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Słowo wstępne 
 

Współczesność naznaczona jest kryzysami, zarówno przyszłymi, jak i tymi które możemy doświadczyć 
obecnie. To one wystawiają na próbę nas, nasze otoczenie oraz społeczności, w których żyjemy. Naszą 
codziennością są niepewność i konieczność adaptacji. Złożoność wyzwań związanych z tą niepewnością 
wraz z próbą nawigacji przez zmieniające się konteksty wymuszają poszukiwanie sposobów i metod 
przewidywania i identyfikacji możliwych kryzysów i zmian. Zastosowanie właściwej metodologii pozwala 
na przygotowanie się na możliwe wystąpienie klęsk żywiołowych, anomalii czy innych nieoczekiwanych 
zmian, ale również wpływa na ich uniknięcie. Pozwala to na ograniczenie ryzyk, negatywnych 
konsekwencji kryzysów i wstrząsów, a także na ochronę zasobów i lokalnych społeczności. 

Mówiąc o ryzyku wystąpienia potencjalnych kryzysów możemy na to patrzeć w trzech skalach1. Pierwszą 
z nich jest skala makro, w której możemy wyróżnić globalne kryzysy: klimatyczny, migracyjny, 
epidemiologiczny. Drugą perspektywą jest skala mezo - na poziomie państw czy regionów, gdzie 
decydenci i twórcy polityk zmagają się z kryzysami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi czy 
klęskami żywiołowymi. Kryzysy występujące na poziomie gmin, dzielnic czy sąsiedztw to natomiast w 
skala mikro. Mogą to być przykładowo kryzysy: mieszkaniowy, załamania rynku pracy i bezrobocia, 
partycypacji społecznej czy klęsk żywiołowych. 

Same kryzysy i ich konsekwencje są natomiast widoczne we wszystkich skalach. Nie można ich od siebie 
odseparować i analizować tylko przez jeden pryzmat. Idealnie obrazuje to pandemia Covid-19, która 
naruszyła fundamenty funkcjonowania świata, w którym żyjemy, a także naszych zachowań, stylu życia 
i pracy. Epidemia zadziałała niczym efekt domina wywołując kryzysy w innych obszarach - m.in. służby 
zdrowia, finansów, rynku pracy, edukacji, społeczeństwa czy zaufania.  

Wystawienie wszystkich obszarów naszego życia na wpływ COVID-19 pozwoliło sprawdzić jak w praktyce 
działają systemy, w których funkcjonujemy oraz czy mechanizmy, które powinny nas zabezpieczać przed 
negatywnymi skutkami tych wstrząsów rzeczywiście działają. Jedną z obserwacji płynących z pandemii 
jest m.in. długotrwałość występowania jej negatywnych konsekwencji. Cały czas możemy je 
obserwować pomimo przejścia dwóch głównych fal zachorowań. Podobnie dzieje się w przypadku klęsk 
żywiołowych - uporanie się z ich skutkami nie wiąże się jedynie z naprawą zniszczonej infrastruktury czy 
uprzątnięciem zniszczeń. To przede wszystkim długa droga odbudowywania wszystkich wymiarów 
stabilności i bezpieczeństwa, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym. 

 

 

  

 

 
1 Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po 

jego wystąpieniu, pod red. Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Warszawa 2016 
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Kto skorzysta z tego raportu? 

 

Raport nt. miejskiej rezyliencji i jej pomiaru w Gdyni jest istotny dla różnych grup odbiorców. Został 
zaprojektowany jako praktyczne narzędzie służące uruchomieniu realnych zmian na wielu polach: 
politycznym, społecznym, gospodarczym i in.  

Raport jest istotny po pierwsze, dla samej Gdyni i wszystkich, którzy tworzą miasto. Po drugie, jako 
pierwsze tego typu opracowanie w Polsce, powinien stać inspiracją dla innych samorządów. Co więcej, 
powinien być również odniesieniem dla władz centralnych i organizacji działających na skalę 
ogólnopolską. Po czwarte, raport z powodzeniem może odnaleźć swoją rolę jako ważny filar rezyliencji 
zjednoczonej Europy, szczególnie istotnej w kontekście Nowego Zielonego Ładu, a także katalizator 
myślenia o oraz budowania wieloaspektowej rezyliencji w innych częściach regionu Europy Środkowo-
Wschodniej i pogranicza Europy i Azji (w tym w szczególności Państw objętych polską i europejską 
pomocą rozwojową). 

 

Jak wykorzystać wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie? 

 
1. Gdynia. Rezyliencja jako dźwignia zmian na wielu polach 

Wdrożenie. Raport jest szczególnie istotny dla władz miasta: Prezydenta Gdyni i jego zastępców 
(wchodzących m.in. w skład Grupy Strategicznej UrbanLab Gdynia), właściwych zespołów tematycznych 
UrbanLab Gdynia, jak i ciał doradczych Prezydenta oraz radnych miasta. Kluczowe, aby w ślad za 
raportem podjęta została decyzja o przeprowadzeniu faktycznego pomiaru rezyliencji Gdyni, którego 
wyniki będą stanowiły podłoże dla podejmowanych działań - w tym polityk czy programów. Oznacza to, 
że wnioski płynące z analizy tych wyników powinny stać się częścią Raportu o stanie miasta Gdyni. 
Pomiar powinien odbywać się w sposób cykliczny (najlepiej co roku) - tak, aby możliwa była obserwacja 
na ile udaje się osiągnąć cele poszczególnych działań i w razie potrzeby dokonywanie niezbędnych 
korekt. Przeprowadzony pomiar będzie stanowił kluczowy element wspierający evidence-based 
policymaking, czyli podejścia, zgodnie z którym decyzje są podejmowane na podstawie danych. Tak jak 
zostało to wskazane wcześniej (rozdział: “Techniczna droga pomiaru”) rekomendowane jest powołanie 
odpowiednich grup roboczych (na rzecz przeprowadzenia pomiaru i analizy oraz wypracowania 
rekomendacji działań) w urzędzie miasta. 

Integracja perspektyw: miasto jako system naczyń połączonych. Podejście holistyczne. Niezbędne jest 
przy tym holistyczne postrzeganie miasta - czyli miasta jako systemu “naczyń połączonych”, gdzie 
działania z jednego obszaru (np. środowiska czy infrastruktury zdrowotnej) mogą wpływać na inne 
obszary (np. społeczeństwo, gospodarkę). Wyzwaniem dla większości dużych organizacji - w tym 
organizmów miejskich - jest “silosowość” działań. Oznacza ona fragmentaryczne spojrzenie na różne 
elementy, bez dostrzegania wzajemnych powiązań i budowania efektów synergii - a wręcz odwrotnie, 
nieraz podejmowanie przeciwstawnych działań przez różne departamenty. Włączenie perspektywy 
rezyliencji to nałożenie specjalnej “nakładki” na już podejmowane przez miasto działania - nakładki, 
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która pozwala zidentyfikować zarówno szanse, jak i braki dzięki zintegrowanemu spojrzeniu, 
nastawionemu na dobrobyt miasta i tych, którzy je tworzą. Przyglądanie się i refleksja nad rezyliencją 
może znacząco wzmocnić zarządzanie strategiczne w mieście.  

Sprytne decyzje. Nie zawsze największe nakłady zasobów (finansów, czasu, ludzkich i in.) pozwalają 
osiągać najlepsze efekty. Oparcie o dane, ich integracja oraz pogłębiona refleksja może znacząco 
pozytywnie wpłynąć na efektywność podejmowanych działań. Dodatkowo, już sam raport nt. rezyliencji 
(przed przeprowadzeniem pomiaru) może wesprzeć debatę oraz decyzje nt. niezbędnych do 
monitorowania aspektów życia miasta. W wypadku Gdyni może to być np. poziom CO2 na mieszkańca.  

Iteracje. Pomiar rezyliencji (dotykającej wszystkich obszarów życia miasta) powinien zostać 
zakorzeniony w stałej praktyce miasta i stale monitorowany - tak jak monitorowany jest budżet czy 
realizacja konkretnych inwestycji. Tylko regularność przeprowadzanych pomiarów pozwoli na 
obserwację czy i na ile podejmowane działania pozwoliły na realizację zamierzeń, a także na obserwację 
nowych czynników (nowych elementów czy relacji) dynamicznie pojawiających się w miejskim systemie. 
Jednocześnie rekomenduje się, by pierwsze pomiary rezyliencji zostały ograniczone do priorytetowych 
aspektów, które z czasem będą rozszerzane o kolejne. Innymi słowy - budowa “mięśnia rezyliencji” musi 
się odbyć w sposób stopniowy - tak, by pozwolił na coraz lepsze wyniki. Próba zbyt szeroko zakrojonego 
pomiaru może przełożyć się na niski poziom użyteczności (“jest tego tak dużo, że nie wiadomo za co się 
zabrać”), potrzebna jest stopniowa alokacja zasobów i budowa procesów. Poszerzenie zakresu badania 
- choć jawiące się jako pożądane i atrakcyjne - powinno odbywać się etapowo. Dokonywane pomiary i 
decyzje podejmowane po ich przeprowadzeniu (zmiany na poziomie polityk, programów, projektów i 
in.) powinny być wieńczone kolejnym pomiarem, wspólną refleksją nt. skuteczności podjętych decyzji i 
niezbędnymi korektami (learning loops). Wbudowanie logiki iteracyjnej i mechaniki elastyczności jest 
niezbędne dla zwiększania poziomu rezyliencji.  
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Rysunek 1. Budowa „mięśnia rezyliencji”. Opracowanie własne. 

 

Współodpowiedzialność za miasto i ko-kreacja. Prowadzenie pomiarów rezyliencji z włączeniem 
lokalnej społeczności oraz interesariuszy (biznesu, świata nauki, NGO i in.) to szansa dla wzmocnienia 
(uświadomienia) współodpowiedzialności za miasto wszystkich tych, którzy je tworzą. To również szansa 
na budowanie na niej - aktywowanie dodatkowych zasobów. Rezyliencja może z powodzeniem stać się 
dźwignią dla kompleksowego włączenia mieszkańców i mieszkanek oraz interesariuszy w diagnozę 
sytuacji, projektowanie rozwiązań, ich wdrażanie i ewaluację w trzech nakładających się na siebie 
perspektywach: zawężonej do wybranego odcinka (np. planowania przestrzennego), aspektu (np. 
zarządzania miastem) oraz całościowego wzmacniania odporności i zwinności miasta. Uwzględniając 
różne wskaźniki rezyliencji - zarówno dotykające podmiotów publicznych, jak i prywatnych - miasto 
może wzmacniać jakość debaty publicznej oraz poczucie współodpowiedzialności za przyszłość ponad 
podziałami politycznymi. Rezyliencja może więc stać się przyczynkiem nie tylko dla zmian procesowych, 
strukturalnych czy programowych, ale też - co znacznie trudniejsze- zmian na poziomie kulturowym i 
mentalnym.  

Gdynia jako lider transformacji. Badanie i refleksja nad wieloaspektową rezyliencją może być 
wykorzystana jako koło zamachowe zmiany na lepsze o znaczeniu transformacyjnym - a nie tylko 
powierzchownym i punktowym. Uczynienie z dochodzenia do rezyliencji i neutralności klimatycznej 
jednego z głównych mechanizmów transformacji lokalnej gospodarki to szansa na unowocześnienie 
lokalnego rynku pracy, ale również sprawności polityk lokalnych, edukacji i usług społecznych. Analiza 
kluczowych dla rezyliencji obszarów i potrzeb pozwoli również na optymalne wykorzystanie zasobów - 
zarówno własnych, jak i zewnętrznych, takich jak środki europejskie w ramach Nowego Zielonego Ładu. 

Gdynia jest prekursorem nowych trendów w podejściu do zarządzania miastem – jednym z wartych 
odnotowanie działań jest m.in. pionierskie uzyskanie Certyfikatu Smart City ISO 37120 na platynowym 
poziomie - najwyższym z możliwych; innowacje tworzone w ramach UrbanLab Gdynia - jednego z dwóch 
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pierwszych urban labów w Polsce). Podejmowane nowatorskie aktywności w naturalny sposób 
predestynują i znacząco ułatwiają Gdyni objęcie roli również prekursora w zakresie miejskiej rezyliencji.  

2. Inne miasta 

Rezyliencja to słowo, które znane jest już nie tylko w gronie ekspertów zajmujących się rozwojem miast. 
Coraz mocniej wkracza do debaty publicznej, w ostatnim czasie w szczególności w kontekście kryzysu 
klimatycznego raz pandemii SARS-CoV2. Sama dyskusja jest istotna – choć jeszcze ważniejsze jest 
zbadanie poziomów rezyliencji i świadome zarządzanie, zmierzające do jej wzmocnienia. Niniejsze 
opracowanie będzie stanowiło motywację i inspirację dla innych miast do uważnego przyjrzenia się 
własnej rezyliencji i podejmowania działań na rzecz jej wzmocnienia. Raport odpowiada na ważne 
pytanie “jak zacząć?”. 

3. Władze centralne 

Obecnie trwające prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej2 są szansą dla identyfikacji nowych 
podejść oraz obszarów, które wymagają reform. Pionierskie opracowanie dot. rezyliencji z 
powodzeniem może stać się przesłanką nie tylko do wprowadzenia nowych programów i projektów 
krajowych czy regionalnych, ale także do aktualizacji przepisów prawa. Nie bez znaczenia pozostaje 
również kontekst Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum), które odbędzie się w Polsce w 
2022 r. oraz aktualnie przygotowywane dziedzictwo Forum. 

4. Zagraniczni partnerzy Polski, polskich regionów i miast 

Pionierskie opracowanie oraz przeprowadzenie pomiaru rezyliencji i jej analiza pozostają również nie 
bez znaczenia dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów objętych polską pomocą 
rozwojową. Dla tych regionów rozwiązania stosowane przez polskie miasta często służą jako inspiracja, 
punkt odniesienia czy impuls do przeprowadzania podobnych działań. 

 

  

 

 
2 “Krajowa Polityka Miejska jest skierowana do wszystkich polskich miast. Jej nadrzędnym celem jest 

zrównoważona transformacja polskich miast w kierunku silnych i odpornych, zapewniających wysoką jakość życia 

mieszkańców. KPM ma za zadanie wskazać, gdzie i jak jest możliwe zwiększenie efektywności działań tak, aby 

sprawniej osiągnąć cele polityki miejskiej.” - https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/pracujemy-nad-

aktualizacja-krajowej-polityki-miejskiej 
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Rezyliencja 

 

Jeżeli nasza teraźniejszość i przyszłość oznacza lawirowanie między kryzysami i radzenie sobie z ich 
konsekwencjami to konieczne jest znalezienie narzędzi i metodologii, które pozwolą na lepsze 
przygotowanie się na ich wystąpienie, tak aby mitygować zagrożenia i ryzyka, chronić lokalne 
społeczności oraz zasoby. 

Dostrzeżenie tego faktu sprawia , że na znaczeniu zaczęło zyskiwać pojęcie odporności czy rezyliencji 
będące tłumaczeniem angielskiego słowa resilience. Zwyczajowo słowo odporność jest wykorzystywane 
do opisu cech materiału czy charakteru oraz w kontekście zdrowotnym jako odporność 
immunologiczna.  

Jednak współcześnie, odporność czy rezyliencja odnosi się także do systemów, w których 
funkcjonujemy, bądź których jesteśmy częścią. I tak mamy, np. rezyliencję środowiska naturalnego, 
gałęzi przemysłu, miast czy społeczności. 

W tym raporcie, główny nacisk postawiono na przybliżeniu pojęcia miejskiej rezyliencji wraz z autorską 
propozycją jej pomiaru w Gdyni. Opracowana metodologia badawcza wraz z narzędziem 
umożliwiającym pomiar jest wynikiem analizy czterech raportów opracowanych przez międzynarodowe 
instytucje, które proponują różne sposoby mierzenia miejskiej rezyliencji. Porównane zostały ze sobą 
następujące metodologie: 

⎯ The City Resilience Index opracowany przez Fundację Rockefellera i firmę Arup3, 

⎯ The City Resilience Profiling Tool opracowany przez UN Habitat4, 

⎯ The City Resilience Programme opracowany przez Bank Światowy i Global Facility for Disaster 
Reduction and Recovery (GFDRR)5, 

⎯ Indicators for Resilient Cities opracowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD)6. 

 

 
3 Więcej informacji: https://www.cityresilienceindex.org, data korzystania 28 sierpnia 2021 
4 Więcej informacji: https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2018/02/CRPT-Guide.pdf, data 

korzystania 28 sierpnia 2021 
5 Więcej informacji: https://www.gfdrr.org/en/crp, data korzystania 28 sierpnia 2021 
6 Więcej informacji: https://www.oecd-ilibrary.org/development/indicators-for-resilient-cities_6f1f6065-en, 

data korzystania 28 sierpnia 2021 

 

https://www.cityresilienceindex.org/
https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2018/02/CRPT-Guide.pdf
https://www.gfdrr.org/en/crp
https://www.oecd-ilibrary.org/development/indicators-for-resilient-cities_6f1f6065-en
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Dodatkowo, proponowana w niniejszym raporcie metodologia badawcza została opracowana z 
uwzględnieniem kontekstu miasta Gdyni oraz ze wsparciem ekspertek Urzędu Miasta Gdynia i UrbanLab 
Gdynia.  

 
 

 

  

Celem publikacji jest z jednej strony przybliżenie wiedzy 

na temat zagadnień związanych z miejską odpornością, 

wyzwań stojących przed decydentami, społecznościami 

i twórcami polityk miejskich, a także ryzyk i obszarów, 

które powinny być objęte szczególną uwagą. Z drugiej 

strony, raport ma praktyczny wymiar, a zawarta w nim 

metodologia i narzędzie badawcze pozwala na ich 

zastosowanie w polskim kontekście. 
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Miejska rezyliencja 

Raporty dotyczące pomiaru miejskiej rezyliencji są głównie kierowane do krajów Globalnego Południa7, 
które są bardziej narażone na wystąpienie różnego rodzaju kryzysów, klęsk żywiołowych i wstrząsów. 
Ma to związek często z brakami infrastrukturalnymi, niedostępnością żywności i pitnej wody, brakiem 
różnorodności gospodarczej, wysoką stopą bezrobocia, niestabilną sytuacją polityczną i konfliktami 
zbrojnymi. 

Aby natomiast uchwycić esencję miejskiej rezyliencji, warto przytoczyć definicje zawarte w wyżej 
przytoczonych porównywanych w niniejszym opracowaniu metodologiach8. 

Fundacja Rockefellera wraz z firmą Arup definiują rezyliencję jako zdolność miasta do funkcjonowania 
i zapewniania odpowiednich warunków do życia i pracy w przypadku wystąpienia różnego typu 
anomalii, nieoczekiwanych wydarzeń i napięć, które mogą mieć destrukcyjny lub destabilizacyjny 
wpływ na miejski ekosystem. W szczególności osoby ubogie i wykluczone są narażone na negatywne 
konsekwencje takich zdarzeń. W związku z tym, to właśnie ich dobrostan i bezpieczeństwo mają 
fundamentalne znaczenie w mierzeniu i badaniu miejskiej rezyliencji. 

Z kolei, UN Habitat rozumie miejską rezyliencję jako mierzalną zdolność każdego systemu miejskiego 
wraz z jego mieszkańcami do utrzymania ciągłości funkcjonowania pomimo wszelkiego rodzaju 
wstrząsów i napięć, przy jednoczesnym pozytywnym adaptowaniu się i transformowaniu w kierunku 
zrównoważonego rozwoju. 

Definicja Banku Światowego ujmuje rezyliencję jako zdolność miast, regionów i krajów do rozumienia 
i redukowania swojej podatności na klęski żywiołowe i katastrofy wynikające ze zmian klimatu.  

Autorzy raportu OECD wskazują zaś, że rezyliencja to “szeroki koncept, koncentrujący się na zdolności 
nie tylko do opierania się niekorzystnym zdarzeniom (“shocks” - przyp. aut.) i odbudowy po nich, ale 
także “odbicia się” - wyjścia z nich silniejszym niż wcześniej oraz do wyciągania nauki z doświadczenia” 
oraz “trwającą zdolność miast do opierania się, adaptacji transformacji i przygotowania zarówno na 
niekorzystne zdarzenia, jak i niekorzystne trwałe trendy - środowiskowe, społeczne, instytucjonalne 

 

 
7 Małgorzata Gliniecka w publikacji “Otwarty dostęp w krajach globalnego Południa” w następujący sposób 

wyjaśnia ten termin: “Wyrażenie „Globalne Południe” (ang. Global South) odnosi się do krajów Azji (z wyłącze-

niem: Izraela, Japonii, Korei Południowej, Rosji oraz Tajwanu), Oceanii, Afryki i Ameryki Łacińskiej oraz Ukrainy, 

uznawanych za mniej rozwinięte pod względem ekonomicznym w porównaniu z większością państw Europy, 

Ameryki Północnej i Australii, wyznaczających, zgodnie z postkolonialną nomenklaturą, strefę państw „globalnej 

Północy” (ang. Global North) (Dados & Connell, 2012, 12–13; FC-SSC, 2015; Odeh, 2010). Nour Dados i Raewyn 

Connell wyjaśniają, że termin „Globalne Południe” należy do rodziny wyrażeń takich, jak „trzeci świat” czy 

„peryferia”, a więc tych akcentujących pewnego rodzaju marginalizację (Dados & Connell, 2012, 12). Do portali 

często zamieszczających artykuły poświęcone problematyce globalnego Południa należy zaliczyć: Global 

Perspectives, The Conversation, Focus on the Global South oraz Global South Development Magazine.” 
8 Więcej informacji na ten temat znajduje się w Aneksie nr 3, który zawiera analizę czterech metodologii pomiaru 

rezyliencji miejskiej. 
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czy ekonomiczne - w celu utrzymania funkcji miasta i poprawy jego zdolności odpowiadania na 
przyszłe niekorzystne zdarzenia”. 

