skuteczność przekazania informacji oraz dobór terminów i metod konsultacji mak-
symalnie dogodnych dla wszystkich interesariuszy. 

Przebieg i wyniki konsultacji społecznych kierunków rozwoju Gminy Lublin, stanowiących założenia do pro-
jektu Strategii Lublin 2030, zawartych w Raporcie Końcowym z prac Tematycznych Grup Roboczych, zostaną 
podsumowane w formie sprawozdania z przeprowadzonych działań konsultacyjnych. 

Zespół Strategia Lublin 2030 
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1. Idea tworzenia Strategii Lublin 2030 

Czym jest strategia miasta? 

Strategia miasta to ujęta w ramy dokumentu wizja jego rozwoju, opisująca postęp jaki należy wykonać 
by uczynić je możliwie najlepszym miejscem do życia, pracy i nauki w określonym przedziale czasu. Do-
bra strategia to oparty na właściwej diagnozie dobry pomysł na miasto. Strategia mówi co należy zrobić 
lub zmienić, by ten pomysł zrealizować. Dokument strategii identyfikuje największe potencjały miasta, 
definiuje politykę rozwoju, wyznacza cele do osiągnięcia, określa ramy działań i wzmacnia spójność de-
cyzji administracyjnych. Jest także punktem wyjścia do planowania działań operacyjnych, programów 
i planów sektorowych. 

Jaka jest koncepcja tworzenia Strategii Lublin 2030? 

Z końcem 2021 r. upływa okres obowiązywania aktualnej strategii rozwoju Lublina. Lublin stoi zatem 
przed wyzwaniem związanym z formułowaniem wizji swojego rozwoju w blisko 10-letniej perspekty-
wie. Wizja ta powinna być legitymizowana przez świadomość, zrozumienie oraz akceptację społeczną. 
By można było to osiągnąć, w proces jej formułowania zaangażowana została możliwie szeroka grupa 
mieszkańców i użytkowników miasta. Centralną koncepcją sterującą całym procesem jest partycypacja 
społeczna, wyrażająca się w dialogu, przy pełnym równouprawnieniu społeczności Lublinian w proce-
sach decyzyjnych oraz przypisaniu im roli realnych współtwórców koncepcji rozwoju miasta. Dzięki swo-
jemu zaangażowaniu mieszkańcy Lublina uzyskują status współautorów strategii – najważniejszego 
dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju miasta, będącego syntezą wyobrażeń o jego przyszłości. 
Przedstawiciele administracji miasta pełnią w tym procesie rolę animatorów, odpowiedzialnych za jego 
przebieg, dobór odpowiednich metod i technik włączających w tworzenie strategii wszystkich zainte-
resowanych bez względu na ograniczenia czasowe, komunikacyjne, kompetencyjne czy fizyczne. 

Jak finansowana jest Strategia Lublin 2030? 

Tworzenie strategii miasta opartej na ambitnych założeniach to złożony, wieloetapowy i długotrwały 
proces angażujący liczny zespół, wymagający zastosowania różnorodnych metod i narzędzi pracy. Stra-
tegia Lublin 2030 powstaje według wcześniej opracowanej koncepcji, w ramach projektu „Wymyślmy 
wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”, realizowanemu dzięki 
dotacji w wysokości blisko 3 mln zł, uzyskanej przez Gminę Lublin w ramach konkursu „Human Smart 
Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, który został zorganizowany przez Mi-
nisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz z budżetu 
państwa. Zakładany budżet projektu wynosi 3 325 257 zł i przewiduje 10% wkład własny Gminy Lublin 
na poziomie 332 526 zł. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2019–2022. 
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2. Raport Końcowy z prac Tematycznych Grup Roboczych 

Jak powstał Raport Końcowy z prac Tematycznych Grup Roboczych? 

Raport Końcowy z prac Tematycznych Grup Roboczych (TGR) powstał w rezultacie działań dwunastu 
zespołów eksperckich, liczących łącznie 120 osób. Skład TGR dobrany został w drodze otwartego na-
boru, zgodnie z zasadą różnorodności i reprezentacji środowiskowej. Kluczowym zadaniem TGR było 
opracowanie w cyklu czterech moderowanych warsztatów rekomendacji strategicznych, wytyczających 
kierunki rozwoju miasta w perspektywie 2030 roku. 