W narzędziu zaprojektowanym dla miasta Gdynia, to właśnie definicja i podejście do rezyliencji zawarte 
w raporcie OECD stanowiło punkt wyjściowy do opracowania zestawu wskaźników oraz sposobu 
mierzenia miejskiej odporności. Wybór tej metodologii był związany z najbardziej holistycznym 
sposobem ujęcia zjawiska miejskiej rezyliencji, a także jego dopasowania do kontekstu miast Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

Wspólnym elementem wszystkich przedstawionych definicji jest podkreślenie, że rezyliencja to 
“zdolność miasta”, a więc cecha, która może być kształtowana, wzmacniania poprzez interdyscyplinarne 
działania realizowane przez różnych interesariuszy miasta.  

Wszystkie cztery definicje zwracają też uwagę na konieczność wzrostu świadomości na temat 
potencjalnych zagrożeń, kryzysów oraz wstrząsów, które mogą dotknąć mieszkańców. W tym celu, 
konieczne jest uwzględnienie możliwości wystąpienia tych potencjalnych wydarzeń w dokumentach 
planistycznych i strategicznych, a także politykach czy programach - tak aby nie były zaskoczeniem i nie 
uaktywniły kolejnych kryzysów.  

Miasta powinny wspierać procesy transformacyjne i adaptacyjne w szczególności w związku ze 
zmianami klimatu i ich konsekwencjami, które są widoczne we wszystkich obszarach funkcjonowania 
miasta. Istotny jest tutaj silny związek rezyliencji z holistycznym patrzeniem na miasto jako jeden system, 
w którym zmiany w jednym obszarze wpływają na funkcjonowanie całości. Dlatego też, tworzenie 
miasta rezylientnego wymaga pracy przekrojowej we wszystkich obszarach jego działalności tak, aby 
wzmacniać ich odporność, adaptacyjność i transformacyjność w obliczu zagrożenia wystąpieniem 
kataklizmów czy kryzysów.  
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Poniżej przedstawiona tabela zawiera zestawienie obszarów mierzenia rezyliencji wskazanych w każdym 
z czterech analizowanych narzędzi: 

 
Tabela 1: Porównanie narzędzi badawczych wraz z zaznaczeniem wspólnych kategorii poprzez wykorzystanie tych 
samych kolorów. Opracowanie własne 

Nazwa narzędzia Wymiary 

The City Resilience 
Index  

Zdrowie i 
dobrostan 

Gospodarka i 
społeczeństwo 

Infrastruktura i 
środowisko 

Przywództwo i 
strategia 

The City Resilience 
Profiling Tool 

ID Miasta Lokalne władze i 
interesariusze 

Wstrząsy, napięcia i 
wyzwania 

Elementy 
miejskie 

The City Resilience 
Programme 

Rozwój miejski Wspólnota i wymiar 
społeczny 

Zarządzanie 
ryzykiem 

 

The Indicators for 
Resilient Cities 

Środowiskowy Społeczny Instytucjonalny Ekonomiczny 

Legenda: Kolor błękitny – obszar społeczny; kolor zielony – obszar środowiskowy, kolor szary – obszar 
instytucjonalny; kolor żółty – obszar ekonomiczny 

 

Zestawiając ze sobą obszary wskazane w analizowanych narzędziach możemy zauważyć pewną 
prawidłowość w ich wyborze. Każdy z nich uwzględnia aspekty środowiskowe i infrastrukturalne, 
społeczne oraz instytucjonalne. Wskaźniki gospodarcze zostały również uwzględnione przez wszystkie 
narzędzia badawcze, jednak jako osobne obszary tylko w dwóch metodologiach.  

Aspekty środowiskowe i infrastrukturalne obejmują, m.in mieszkalnictwo, zasoby naturalne, wodne i 
energetyczne, dostępność transportu publicznego, telekomunikację, ekologię i bioróżnorodność, jakość 
powietrza i gleby. 

Aspekty gospodarcze są mierzone poprzez poziom różnorodności przedsiębiorstw obecnych w danej 
lokalizacji, innowacyjność lokalnej gospodarki, stopę bezrobocia i poziom wykształcenia mieszkańców. 

Aspekty społeczne wiążą się, m.in. z analizą kapitału społecznego i kulturowego w danej lokalizacji, 
partycypacji społecznej, inkluzywności, dostępu do opieki medycznej, poziomu edukacji i zdrowia 
mieszkańców. 

Aspekty instytucjonalne mają związek z szeroko pojętym zarządzaniem miastem i tworzeniem polityk 
publicznych. W tej części zawiera się transparentność podejmowania decyzji przez decydentów 
miejskich, poziom współpracy pomiędzy wydziałami i jednostkami w danym mieście, obecność 
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dokumentów planistycznych i strategicznych oraz podejmowanie działań zgodnie z ich treścią, jak 
również istnienie skutecznych służb zarządzania kryzysowego. 

Patrząc na te cztery kategorie możemy zauważyć, że miejska rezyliencja jest swego rodzaju filtrem, przez 
który patrzymy na miasto. Jest to wielowarstwowa i interdyscyplinarna konstrukcja przenikająca przez 
różne obszary funkcjonowania miasta. Dzięki temu, przy pomocy dostępnych danych i po ich 
odpowiednim doborze i analizie, możemy zacząć patrzeć na dane miasto w sposób systemowy i 
holistyczny, dostrzegając przy tym wzajemne powiązania, a jak również niedobory czy konieczność 
wprowadzenia interwencji w kluczowych obszarach czy dziedzinach.  

Tworzenie narzędzia i metodologii służącej do mierzenia rezyliencji można porównać do układania 
mozaiki. To od nas zależy z jak wielu elementów będzie się składała i w jakiej skali zostanie wykonana. 
W trakcie tych prac, możemy dowolnie dobierać jej poszczególne elementy grupując je tak, aby osiągnąć 
planowany efekt. Podobnie jest z rezyliencją. Dobór odpowiednich wskaźników zależy od celów 
dokonywanego pomiaru, obszaru branego pod uwagę, jak również dostępności danych. Kluczowym 
elementem przy mierzeniu rezyliencji jest też uwzględnienie lokalnego kontekstu i specyfiki, dzięki 
czemu tworzy się narzędzie dopasowane do potrzeb. 

Kolejnym aspektem podkreślonym przez twórców analizowanych narzędzi badawczych jest uniknięcie 
traktowania rezyliencji jako nowego pola rywalizacji między miastami. Ma to szczególną wagę w 
kontekście stale pojawiających się nowych rankingów pozycjonujących miasta na podstawie jakości 
życia, innowacyjności czy przyjazności pod wybranym względem. Rezyliencja ma stanowić bowiem nowe 
pole do współpracy i wymiany doświadczeń między miastami. Jej nadrzędnym celem jest wzmocnienie 
wytrzymałości miejskich ekosystemów na różnego rodzaju wstrząsy i anomalie, aby zachować istniejące 
zasoby, więzi społeczne oraz poczucie stabilności - zarówno na poziomie osobistym, jak i 
instytucjonalnym.  

Kluczowa jest więc samoświadomość miasta i wzmacnianie odporności w najważniejszych dla danego 
miasta aspektach - śledzenie przez miasta własnych postępów w priorytetowych dla nich obszarach. 
Należy pamiętać, iż zagrożenia na które narażone są miasta są bardzo różne - w każdym mieście 
funkcjonuje specyficzna ich mieszanka (np. w górach nie występuje zagrożenie powodzią morską, w 
mieście nad polskim morzem nie wystąpi kryzys bezrobocia spowodowany zamknięciem kopalni, w 
Polsce niski jest poziom zagrożenia tornadami, wszystkie jednak borykają się z kryzysem klimatycznym, 
pandemicznym, itd.). Rankingi “najbardziej rezylientnych miast” stworzyłyby niepotrzebną i wręcz 
szkodliwą presję rywalizacyjną. Ponadto, wykluczałyby miasta szczególnie narażone na kryzysy oraz te 
zlokalizowane w krajach rozwijających się z zajmowania wysokich miejsc w zestawieniach - nawet jeśli 
ich progres byłby znaczący. 

 

Myślenie o własnej rezylientności powinno towarzyszyć 

nie tylko wielkim ośrodkom miejskim, dysponującym 

zasobami do jej wspierania i mierzenia, ale również 

mniejszym miastom i wsiom, które dotkliwiej 

odczuwają załamania lokalnych systemów. 
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W tym momencie pojawia się pytanie “co jest zatem kluczem rezyliencji?”. Żeby na nie odpowiedzieć 
należy zwrócić się w kierunku przyrody i naturalnych ekosystemów. To właśnie w nich tkwi wiedza i 
inspiracja dla kształtowania wytrzymałych systemów miejskich. A fundamentem jest tutaj 
różnorodność, cyrkularność oraz regeneracja. Jeżeli spojrzymy na naturalne siedliska, w których 
procesy odbywają się zgodnie z rytmem przyrody, zauważymy, że występuje w nich większa 
bioróżnorodność, absorpcja zasobów oraz regeneracja w przypadku wystąpienia zniszczenia. Wystarczy 
zestawić ze sobą antropogeniczne monokultury leśne z lasem, który nie jest poddawany ingerencji 
człowieka9. Pierwszy z nich w przypadku wystąpienia naturalnych klęsk żywiołowych czy inwazji 
szkodników zostanie doszczętnie przetrzebiony a siedliska zwierząt i roślin zostaną utracone. Będzie on 
potrzebować dłuższego czasu na naturalną regenerację niż naturalne ekosystemy leśne. Znoszą one 
lepiej występujące różnego rodzaju anomalie, szybciej się odtwarzają, stanowią rezerwuary zasobów 
oraz są habitatem dla większej ilości gatunków fauny i flory. 

Rozwiązania zaczerpnięte z przyrody (ang. Nature-Based Solutions) mogą stanowić inspirację do działań 
podejmowanych w miejskich ekosystemach, tak aby funkcjonowały i odradzały się podobnie do 
naturalnych ekosystemów. 

 

  

 

 
9 “Sekretne Życie Drzew”, Peter Wohlleben, Wydawnictwo Otwarte, 2016 
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Dlaczego rezyliencja zyskuje na znaczeniu? Miasto przygotowane 

 

W podejściu przyjętym w niniejszym opracowaniu przyjęto szerokie rozumienie rezyliencji, najbliższe 
podejściu prezentowanemu przez OECD (przytoczone w części “Miejska rezyliencja”). Rezyliencja 
rozumiana jest tu najbardziej holistycznie, tzn. obejmuje aspekty przygotowania się do kryzysów oraz 
odbudowy i wzmocnienia się po ich wystąpieniu, uczenia się w ich trakcie, a także wypracowania 
zdolności adaptacyjnych, czy ochronnych w stosunku do nie tylko niespodziewanych zdarzeń ale i 
wyłaniających się niekorzystnych trendów. Zachowania te mają na celu zachowanie funkcji miasta 
podczas gdy reaguje ono na przyszłe niekorzystne zdarzenia, przyjmując to jako szansę nie tylko na 
odbudowę ale również na pozytywne odbicie się. Uprzednia reakcja na negatywne konsekwencje 
(przyszłego) kryzysu przynosi w konsekwencji szansę na rozwój. 

 

 
 
 

 Rysunek 2. Schemat rezyliencji. Opracowanie własne. 

 

Grafika obrazuje porównanie odpowiedzi na kryzys w wypadku miasta o wysokim poziomie rezyliencji i 
miasta o niskim jej poziomie (miasta nieprzygotowanego). Wysoki poziom rezyliencji ma działanie 
zbliżone do trampoliny: z jednej strony amortyzuje uderzenie, z drugiej zaś - pomaga wybić się na wyższy 

Rezyliencja to zatem wiele więcej niż tylko zdolność 

miasta do podtrzymania podstawowych funkcji w 

momencie kryzysu. 
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poziom, czyli daje szansę na rozwój. Analogiczny efekt odnosi się do oddziaływania negatywnych 
trendów i innych czynników.  

Przyjęcie optyki rezyliencji i celowe jej wzmacnianie wiąże się z istotnymi korzyściami w dwóch 
wymiarach: 

1. Przygotowanie miasta na oddziaływanie negatywnych czynników, trendów, katastrof i 
kataklizmów, niezależnie od ich rodzaju poprzez: 

a. ograniczenie podatności miasta na nie, 

b. spłycenie głębokości (dotkliwości) kryzysu, 

c. skrócenie czasu trwania kryzysu, 

d. wykorzystanie kryzysu - wykorzystanie pojawiających się szans, odbudowa miasta 
silniejszego niż wcześniej i stale doskonalącego się, uczącego się z własnych doświadczeń. 

Miasto rezylientne to oznacza jego przygotowane na kryzysy i oddziaływanie negatywnych trendów oraz 
czynników. To miasto w którym ich skutki są złagodzone, a sam ośrodek jest przygotowany do 
wykorzystania pojawiających się szans. 

2. Jednocześnie, działania podejmowane na rzecz wzmacniania rezyliencji w poszczególnych 
obszarach życia miasta to działania, które sprawią, iż miasto będzie lepszym miejscem do życia, 
pracy i wypoczynku. Dostrzeganie wzajemnych zależności różnych obszarów funkcjonowania 
miasta, a także tego w jaki sposób przekładają się na cały miejski organizm pozwala na spójność 
i priorytetyzację działań - tworzonych strategii, polityk, programów czy projektów. 
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Wybrane metodologie i podejścia do mierzenia rezyliencji.  
Co z nich wynika? 

 

Przeanalizowanie kilku dość różnych podejść do mierzenia rezyliencji i jej wzmacniania, pochodzących 
od instytucji o różnych celach, pozwala dostrzec i zrozumieć kilka wspólnych i kluczowych aspektów tego 
zagadnienia. 

⎯ Przekonanie, że skuteczne zarządzanie miastem nie może abstrahować od sytuacji kryzysów i 
klęsk o wielu różnych źródłach. W XXI w. od tego założenia nie jest wolne żadne miasto, na 
żadnym kontynencie. 

⎯ Odporność jest złożoną cechą miasta, na którą składają się własności dotyczące wszystkich 
aspektów jego funkcjonowania - co jest logicznym następstwem sytuacji kryzysu - zawsze 
dotykającego całego miasta.  

⎯ Odporność miasta jest pochodną jego stanu poza kryzysem, wynika z sytuacji jego infrastruktury, 
sposobu działania jego instytucji, dostępności usług miejskich, jakości życia mieszkańców. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezyliencja nie jest więc dodatkową cechą czy 

zdolnością niezależną od innych, ale raczej 

współzależnym, dynamicznym sposobem reagowania 

miasta wynikającym z wielu jego własności 

pochodzących z bardzo różnych obszarów. 
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Rysunek 3. Główne założenia do rezyliencji jako złożonego zestawu własności miasta. Opracowanie 
własne 

 
 

Lista własności miasta, o które trzeba dbać i które należy rozwijać w związku z budowaniem miejskiej 
odporności nie jest zamknięta i stała, a podlega wahaniom zależnym od kontekstu, specyfiki miasta, a 
nawet charakterystyki kryzysu - można sobie wyobrazić, że miasto jest bardziej odporne na kryzysy 
zdrowotne, ale mniej na klimatyczne czy odwrotnie. Dlatego właśnie w budowaniu rezyliencji kluczowe 
jest stałe weryfikowanie jej składowych dla konkretnego miasta.  

Stałe i szczegółowe obserwowanie jak miasto reaguje na różnego typu kryzysy wraz z rozwijaniem 
myślenia o czynnikach, cechach, które składają się na sposób reakcji to jedyna droga do coraz lepszego 
przygotowania do kryzysów. W tym obszarze sama rzeczywistość najlepiej weryfikuje szybkość i 
możliwości radzenia sobie w przypadku ich wystąpienia. Kluczowe, by coraz precyzyjniej rozumieć jakie 
aspekty miejskiego funkcjonowania przekładają się na efektywność reagowania w sytuacji kryzysowej. 

Rezyliencja i dbałość w jej rozwijanie jest funkcjonalnie połączone ze zrównoważonym rozwojem - nie 
da się budować rezyliencji w oderwaniu od tego paradygmatu. Oznacza to, iż miasta muszą bardzo 
dobrze rozumieć na czym polega ich zrównoważony rozwój oraz jak należy go wspierać. Ponadto, musza 
być skłonne do redefiniowania dotąd używanych i sprawdzonych mechanizmów (np. modele biurokracji, 
modele ekonomiczne, założenia dotyczące zachowań mieszkańców). 
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Odporność miasta wymaga w pierwszej kolejności uwzględnienia sytuacji życiowej grup najsłabszych i 
to w wielu wymiarach - wykluczonych mieszkaniowo, w dostępie do dóbr, edukacji, usług, nie mających 
skutecznego rzecznictwa i reprezentacji. Kryzysy i klęski różnego typu zawsze w pierwszej kolejności 
dotykają mieszkańców o utrudnionej sytuacji społeczno-materialnej. Oznacza to, że troska o 
najsłabszych i wszystkie polityki na rzecz polepszenia ich sytuacji społecznej są bezpośrednio związane z 
budowaniem rezyliencji.  

 

 
 

Następstwem podejścia systemowego jest myślenie zarówno o badaniu jak i rozwijaniu rezyliencji przez 
wytyczenie (w procesach kolektywnego i wielosektorowego namysłu) priorytetów (najważniejszych 
cech, które trzeba rozwijać i kluczowych wskaźników, które trzeba badać).  

Rysunek 4. Założenia myślenia systemowego. Opracowanie własne. 

 
 

Rezyliencja jest zestawem cech i własności 

pozostających we wzajemnej współzależności, dlatego 

najskuteczniejszym i najbardziej adekwatnym 

podejściem włączenia jej do zarządzania miastem jest 

podejście systemowe. 
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Gdynia a rezyliencja – wyzwania i szanse miasta 

 

Wśród uwarunkowań przemawiających za koniecznością wzmocnienia rezyliencji Gdyni - miasta 
będącego domem dla niespełna ćwierć miliona mieszkańców - należy wymienić przede wszystkim 
następujące obszary stanowiące szanse, ale również wyzwania dla zrównoważonego rozwoju miasta i 
zdolności adaptacyjnych wobec potencjalnych sytuacji kryzysowych:  

1. Bliskość natury i jej wykorzystanie 
 

a. Morze  

⎯ Gdyński port to silny element gospodarki miasta i aglomeracji10. W 
ostatnich latach tym bardziej zyskuje na znaczeniu w związku z budową morskich 
farm wiatrowych na Bałtyku - m.in. polski rząd zapowiedział stworzenie 
odpowiedniego terminala, który ma stanowić zaplecze do obsługi morskich farm 
wiatrowych w Porcie Gdynia. Jednocześnie należy jednak pamiętać, iż gospodarka 
morska odznacza się wysokim poziomem wrażliwości na kryzysy gospodarcze.  
 

⎯ Budowa farm wiatrowych na Bałtyku to szansa na zlokalizowane blisko 
odnawialnych źródeł energii, które pomogą zabezpieczyć potrzeby energetyczne 
miasta i ograniczyć ryzyko przerw w dostawie energii (tzw. black-outów).  

 

⎯ Styk dzielnic centralnych z morzem - “waterfront”, plaże w centrum 
miasta i w dzielnicach oraz urozmaicony krajobraz - przekładają się na wysoką 
atrakcyjność osiedleńczą i turystyczną. Niemniej jednak, silne znaczenie sektora 
turystycznego dla gospodarki wiąże się z ryzykiem - zwłaszcza w sytuacjach 
ograniczenia możliwości podróży - tak jak miało to miejsce wskutek pandemii 
SARS-CoV-2. W tym kontekście napływ turystów to także zagrożenie dla zdrowia 
mieszkańców miasta (wzrost zachorowań). 

 

⎯ Gdynia należy do miast zagrożonych podnoszącym się poziomem mórz, 
wskutek zmiany klimatu - zgodnie z szacunkami naukowców część terenów Gdyni, 
w szczególności okolice portu może ulec zalaniu11. Ponadto, sztormy, powodzie 
morskie i wichury stanowią silne czynniki rzutujące na funkcjonowanie miasta. 
Należy także pamiętać, iż sąsiadujące miasto Gdańsk jest znacznie silniej narażone 
na zmianę klimatu, co może przełożyć się na odpływ inwestycji i ludności do 
innych miast i gmin aglomeracji, w tym do bezpiecznej pod tym względem Gdyni.  

 

 
10 Część węzła europejskiej sieci transportowej TEN-T (Korytarz Bałtyk-Adriatyk, autostrada morska Gdynia-

Karlskrona) 
11 M.in. Climate Central: 

https://coastal.climatecentral.org/map/10/18.7083/54.4565/?theme=sea_level_rise&map_type=year&basema

p=roadmap&contiguous=true&elevation_model=best_available&forecast_year=2050&pathway=rcp45&percent

ile=p50&refresh=true&return_level=return_level_1&rl_model=gtsr&slr_model=kopp_2014, data korzystania 15 

sierpnia 2021 
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b. Las 

⎯ Lasy stanowią 46% powierzchni miasta (Gdynia jest liderem wśród 30 
największych polskich miast), a Trójmiejski Park Krajobrazowy jest miejscem 
wypoczynku dla mieszkańców i turystów, a także siedliskiem zwierząt i roślin, co 
sprzyja bioróżnorodności. 
 

c. Powietrze 

⎯ Gdynia szczyci się wysoką jakością powietrza, w dużej mierze 
zawdzięczaną wietrzności oraz lesistości terenów. Wyzwaniem wciąż pozostają 
jednak wymiana sposobu ogrzewania budynków oraz ich termomodernizację. 
 

2. Trójmiasto i Aglomeracja Trójmiejska.  
 
Gdynia jest jednym z filarów rozwoju aglomeracji trójmiejskiej, będącej najważniejszym 
ośrodkiem miejskim położonym w północnej Polsce i w południowej części basenu Morza 
Bałtyckiego. Współpraca miast i gmin wzmacnia ich wspólny potencjał. Szczególne znaczenie ma 
metropolitalny rynek pracy, a także wspólna komunikacja (Szybka Kolej Miejska). Wyzwaniem 
wciąż pozostaje jednak pełna integracja transportu zbiorowego w obszarze metropolitalnym. 
 

3. Jakość życia a demografia.  
 
Gdynia przez lata przodowała w rankingu najlepiej w Polsce ocenianych przez mieszkańców 
miejsc zamieszkania („Diagnoza Społeczna”12). W 2019 r. Gdynia jako jedyne miasto w Polsce 
otrzymała również prestiżową nagrodę LivCom Awards (trzecie miejsce w kategorii od 150 tys. 
do 400 tys. mieszkańców) 13. W kontekście zwiększenia ilości osób pracujących zdalnie wskutek 
pandemii SARS-CoV-2, walory wysokiej jakości życia tym bardziej zyskują na znaczeniu.  
 
Mimo to, miasto boryka się z niekorzystną sytuacją demograficzną. Ujemny przyrost naturalny, 
starzejące się społeczeństwo, procesy suburbanizacyjne oraz emigracja przyczyniają się do 
zmniejszania liczby mieszkańców14. Jednym z kluczowych wyzwań dla władz jest to, jak zatrzymać 
odpływ mieszkańców poza Gdynię, przyciągnąć nowych mieszkańców oraz jak sprawić, by 
kontrybuowali do kosztów utrzymania miasta.  
 
 
 

 

 
12 “Chyba każdy chciałby tu mieszkać. Gdynia to miasto ludzi najbardziej zadowolonych”, Katarzyna Fryc 

18 czerwca 2020 | 09:31, Wyborcza.pl  

https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,173931,26033834,chyba-kazdy-chcialby-tu-mieszkac-to-miasto-ludzi-

najbardziej.html; data korzystania 15 sierpnia 2021, 

Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030 - Moja Gdynia 2030, Gdynia 2017 - Potencjał rozwojowy Gdyni/Synteza,  
13 https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-z-nagroda-za-jakosc-zycia,545409?fbclid=IwAR3Qh-

09c1WLZQ_7SNL6zCbgxmocKvFAMhe3VJCw4jF3mW4VSXXgeU1c8Z4, data korzystania 15 sierpnia 2021 
14 W samym tylko I-II kwartale 2021 przyrost naturalny wyniósł -736, zaś Saldo migracji -2233. Źródło: Otwarte 

Dane Gdynia. 
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4. Przedsiębiorczość, innowacyjność oraz edukacja i rynek pracy 
 

a. Przedsiębiorczość i innowacyjność 

⎯ Wysoki na tle miast w Polsce poziom przedsiębiorczości i innowacyjności 
gdynian, wzmacniany jest przez inkubatory: Pomorski Park Naukowo-
Technologiczny, Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości i Bałtycki Port Nowych 
Technologii. Znacząca jest również obecność w mieście Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Większość gdyńskich firm to firmy mikro, małe i średnie - 
oznacza to wysoką dywersyfikację, która sprzyja elastyczności rynku15.  
 

⎯ Gdynię charakteryzuje wysoki poziom koncentracji usług 
wiedzochłonnych (sektor ICT, usługi rynkowe BPO/SSC). 

 

⎯ Rynek pracy określany jest jako chłonny, zaś bilans wymiany z innymi 
gminami jest pozytywny (prawie 2 razy więcej dojeżdżających niż 
wyjeżdżających).  

 

⎯ W Gdyni powstają nowe centra biznesowe, które mogą stać się 
alternatywą dla gdańskiej Olivia Business Centre, postrzeganej negatywnie jako 
trójmiejski “Mordor”. 

 

 
b. Edukacja i rynek pracy 

 

⎯ Edukacja zawodowa oceniana jest jako dobrze dopasowana do oczekiwań 
pracodawców, przy czym - choć może to wydawać się paradoksalne - poziom 
doradztwa zawodowego jest uznawany za niesatysfakcjonujący, podobnie jak 
potencjał uczelni trójmiejskich.  
 

⎯ Obszarem problemowym jest także niedopasowana do rosnącego 
zapotrzebowania oferta opieki żłobkowej. 

 

5. Uwarunkowania polityczne i zarządzanie miastem. 
 

a. Na szczególną uwagę zasługują: stabilność polityczna oraz innowacyjność władz miasta 
(m.in. stworzenie dynamicznego UrbanLabu, certyfikacja smart city, analizowanie i 
wykorzystanie nowoczesnych podejść do zarządzania miastem - m.in. foresight, miasto 
15-minutowe, rezyliencja). 
 

 

 
15 Zgodnie ze stanem w dniu 30.06.2021, 96,95% firm zatrudnia do 9 pracowników, 2,44% - od 10 do 49 

pracowników. Zaledwie 3 firmy zatrudniają powyżej 1 tys. pracowników. Źródło: Otwarte Dane Gdynia. 
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b. Wypracowana w sposób partycypacyjny strategia Gdyni do 2030 r. wskazuje na szereg 
procesów i działań kluczowych z punktu widzenia rezyliencji miasta, jego 
zrównoważonego rozwoju i wysokiej jakości życia mieszkańców16.  
 

c. Istotny jest również wątek urbanistyczno-przestrzenny - centrum jest uporządkowane, z 
liniowym układem zabudowy. Rozwojowi Gdyni towarzyszyły nowoczesne założenia 
urbanistyczne, takie jak „miasto ogród”, „miasto modernistyczne” i „miasto 
funkcjonalne”. 
 

d. Mimo to, Gdynia boryka się z nierównym rozwojem dzielnicowym (niedostateczną 
policentrycznością) oraz segregacją funkcji (monofunkcyjność i niedobór usług 
publicznych w niektórych gdyńskich dzielnicach, koncentracja problemów społecznych i 
infrastrukturalnych w obrębie niektórych dzielnic, niedostosowane tempo rozwoju 
infrastruktury społecznej w dzielnicach o dużej dynamice przyrostu mieszkańców).  
 

e. Liczba gdynian dotkniętych wykluczeniem społecznym i ubóstwem jest niewielka i stale 
maleje. Zasób mieszkań dla osób ubogich i średniozamożnych oraz znajdujących się w 
trudnej sytuacji zdrowotnej wciąż jednak jest określany jako niewystarczający. 
 

f. Szczególnym wyróżnikiem Gdyni jest transport publiczny, z innowacyjnym i ekologicznym 
transportem trolejbusowym. Wyzwaniami są przy tym wciąż wysoki wskaźnik 
motoryzacji indywidualnej, skutkujący kongestią transportową w mieście. 
 

6. Kapitał społeczny i tożsamość lokalna.  
 

a. Gdynia to miasto o wysokim kapitale społecznym i wysokim poziomie aktywności 
obywatelskiej. Charakteryzuje ją także bardzo silna tożsamość lokalna mieszkańców 
(tradycje, duma z miejsca zamieszkania, troska o “małą ojczyznę”)17.  
 

b. Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców jest wysokie, zaś wskaźnik przestępczości 
jest zdecydowanie niższy niż Gdańsku czy Sopocie. Niemniej jednak, ostatnie dane dot. 
silnego wzrostu przestępczości mogą zagrażać podtrzymaniu tego poczucia (wzrost o 
66,3% r/r, przy czym okresowe ograniczenie aktywności spowodowane pandemią nie 
wyjaśnia tak dużego wzrostu - poziom przestępczości znacząco wzrósł także w 
porównaniu do wcześniejszych lat)18. 
 

c. Pożądany jest rozwój gdyńskich organizacji pozarządowych o charakterze eksperckim (w 
tym prowadzących badania społeczne i przygotowujących profesjonalne opracowania), 
które mogłyby wspierać wieloaspektowy rozwój miasta. 

 

 
16 Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030 - Moja Gdynia 2030, Gdynia 2017. Wizja Gdyni w roku 2030/ Misja.; 

Priorytety i Cele. 
17 Gdynia – moja „mała ojczyzna” w globalnym świecie, ks. Jarosław Lisica, Źródło: red. M. Gawron, H. Głogowska, 

„Zeszyty Gdyńskie”, 2015, nr 10, s. 45-55. 
18 Otwarte Dane Gdynia. 
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W kontekście wyjątkowych uwarunkowań dla wzmacniania rezyliencji Gdyni kluczowa jest 
wypracowana w sposób partycypacyjny Strategia rozwoju miasta w perspektywie 2030 r.19, w tym 
zawarte w dokumencie wizja, misja oraz priorytety: 

 

 

 
 

Priorytety i cele strategiczne, określone jako: 

Priorytety Cele strategiczne 

PRIORYTET 1: JAKOŚĆ 
ŻYCIA GDYŃSKIEJ 
WSPÓLNOTY 
 

⎯ Silne więzi społeczne i międzypokoleniowe w gdyńskiej 

wspólnocie 

⎯ Kreatywna społeczność Gdyni 

⎯ Przyjazna przestrzeń publiczna w gdyńskich dzielnicach 

⎯ Zaktywizowana poprzez działania rewitalizacyjne społeczność 

Gdyni 

 

PRIORYTET 2: DOM20 ⎯ Usługi dostępne dla mieszkańców gdyńskich dzielnic  

 

 
19 Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030 - Moja Gdynia 2030, Gdynia 2017. Wizja Gdyni w roku 2030/ Misja.; 

Priorytety i Cele. 
20 Dla „Usług dostępnych dla mieszkańców gdyńskich dzielnic” wyznacznikami są: dobry dostęp mieszkańców 

każdej z gdyńskich dzielnic do usług publicznych; zasób mieszkań dla członków gdyńskiej społeczności; Strefy 

drobnego handlu i usług w gdyńskich dzielnicach);  

„Sprawny, przyjazny i zintegrowany system komunikacyjny Gdyni” definiują: wysoka atrakcyjność publicznego 

transportu zbiorowego i rowerowego dla mieszkańców oraz pracowników gdyńskich przedsiębiorstw i instytucji; 

uspokojony ruch samochodowy w mieście nowa infrastruktura drogowa, rowerowa i piesza usprawniająca ruch 

Wizja: Nowoczesne miasto o bardzo wysokiej jakości 

życia w skali kraju i Europy, w pełni wykorzystujące 

potencjał swojego położenia. 
 

 

 
Misja: Współdziałanie całej gdyńskiej społeczności na 

rzecz stałego podnoszenia jakości życia w mieście w 

odpowiedzi na obecne i przyszłe wyzwania rozwojowe. 
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⎯ Sprawny, przyjazny i zintegrowany system komunikacyjny 

Gdyni 

⎯ Zdrowe i bezpieczne środowisko Gdyni  

 

PRIORYTET: 3 PRACA I 
NAUKA21 

⎯ Wyspecjalizowana niebieska i zielona gospodarka Gdyni  

⎯ Elastyczny i chłonny rynek pracy  

⎯ Szkolnictwo ukierunkowane na osobisty i zawodowy rozwój 

gdynian 

 

PRIORYTET 4 CZAS 
WOLNY22 

⎯ Gdynia rozpoznawalnym miastem kreacji 

⎯ Bogatą oferta wypoczynku dla mieszkańców Gdyni i gości 

 
 

Priorytety i cele wskazane w Strategii Gdyni do 2030 r. są silnie zbieżne z działaniami niezbędnymi do 
zapewnienia rezyliencji miasta, przy czym część z nich ma znaczenie szczególne. Należy wyróżnić tu 
zwłaszcza cele takie jak: „Silne więzi społeczne i międzypokoleniowe w gdyńskiej wspólnocie”, 
„Kreatywna społeczność Gdyni”, “Zdrowe i bezpieczne środowisko Gdyni” (na który składają się : 

 

 
pomiędzy dzielnicami i poprawiająca dostęp do Gdyni; metropolitalny węzeł komunikacyjny o znaczeniu 

międzynarodowym); 

“Zdrowe i bezpieczne środowisko Gdyni” jest zaś rozumiane przez pryzmaty: bezpiecznej przestrzeni miejskiej; 

skutecznego systemu przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym; ograniczonej emisji zanieczyszczeń wody i 

powietrza oraz niski poziom hałasu, a także skutecznego systemu minimalizowania zagrożeń wynikających z 

ekstremalnych zdarzeń naturalnych); 
21 Dla celu „Wyspecjalizowanej niebieskiej i zielonej gospodarki Gdyni” (które mają pobudzać innowacyjność 

gdynian na styku nauki i gospodarki, a szczególnie w kluczowych dla miasta sferach, do których należą: branże 

związane z eksploatacją morza i jego zasobów, transport, spedycja i logistyka (TSL), branże kreatywne i kultura, 

teleinformatyka (ICT). : miasta sferach, do których należą: branże związane z eksploatacją morza i jego zasobów, 

transport, spedycja i logistyka (TSL), branże kreatywne i kultura, teleinformatyka (ICT).) : celami szczegółowymi 

są: zaktywizowany potencjał innowacyjny gdyńskiej gospodarki i sektora nauki; nowe inwestycje dla potrzeb 

gdyńskiej gospodarki, szczególnie w branżach kluczowych dla jej rozwoju; kluczowy ośrodek gospodarki morskiej 

– harmonijny rozwój miasta i portu). 

„Elastyczny i chłonny rynek pracy” określają: ograniczanie bezrobocia wśród mieszkańców i ich wysoka aktywność 

zawodowa; przyciąganie wykwalifikowanych pracowników spoza Gdyni. 

„Szkolnictwo ukierunkowane na osobisty i zawodowy rozwój gdynian” - (składają się na niego: innowacyjne, 

przedsiębiorcze i otwarte postawy wśród uczniów, studentów oraz pracowników gdyńskiego sektora edukacji; 

silna baza naukowo-badawcza i szkolnictwa wyższego). 
22 „Gdynia rozpoznawalnym miastem kreacji” (ze składowymi: nowoczesną ofertą kulturalną oraz Gdynią jako 

centrum wydarzeń kulturalnych i artystycznych) 

„Bogatą oferta wypoczynku dla mieszkańców Gdyni i gości” - (ze składowymi: Przestrzeń rekreacyjna w Gdyni 

dopasowana do potrzeb mieszkańców; Wysoka aktywność fizyczna i zdrowy styl życia gdynian; 3. Gdynia jako 

atrakcyjna destynacja na mapie turystycznej kraju i regionu Morza Bałtyckiego). 
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bezpieczna przestrzeń miejska; skuteczny system przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym; 
ograniczona emisja zanieczyszczeń wody i powietrza oraz niski poziom hałasu; skuteczny system 
minimalizowania zagrożeń wynikających z ekstremalnych zdarzeń naturalnych), „Wyspecjalizowana 
niebieska i zielona gospodarka Gdyni” który ma pobudzać innowacyjność gdynian na styku nauki i 
gospodarki, „Elastyczny i chłonny rynek pracy”, a także „Szkolnictwo ukierunkowane na osobisty i 
zawodowy rozwój gdynian” (składają się na niego: innowacyjne, przedsiębiorcze i otwarte postawy; silna 
baza naukowo-badawcza i szkolnictwa wyższego). 

Jednocześnie dla zapewnienia rezyliencji niezbędna jest pula dodatkowych działań, przy czym należy 

podkreślić, iż są one spójne z ww. założeniami i będą one wzmacniać realizację priorytetów i celów 

wskazanych w strategii miasta. Przykładem takich działań są te nastawione na efektywność 

wykorzystania zasobów - wdrożenie obiegu zamkniętego w gospodarce (w tym skrócenie łańcuchów 

dostaw - zmniejszenie poziomu zależności od zewnętrznych dostawców) czy mitygację i adaptację do 

zmian klimatu. Szersze wskazanie innych aspektów rezyliencji, wspierających strategię Gdyni zostało 

zawarte w rozdziale “Mapa wskaźników i metoda pomiaru”, a także Aneksie 1 - narzędziu badawczym 

do pomiaru. 
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Rekomendandacje dla Gdyni wymagające z analizy wybranych 
podejść 

 

Rezyliencja miejska to współzależny, dynamiczny sposób funkcjonowania i reagowania miasta i jako taki 
wynika z wielu jego własności pochodzących z różnych obszarów. Rezyliencja miejska w praktyce 
wymaga więc przystosowania instytucji i społeczności do zarządzania miastem w odpowiedni sposób. 
Poniżej znajduje się lista rekomendacji wspierających efektywne rozwijanie rezyliencji w mieście Gdynia.  

 

Tabela 2: Kluczowe wskazówki do realizacji rozwijania rezyliencji w Gdyni. Opracowanie własne. 
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Poniżej szczegółowo zostały opisane rekomendacje zawarte hasłowo w powyższej tabeli. 

 

Promocja pojęcia, włączenie szerokiej rzeczy interesariuszy do prac  

Edukacja oraz informacja - autorzy raportów zwracają uwagę na szczególną rolę podnoszenia 
świadomości, zarówno wśród mieszkańców, jak i decydentów na temat koncepcji rezyliencji oraz 
jej wykorzystania w planowaniu, dialogu oraz zaangażowaniu interesariuszy. 

 

Pełne rozpoznanie specyfiki i kontekstu funkcjonowania miasta, co jest możliwe tylko przy 
włączeniu w proces mierzenia i wzmacniania rezyliencji interesariuszy miasta. Jednocześnie stałe 
zaangażowanie doradców z zewnętrznych organizacji eksperckich - w tym organizacji 
międzynarodowych - może pozwolić wdrażać usprawnienia i zapobiegać niestosowaniu 
metodologii tam, gdzie byłoby to trudne lub niewygodne dla miasta. 

Współpraca z innymi miastami  

Rezyliencja powinna stać się źródłem dla nowych współprac pomiędzy miastami w dzieleniu 
się wiedzą i doświadczeniami z jej mierzenia i analizy. Rezyliencja nie powinna być traktowana 
jako kolejny potencjalny ranking wzmagający rywalizację między miastami. 

 

Warto rozważyć włączenie się do któregoś z programów łączących miasta pracujące nad 
pomiarem i budowaniem rezyliencji, jak np. Cities Resilience lub innego, w którym większa 
grupa miast pracuje razem, również ze względu na możliwości pozyskania częściowego 
finansowania, w tym przypadku ze strony Banku Światowego. 

W mierzeniu się z tematem rezyliencji warto być usieciowanym na wielu poziomach. Warto 
rozważyć myślenie o partnerstwach Gdyni w obszarze rezyliencji, na kilku poziomach lokalnych 
- być może sąsiedzkim (trójmiejskim/aglomeracyjnym) - jako, że pewne aspekty rezyliencji 
dotyczą najbliższego regionu, ogólnopolskim oraz globalnym.  

Priorytetyzowanie działania na rzecz rezyliencji 

Wskaźniki pomiaru jako elementy budowy rezyliencji. W perspektywie potrzeb Gdyni kluczowe 
jest przede wszystkim stworzenie solidnych ram dla budowy nie tylko własnej metodologii 
pomiaru rezyliencji, ale także mocne osadzenie w kontekście całego procesu budowania 
rezyliencji (oceny ryzyk, stworzeniu strategii, a także polityk i programów dopasowanych do 
poszczególnych celów). Podział wskaźników może wspierać ten proces - np.: 

⎯ odróżnienie tych, na które zarządzający miastem i interesariusze mogą mieć wpływ 
(poprzez polityki, programy i działania - np. adekwatność zabezpieczeń 
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przeciwpowodziowych) od tych, na które nie mają wpływu (tzw. wskaźniki bazowe, np. 
ilość dni z ulewnymi deszczami),  
 

⎯ odróżnienie wskaźników badających nakłady (np. ilość pieniędzy przeznaczona na 
budowanie wałów przeciwpowodziowych), badających rezultat (np. długość nowych 
wałów przeciwpowodziowych) od tych, które badają efektywność działań (np. na ile 
podjęte działania, takie jak nowe wały przeciwpowodziowe zabezpieczyły przed 
powodziami zagrożone rejony miasta). 
Uwzględnianie różnych typów wskaźników wspiera rozumienie czemu mają one służyć, a 
w konsekwencji właściwe ich zastosowanie - zastosowanie nastawione na realizację 
celu, jakim jest wzmacnianie rezyliencji.  

 

Skupienie na budowaniu “działań na rzecz rezyliencji” na podstawie pomiaru - takie podejście 
zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo wdrożenia procesów, które budują rezyliencję 
miasta, a nie tylko określą jej poziom i zidentyfikują braki. Dodatkowo działania na rzecz 
rezyliencji pozwalają priorytetyzować zadania, określić podmioty biorące w nich udział, a także 
zdefiniować potrzebne do ich realizacji zasoby i określić ewentualne źródła ich pozyskania. 