Cykl warsztatów został zrealizowany w oparciu o zaadaptowaną do potrzeb tworzenia Strategii Lublin 
2030 metodę trzech horyzontów (Three Horizons Framework), której podstawą jest porównanie wa-
riantów przyszłości będącej ekstrapolacją aktualnego status quo oraz przyszłości pożądanej i wyzna-
czenie ścieżki zmian i działań pozwalających przejść od wariantu pierwszego ku drugiemu. Metoda ta 
nawiązuje do innych wiodących metodyk grupowych procesów myślenia kontrfaktycznego, m.in. The 
Day After (RAND) i Futures Wheel (The Millennium Project). Metoda ta doskonale odzwierciedlała cele 
prac TGR obejmujące diagnozę obecnej sytuacji w danym obszarze strategicznym, określenie jego wizji 
dla 2030 roku oraz wskazanie celów i kierunków działań umożliwiających realizację pożądanego scena-
riusza. 

Jaki był przebieg i rezultaty warsztatów? 

W ramach pierwszego warsztatu TGR, grupy wypracowały ustrukturalizowaną diagnozę poszczegól-
nych obszarów strategicznych, ze wskazaniem silnych i słabych stron miasta w tych obszarach, 
z uwzględnieniem czynników o charakterze potencjału rozwojowego (przewagi i zasoby) oraz barier 
rozwojowych (problemy i przeszkody) dla tych obszarów. 

W ramach drugiego warsztatu została określona luka strategiczna poprzez zdefiniowanie i porównanie 
przyszłości wertykalnego obszaru strategicznego TGR w wariancie inercji względem status quo (hory-
zont 1) oraz w wariancie realizacji pożądanej wizji przyszłości (horyzont 3). W toku warsztatu grupy 
wskazały także punkty styku z innymi obszarami strategicznymi. 

W ramach wspólnego warsztatu, w którym udział wzięli liderzy grup oraz wyznaczeni przez nich przed-
stawiciele (łącznie 3 osoby na każdy TGR), zidentyfikowano punkty styku wertykalnych obszarów ro-
boczych oraz uzgodniono wspólne stanowiska w tych obszarach. Spotkanie wspólne służyło temu, aby 
finalne rekomendacje wypracowane przez TGR uwzględniały cele i kierunki działań charakteryzujące 
się wyższą globalną spójnością i efektywnością wykorzystania środków finansowych. 

W ramach trzeciego warsztatu zostały określone rekomendacje w zakresie celów i kierunków działań 
w ramach poszczególnych obszarów strategicznych z uwzględnieniem zidentyfikowanych potencjałów 
i barier rozwojowych Lublina. TGR dodatkowo wskazywały priorytetowe kierunki działań, biorąc pod 
uwagę zidentyfikowany uprzednio zestaw szans i zagrożeń oraz rekomendacje powstałe podczas spo-
tkania wspólnego TGR. W toku finalnego warsztatu powstały: 
 listy celów głównych i wspierających dla poszczególnych obszarów strategicznych oraz wskaź-

niki monitorowania celów; 
 listy proponowanych kierunków działań przypisanych do każdego celu; 
 listy priorytetowych kierunków działań, które bezwzględnie powinny być realizowane w przy-

padku wystąpienia wskazanych zagrożeń zewnętrznych; 
 listy kierunków działań, które powinny być realizowane niezależnie od wystąpienia poszczegól-

nych zagrożeń zewnętrznych; 
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 listy szans rozwojowych ze wspieranymi przez nie kierunkami działań. 

Czym jest Raport Końcowy z prac Tematycznych Grup Roboczych? 

Stworzony w ramach powyższych prac dokument obejmuje zatem szerokie spojrzenie na przyszłość 
Lublina z perspektywy mieszkańców i użytkowników miasta, oceniających ją przez filtr dwunastu ob-
szarów strategicznych. Podejście takie daje możliwość wykorzystania ogromnego potencjału kreatyw-
nego leżącego w oddolnych działaniach partycypacyjnych włączających mieszkańców miasta w proces 
współdecydowanie o jego przyszłości. Raport przedstawia zatem szczegółowe wizje przyszłości, defi-
niuje precyzyjne cele i podaje kompletne oraz bardzo szczegółowe rozwiązania w zakresie inicjatyw ma-
jących realizować te cele. 