Dane to nie wszystko. Silnym wsparciem dla aspektu wdrożeniowego jest także rekomendacja 
priorytetyzacji oraz przestroga przed “przerostem formy nad treścią” czy też “fetyszyzacją” 
samego narzędzia badawczego - w tym wypadku wyborem większej liczby wskaźników niż to 
niezbędne i nadmiernym skupieniem na nich. Sam głęboki, wieloaspektowy pomiar i zebranie 
danych jest niewystarczający, aby wspierać rezyliencję. Przeciwnie, może się okazać, że zbyt 
rozbudowany pomiar odciągnie uwagę od działań, które powinny iść w ślad za pozyskaną wiedzą, 
czyli stworzeniem strategii, polityk i programów opartych o pozyskane dane.  

Praca nad scenariuszami przyszłości – Futures Literacy23 na poziomie miasta 

Budowanie coraz bardziej rozbudowanych scenariuszy przyszłości, biorących pod uwagę 
różnorodnych zestaw czynników ryzyka pozwala lepiej zdefiniować ewentualne zagrożenia, a 
także zaprogramować działania zapobiegawcze lub niwelujące skutki tych zagrożeń. Scenariusze 
są narzędziem doskonale obrazującym kierunek, w którym zmierza miasto i pozwalają w bardziej 
przekonujący sposób pokazać interesariuszem konsekwencje podejmowania bądź zaniechania 
poszczególnych działań. Scenariusze powinny być wykonywane regularnie, np. co 5 lat. 
Wcześniej opracowane scenariusze powinny być poddawane stałej analizie, aby sprawdzić jakie 
tendencje oraz wydarzenia przybliżają miasto do spełnienia lub oddalenia wizji w nich zawartych.  

 

 
23 Futures Literacy to koncepcja stworzona przez UNESCO. Definiowana jest jako alfabetyzacja przyszłości oraz umiejętność 
przewidywania i projektowania przyszłości, a więc rozwiązywania problemów i stawiania czoła wyzwaniom, które jeszcze 
czekają ludzkość w wyniku kryzysów i klęsk wcześniejszych wyobrażeń na temat tego, jak przyszłość może wyglądać. Więcej 
informacji: https://en.unesco.org/futuresliteracy/about (18.09.2021) 
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Warto o zadbać o narzędzia finansowe i modele inwestowania w obszar rezyliencji. Należy 
przywołać tutaj rekomendację Banku Światowego, który uważa rozwiniętą rezyliencję za czynnik 
ułatwiający inwestowanie w danym mieście. Wymiar finansowy powinien być również 
elementem tworzenia zestawów scenariuszy przyszłości miasta.  

Na uwagę zasługują też kumulatywne ścieżki dochodzenia do rezyliencji (od stabilności poprzez 
elastyczność do zmiany; od absorpcyjnego radzenia sobie, poprzez adaptację do transformacji) 
i proponowana lista cech miasta rezylientnego (elastyczne, zaradne, refleksyjne; wspólne 
budowanie - zorientowane na proces: włączające, zintegrowane).  

Budowanie kompetencji w myśleniu i działaniu systemowym 

Ewaluacja rezyliencji powinna być zwieńczona przygotowaniem graficznego profilu miasta, na 
którym zaznaczone są obszary rezyliencji spełniające jej cele, jak również te wymagające 
poprawy. Grafika powinna być atrakcyjna wizualnie, klarowna i zrozumiała dla szerokich grup 
odbiorców. 

Unikatowość miasta-systemu. Na uwagę zasługuje odniesienie do rozumienia miasta jako 
systemu - w szczególności w kontekście występowania efektów kaskadowych (efektów domina) 
i potrzeby prowadzenia oceny wielu czynników ryzyka (multi-risk assessment). Przykładem 
efektu kaskadowego może być stopienie rdzeni reaktorów jądrowych w Fukushimie w Japonii 
po tym, jak w elektrownię uderzyło tsunami, które z kolei zostało wywołane przez trzęsienie 
ziemi. 

Szerokie rozumienie rezyliencji wymaga konsekwentnego używania kategorii z teorii 
systemów. Rezyliencja to nie wąski odcinek, który da się zamknąć do pojedynczej polityki czy 
pojedynczego programu, ograniczonych w czasie. Rezyliencja ma wiele odmian i typów: to nie 
tylko adaptacja, ale też prewencja; to zarówno rezyliencja historyczna (reakcja na czynniki 
“stresogenne”), ale też potencjalna; opiewa zarówno aspekty środowiskowe, społeczne i 
instytucjonalne, jak i gospodarcze (np. poziom dywersyfikacji biznesu); a nade wszystko, 
rezyliencja to zdolność, która powinna być stale rozwijana i trwale wszyta w procesy zarządzania 
miastem.  
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Proponowany model pomiaru rezyliencji wraz z wskaźnikami 

 

Wszystko co do tej pory zostało opisane jako kluczowe w budowaniu rezyliencji miejskiej wskazuje, że 
jest ona bardzo kompleksowym, nie dającym się wystandaryzować działaniem. Z drugiej strony 
wzmacnianie rezyliencji jest niewątpliwie korzystne dla miasta. W przypadku Gdyni bardzo dużo w tym 
kierunku zostało już zrobione: zbieranych jest wiele kluczowych dla rezyliencji Gdyni danych, miasto 
posiada strategię, której realizacja wspiera rezyliencję, a także szereg odpowiednich struktur i procesów. 
Istotne jest więc przyjęcie odpowiedniej optyki.  

Jak dokładniej zoperacjonalizować działania na rzecz rezyliencji, aby połączyć wprowadzenie złożonej 
perspektywy patrzenia na miasto z praktycznym i wykonalnym planem działania?  

Autorzy raportu rekomendują Miastu Gdynia podążać następującymi krokami w rozwoju swojej 
rezyliencji: 

1. Zapoznanie się z przeanalizowanymi we wcześniejszej części raportu czterema podejściami 
związanymi z rozwijaniem rezyliencji na świecie, analiza ich założeń, sposobów zarówno działania 
na rzecz rezyliencji jak i mierzenia rezyliencji.  

2. Wybranie logiki podejścia oraz obszarów tematycznych, które mogą organizować myślenie o 
rezyliencji w Gdyni.  

Proponowaną logiką metodologii jest logika oparta o raport OECD, który wskazuje na aspekty 
istotne dla dobrego przygotowania pomiaru rezyliencji oraz praktycznego ich wykorzystania na 
rzecz wzmacniania odporności i elastyczności miasta. Jako kluczowe wskaźniki wybrano w 
pierwszej kolejności takie, które można uznać za standardowe (uniwersalne), a drugiej 
zaproponowanie takich, które są lub mogą być specyficzne dla miasta. 

3. Wybranie wskaźników wewnątrz wybranych obszarów tematycznych, pogrupowanie ich na sub-
obszary (wewnątrz większych tematów). 

Na tym etapie na początku stworzona została rozbudowana liczba wskaźników. Następnie 
zostały one przefiltrowane przez pryzmat celów i priorytetów określonych w ramach strategii 
miasta oraz wiedzę własną ekspertów tworzących opracowanie, pozwalające dostosować 
wybrane wskaźniki do współczesnych wyzwań (takich jak dążenie do gospodarki cyrkularnej czy 
pandemia SARS-CoV-2). 

4. Prezentacja propozycji wskaźników jednostce zamawiającej (UrbanLab), a następnie 
pracownikom miasta odpowiedzialnym za zbieranie danych. Wspólna weryfikacja dostępności 
danych, doprecyzowanie priorytetów oraz pojęć.  

5. Wybór listy wskaźników i przygotowanie planu działań związanych z pozyskaniem danych na ich 
temat. 
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Na tym etapie autorzy niniejszego opracowania proponują ograniczoną liczbę wskaźników 
zgodnie z istotną i bardzo praktyczną rekomendacją wypływającą z raportu OECD: aby rozpocząć 
pomiary rezyliencji od ograniczonej liczby wskaźników, która ułatwi ich analizę oraz 
przygotowywanie i wdrażanie konkretnych rekomendacji, programów czy polityk o nie opartych. 
W kolejnych latach - gdy niezbędne dla pryzmatu rezyliencji procesy i zasoby zostaną ustalone - 
lista wskaźników może być stopniowo rozbudowywana. Takie podejście wspiera ograniczanie 
efektu zmęczenia i podtrzymanie długofalowych procesów.  

Stworzenie rozbudowanego narzędzia badawczego już na samym początku oraz rozpoczęcie 
głębokich i wieloaspektowych badań z dużym prawdopodobieństwem mogłoby się okazać się 
przeciwskuteczne. Mogłoby okazać się zbyt zasobochłonne, a także traktowane jako element 
sprawozdawczy, a nie praktyczny środek pozwalający sprawnie wzmacniać miasto w kluczowych 
obszarach. 

6. Przekazanie opracowania Prezydentowi miasta i Kolegium Prezydenta w celu podjęcia decyzji nt. 
kolejnych kroków na rzecz rezyliencji oraz publiczna prezentacja dotychczasowych wyników 
prac. 

Warto jeszcze raz podkreślić, że metoda pomiaru rezyliencji stanowi pochodną analiz kilku różnych 
podejść i koncentruje się na wybranych arbitralnie obszarach. Wybranych ze względu na: 

a. adekwatność w kontekście polskim, a szczególnie Gdyni, 

b. uniwersalność (czyli występowanie w kilku podejściach, co może pokazywać ich 
standardowe powiązanie z rezyliencją), 

c. dostępność danych potrzebnych do określenia sytuacji w danym obszarze. 

 
Pierwszy zestaw obszarów i pogłębiających je wskaźników wynika więc z pracy zza biurka (desk research) 
oraz wstępnej weryfikacji z ekspertkami Urzędu Miasta Gdynia. W założeniu jest to testowy czy też 
wyjściowy sposób pomiaru, który musi ulegać rozszerzeniu i modyfikacjom wynikającym z: 

a. realizacji pierwszego pomiaru - trudności w jego realizacji oraz informacji zwrotnej osób 
przeprowadzających analizy i zbieranie danych; 

b. ewaluacji rezyliencji miasta w trakcie występowania konkretnych, nawet bardzo 
drobnych kryzysów i problemów; 

c. konsekwentnej pracy merytorycznej z przedstawicielami wszystkich departamentów 
urzędu miasta - umożliwi to tworzenie precyzyjnych sposobów mierzenia dostosowanych 
do kontekstu Gdyni. 

Narzędzie badawcze załączone do raportu (Aneks 1) zostało opracowane w sposób iteracyjny. 
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Powiązania między obszarami rezyliencji i wskaźnikami 

 

Miasto to skomplikowany organizm - system, w którym poszczególne obszary są silnie ze sobą 
powiązane i wzajemnie od siebie zależne. Nie da się właściwie odpowiadać na współczesne wyzwania 
i budować rezyliencji zawężając tylko do jednego wybranego obszaru. Jak zostało to wskazane wcześniej 
w raporcie, wbrew popularnym przekonaniom, rezyliencja nie jest kwestią, którą można “zaparkować” 
pod hasłem samej ochrony środowiska czy samego zarządzania kryzysowego, lub nawet szerzej 
zarządzania. Gospodarka czy społeczeństwo są z jednej strony istotnym podglebiem dla kompleksowej 
budowy odporności i elastyczności (dla radzenia sobie z różnego rodzaju kryzysami i negatywnie 
oddziałującymi czynnikami). Z drugiej zaś, kryzysy czy oddziaływanie silnie negatywnych zjawisk dotyczą 
także właśnie tych sfer, np. kryzys gospodarczy, konieczność transformacji energetycznej, kryzysy 
wywołane pandemią.  

Przyglądając się miejskiej rezyliencji należy pamiętać o występowaniu efektów kaskadowych (np. 
pandemia przełożyła się na brak możliwości działalności gospodarczej wielu branż spowodowanej 
lockdownem i przerwaniem łańcuchów dostaw) oraz sprzężeń zwrotnych, zarówno pozytywnych, jak i 
negatywnych (np. wzrost kapitału społecznego może przekładać się na wzrost gospodarczy, poziom 
partycypacji bywa skorelowany z poziomem przedsiębiorczości, otwarcie danych wspiera innowacyjność 
i przedsiębiorczość i in.) 

W zaproponowanym narzędziu badawczym część wskaźników dotyka kilku sfer funkcjonowania miasta. 
Na przykład, kwestia bezrobocia jest istotna zarówno z punktu widzenia odporności gospodarczej, jak i 
społecznej (np. kryzys gospodarczy i społeczny wywołany upadkiem jednego z głównych pracodawców 
będzie znacznie dotkliwszy w mieście z wysokim poziomem bezrobocia niż w wypadku miasta o niskim 
poziomie bezrobocia). Z kolei ilość grodzonych osiedli - element infrastrukturalny - przekłada się na 
zaufanie społeczne, ale także możliwości ewakuacyjne w mieście. Innym przykładem ścisłych powiązań 
różnych aspektów życia miasta jest gospodarka odpadami – z jednej strony dotyka kwestii 
środowiskowych, z drugiej zaś – gospodarczych (poziom ponownego wykorzystania zasobów - 
minimalizacji ich strat), dotyka też aspektów zarządzania i społecznych (świadomościowych). 
Wprowadzenie do głównego nurtu rozwiązań “zielonych” i sprzyjających ochronie klimatu dotyka 
wszystkich sfer - od zarządzania (np. poprzez wprowadzenie “zielonych” zamówień publicznych przez 
urząd czy stworzenie mechanizmu odpowiednich zachęt), poprzez gospodarkę (pobudzenie popytu na 
określone produkty i usługi), społeczeństwo (np. włączenie społeczności lokalnej w rozbetonowywanie 
i zazielenianie przestrzeni oraz długofalową dbałość o nie), aż po środowisko (np. stosowanie 
żywopłotów zamiast słupków pozwala na zwiększenie poziomu retencji wody opadowej, sprzyja 
oczyszczaniu powietrza i produkcji tlenu; jednocześnie wspiera aspekt gospodarczy i społeczny - 
prowadzi do zwiększenia obrotów w sklepach i lokalach gastronomicznych, czy też zachęca do podróży 
pieszych).  
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Rysunek 5. Rezyliencja w ujęciu systemowym - obszary, przykładowe wskaźniki i ich powiązania. 
Opracowanie własne. 

 

Grafika obrazuje różne aspekty rezyliencji, które są ze sobą ściśle powiązane - wpływają na siebie 
nawzajem. Wskaźniki wykorzystywane do ich badania mogą informować o jednym obszarze rezyliencji 
- ale w wielu wypadkach mogą informować o dwóch i więcej obszarach rezyliencji równocześnie.  
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Techniczna droga pomiaru 

 

Sposób pomiaru rezyliencji w Gdyni został zaprojektowany w korelacji do danych zagregowanych 
przez Urząd Miasta Gdynia i podległe jednostki oraz Główny Urząd Statystyczny. Ma to z jednej strony 
usprawnić sam proces, jak i skrócić czas jego realizacji. Stworzenie od podstaw wskaźników, które 
wymagałyby syntezy rozproszonych danych mogłoby skutkować niepowodzeniem badania. Zgodnie z 
założeniami, proponowane narzędzie badawcze jest przede wszystkim zbiorem istniejących 
wskaźników, które nie skutkują trudnościami w ich pozyskaniu - wskaźniki wymagające danych opartych 
o nowe badania została więc ograniczona do niezbędnego minimum. W tym procesie, istotne znaczenie 
ma dostępność danych na platformie Otwarte Dane, dzięki czemu rezyliencja miasta może być 
ewaluowana także przez mieszkańców i ich społeczności. 

Z technicznego punktu widzenia, kluczowym elementem rozpoczęcia prac nad pomiarem rezyliencji jest 
ustalenie cykliczności pomiarów (rekomendowane co roku) oraz stworzenie zespołu zadaniowego 
obejmującego przedstawicieli i przedstawicielki wybranych departamentów oraz jednostek miejskich, 
które zajmują się działaniami oraz zarządzaniem wiedzą w obszarach: środowiska, społeczeństwa, 
ekonomii i zarządzania miastem.  

W powołanym zespole, istniałby podział na dwie role. Pierwsza z nich dotyczyłaby całościowej 
koordynacji procesu agregacji i systematyzacji danych przez jednostki miejskie i instytucje publiczne. 
Druga rola miałaby charakter wspierający i wiązałaby się z koordynacją pozyskiwania aktualnych 
danych do wskaźników ujętych w każdym z obszarów narzędzia badawczego przez osoby mające 
ekspertyzę na ich temat. Jednocześnie grupa ta może i powinna być fundamentem dla ciała , które po 
analizie danych będzie wypracowywać rekomendowane kierunki zmian w politykach, programach czy 
działaniach miasta. Ciało to powinno składać się z osób reprezentujących zarówno urząd miasta, 
organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, jak i świat akademicki. 

Grupa robocza w pierwszej kolejności powinna ustalić cykliczność jej spotkań w celu określenia ram 
czasowych w trakcie procesu zbierania danych. Jednocześnie wszelkie pierwsze spostrzeżenia oraz 
rekomendacje powinny być na bieżąco aktualizowane aby opracować rekomendacje dla kolejnych edycji 
mierzenia rezyliencji. 

W pierwszej fazie można również dokonać refleksji nad wstrząsami, które wystąpiły w mieście w 
ostatnim czasie w mieście - np. pandemia COVID-19, lokalne podtopienia i susze, konflikty społeczne 
pod kątem czterech obszarów mierzenia rezyliencji. Powrót do przeszłych wydarzeń pozwala ocenić na 
ile miasto było przygotowane na ich nadejście oraz jaki czas zajęła regeneracja po ich wystąpieniu. 
Ćwiczenie to jest mostem pomiędzy abstrakcyjną koncepcją jaką jest miejska rezyliencja, a faktycznymi 
zdarzeniami, co pozwala spojrzeć na nie całościowo, uwzględniając mnogość czynników. Dodatkowo, 
grupa robocza może odnieść się także do badań jakościowych, które zostały wykonane na zlecenie 
miasta i obejmują swoim zakresem cztery wymiary miejskiej rezyliencji - środowisko i infrastruktura, 
zarządzanie miastem, ekonomia oraz społeczeństwo. 

Wskaźniki narzędzia badawczego dzielą się na dwie grupy. W pierwszej grupie znajdziemy wskaźniki 
wymagające odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, a w drugiej te, które wymagają podania 
określonej wartości. Wskaźniki z pierwszej grupy, roboczo nazwane “tak/nie”, pozwalają na szybką 
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wyrywkową ocenę stopnia odporności w danej kategorii. Przy czym, mierząc rezyliencję, nie można 
bazować tylko na nich. Druga grupa wskaźników zawiera szczegółowe dane, których analiza pozwala 
ocenić stopień rezylientności. 

Po zgromadzeniu wyników, zespół roboczy powinien dokonać ich oceny poprzez serię spotkań 
warsztatowych, w których będą uczestniczyć przedstawiciele i przedstawicielki różnych departamentów 
i jednostek miejskich zajmujących się obszarami rezyliencji. Taka kolektywna interpretacja wyników ma 
na celu udostępnienie rezultatów pomiaru wśród osób, dla których mogą mieć one istotne znaczenie w 
pracy zawodowej. Ponadto, taka forma tworzy przestrzeń do dialogu i rozmowy, dzięki czemu do wyniki 
pomiaru można nadbudować o osobiste perspektywy. 

Prowadzenie procesów kolektywnej interpretacji oraz aktualizowania listy wskaźników pomiaru mogą 
uwidocznić, iż pewne dane nie są agregowane lub nigdy nie przeprowadzono badań z danego obszaru. 
Jest to sygnał, aby spróbować pozyskać brakujące informacje. 

Kluczowym elementem procesu mierzenia rezyliencji jest interpretacja wyników. W proponowanym 
narzędziu badawczym wskaźniki wymagające odpowiedzi “tak/nie” są pierwszym elementem filtrem 
oceny rezyliencji Gdyni. Dotyczą one przykładowo informacji nt. strategicznych dokumentów 
opracowanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Z kolei ocena danych ilościowych 
powinna polegać na pogrupowaniu wyników w trzech grupach: 

1. Wskaźniki wzorcowe - wyniki w górnej lub dolnej granicy przedziału danego wskaźnika, 
świadczące o pozytywnej sytuacji 

2. Wskaźniki w normie - wyniki pomiędzy górną a dolną granicą przedziału 

3. Wskaźniki odbiegające od normy - wyniki w górnej lub dolnej granicy przedziału danego 
wskaźnika, alarmujące o problemach i konieczności podjęcia działań 

 
Pogrupowane wyniki, zgodnie z powyższym podziałem, powinny być przedmiotem przekrojowej analizy, 
w celu ustalenia genezy takiego stanu rzeczy. W pierwszej kolejności wskaźniki odbiegające od normy 
powinny być przedmiotem badania pod kątem czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które 
determinują taki wynik. Czynniki nie powinny być analizowane oddzielnie, a wspólnie aby uzyskać pełen 
obraz systemu i sił negatywnie na niego wpływających. 

W kontekście Wskaźników w normie powinno się podjąć działania mające na celu opracowania 
rekomendacji mających na celu ich poprawę, aby znalazły się w grupie Wskaźników wzorcowych. Te z 
kolei, powinny być również pod kątem czynników, które je wzmacniają i wspierają. Ta praktyka uruchomi 
proces uczenia się na pozytywnych przykładach, a nie tylko na problemach. Ponadto, skuteczne 
funkcjonowanie pewnych obszarów pozwala na zaprojektowanie interwencji, które sprawią, że system 
będzie skuteczniej funkcjonował. To przełoży się na poprawę wyników w pozostałych grupach 
Wskaźników. 

Podczas opracowywania wskaźników pomiaru rezyliencji Gdyni okazało się, że na ten moment nie ma 
możliwości pozyskania pewnych danych które dotyczyły np. gospodarki cyrkularnej, zeroemisyjności, 
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dekarbonizacji przemysłu i usług, jakości przestrzeni publicznej czy postrzegania wsparcia lokalnego w 
sytuacjach kryzysowych. Wynikało to z braku agregacji lub rozproszenia danych, oraz z braku 
przeprowadzenia badań w tych obszarach. Jest to sygnał do tematyki badań i analiz, które powinny 
zostać w przyszłości. 

Wskaźniki rezyliencji nie są stałe i ustalane raz na zawsze. Mogą być modyfikowane w zależności od 
potrzeb i konieczności pomiaru nowych obszarów. Ta elastyczność ma szczególne znaczenie ze względu 
na nowe wyzwania, nowe koncepcje rozwojowe oraz wymagania na szczeblu unijnym, które z każdym 
rokiem będą kładły coraz większy nacisk na dekarbonizację, neutralność klimatyczną czy regenerację. Te 
obszary będą wymagały dokonywania regularnych pomiarów, a ponadto zawierają się w koncepcji 
rezyliencji jako zdolności miasta do adaptacji do zmieniających się kontekstów. 
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Typy wskaźników 

 

Typy wskaźników wybranych w narzędziu załączonym w Aneksie 1 zostały oparte o logikę raportu OECD. 
Są to:  

1. Wskaźniki odnoszące się do rodzaju (momentu) pomiaru rezyliencji: 
 

⎯ bezpośrednie – wskazują czy miasta były rezylientne w przeszłości - po zajściu silnie 
negatywnego zdarzenia, oddziaływaniu niekorzystnych trendów, wystąpieniu kataklizmów czy 
katastrof; np. średnia długość bezrobocia podczas kryzysu gospodarczego, liczba osób bez 
odpowiedniego schronienia podczas obowiązkowej ewakuacji), 
 

⎯ pośrednie – dotyczą prawdopodobieństwa bycia rezylientnym w przyszłości, w kontekście 
możliwych silnie negatywnych zdarzeń, trendów czy kataklizmów i katastrof, np. poziom zaufania 
do władz samorządowych, średni czas reakcji służb kryzysowych, poziom zróżnicowania 
gospodarki (Indeks Herfindahla), 
 

⎯ zastępcze (rodzaj wskaźników pośrednich) – to wskaźniki upraszczające; mierzą czynniki, które 
są związane z rezyliencją, ale nie przyczyniają się do wzmocnienia jej, np. odsetek osób znających 
nazwiska swoich sąsiadów (nie jest bezpośrednią miarą kapitału społecznego, ale funkcjonuje 
jako uproszczony sposób jego ujmowania. Pomiar kapitału społecznego wymagałby wysokich 
nakładów, co w kontekście skupienia na rezyliencji mogłoby okazać się nieefektywne. Autorzy 
wskazują przy tym, że dla doboru skutecznych polityk istotne jest świadome odróżnienie tego 
typu wskaźników od wskaźników dla cech faktycznie przyczyniających się do rezyliencji). 
 

2. Wskaźniki informujące o typie badanej materii i tym, czy podlega ona wpływowi miasta, czy 
raczej jest elementem zastanym - cechą charakterystyczną miasta: 
 

⎯ dot. warunków bazowych – informujące o warunkach (np. liczby osób starszych czy z 
niepełnosprawnościami – polityki nie będą miały zamiaru zmieniać tych liczb, jednak te 
charakterystyki powinny być uwzględniane w tworzeniu polityk), 
 

⎯ dot. realizacji polityk to: 
 

a. wskaźniki wejściowe – służące do monitorowania wysiłku, tj. zasobów przeznaczonych na 
realizację polityk (środki finansowe, kadrowe, czas, i in.), 

b. wskaźniki wyjściowe – służące do monitorowania wydajności, tj. tego, co polityka 
produkuje poprzez wykorzystanie nakładów  

c. wskaźniki rezultatu/wyniku – służące do monitorowania skuteczności, czyli jakie rezultaty 
są osiągane przez produkty wyjściowe, 

d. wskaźniki procesu – mierzą czy i jak miały miejsce działania/procesy. 
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Dla rozpoczęcia badania poziomu rezyliencji silnie nastawionego na wzmocnienie tego obszaru kluczowe 
jest rozpoczęcie od analizy ryzyk i zagrożeń, na które narażone jest dane miasto. Kolejnym krokiem 
powinno być stworzenie zróżnicowanych wskaźników odnoszących się do momentu pomiaru 
(preferowane są bezpośrednie i pośrednie) oraz te dotyczące realizacji polityk. Autorzy niniejszego 
opracowania proponują wykorzystanie przede wszystkim wskaźników nastawionych na pomiar 
rezultatu - czyli efekt końcowy podjętych lub niepodjętych przez miasto działań. W kolejnych cyklach 
badawczych możliwa jest stopniowa rozbudowa analizowanych typów o większą liczbę wskaźników 
bazowych oraz większe zróżnicowanie typów wskaźników dotyczących realizacji polityk. Takie podejście, 
w połączeniu z cyklicznym monitorowaniem aspektów rezyliencji, pozwoli nie tylko na obserwację 
trendów, ale też tworzenie korelacji - tj. precyzyjniejsze określanie które działania w jakim zakresie 
przekładały się na skuteczność. Na tej podstawie, z czasem możliwe będzie również udoskonalenie 
narzędzia tak, by wzmacniało postrzeganie miasta jako systemu - w tym, pozwoliło obserwować efekty 
kaskadowe i sprzężenia zwrotne. 
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Wyzwania we wdrażaniu optyki rezyliencji - jak je przezwyciężyć? 

 

Zidentyfikowane główne wyzwania na drodze ku kompleksowemu badaniu i wzmacnianiu rezyliencji, 
 a także metody ich przezwyciężania, to: 

1. Ograniczone zasoby. W wypadku Gdyni będą one relatywnie niskie, dzięki istniejącym 
strukturom i wdrożonym procedurom - takim jak otwarcie danych, spełnienie norm ISO 37120, 
czy istnienie UrbanLabu oraz zgromadzenie potencjału eksperckiego i społecznego, Gdyni 
znacznie łatwiej będzie (tj. niższym kosztem i niższym nakładem pracy) niż innym miastom w 
Polsce przeprowadzić pomiary rezyliencji, a następnie ko-kreować działania dla jej wzmocnienia. 
Sam pomiar rezyliencji służy właśnie jak najefektywniejszemu podejmowaniu decyzji i 
alokowaniu środków z budżetu. Jednocześnie, działania związane z rezyliencją mocno wpisują 
się w nową perspektywę UE oraz szeroką świadomość nt. niezbędności i wieloaspektowych 
korzyści dzięki wzmacnianiu rezyliencji.  
 

2. “Silosowość” działań, czyli trudności z pracą interdyscyplinarną i międzywydziałową. 
Wzmacnianie rezyliencji może i powinno stać się wehikułem dla wzmacniania pracy 
zorientowanej na konkretne - często dynamicznie zmieniające się cele i wyzwania oraz elastyczne 
tworzenie zespołów roboczych pochodzących z różnych wydziałów i jednostek, ale także 
włączających interesariuszy miasta. W wypadku Gdyni zdolności do takiej współpracy już są na 
relatywnie wysokim poziomie.  
 

3. Priorytetyzacja bieżących wyzwań nad wyzwaniami długoterminowymi i strategicznymi. W 
Polsce myślenie długofalowe i strategiczne nie są powszechnie stosowanymi - nastawienie na tu 
i teraz potęguje szereg problemów z którymi się borykamy jako społeczeństwo (np. problem 
smogu, wysokich emisji CO2, niski poziom wdrożenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego, 
odkładana w czasie transformacja energetyczna). Pojęcie rezyliencji jest pojęciem dość nowym i 
do tej pory raczej dyskutowanym niż realnie wykorzystywanym, a wyzwania dnia codziennego - 
takie jak ograniczony budżet i kadry, sytuacje kryzysowe, niezadowolenie mieszkańców z 
powodu określonych decyzji i in (“gaszenie pożarów”) mogą jawić się jako ważniejsze, niż 
mierzenie poziomu rezyliencji, analizowanie jej wyników i korygowanie / wdrażanie nowych 
polityk, programów czy projektów. Niemniej jednak im szybciej działania nastawione na 
wzmacnianie odporności i elastyczności miasta zostaną podjęte, tym szybciej uda się 
odpowiedzieć na ww. wyzwania, wykorzystując zasoby urzędu oraz włączając interesariuszy w 
najlepszy możliwy, spójny i elastyczny sposób. Miasto będzie w stanie lepiej wykorzystać swoje 
zasoby, ograniczyć skutki negatywnych czynników i/lub zdarzeń oraz będzie przygotowane do 
szybkiej i sprawnej odbudowy. Innymi słowy, działania na rzecz rezyliencji to inwestycja 
strategiczna i przekrojowa, przynosząca korzyści nie tylko w przyszłości, ale także bieżące. 
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Słowo końcowe 

 

Współcześnie społeczeństwa i ich liderzy zyskują coraz większą świadomość nieustannego zagrożenia 
kryzysami oraz oddziaływania czynników, wymuszających szybkie dostosowywanie się do 
rzeczywistości. Zagrożenie katastrofą klimatyczną i środowiskową, kryzysy ekonomiczne, pandemie czy 
zagrożenie cyberatakami - to tylko kilka z nich. Globalizacja oraz wzajemne zależności wewnątrz 
społeczeństw i pomiędzy nimi potęgują liczbę czynników niepewności, a także skalę i siłę oddziaływania 
zagrożeń. Naszą codziennością jest konieczność adaptacji oraz dostrzegania i wykorzystywania 
pojawiających się szans. To właśnie dlatego w ostatnich czasach na znaczeniu zyskuje pojęcie rezyliencji.  

Rezyliencja może być rozumiana jako szerokie i wieloaspektowe zagadnienie - zdaniem autorów 
holistyczne podejście jest najbardziej korzystne dla badania i wzmacniania rezyliencji społeczności, 
miast, regionów czy państw.  

W tym ujęciu rezyliencja oznacza specyficzną zdolność do działania uprzedzającego, jak i reagowania w 
obliczu kataklizmów, katastrof, kryzysów, oddziaływania negatywnych trendów i czynników. Jej 
kluczowymi składowymi są: 

⎯ przygotowanie,  

⎯ odporność,  

⎯ elastyczność,  

⎯ umiejętność odbudowy opierającej się na wykorzystaniu szans, 

⎯ wyciąganie wniosków oraz 

⎯ nieustające dopasowywanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. 

Każdy system - w tym każda społeczność, miasto, region czy kraj - ma swój poziom rezyliencji. Każdy 
system jest przy tym złożoną indywidualnością, wystawioną na oddziaływanie specyficznego zestawu 
czynników zewnętrznych. Dlatego też w każdym systemie różne są elementy składowe, które są 
kluczowe dla wzmacniania rezyliencji. Podlegają one również ewolucji w czasie. Stąd badanie poziomu 
rezyliencji, wyciąganie wniosków i podejmowanie działań na ich podstawie zawsze musi odbywać się w 
sposób zindywidualizowany do potrzeb oraz cykliczny.  

Zgodnie z podejściem systemowym, dla miast autorzy raportu rekomendują badanie tej zdolności w 4 
podstawowych i równoważnych aspektach: 

1. społecznym, 

2. ekonomicznym, 
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3. środowiskowym (uwzględniającym otoczenie zbudowane, czyli infrastrukturę), 

4. zarządzania (otoczenia instytucjonalnego). 

 

W ujęciu technicznym, samoświadomość rezyliencji to filtr patrzenia na różne obszary i powiązania 
między nimi. W wypadku miast takich jak Gdynia - dzięki: 

⎯ ambicji bycia liderem wśród miast o wysokiej jakości życia i zrównoważonym rozwoju,  

⎯ istniejącym praktykom zarządzania i współpracy z interesariuszami,  

⎯ istnieniu i wykorzystaniu systemu agregowania danych (Otwarte Dane),  

⎯ istniejącym strukturom (m.in. UrbanLab, funkcja Chief Data Officera). 

Regularny pomiar rezyliencji, wyciąganie wniosków i wdrażanie rekomendacji będzie relatywnie łatwe - 
znacznie łatwiejsze niż w przypadku miast nie przygotowanych w ten sposób.  

Co szczególnie istotne, przyjęcie optyki rezyliencji z powodzeniem może stać się wehikułem, który 
znacząco wesprze realizację wizji oraz celów zawartych w strategii miasta Gdynia. 
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Narzędzie badawcze rezyliencji dla miasta Gdynia – lista 
wskaźników 

 

Narzędzie badania rezyliencji zostało zaproponowane dla miasta Gdyni na podstawie pogłębionych 

analiz czterech uznanych na świecie podejść do rezyliencji z zachowaniem proponowanych przez nie 

obszarów rezyliencji – środowiska, społeczeństwa, zarządzania miastem i ekonomii24. Proponowane 

narzędzie skupia się na możliwie pełnym wylistowaniu wskaźników, których śledzenie pozwoli 

oszacować zmiany, które są zauważalne podczas analizy rezyliencji traktowanej jako wieloaspektowy 

wymiar funkcjonowania miasta i jego adaptacji. 

 

Wskaźniki – czyli najbardziej podstawowe cechy/symptomy mogą być oceniane na różne sposoby, przy 

czym należy zauważyć, iż te wymienione poniżej w większości już są przedmiotem analiz w ramach 

publicznych statystyk - dokonywanych przez jednostki miasta i/lub agregowane przez Główny Urząd 

Statystyczny.  

 

Sposoby mierzenia poziomu cech/wskaźników zaproponowanych przez dla miasta Gdyni można 

podzielić na 3 kategorie: 

1. wskaźniki polegające na zidentyfikowaniu samego istnienia dokumentu czy zmiennej - pytania 

tak/nie (np. czy w mieście jest zatwierdzona konkretna strategia; w tej kategorii przypadku 

pomiar jest łatwy - nie można określić poziomu danego wskaźnika i jego zmienności ale samo 

występowanie lub nie), 

2. wskaźniki ilościowe (w tej kategorii zaproponowane zostały wskaźniki w oparciu o dostępne 

otwarte dane), 

3. wskaźniki wymagające wywiadów jakościowych z informatorami/ekspertkami (poziom oceny, w 

proponowanym narzędziu ilość ww. wskaźników została zminimalizowana).  

 

Sprowadzenie narzędzia badawczego do odpowiednio skomponowanych w obszary tematyczne 

wskaźników i to takich, które w większości są przedmiotem publicznej statystyki  pozwala rozpocząć 

pomiar rezyliencji bez angażowania znaczących nakładów, zasobów, a ponad to automatyzuje jego 

powtarzanie oraz zwiększa szansę porównania wyników między różnymi miastami. To z kolei może być 

ważnym źródłem szacowania realistycznych poziomów wyjściowych i katalizacji zmiany w kontekście 

polskim.  

 

Jak używać narzędzia w formie rozbudowanej listy wskaźników? 

⎯ wybierając w pierwszej kolejności te wskaźniki, które wewnętrzny zespół miejski ds. rezyliencji 

uzna za najbardziej adekwatne w kontekście miasta Gdynia, 

⎯ priorytetyzując te wskaźniki, które są już teraz mierzone i dostępne, 

 

 
24 Więcej w raporcie w rozdziale Rezyliencja 
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⎯ porównując historyczne poziomy wybranych wskaźników (zespół ds. rezyliencji może 

zdecydować czy trendy w danym obszarze będą widoczne przy danych historycznych sprzed 2-3, 

5 czy 15 latach), 

⎯ porównując poziomy wybranych wskaźników z danymi innych miast o podobnej charakterystyce 

(wtedy kluczowe będą wskaźniki, których poziomy są mierzone przez GUS i dostępne), 

⎯ rozszerzając listę badanych wskaźników stopniowo, wraz z rosnącym zaangażowaniem 

urzędników i interesariuszy.  

 

Pomiar bezpośredni, pośredni, zastępczy 

Wskaźniki odnoszące się do rodzaju (czasu) pomiaru rezyliencji zostały pogrupowane w trzech 
kategoriach: 

⎯ bezpośrednie - wskazują czy miasta były rezylientne w przeszłości - po zajściu silnie negatywnego 
zdarzenia, oddziaływaniu niekorzystnych trendów, wystąpieniu kataklizmów czy katastrof; np. 
średnia długość bezrobocia podczas kryzysu gospodarczego, liczba osób bez odpowiedniego 
schronienia podczas obowiązkowej ewakuacji), 

⎯ pośrednie - dotyczą prawdopodobieństwa bycia rezylientnym w przyszłości, w kontekście 
możliwych silnie negatywnych zdarzeń, trendów czy kataklizmów i katastrof, np. poziom zaufania 
do władz samorządowych, średni czas reakcji służb kryzysowych, poziom zróżnicowania 
gospodarki (Indeks Herfindahla), 

⎯ zastępcze (rodzaj wskaźników pośrednich) - to wskaźniki upraszczające; mierzą czynniki, które są 
związane z rezyliencją, ale nie przyczyniają się do wzmocnienia jej, np. odsetek osób znających 
nazwiska swoich sąsiadów (nie jest bezpośrednią miarą kapitału społecznego, ale funkcjonuje jako 
uproszczony sposób jego ujmowania).  

 

Jak interpretować wyniki? 

W proponowanym narzędziu badawczym wskaźniki wymagające odpowiedzi “tak/nie” są pierwszym 
elementem filtrem oceny rezyliencji Gdyni. Dotyczą one przykładowo informacji nt. strategicznych 
dokumentów opracowanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Z kolei ocena danych 
ilościowych powinna polegać na pogrupowaniu wyników w trzech grupach: 

1. Wskaźniki wzorcowe - wyniki w górnej lub dolnej granicy przedziału danego wskaźnika, 

świadczące o pozytywnej sytuacji 

2. Wskaźniki w normie - wyniki pomiędzy górną a dolną granicą przedziału 

3. Wskaźniki odbiegające od normy - wyniki w górnej lub dolnej granicy przedziału danego 

wskaźnika, alarmujące o problemach i konieczności podjęcia działań 

 
Pogrupowane wyniki, zgodnie z powyższym podziałem, powinny być przedmiotem przekrojowej analizy, 
w celu ustalenia genezy takiego stanu rzeczy. W pierwszej kolejności wskaźniki odbiegające od normy 
powinny być przedmiotem badania pod kątem czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które 
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determinują taki wynik. Czynniki nie powinny być analizowane oddzielnie, a wspólnie aby uzyskać pełen 
obraz systemu i sił negatywnie na niego wpływających. 

W kontekście Wskaźników w normie powinno się podjąć działania mające na celu opracowania 
rekomendacji mających na celu ich poprawę, aby znalazły się w grupie Wskaźników wzorcowych. Te z 
kolei, powinny być również pod kątem czynników, które je wzmacniają i wspierają. Ta praktyka uruchomi 
proces uczenia się na pozytywnych przykładach, a nie tylko na problemach. Ponadto, skuteczne 
funkcjonowanie pewnych obszarów pozwala na zaprojektowanie interwencji, które sprawią, że system 
będzie skuteczniej funkcjonował. To przełoży się na poprawę wyników w pozostałych grupach 
Wskaźników. 

Kluczowe przy tym, by w pracę nad rezyliencją  zaangażowani zostali urzędnicy i urzędniczki posiadający 

ekspertyzę w poszczególnych tematach, którzy samodzielnie mogą wybrać i zarekomendować 

(spriorytetyzować) wskaźniki do pomiaru.  

 

Jednocześnie rolą urzędników i urzędniczek będących ekspertami/ekspertkami w swoich dziedzinach 

powinna być pomoc w interpretacji wyników pomiaru (np. jak wysoki poziom bezrobocia jest 

alarmujący, jaka ilość zieleni, jak wysoka liczba patentów może być zadowalająca, itd.), a także 

kolektywna interpretacja wyników całego pomiaru i wskazanie obszarów priorytetowych działań i 

zaproponowanie sposobu poszukiwania rozwiązań.  

 

W kolejnych latach, wraz z nabywaniem opisanego w raporcie "mięśnia rezyliencji" rekomendowane 

jest otwarcie na szerszą współpracę z interesariuszami - zarówno w aspekcie badania (zwiększenie ilości 

badań jakościowych), kolektywnej interpretacji wyników, jak i wypracowywania i wdrażania rozwiązań, 

a następnie ponownej oceny efektów wdrożeń. Takie podejście wzmocni współpracę i 

współodpowiedzialność interesariuszy za rezyliencję miasta.  

 

W celu budowania pamięci instytucjonalnej oraz kolektywnej wiedzy na temat rezyliencji proponowane 

jest powołanie w ramach Urzędu Miasta zespołu roboczego ds. rezyliencji, którego zadaniem powinna 

być agregacja danych, interpretacja i konsultacja wyników, a także ich udostępnianie wewnątrz Urzędu, 

jak i poza nim. 