W tym miejscu należy także przywołać określony od samego początku status oraz doprecyzować funk-
cję wypracowanego w ramach działań Tematycznych Grup Roboczych Raportu Końcowego obejmują-
cego rekomendacje w zakresie kierunków rozwoju Gminy Lublina. Zgodnie z założeniami procesu two-
rzenia Strategii Lublin 2030, rekomendacje zawarte w Raporcie Końcowym z prac TGR stanowią przede 
wszystkim niezwykle istotny punkt odniesienia i źródło inspiracji, nie zaś gotowy, niepodlegający dal-
szej redakcji wkład do powstającego projektu dokumentu Strategii Lublin 2030. Oznacza to, że w toku 
dalszych prac nad Strategią Lublin 2030, wypracowane przez TGR rekomendacje będą poddane kolej-
nym działaniom partycypacyjnym. 
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3. Konsultacje społeczne oraz analizy wewnętrzne kierunków rozwoju Gminy Lu-
blin, stanowiących założenia do projektu Strategii Lublin 2030 

Jak będą przebiegały konsultacje z mieszkańcami? 

Rekomendacje zawarte w Raporcie Końcowym zostaną poddane konsultacjom społecznym skierowa-
nym do mieszkańców miasta. Na tym etapie wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość wypowie-
dzenia się w kwestii rekomendacji strategicznych wypracowanych przez Tematyczne Grupy Robocze, 
sformułowanych w ramach poszczególnych obszarów strategicznych, m.in. w formie wizji i celów stra-
tegicznych. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w spotkaniach on-line lub odwiedzić zlokalizowany na 
terenie miasta tzw. „punkt mobilny”. Jednocześnie będzie można wypełnić ankietę konsultacyjną, która 
zostanie umieszczona na stronie www.2030.lublin.eu. Na wskazanej stronie zostanie opublikowany 
szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych, a także niezbędne materiały informacyjne. 

Jak będą przebiegały konsultacje instytucjonalne i branżowe? 

Rekomendacje zawarte w Raporcie Końcowym zostaną poddane także konsultacjom z wszystkimi po-
wołanymi ciałami opiniodawczo-doradczymi Prezydenta Miasta Lublin, radnymi Rady Miasta Lublin, 
radnymi i członkami zarządów rad dzielnic, a także instytucjami i organizacjami współpracującymi z sa-
morządem oraz takimi, dla których działalności przyjęta przez miasto Lublin polityka rozwoju ma 
istotne znaczenie. Do ww. interesariuszy zostanie skierowana prośba o analizę rekomendacji wypraco-
wanych przez Tematyczne Grupy Robocze i odniesienie się do nich poprzez wyrażenie opinii w formie 
pisemnej. Jednocześnie dla większości ww. odbiorców zostaną zorganizowane spotkania konsultacyjne 
i branżowe, mające na celu przybliżenie ustaleń zawartych w Raporcie. 

Jak będą przebiegały konsultacje i analizy wewnętrzne? 

Rekomendacje zawarte w Raporcie Końcowym zostaną również przeanalizowane przez wszystkie wy-
działy i biura Urzędu Miasta Lublin oraz jednostki organizacyjne Miasta Lublin. W ramach konsultacji 
oceniona zostanie zgodność zapisanych w Raporcie rekomendacji m.in. z: 
 najważniejszymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu (tj. unijnymi, krajowymi, regio-

nalnymi); 
 innymi przyjętymi do realizacji przez Gminę Lublin strategiami, programami i politykami, obo-

wiązującymi w okresie do 2030 roku; 
 obecnie obowiązującymi przepisami prawa pod kątem możliwości formalno-prawnych ich po-

tencjalnego wdrożenia; 
 możliwościami finansowymi Gminy Lublin, w tym założeniami określonymi w wieloletniej pro-

gnozie finansowej Miasta Lublin. 
Opinie w tym zakresie zostaną zebrane w formie pisemnej i będą odpowiedzią na skierowaną prośbę 
o analizę rekomendacji wypracowanych przez Tematyczne Grupy Robocze i zajęcie stanowiska. 

 

http://www.2030.lublin.eu/


 
 

 

 