 

Rekomendowane jest aby wyniki mierzenia miejskiej rezyliencji były zaprezentowane jako diagram lub 

graficznie przystępnej formie, która w systemowy sposób obejmowała spektrum obszarów rezyliencji, 

wskazań poszczególnych wskaźników, a także punkty, w których należy dokonać interwencji w  celu 

usprawnienia działania miejskiego systemu i wzmocnienia jego odporności. 
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Obszar Aspekt Wskaźnik Pomiar 

bezpośredni/ 

pośredni/ 

zastępczy 

Interpretacja 

wskaźnika 

SPOŁECZEŃSTWO Zaangażowanie 

mieszkańców i 

mieszkanek 

Liczba organizacji 

obywatelskich, społecznych na 

100 000 osób 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Liczba organizacji religijnych na 

100 000 osób 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Liczba mieszkańców poza 

zatrudnieniem lub edukacją 100 

000 osób 

pośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Procent mieszkańców 

uczestniczący w ostatnich 

wyborach (samorządowych, 

parlamentarnych, 

prezydenckich) 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Procent dzielnic, w których 

odbywają się regularne 

spotkania stowarzyszeń/ rad 

dzielnic/wspólnot sąsiedzkich 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Procent mieszkańców który w 

ubiegłym roku wziął udział w 

konsultacjach społecznych 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Procent mieszkańców, który 

został przeszkolony w ciągu 

ostatnich dwóch lat w zakresie 

umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy i reagowania 

kryzysowego 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Wykluczenie 

społeczne  

Liczba osób bezdomnych na 100 

000 mieszkańców 

pośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Liczba odbiorców świadczeń z 

pomocy społecznej na 100 000 

mieszkańców 

pośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Liczba odbiorców świadczeń z 

pomocy społecznej na 100 000 

pośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 
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mieszkańców, którzy pobierają 

je powyżej 2 lat 

Liczba dzieci żyjących w 

bezrobotnych gospodarstwach 

domowych na 100 000 

mieszkańców objętych pomocą 

MOPS 

pośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Liczba osób bezrobotnych od co 

najmniej dwóch lat na 100 000 

mieszkańców  

pośredni Wyższa wartość 

osłania 

rezyliencję 

Procent mieszkań komunalnych 

uznanych za przeludnione 

pośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Liczba rodzin oczekujących na 

wynajęcie/ przyznanie 

mieszkania komunalnego 

pośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Odsetek ludności miasta żyjącej 

w biedzie 

pośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Zdrowie Liczba osób w wieku 16-64 lat z 

nadwagą na 100 000 

mieszkańców  

pośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Liczba osób w wieku 16-64, 

których aktywność ogranicza 

długotrwała choroba lub 

niepełnosprawność na 100 000 

osób 

pośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Liczba lekarzy i lekarek 

pierwszego kontaktu na 100 000 

mieszkańców 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Liczba pielęgniarzy i 

pielęgniarek na 100 000 

mieszkańców 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Liczba publicznych przychodni 

lekarskich na 100 000 

mieszkańców 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Liczba łóżek szpitalnych na 100 

000 mieszkańców 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 
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Liczba szpitali na 100 000 

mieszkańców, które w ostatnich 

2 latach przeprowadziły testy 

gotowości na wypadek katastrof 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

 

ZARZĄDZANIE 

MIASTEM 

Dokumenty 

miejskie: plan 

zarządzania 

kryzysowego 

Pytanie tak/nie: Czy jest 

zatwierdzony miejski plan 

zarządzania kryzysowego 

uwzględniający klęski związane 

z katastrofami klimatycznymi? 

pośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Jaki procent ryzyk opisanych w 

miejskim planie zarządzania 

kryzysowego zostało 

przetestowanych? 

bezpośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Kwota dziesięcioletniego 

średniego budżetu w 

przeliczeniu na osobę  na 

projekty adaptacji miasta do 

zmian klimatu 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Pytanie tak/nie: Czy istnieją 

regulacje dotyczące rozwoju 

miasta, które biorą pod uwagę 

analizę ryzyko różnym 

charakterze? 

pośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Pytanie tak/nie: Czy jest 

funkcjonalne powiązanie 

między planowaniem 

przestrzennym a dokumentami 

strategicznymi miasta? 

pośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Ekspertyza 

dotycząca ryzyk 

Pytanie tak/nie: Czy jest 

zatwierdzony oficjalny raport 

lub opracowanie dotyczące 

oceny ryzyk w mieście? 

pośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Pytanie tak/nie: Czy plany 

zagospodarowania 

pośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 
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przestrzennego uwzględniają 

ryzyka występujące lokalnie? 

Odpowiedź “nie” 

osłabia r 

rezyliencję 

Pytanie tak/nie: Czy plany 

zagospodarowania 

przestrzennego są poddawane 

formalnemu procesowi 

konsultacji? 

pośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Średnia liczba uczestników 

procesów konsultacyjnych dla 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Pytanie tak/nie: Czy plany 

zagospodarowania 

przestrzennego są 

konsultowane wśród grup 

wrażliwych (migranci, kobiety, 

osoby z niepełnosprawnością)? 

pośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Dokumenty 

miejskie: plan 

mitygacji 

Pytanie tak/nie: Czy jest 

zatwierdzony miejski plan 

mitygacji zmian klimatycznych i 

adaptacji do nich? 

bezpośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Pytanie tak/nie: Czy planowanie 

rozwoju obszaru 

zamieszkiwania w przypadku 

wzrostu populacji miasta bierze 

pod uwagę ograniczenie 

terenów zielonych, przestrzeni 

rekreacyjnej, ograniczenie 

bioróżnorodności, terenów 

zalewowych? 

pośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Pytanie tak/nie: Czy jest 

mierzony jest poziom 

skuteczności wdrażania 

polityki/planów klimatycznych? 

pośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 
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Dostęp do 

danych 

Pytanie tak/nie: Czy istnieje 

miejski portal do udostępniania 

danych? 

pośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Pytanie tak/nie: Czy 

analizowany jest zakres, 

aktualność i ewaluacja sposobu 

użytkowania miejskiego portalu 

udostępniającego dane? 

pośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Pytanie tak/nie: Czy istnieje 

system wczesnego ostrzegania 

przed zagrożeniami? 

bezpośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Pytanie tak/nie: Czy w 

systemach wczesnego 

ostrzegania przed zagrożeniami 

są dokonane modyfikacje i 

usprawnienia po ich 

przetestowaniu? 

bezpośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Zagrożenie grup 

najbardziej 

narażonych na 

skutki klęski 

 

Czy są zbierane  na temat liczby 

mieszkańców zamieszkujących 

mieszkania tymczasowe oraz 

nielegalnie? 

bezpośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Pytanie tak/nie: Czy są 

zidentyfikowane obszary miasta 

najbardziej narażone na wpływ 

klęsk klimatycznych? 

bezpośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Pytanie tak/nie: Czy jednostka 

miasta zajmująca się 

planowaniem przestrzennym 

korzysta z narzędzi cyfrowych 

pozwalających na analizę i 

bezpośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 
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wizualizację danych 

georeferencyjnych? 

Pytanie tak/nie: Czy powstały 

analizy zniszczeń na terenie 

miasta  w wyniku klęsk 

żywiołowych w ostatnich 

latach? 

bezpośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Pytanie tak/nie: Czy prowadzi 

się inwentaryzację zabytków 

oraz cennych dla kultury 

obiektów, które są narażone na 

oddziaływanie klęsk 

klimatycznych? 

bezpośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

Czas reakcji straży pożarnej od 

otrzymania zgłoszenia 

telefonicznego 

bezpośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Czas reakcji służb ratowniczych 

od otrzymania pierwszego 

wezwania 

bezpośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

 

EKONOMIA I 

GOSPODARKA 

Zróżnicowanie 

gospodarcze 

Poziom zależności od jednego 

sektora (Indeks Herfindahla lub 

in.) 

pośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Odsetek podmiotów 

gospodarczych 

zarejestrowanych w mieście z 

podziałem na MŚP i duże 

przedsiębiorstwa 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Innowacyjność 

gospodarcza 

Liczba projektów B+R 

realizowanych przez podmioty 

gospodarcze 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Liczba uzyskanych patentów, 

wzorów użytkowych poprzez 

firmy zarejestrowane w mieście 

w minionym roku 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Liczba hubów i platform 

służących do sieciowania i 

współpracy przedsiębiorców, a 

także przedsiębiorców z 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/i-10-6
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/i-10-6
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/i-10-6
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/i-10-5
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/i-10-5
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/i-10-5
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naukowcami i innowatorami 

społecznymi oraz urzędami (w 

tym centra transferu 

technologii) 

Wykształcenie Procent osób kształcących się 

ustawicznie (LLL) 

pośredni Zróżnicowanie 

poziomu 

wykształcenia 

wzmacnia 

rezyliencję 

Procent osób o wykształceniu 

wyższym 

zastępczy Zróżnicowanie 

poziomu 

wykształcenia 

wzmacnia 

rezyliencję 

Liczba uczelni wyższych w 

podziale na ich rodzaje 

zastępczy Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Przedsiębiorczość Liczba powstających firm ponad 

likwidowane  

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Ilość osób zatrudnionych w 

podmiotach ekonomii 

społecznej 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Zasoby Całkowita ilość odebranych 

odpadów stałych w mieście na 

mieszkańca 

zastępczy Mniejszy stopień 

produkcji 

odpadów 

wzmacnia 

rezyliencję 

Odsetek miejskich odpadów 

stałych, które są poddawane 

recyklingowi 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Poziom korzystania przez 

podmioty gospodarcze z OZE 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Pytanie tak/nie: Czy jest 

poddawany analizie wpływ 

dostępu do danych miejskich na 

pobudzenie rozwoju 

gospodarczego i 

innowacyjności? 

pośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 

http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/i-16-2
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/i-16-2
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/i-16-2
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Zadłużenie Procent mieszkań (podatników) 

zadłużonych wobec urzędu 

miasta (najem i in. należności) 

zastępczy Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Poziom zadłużenia podmiotów 

gospodarczych względem 

Urzędu Miasta (najem, podatek 

od nieruchomości i in.) 

zastępczy Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

 

ŚRODOWISKO I 

INFRASTRUKTURA 

Mieszkalnictwo Procent budynków będących w 

zasobie miasta wymagających 

termomodernizacji  

pośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Procent osiedli zamkniętych na 

terenie miasta  

pośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Transport Poziom zrównoważenia 

transportu: udział podróży 

niskoemisyjnych (rowerowe, 

elektryczne) w całości podróży 

w mieście 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Telekomunikacja Stopień bezpieczeństwa i 

niezawodności sieci 

telekomunikacyjnych (telefon, 

internet) 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Liczba łączy internetowych na 

100 000 mieszkańców 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Liczba łączy telefonii 

komórkowej na 100 000 

mieszkańców 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Energia i 

ogrzewanie 

Procent energii zużywanej w 

mieście pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Procent lokali zaopatrzonych w 

energię prosumencką i 

pochodzącą ze spółdzielni 

energetycznych 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Woda Ilość dni z deszczami 

nawalnymi, powodującymi 

lokalne podtopienia  

bezpośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 
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Wysokość szkód wyrządzonych 

przez sztormy w ciągu roku 

bezpośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Ilość przydomowych zbiorników 

do gromadzenia wody, których 

posadowienie zostało 

sfinansowane lub wsparte ze 

środków dysponowanych przez 

Urząd Miasta 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Całkowite zużycie wody na 

osobę 

pośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Średnia liczba przerw w 

dostawie wody na klienta w 

ciągu roku 

pośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Poziom retencji – poziom wody 

opadowej, która jest 

zatrzymywana do ponownego 

użytku  

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Poziom adekwatności 

zabezpieczeń przed wezbraniem 

wód czy powodziami  

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję. 

Wskaźnik na 

podstawie oceny 

eksperckiej 

Odsetek populacji z dostępem 

do ulepszonej infrastruktury 

sanitarnej 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Odsetek populacji miasta z 

dostępem do wody pitnej 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Gleba Pytanie tak/nie: Czy istnieje 

publicznie dostępny rejestr 

potencjalnie zanieczyszczonych 

gruntów? 

pośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezylinecję 

Zieleń ilość m2 terenów zielonych w 

przeliczeniu na 100 000 

mieszkańców  

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 
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Powietrze Liczba dni w roku z 

przekroczeniem norm jakości 

powietrza w min. 1 punkcie 

pomiarowym w mieście 

bezpośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Liczba dni z temperaturą pow. 

30 st. (fale upałów) oraz 

temperaturą w nocy powyżej 25 

st. 

bezpośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Klimat - 

mitygacja i 

adaptacja 

Poziom emisji CO2 w mieście 

per capita 

bezpośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Poziom emisji CO2 w mieście bezpośredni Wyższa wartość 

osłabia 

rezyliencję 

Szacowana data osiągnięcia 

zeroemisyjności przez miasto 

pośredni Im bliższa data, 

tym bardziej 

wzmacnia 

rezyliencję. Brak 

daty lub jej 

oddalenie w 

czasie osłabia 

rezyliencję 

Żywność Liczba miejskich farm 

podlegających uprawie (w tym: 

ogródków przydomowych, 

ogrodów społecznościowych, 

ogrodów wertykalnych, upraw 

na dachach, ogródków 

działkowych i in.) 

zastępczy Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Bioróżnorodność Poziom bioróżnorodności: ilość 

gatunków zwierząt i roślin 

występujących na terenie 

miasta 

pośredni Wyższa wartość 

wzmacnia 

rezyliencję 

Spójność Pytanie tak/nie: Czy Urząd 

Miasta stosuje "     zielone" 

kryteria w zamówieniach 

publicznych samorządu? 

pośredni Odpowiedź “tak” 

wzmacnia 

rezyliencję; 

Odpowiedź “nie” 

osłabia 

rezyliencję 
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Opis dobrych praktyk miejskiej rezyliencji 

 

Gdynia: 

Praktyka 1:  

Nazwa: Powołanie pierwszego w Polsce samorządowego chief data officera 

Lokalizacja: Gdynia - Urząd Miasta 

Link: https://www.gdynia.pl/gdynia-innowacyjna,7581/gdynia-z-chief-data-officer,558209  

 

Otwarte, łatwo dostępne dane to jeden z kluczowych aspektów rozwoju i budowy rezyliencji 

współczesnych miast. W momencie, gdy polskie urzędy wciąż w przeważającej mierze posługują się 

dokumentacją papierową dbałość o stopniowe udostępnianie danych, stałe poszerzanie ich palety, a 

także dbałość o ich aktualność potrzebują ambasadorów i opiekunów. W Gdyni – jako w pierwszym 

mieście w Polsce, wzorem najlepszych europejskich praktyk, na początku lipca 2021 r. powołano 

pełnomocnika prezydenta ds. otwartych danych (chief data officer), p. Małgorzatę Czaję.  

Rekomendacje dla samorządów: Digitalizacja i udostępnianie danych stają się wymogiem 

współczesności. Ten krok wspiera nie tylko budowę holistycznego spojrzenia na miasto, ale też 

uwspólnianie wiedzy, strategiczne włączanie interesariuszy miasta (biznesu, organizacji pozarządowych, 

naukowców, mieszkańców) we współpracę i dokonywanie zmian w obszarach, które najbardziej tego 

potrzebują oraz szybkie i elastyczne reagowanie na pojawiające się wyzwania. Udostępnienie danych, 

które dzięki roli pełnomocnika ds. otwartych danych nie jest wybiórcze czy przypadkowe w silny sposób 

wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Warto wskazać również na pokrewną rolę Chief 

Digital Officera w Rotterdamie, którego rolą jest “ukierunkowanie innowacji” - “monitorowanie 

technologicznych, społecznych i ekonomicznych trendów, by zapewnić, że cyfrowe rozwiązania 

dostarczą korzyści we wszystkich obszarach miasta”25.   

Wskaźniki proponowanego narzędzia badawczego, do których odnosi się przykład:  

1. Czy istnieje miejski portal do udostępniania danych? 

2. Czy analizowany jest zakres, aktualność i ewaluacja sposobu użytkowania miejskiego portalu 

udostępniającego dane? 

3. Czy jest poddawany analizie wpływ dostępu do danych miejskich na pobudzenie rozwoju 

gospodarczego i innowacyjności? 

Dlaczego udostępnianie danych i ustanowienie pełnomocnika wzmacnia rezyliencję? 

 

 
25

 https://cities-today.com/rotterdam-creates-chief-digital-officer-role-to-streamline-innovation/  

https://www.gdynia.pl/gdynia-innowacyjna,7581/gdynia-z-chief-data-officer,558209
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W obliczu współczesnych wyzwań – takich jak kryzys klimatyczny i środowiskowy – udostępnianie 

danych jest warunkiem podejmowanie konkretnych, skutecznych działań i dokonywanie zmian o 

charakterze transformacyjnym. Buduje świadomość społeczną i demokratyzuje dostęp do wiedzy, a 

zatem wyposaża w kluczowy atrybut pozwalający na odnajdywanie przestrzeni dla rozwoju innowacji 

biznesowych, społecznych czy politycznych dopasowanych do lokalnych wyzwań. Cyfrowa dostępność 

danych to również element wspierający rozwój inteligencji zbiorowej. Stworzenie roli pełnomocnika ds. 

otwartych danych jest konieczne dla należytej dbałości o zakres, aktualność, ale także ewaluację 

sposobu użytkowania udostępnionych danych. To także rozpoznanie istotnej funkcji, jaką pełnią otwarte 

dane w rozwoju miasta. Otwarte dane oraz stworzenie specjalnego, wysokiego rangą stanowiska 

opiekującego się danymi bezpośrednio odnosi się do zarządczego (instytucjonalnego) aspektu rezyliencji 

- istniejących w mieście odpowiednich struktur i procesów, pozwalających dostrzegać obszary czy 

głębokość kryzysu, ale także wspierającego podejmowanie działań zaradczych. Jednocześnie stanowi 

wsparcie dla innych obszarów rezyliencji: gospodarczego (m.in. poprzez stworzenie podglebia dla 

powstawania innowacji - także biznesowych), środowiskowego (wsparcie odpowiedniego reagowania) 

oraz społecznego (demokratyzacja wiedzy, wzmacnianie świadomości26). 

 

Praktyka 2:  

Nazwa: Gdynia Design Days - transformacja 

Lokalizacja: Gdynia, On-line 

Link: https://2021.gdyniadesigndays.eu/o-festiwalu ; https://2021.gdyniadesigndays.eu/biznes 

 

W 2021 r. coroczny festiwal Gdynia Design Days odbył się pod hasłem „*solidarni”. Festiwal ewoluował 

od wystaw, rozmów w elitarnych gronach i branży wnętrzarsko-meblarskiej w znacznie szerszą stronę, 

stawiając sobie za zadanie uwypuklanie wyzwań i trendów, oraz inspirowanie głębokich zmian 

społecznych i biznesowych: to “czternasta edycja o projektowaniu i pierwsza o 

współodpowiedzialności”. Zgodnie z duchem festiwalu pandemia COVID-19 i wywołany nią kryzys mogą 

i powinny stać się szansą na pozytywne „odbicie”. Wyobrażanie sobie wielu scenariuszy przyszłości 

(foresight) i radzenie sobie w świecie ciągłej zmiany i niepewności, miasto jako mikroskala planetarnych 

wyzwań, brak możliwości ciągłego wzrostu i dążenie do gospodarki cyrkularnej, etyczne projektowanie 

i wytwarzanie produktów oraz „samodzielna solidarność” (z myślą o innych i o środowisku naturalnym) 

 

 
26 Jednym z koronnych polskich przykładów obrazujących jak wiele może zmienić udostępnienie danych jest rola 
upowszechnienia czujników jakości powietrza oraz aplikacji wskazujących stan jakości powietrza w 
poszczególnych miejscowościach, dzielnicach, przy ulicach - aplikacji, które każdy może pobrać na telefon, a zatem 
na bieżąco znać jakość powietrza w swojej okolicy. To właśnie dostępność wiedzy stała się katalizatorem dla 
istotnych przemian społecznych, politycznych i prawnych w Polsce na rzecz poprawy jakości powietrza. Stała się 
również przyczynkiem dla rozwoju biznesów związanych nie tylko z pomiarem jakości powietrza, ale też redukcją 
zanieczyszczeń (np. rozwój rodzimych firm produkujących pompy ciepła i inne źródła ogrzewania) oraz ochroną 
przed zanieczyszczeniami (np. oczyszczacze powietrza, maski). 

https://2021.gdyniadesigndays.eu/o-festiwalu
https://2021.gdyniadesigndays.eu/biznes
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– to główne wyznaczniki festiwalu. Wśród festiwalowych inicjatyw warto zwrócić uwagę m.in. na nową 

odsłonę „Design Talks Business”. 

Rekomendacje dla samorządów: Festiwale, konferencje i inne wydarzenia, z których słynie miasto 

ściągają zarówno szerokie grono ekspertów, jak i przyciągają uwagę publiczności. Mogą zatem służyć 

jako wehikuł do tworzenia nowej narracji o mieście, wspólnego definiowania wyzwań i poszukiwania 

rozwiązań, pobudzając kierunki niezbędnych optymalizacji i innowacji.  Ich katalityczna rola może być 

szczególnie istotna w obliczu kryzysów.  

 Wskaźniki proponowanego narzędzia badawczego, do których odnosi się przykład:  

1. Liczba hubów i platform służących do sieciowania i współpracy przedsiębiorców, a także 

przedsiębiorców z naukowcami i innowatorami społecznymi oraz urzędami (w tym centra 

transferu technologii). 
2. Poziom korzystania przez podmioty gospodarcze z OZE. 
3. Odsetek miejskich odpadów stałych, które są poddawane recyklingowi. 
4. Całkowita ilość odebranych odpadów stałych w mieście na mieszkańca. 
5. Poziom emisji CO2 w mieście. 
6. Szacowana data osiągnięcia zeroemisyjności przez miasto. 
7. Pozostałe wskaźniki, odnoszące się do zasobów naturalnych i relacji ze środowiskiem. 

Dlaczego transformacja festiwali i innych wydarzeń wspiera rezyliencję? 

Rezyliencja zostaje wzmocniona dzięki budowie rozumienia, dialogu i narracji wokół wspólnych wyzwań. 

Silny ekosystem, szeroka debata z udziałem ekspertów – zarówno teoretyków, jak i praktyków jest 

szansą na dostrzeganie żywiołowych odpowiedzi na zagrożenia i skalowanie ich, odnajdowanie 

możliwości mimikry, a także wytwarzanie zupełnie nowych rozwiązań. Działanie wspiera przede 

wszystkim rezyliencję w obszarze gospodarczym i społecznym, a także środowiskowym.  
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UrbanLab Gdynia: 

Praktyka 1: 

Nazwa: Projekt Program Kompetencji Miejskich 

Lokalizacja: Gdynia 

Link: https://urbanlab.gdynia.pl/artykuly/rusza-nabor-do-trzeciej-edycji-programu-kompetencji-
miejskich-online/ 

 

Miejska rezyliencja to logika myślenia, patrzenia i rozumienia miast, które są z reguły skomplikowanymi 

ekosystemami instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, społeczności, jednostek oraz przyrody. 

Zrozumienie sposobu funkcjonowania, organizacji i procesów decyzyjnych w danym mieście jest 

wyzwaniem dla mieszkańców. Program Kompetencji Miejskich pozwala mieszkańcom nabyć wiedzę i 

umiejętności, które ułatwiają zręczne nawigowanie pomiędzy metodami zarządzania miastem oraz 

kreowania miejskich innowacji. Program pozwala wspierać lokalnych aktorów i liderów zmian, a także 

tworzy społeczność absolwentów/absolwentek kursu, co sprzyja integracji mieszkańców oraz 

współpracy nad nowymi pomysłami. Kurs umożliwia także UrbanLab Gdynia na projektowanie 

aktywności dla mieszkańców, które będą dopasowane do ich potrzeb oraz zainteresowań. Ważnym 

elementem Kursu jest także jego otwartość na osoby o różnym doświadczeniu i wykształceniu 

mieszkające w Gdyni, co tworzy podstawy miejskiego ekosystemu zmiany poprzez aktywizację 

społeczną. 

Rekomendacje dla samorządów: Aby współtworzyć miasto konieczna jest wiedza na temat jego 

funkcjonowania oraz procesów projektowania i wdrażania strategii oraz  programów. Nowe 

paradygmaty partycypacji w życiu miasta i jego ko-kreacji są oparte na otwartości, inkluzywności oraz 

możliwości zgłaszania i realizowania własnych pomysłów. Warto przytoczyć tutaj hasło Rotterdamu, 

które od lat brzmi Make It Happen czyli Zrób To. Hasło to jest spójne z polityką miasta, której celem jest 

stworzenie przestrzeni do eksperymentowania i wdrażania działań nowatorskich zarówno wśród osób 

mieszkających, jak i pracujących w mieście. Sprawczość i możliwość wywierania pozytywnego wpływu 

ma kluczowe znaczenie i odnosi się do działań w skali mikro na poziomie ulicy czy osiedla, jak również 

na poziomie dzielnicy czy całego miasta. Ponadto, samoorganizacja jest jedną z kluczowych kompetencji 

odpornych miejskich społeczności. 

Wskaźniki proponowanego narzędzia badawczego, do których odnosi się przykład:  

1. Średnia liczba uczestników procesów konsultacyjnych dla miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

2. Procent dzielnic, w których odbywają się regularne spotkania stowarzyszeń/ rad 

dzielnic/wspólnot sąsiedzkich 

3. Liczba hubów i platform służących do sieciowania i współpracy przedsiębiorców, a także 

przedsiębiorców z naukowcami i innowatorami społecznymi oraz urzędami (w tym centra 

transferu technologii) 

 



 

 

69 

 

Dlaczego miejskie programy edukacyjne wzmacniają rezyliencję? 

Miejskie programy edukacyjne zwiększają wiedzę i świadomość wśród mieszkańców, a także pobudzają 

do działania. Dają narzędzia oraz przestrzeń do współtworzenia działań w mieście z innymi osobami, a 

także instytucjami. Ma to szczególne znaczenia w budowaniu odpornych miejskich ekosystemów, które 

są kształtowane przez pojedyncze osoby, społeczności, sektor publiczny, prywatny, a także organizacje 

pozarządowe. Dzięki miejskim programom edukacji możliwe jest tworzenie oferty, która jest spójna z 

oczekiwaniami osób mieszkających oraz bywających w mieście. Jednocześnie poprzez programy 

edukacyjne miasto może informować o swoich priorytetach, jak i głównych wyzwaniach, a także nowych 

koncepcjach i podejściach jak chociażby rezyliencja. Ponadto, kursy, które mają nie tylko teoretyczny 

charakter, ale także i praktyczny pozwalają na prototypowanie oraz testowanie w miejskim środowisku 

pomysłów działań. Rozwijana jest w takiej formule kompetencja uczenia się przez obserwację oraz 

usprawnianie danego rozwiązania, co jest niezbędną kompetencją do tworzenia innowacji oraz 

transformacyjnych procesów. 
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Inne miejsca na świecie: 

Praktyka 1: 

Nazwa: Leuven 2030 

Lokalizacja: Leuven, Belgia 

Link: https://www.leuven2030.be/  

Miasto Leuven, oddalone o 30 km od Brukseli, jako swoje kluczowe wyzwania rozwojowe 
zidentyfikowało odporność na zmianę klimatu i redukcję emisji gazów cieplarnianych do zera. Szeroka 
współpraca interesariuszy i innowacyjność na wielu polach (polityki, gospodarki, zarządzania i 
partycypacji, współpracy) są podstawowymi odpowiedziami na te wyzwania. Z inicjatywy burmistrza 
powołano „Leuven 2030” - platformę zrzeszającą ponad 600 partnerów - przedstawicieli urzędów, 
instytucji naukowo-badawczych, biznesu, organizacji pozarządowych i mieszkańców. Wszystkie strony 
reprezentowane są na równi w zarządzie organizacji i wspólnie pracują nad wdrożeniem strategii 
transformacji klimatycznej miasta, w tym mapy drogowej i strategicznych eksperymentów. Kluczowe 
jest rozpoznanie roli każdego z reprezentantów, budowanie silnego ekosystemu współpracy i efektów 
synergii dla wspólnego celu. „Leuven 2030” to jeden z głównych powodów, dla których miasto zostało 
wybrane Europejską Stolicą Innowacji 2020 r.  

Rekomendacje dla samorządów: Jasne sprecyzowanie kluczowych wyzwań oraz wizji rozwoju miasta, a 

także wytworzenie mechanizmów skutecznego włączenia interesariuszy w jej realizację to koło 

zamachowe transformacji i motor rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego. Współpraca za 

pośrednictwem konkretnej, wyposażonej w kompetencje struktury, włączającej wszystkich 

interesariuszy umożliwia dostrzeganie zasobów oraz pełne wykorzystanie potencjału aktorów miasta, w 

tym wspiera eksperymentację i  innowacyjność dopasowaną do potrzeb. Poczucie równości buduje 

indywidualną i wspólną odpowiedzialność. W Polsce model tak szerokiej platformy strategicznej 

współpracy ucieleśnionej poprzez organizację nie był do tej pory testowany. W warunkach polskich 

typowymi narzędziami partycypacji są konsultacje społeczne, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, 

komisje dialogu, a od niedawna również panele obywatelskie. W większości poszczególne narzędzia 

adresowane są do 1-2 grup interesariuszy. Nową, testowaną w 2 miastach: Gdyni i Rzeszowie - strukturą 

jest UrbanLab, który wykracza ponad dotychczasowe schematy: pozwala skupiać się na budowie 

ekosystemu – długofalowej współpracy wokół wyzwań a także tworzy przestrzeń na testowanie nowych 

podejść i rozwiązań oraz wspólne wyciąganie wniosków. To UrbanLaby najbardziej zbliżone są do 

modelu Leuven, który włącza świat nauki, biznes, organizacje pozarządowe, mieszkańców i urzędników 

w transformację miasta. 

Wskaźniki proponowanego narzędzia badawczego, do których odnosi się przykład:  

1. Procent mieszkańców który w ubiegłym roku wziął udział w konsultacjach społecznych. 

2. Kwota dziesięcioletniego średniego budżetu w przeliczeniu na osobę  na projekty adaptacji 

miasta do zmian klimatu. 

3. Czy jest funkcjonalne powiązanie między planowaniem przestrzennym a dokumentami 

strategicznymi miasta? 

4. Czy jest zatwierdzony miejski plan mitygacji zmian klimatycznych i adaptacji do nich? 

https://www.leuven2030.be/
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5. Liczba hubów i platform służących do sieciowania i współpracy przedsiębiorców, a także 

przedsiębiorców z naukowcami i innowatorami społecznymi oraz urzędami (w tym centra 

transferu technologii). 

6. Liczba projektów B+R realizowanych przez podmioty gospodarcze. 

7. Liczba uzyskiwanych patentów, wzorów użytkowych poprzez firmy zarejestrowane w mieście w 

minionym roku. 

 

Dlaczego silny ekosystem i platforma współpracy wzmacnia rezyliencję? 

Kryzysy oraz zagrożenie nimi - niezależnie od ich rozmiaru - zawsze wymagają kolektywnej odpowiedzi 

oraz kolektywnego wnioskowania, z myślą o przyszłości. Budowa poczucia wspólnego wyzwania 

znacząco podnosi szansę na uniknięcie zagrożenia, a także daje szansę na skrócenie czasu trwania 

kryzysu w wypadku jego wystąpienia i odnalezienie sposobów na dokonanie “pozytwnego odbicia” - 

czyli odbudowę jako miasta lepszego niż przed kryzysem. Ponadto, narzędzia partycypacyjnego 

zarządzania wzmacniają zaufanie do władz publicznych, które warunkuje szybkie i skuteczne 

odpowiadanie na kryzysy. Odpowiedź na zagrożenia takie jak kryzys klimatyczny i środowiskowy 

możliwa jest tylko poprzez szeroką współpracę z silnym komponentem operacjonalizacyjnym 

(sprawczość mechanizmu partycypacyjnego zarządzania). Silny lokalny ekosystem to podglebie przede 

dla rezyliencji we obszarach: społecznym, zarządczym i gospodarczym, a dzięki uspójnieniu wiedzy także 

w zakresie wykorzystania zasobów i roli warunków naturalnych – środowiskowym.  

 

Praktyka 2: 

Nazwa: Delta Cities - Climate Change Adaptation 

Lokalizacja: Nowy Orlean, Stany Zjednoczone 

Link: http://resilientnola.org/  

Bardzo poważnie doświadczony przez katastrofy klimatyczne Nowy Orlean zmaga się z całym zestawem 
trudności społecznych i ma za sobą odbudowę miasta, czyli realne doświadczenie konsekwencji braku 
odporności na konkretne wyzwania klimatyczne. Praca nad strategią rezyliencji odbywała się zgodnie z 
założeniami większości metodologii - łącząc intensywną pracę lokalną i partycypację obywateli z 
udziałem w dużym projekciem łączącym miasta z całego świata (w tym wypadku 100resilient cities 
finansowaną przez Fundację Rockeffelera).  

 

Działania na rzecz rezyliencji miejskiej ułożone w trzy obszary tematyczne, które dobitnie pokazują nowe 
podejście do zmian klimatu (realistyczne i przygotowane na katastrofy).  

1. “Rozwijaj się przez adaptowanie do zmian” 
2. “Rozwiąż problemy społeczne” 
3. “Transformuj cały system miejski” 

 

http://resilientnola.org/
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Rekomendacje dla samorządów: Wzmocnienie miejskiej rezyliencji ma kolektywny charakter i wymaga 

interdyscyplinarnego zaangażowania. Zarówno w kontekście wewnętrznym - w obrębie interesariuszy 

miasta, jak również zewnętrznym - przy wsparciu organizacji oraz wiedzy płynących z innych miast. 

Przykład Nowego Orleanu pokazuje jak ważne jest wyciąganie wniosków i rekomendacji na podstawie 

katastrof, które miały miejsce lokalnie oraz uczenie się na podstawie podobnych wydarzeń z innych 

lokalizacji. Jednocześnie należy pamiętać, że rezyliencja nie powinna być przedmiotem rywalizacji 

między miastami, a nową platformą do współpracy projektowania wspólnych działań w celu 

wzmacniania rezyliencji, ochrony lokalnych społeczności i zasobów 

Wskaźniki proponowanego narzędzia badawczego, do których odnosi się przykład:  

1. Czy jest zatwierdzony miejski plan zarządzania kryzysowego uwzględniający klęski związane z 

katastrofami klimatycznymi? 

2. Jaki procent ryzyk opisanych w miejskim planie zarządzania kryzysowego zostało 

przetestowanych? 

3. Czy powstały analizy zniszczeń na terenie miasta  w wyniku klęsk żywiołowych w ostatnich 

latach? 

 

Dlaczego współpraca miast wzmacnia rezyliencję? 

Jedną z obserwacji ze wzmacniania rezyliencji w danym mieście jest konieczność stworzenia warunków 

do współpracy zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i na poziomie międzymiastowym. Decydenci 

miast nie są w stanie przewidzieć wszystkich negatywnych zjawisk i ich konsekwencji, które mogą 

wystąpić. Z tego powodu wskazana jest współpraca pomiędzy miastami - także międzynarodowa, a także 

z organizacjami zajmującymi się rezyliencją, ze środowiskiem akademickim oraz sektorem prywatnym. 

Część zjawisk, która jest obecnie widoczna w niektórych lokalizacjach może być wkrótce odczuwalna w 

innych. Dlatego właśnie warto opracowywać strategie budowania rezyliencji uwzględniając te 

doświadczenia, a nie tylko bazując na własnych. 

 

Praktyka 3: 

Nazwa: Walencja – wielokrotne wykorzystanie traumy powodzi z 1957 r. 

Lokalizacja: Walencja, Hiszpania - Jardin de Turia; El Carme 

Link: https://www.valenciabonita.es/2021/06/14/jardin-del-turia/  

W 1957 r. przepływająca przez Walencję rzeka Turia wylała, pochłaniając 81 ofiar śmiertelnych, ok. 5 
800 domów i dokonując silnych zniszczeń tego nadmorskiego hiszpańskiego miasta. W odpowiedzi na 
katastrofę zmieniono bieg rzeki, tak by uniemożliwić podobne zdarzenia w przyszłości. W miejscu 
wcześniejszego koryta przebiegającego przez środek miasta stopniowo wybudowano park linearny. Dziś 
rozpościera się on na długości ok. 9 km i jest dumą Walencji, gwarantującą wysoką jakość życia. Jest 
podstawowym miejscem sportów (kilkanaście boisk i inna infrastruktura) i rekreacji w mieście. 
Wypełniony jest zróżnicowaną, bujną roślinnością, która ma szczególne znaczenie w upalne dni, oraz 
sztuką. Traumatyczne doświadczenie powodzi jest też wykorzystywane w walce o świadomość 
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mieszkańców nt. zmian klimatu. Jeden z artystów w kilku miejscach Walencji zaznaczył jak wysoko 
sięgała rzeka w 1957 r. oraz jak wysoko może wedrzeć się morze w 2100 r., jeśli ludzkość nie podejmie 
stosownych działań.  

Rekomendacje dla samorządów: Negatywne zdarzenia, kryzysy, katastrofy i kataklizmy mogą służyć do 

“pozytywnego odbicia” w 2 kluczowych wymiarach:  mentalnym oraz infrastrukturalnym. W ostatnich 

latach trauma związana z pandemią COVID-19 i lockdownem, podobnie jak trauma powodzi w Walencji, 

pobudza do przewartościowania: jakość życia, zdrowie, bezpieczeństwo, bliskość natury i relacje 

społeczne w wielu miastach zyskały na wartości. W ślad za tym następują zmiany infrastrukturalne - 

takie jak wytyczanie nowych ścieżek rowerowych czy przestrzeni publicznych, zmiana urządzenia 

przestrzeni otoczenia biurowców i osiedli mieszkaniowych. Wysoka jakość życia wspiera rozwój 

gospodarczy - w tym niczym magnes przyciąga najbardziej wykwalifikowanych pracowników i nowe 

biznesy. Miasta, takie jak Wiedeń, Walencja czy Singapur mogą tu służyć za przykład.  

Wskaźniki proponowanego narzędzia badawczego, do których odnosi się przykład:  

1. Ilość dni z deszczami nawalnymi, powodującymi lokalne podtopienia.  

2. Poziom adekwatności zabezpieczeń przed wezbraniem wód, powodziami.  

3. ilość m2 terenów zielonych w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców.      

4. Poziom bioróżnorodności: ilość gatunków zwierząt i roślin występujących na terenie miasta.  

5. Czy jest zatwierdzony miejski plan zarządzania kryzysowego uwzględniający klęski związane z 

katastrofami klimatycznymi. 

6. Jaki procent ryzyk opisanych w miejskim planie zarządzania kryzysowego zostało 

przetestowanych. 

7. Kwota dziesięcioletniego średniego budżetu w przeliczeniu na osobę  na projekty adaptacji 

miasta do zmian klimatu  

8. Czy jest zatwierdzony miejski plan zarządzania kryzysowego uwzględniający klęski związane z 

katastrofami klimatycznymi? 

9. Czy istnieją regulacje dotyczące rozwoju miasta, które biorą pod uwagę analizę ryzyko różnym 

charakterze?. 

10. Czy powstały analizy zniszczeń na terenie miasta  w wyniku klęsk 

 

Dlaczego wykorzystywanie traumy wzmacnia rezyliencję? 

Silnie negatywne zdarzenia uwidaczniają dysfunkcyjne elementy systemu miejskiego oraz pozwalają na 

przewidywanie i unikanie podobnych zagrożeń w przyszłości. Traumy zakorzenione silnie w lokalnej 

pamięci zbiorowej i tożsamości mogą stać się platformą do przenoszenia aktualnych i istotnych treści, 

pobudzających zmiany na lepsze - a zatem szansę na “pozytywne odbicie”, odbudowę miasta jako 

mocniejszego, lepiej zorganizowanego, lepiej współpracującego i bardziej zrównoważonego w różnych 

aspektach swojego funkcjonowania. Kataklizmy czy katastrofy tworzą przestrzeń (także mentalną), a 

nieraz wręcz prowokują do myślenia poza utartymi schematami - w tym do dokonywania odważnych 

zmian o charakterze infrastrukturalnym. Tym samym wykorzystanie traumy wzmacnia rezyliencję 

zarówno względem potencjalnych przyszłych wydarzeń, jak i wzmacnia miasto “tu i teraz”.  
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Praktyka 4: 

Nazwa: The Front Room 

Lokalizacja: Birmingham, Wielka Brytania 

Link: https://civicsquare.cc/2020/03/16/set-up-phase/ 

The Front Room to inicjatywa z Birmingham, która z jednej strony jest fizyczną przestrzenią działającą 
jako oddolne centrum miejskich innowacji i społecznych, a z drugiej strony to także eksperyment, 
którego celem jest opracowanie nowych modeli rozwoju społeczności sąsiedzkich, osiedlowych i 
dzielnicowych. Wizja projektu zakłada, że tuż po wyjściu z mieszkania powinniśmy mieć dostęp do 
przestrzeni, która sprzyja interakcjom, pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne, jest otwarta 
i dostępna dla każdego, a także umożliwia wspólne działania na poziomie formalnym, jak i 
nieformalnym. Jednym z filarów tej inicjatywy jest kształtowanie miejskiej rezyliencji poprzez tworzenie 
na ulicach, osiedlach i dzielnicach możliwości do spotkań, samoorganizacji, współprojektowania 
rozwiązań i ich wdrażania przez lokalne społeczności w niezobowiązującej atmosferze. Warto zwrócić 
uwagę, że działania nie dobywają się na poziomie miasta, lecz na poziomie sąsiedztwa, ulicy, osiedla czy 
dzielnicy.  

Rekomendacje dla samorządów: Przykład The Front Room wpisuje się w trendy miejskie związane z 

koncepcją miasta 15 minutowego czy hiper-lokalności. Ich esencją jest wzmacnianie roli dzielnicy, 

lokalnej rezyliencji i życia w jej obrębie z uwzględnieniem: 

⎯ bliskości – zarówno pod względem odległości, jak i emocjonalnym 

⎯ dostępności - produktów, usług, infrastruktury oraz zasobów w najbliższym sąsiedztwie, 

⎯ wygody i oszczędności ze względu na bogatą ofertę oraz ułatwiony dostęp do niej w najbliższym 

otoczeniu 

⎯ jakość życia, która wzrasta dzięki dostępności edukacji, opieki zdrowotnej, transportu 

publicznego, miejsc pracy, terenów zielonych, przestrzeni do integracji mieszkańców i 

budowania relacji w oparciu o zaufanie, wspieranie i współpracę. 

 

The Front Room jest próbą opracowania metodologii służącej wzmocnieniu życia dzielnicowego z 

udziałem różnych aktorów życia lokalnego. Ten przykład pokazuje, że niezbędne jest stworzenie 

odpowiedniej przestrzeni do tego procesu, co nie wiąże się z zasobochłonną budową nowej instytucji w 

postaci budynku i jego infrastruktury. Proces ten odbywa się organicznie i spontanicznie poprzez jego 

spontaniczność i otwartość na osoby mogące w nim uczestniczyć poprzez jego współprojektowanie. 

Siedziba The Front Room ma dawać poczucie bezpieczeństwa i być miejscem spotkań dla grupy, a nie 

być architektoniczną ikoną czy dominantą dzielnicy. 

 

Wskaźniki proponowanego narzędzia badawczego, do których odnosi się przykład:  

1. Średnia liczba uczestników procesów konsultacyjnych dla miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

2. Procent dzielnic, w których odbywają się regularne spotkania stowarzyszeń/ rad 

dzielnic/wspólnot sąsiedzkich 
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3. Liczba hubów i platform służących do sieciowania i współpracy przedsiębiorców, a także 

przedsiębiorców z naukowcami i innowatorami społecznymi oraz urzędami (w tym centra 

transferu technologii) 

 

Dlaczego lokalność wzmacnia rezyliencję? 

Rezyliencja i lokalność są ze sobą silnie powiązane. Umiejętność samoorganizacji i gotowość do pomocy 

sąsiedzkiej ma niebagatelne znaczenie w przypadku wystąpienia kryzysów czy kataklizmów, ale również 

w przypadku życia codziennego. Wspólna produkcja żywności czy energii, dzielenie się obowiązkami, jak 

również wsparcie w opiece nad osobami czy zasobami są tylko jednymi z przykładów jak mogą działać 

zintegrowane i nastawione na współpracę społeczności. Do ich stworzenia konieczne jest zaufanie, 

budowanie nieformalnych powiązań, a także tworzenie przestrzeni do współpracy nawet przy drobnych 

aktywnościach. Do od nich może zacząć się myślenie o tworzeniu i wspieraniu wspólnoty, które będzie 

się rozrastać na wszystkie osoby ją tworzące. 
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Pogłębione podsumowanie analizowanych metodologii 

 

Nazwa raportu: City Resilience Index (Indeks Rezyliencji Miasta) 

Data publikacji: 2014 r. - start inicjatywy 

Organizacja opracowująca: Rockefeller Foundation, Arup 

 

Wstęp 

Według raportu, miejska rezyliencja traktowana jest jako zdolność miasta do funkcjonowania i 
zapewniania odpowiednich warunków do życia i pracy w przypadku wystąpienia różnego typu anomalii, 
nieoczekiwanych wydarzeń i napięć, które mogą mieć destrukcyjny lub destabilizacyjny wpływ na miejski 
ekosystem. W szczególności osoby ubogie i wykluczone są narażone na negatywne konsekwencje takich 
zdarzeń. W związku z tym, to właśnie ich dobrostan i bezpieczeństwo mają fundamentalne znaczenie w 
mierzeniu i badaniu miejskiej rezyliencji. 

Pojęcie miejskiej rezyliencji staje się istotnym punktem odniesienia w kontekście zmian klimatu, 
adaptacji do nich oraz możliwości wystąpienia różnych form kryzysów - społecznych, politycznych czy 
ekonomicznych, które to mogą powodować załamanie się funkcjonujących systemów oraz zniszczenia 
istniejącej infrastruktury. W tym kontekście, mierzenie i badanie rezyliencji wypełnia lukę pomiędzy 
ograniczeniem ryzyka wystąpienia różnego rodzaju klęsk a adaptacją do zmian klimatu. Miejska 
rezyliencja jest koncepcją dużo szerszą gdyż wychodzi poza ramy zarządzania kryzysowego i 
przeciwdziałania wystąpieniu niekorzystnych zjawisk. Skupia się ona za to na akceptacji faktu ich 
wystąpienia i niemożności ich przewidzenia. Odporność koncentruje się na zwiększeniu wydajności 
danego systemu miejskiego w obliczu wielu zagrożeń, a nie na zapobieganiu lub łagodzeniu utraty 
zasobów z powodu określonych zdarzeń. 

Autorzy raportu wskazują tu na silny związek rezyliencji z holistycznym patrzeniem na miasto jako jeden 
system, w którym zmiany w jednym obszarze wpływają na funkcjonowanie całości. Dlatego też, 
tworzenie miasta rezylientnego wymaga pracy przekrojowej we wszystkich obszarach jego działalności 
tak, aby wzmacniać ich odporność, adaptacyjność i transformacyjność w obliczu wystąpienia 
kataklizmów czy kryzysów.  

Głównym zamierzeniem stworzenia Indeksu Rezyliencji Miasta było zapewnienie decydentom i 
interesariuszom miast metodologii oraz ram badawczych, które umożliwiłyby im gromadzenie danych, 
generowanie wiedzy oraz możliwość powtarzania cykli badawczych, aby sprawdzić jak zmieniają się 
wskaźniki odpowiedzialne za rezyliencję. Jednocześnie, autorzy Indeksu zwracają uwagę, że nie zależało 
im na stworzeniu narzędzia, które wzmoże rywalizację między miastami poprzez publikowanie 
rankingów najbardziej rezylientnych miast. Ich celem było stworzenie wszechstronnego i przekrojowego 
indeksu, który umożliwi powtarzanie cykli pomiarów oraz pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń z 
procesu pomiędzy zaangażowanymi miastami. 

Głównymi adresatami Indeksu są włodarze miast oraz jednostki samorządowe które gromadzą i 
analizują dane oraz opracowują plany i strategie. Jednak to narzędzie badawcze jest skierowane również 
do praktyków i teoretyków zajmujących się miastami - badaczy, naukowców, społeczników oraz 
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mieszkańców miast. Autorzy Indeksu wierzą, że temat miejskiej rezyliencji stanie się przestrzenią dialogu 
dla różnorodnych grup, dla których kwestią nadrzędną jest przygotowanie miast i ich społeczności na 
wyzwania przyszłości i nieoczekiwane zjawiska. 

 

Wymiary i wskaźniki rezyliencji  

Indeks Rezyliencji Miasta składa się z 4 głównych obszarów funkcjonowania miasta, 12 celów oraz 54 
wskaźników. 

Autorzy wskazują na następujące główne obszary rezyliencji: 

1. Zdrowie i dobrostan - muszą być one zapewnione wszystkim mieszkańcom miasta oraz osobom 
w nich pracującym. 

2. Gospodarka i społeczeństwo - systemy finansowe oraz społeczne muszą zapewnić wszystkim 
mieszkańcom miasta oraz osobom w nich pracującym życie w bezkonfliktowym środowisku oraz 
dawać możliwość partycypacji i zaangażowania. 

3. Infrastruktura i środowisko - miejskie systemy stworzone zarówno przez człowieka, jak i naturę 
muszą oferować podstawowe usługi, zasoby oraz korzystne warunki dla mieszkańców miast i 
osobom w nich pracujących, jednocześnie chroniąc ich i umożliwiając interakcję. 

4. Przywództwo i strategia - procesy podejmowania decyzji w mieście muszą mieć inkluzywny, 
otwarty, iteracyjny i zintegrowany charakter umożliwiając różnym grupom włączanie się w 
procesy decyzyjne. 

Pierwszy obszar rezyliencji - zdrowie i dobrostan składa się z trzech celów: 

1. Niska podatność człowieka na zagrożenia 

2. Zatrudnienie i zróżnicowane źródła dochodu 

3. Skuteczne mechanizmy zabezpieczenia ludzkiego życia i zdrowia 

 

Cel ten zawiera następujące wskaźniki: 

1. Niska podatność człowieka na zagrożenia 

1. Bezpieczne i dostępne mieszkania 

2. Przystępne i dostępne źródła energii 
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3. Ogólny dostęp do wody pitnej 

4. Dostęp do kanalizacji 

5. Dostępna i przystępna cenowo żywność 

 

Cel ten zawiera następujące wskaźniki: 

2. Zatrudnienie i zróżnicowane źródła dochodu 

1. Inkluzywne polityki zatrudnienia 

2. Szkolenia i podnoszenie kompetencji 

3. Rozwój lokalnego rynku pracy i innowacyjności 

4. Mechanizmy wsparcia przedsiębiorców 

5. Ochrona źródeł utrzymania i dochodu w przypadku wystąpienia kryzysów 

 

Cel ten zawiera następujące wskaźniki: 

3. Skuteczne mechanizmy zabezpieczenia ludzkiego życia i zdrowia 

1. Wydajny system opieki zdrowotnej 

2. Ogólny dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej 

3. Opieka zdrowotna w nagłych przypadkach 

4. Skuteczne służby zarządzania kryzysowego 

 

Drugi obszar rezyliencji - Gospodarka i społeczeństwo - składa się z następujących celów: 

4. Wspólna tożsamość i wzajemne wsparcie 

5. Kompleksowe bezpieczeństwo i rządy prawa 

6. Zrównoważona gospodarka 
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Czwarty cel - Wspólna tożsamość i wzajemne wsparcie  

Cel ten zawiera następujące wskaźniki: 

⎯ Wspólna tożsamość i wzajemne wsparcie 

1. Wsparcie lokalnych społeczności 

2. Spójne wspólnoty 

3. Silne poczucie przynależności do miasta i jego kultury 

4. Zaangażowani mieszkańcy 

 

Piąty cel - Kompleksowe bezpieczeństwo i rządy prawa  

Cel ten zawiera następujące wskaźniki: 

⎯ Kompleksowe bezpieczeństwo i rządy prawa 

1. Skuteczne systemy zapobiegania przestępczości 

2. Zapobieganie i przeciwdziałanie korupcji 

3. Skuteczna policja 

4. Dostępny wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych i cywilnych 

 

Szósty cel - Zrównoważona gospodarka  

Cel ten zawiera następujące wskaźniki: 

⎯ Zrównoważona gospodarka 

1. Dobrze zarządzane środki publiczne 

2. Kompleksowe planowanie ciągłości działania przez sektor publiczny i prywatny 

3. Różnorodność sektorów lokalnej gospodarki 
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4. Atrakcyjne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej 

5. Zintegrowanie miejskiej gospodarki z gospodarkami na poziomie regionalnym i 
międzynarodowym 

 

Trzeci obszar rezyliencji - Infrastruktura i środowisko - składa się z następujących celów: 

7. Ograniczenie potencjalnych ryzyk i niestabilności 

8. Zapewnienie usług o kluczowym znaczeniu 

9. Niezawodny transport publiczny oraz komunikacja 

 

Siódmy cel - Ograniczenie potencjalnych ryzyk i niestabilności  

Cel ten zawiera następujące wskaźniki: 

7. Ograniczenie potencjalnych ryzyk i niestabilności 

1. Całościowy mapping zagrożeń i ryzyk 

2. Odpowiednie kodeksy i przepisy oraz ich egzekwowanie 

3. Skuteczne zarządzanie ochronnymi ekosystemami 

4. Rozbudowana ochronna infrastruktura 

 

Ósmy cel - Skuteczne zapewnienie usług o kluczowym znaczeniu  

Cel ten zawiera następujące wskaźniki: 

8. Zapewnienie usług o kluczowym znaczeniu 

1. Skuteczne zarządzanie ekosystemami 

2. Uelastyczniona infrastruktura 

3. Zachowanie wolnych mocy produkcyjnych 
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4. Stały monitoring i konserwacja infrastruktury 

5. Zapewnienie ciągłości dla kluczowych aktywów i usług 

 

Dziewiąty cel - Niezawodny transport publiczny oraz komunikacja  

Cel ten zawiera następujące wskaźniki: 

9. Niezawodny transport publiczny oraz komunikacja 

1. Dostępne i przystępne cenowo sieci transportu publicznego 

2. Efektywna obsługa transportowa i jej konserwacja 

3. Niezawodność technologii komunikacyjno-informacyjnych 

4. Bezpieczeństwo sieci informacyjno-technologicznych 

 

Czwarty obszar rezyliencji - Przywództwo i strategia - składa się z następujących celów: 

10. Skuteczne przywództwo i zarządzanie 

11. Upodmiotowienie interesariuszy 

12. Zintegrowane planowanie rozwoju 

 

Dziesiąty cel - Skuteczne przywództwo i zarządzanie  

Cel ten zawiera następujące wskaźniki: 

10.  Skuteczne przywództwo i zarządzanie 

1. Transparentność podejmowania decyzji przez decydentów miejskich 

2. Współpraca pomiędzy różnymi ciałami decyzyjnymi na różnym szczeblu 

3. Współpraca pomiędzy różnymi interesariuszami 

4. Kompleksowe monitorowanie zagrożeń i ocena ryzyka 
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5. Kompleksowe zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez decydentów miejskich 

 

Jedenasty cel - Upodmiotowienie interesariuszy  

Cel ten zawiera następujące wskaźniki: 

11. Upodmiotowienie interesariuszy 

1. Dostępna edukacja dla wszystkich 

2. Powszechna wiedza wśród mieszkańców nt. potencjalnych ryzyk i zagrożeń 

3. Skuteczne polityki i programy zaangażowania mieszkańców i współpracę z decydentami 

 

Dwunasty cel - Zintegrowane planowanie rozwoju  

Cel ten zawiera następujące wskaźniki: 

12. Zintegrowane planowanie rozwoju 

1. Kompleksowe monitorowanie miasta i zarządzanie danymi 

2. Partycypacyjność w planowaniu i tworzeniu strategii 

3. Ilość powierzchni miasta objętych planami zagospodarowania przestrzennego 

4. Przejrzystość akceptacji planów i strategii. 

 

Sposób i proces mierzenia rezyliencji 

Zgodnie z raportem istotnym elementem mierzenia miejskiej rezyliencji jest uwzględnienie jej cech, 
które zapobiegają przed załamaniem się danego systemu. Autorzy wymieniają 7 cech: integralność, 
inkluzywność, refleksyjność, zasobność, solidność, nadmiarowość oraz elastyczność. W szczególności 
dwie pierwsze cechy odgrywają kluczowe role i powinny znaleźć odbicie w każdym z 52 wskaźników 
rezyliencji jak również być elementem funkcjonowania każdego obszaru, polityki, programu czy projektu 
w danym mieście. 

Samo mierzenie rezyliencji poprzez Indeks pozwala miastom sprawdzić w wiarygodny, przekrojowy i 
czytelny sposób na ile ich działania oraz plany uwzględniają potencjalne zagrożenia, kryzysy i anomalie. 
Miasta mogą poprzez indeks dokonać weryfikacji czy osiągają 12 cele rezyliencji poprzez 52 wskaźniki. 
Sam proces mierzenia rezyliencji zawiera analizę jakościową oraz ilościową na podstawie zawartych 
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wskaźników. Każdy wskaźnik jest analizowany na podstawie wyników 3 pytań jakościowych i 
ilościowych. Na tej podstawie tworzona jest grafika rezyliencji zawierająca profil miasta oraz jej ocenę 
w 4 obszarach funkcjonowania danego miasta. 

Wykres pozwala w przejrzysty oraz atrakcyjny wizualnie sposób przedstawić wyniki na temat obszarów, 
które są odporne na potencjalne wstrząsy i kryzysy oraz tych, w których należy dokonać interwencji i 
usprawnień aby ten stan osiągnąć. Dzięki temu można podnieść świadomość różnych grup odbiorców 
na temat rezyliencji, jak i działań, które należy podejmować w miastach aby były one przygotowane na 
potencjalne wydarzenia które mogą je zdestabilizować. 

 

Rekomendacje dla Gdyni 

1. Edukacja oraz informacja - autorzy raportu zwracają rolę na szczególną rolę podnoszenia 
świadomości, zarówno wśród mieszkańców, jak i decydentów na temat koncepcji rezyliencji oraz 
jej wykorzystania w planowaniu, dialogu oraz zaangażowaniu interesariuszy. 

2. Integracja oraz inkluzywność są fundamentami rezylientnego miasta - miejskie strategie, polityki 
oraz programy powinny zawierać spójne wytyczne oraz plany działań w celu tworzenia miasta 
bezpiecznego, elastycznego i przygotowanego na potencjalne wstrząsy i kryzysy. Ponadto, 
rezyliencja nie może być traktowana jako dodatek do polityk miejskich czy chwilowa fascynacja, 
a stała i ciągła praktyka w tworzeniu systemu zapewniającego dobrostan i godne warunki dla 
wszystkich. Dodatkowo, nacisk jest kładziony na otwieranie procesów decyzyjnych na różne 
grupy interesariuszy, tak aby były prowadzone w otwarty, transparentny i angażujący sposób. 

3. Rezyliencja powinna stać się źródłem dla nowych współprac pomiędzy miastami w dzieleniu się 
wiedzą i doświadczeniami z jej mierzenia i analizy. Rezyliencja nie powinna być traktowana jako 
kolejny potencjalny ranking wzmagający rywalizację między miastami. 

4. Ewaluacja rezyliencji powinna być wieńczona przygotowaniem graficznego profilu miasta, na 
którym zaznaczone są obszary rezyliencji spełniające jej cele, jak również te wymagające 
poprawy. Grafika powinna być atrakcyjna wizualnie, klarowna i zrozumiała dla szerokich grup 
odbiorców. 
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Nazwa raportu: The City Resilience Profiling Tool - CRPT (Narzędzie do profilowania rezyliencji 
miasta) 

Data publikacji: 2018 r. 

Organizacja opracowująca: UN Habitat 

 

Wstęp 

UN Habitat rozumie miejską rezyliencję jako mierzalną zdolność każdego systemu miejskiego wraz z jego 
mieszkańcami do utrzymania ciągłości pomimo wszelkiego rodzaju wstrząsów i napięć, przy 
jednoczesnym pozytywnym adaptowaniu się i transformowaniu w kierunku zrównoważonego rozwoju. 

Odporne miasto ocenia, planuje i działa, aby przygotować się i reagować na zagrożenia – naturalne i 
wywołane przez człowieka, niespodziewane i wolno narastające, oczekiwane i nieoczekiwane – w celu 
ochrony i poprawy życia ludzi, zabezpieczenia osiągnięć rozwojowych, wspierania przyjaznego 
inwestycjom środowiska i napędzania pozytywnych zmian. 

W celu osiągnięcia prawdziwej odporności miasta muszą pracować w kierunku osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju tak, by osiągnąć długoterminowy pozytywny wpływ. Do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju niezbędna jest rezyliencja, która pozwala realizować i chronić cele 
rozwojowe. Rezyliencja leży także u podstaw związku humanitarno-rozwojowego. Wdrożenie rezyliencji 
może zmniejszyć ryzyka poprzez zwiększanie zdolności na reagowanie na nie, a dzięki eliminowaniu 
słabych punktów może się zmniejszyć łagodzenie ich skutków, tym samym wzmacniając skuteczną i 
przyszłościową reakcję. 

Zdaniem autorów omawianego dokumentu budowanie miejskiej rezyliencji w swojej istocie jest 
zorientowane na człowieka i musi dążyć do doskonalenia ludzi, a w szczególności osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji. Szeroka współpraca kluczowych interesariuszy jest kluczowa do zbudowania 
wspólnej wizji i rozumienia rezyliencji. City Resilience Profiling Tool ma na celu umożliwić 
operacjonalizację powszechnie przyjętego w środowisku międzynarodowym założenia, że miasta mają 
zdolność do przeprowadzania transformacyjnych zmian i poprawiania życia swoich mieszkańców dzięki 
zaangażowaniu wszystkich interesariuszy w działania na rzecz rezyliencji. 

Wszystkie miasta od zawsze borykają się z różnymi wstrząsami i napięciami wywołanymi przez zjawiska 
naturalne jak np. powodzie i tymi wywołanymi przez człowieka. Należy jednak podkreślić, że w 
dzisiejszym świecie miasta i ich mieszkańcy stoją w obliczu nowych i wzmocnionych wyzwań, które 
pojawiły się w wyniku szybkiej urbanizacji, zmieniającego się klimatu i niestabilności politycznej. 
Zjawiska te zwiększają ryzyko wystąpienia i podatność populacji na występujące zagrożenia i tym samym 
mogą je pogarszać lub wręcz wywoływać. Aby wspomóc budowę miejskiej rezyliencji stworzono City 
Resilience Profiling Tool. 
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Wymiary i wskaźniki rezyliencji  

W każdym miejskim systemie można wskazać 5 krytycznych i niezależnych wymiarów: 

1. Atrybuty przestrzenne - wszystkie osiedla ludzkie są zlokalizowane gdzieś geograficznie i 
rozmieszczone w określonych warunkach przestrzennych od najmniejszej działki, poprzez 
segmenty miejskie, po konteksty funkcjonalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe; 

2. Atrybuty organizacyjne - wszystkie stowarzyszenia ludzkie działające w określonym celu z 
uwzględnieniem ich wszystkich rodzajów tj.: formalne, nieformalne, korporacyjne, polityczne, a 
także wielkości: sąsiedzkie, wspólnotowe, rady starszych, grup płatników, a nawet 
stowarzyszenia zawodowe lub religijne, które mogą wpływać na profil miasta. Atrybuty 
organizacyjne definiowane są także poprzez bardziej formalne instytucje, takie jak władze 
lokalne, regionalne czy krajowe; 

3. Atrybuty fizyczne - od rodzaju mieszkań czy domów po rodzaj dróg aż do złożonego środowiska 
zabudowy megamiast; 

4. Atrybuty funkcjonalne - opisujące procesy i przepływy wszystkiego co możliwe od przepływów z 
obszarów wiejskich i hubów komunikacyjnych po procesy handlowe, zarządcze i społeczne w 
dużych miastach; 

5. Czas – zrozumienie, że miasto nie jest statyczne i stale się zmienia.  

 

Wskaźniki rezyliencji 

Zestaw 1: ID miasta  

Ten zestaw pozwala nakreślić ogólny obraz miasta. 

⎯ kontekst historyczny 

⎯ kontekst przestrzenny 

⎯ władze lokalne i administracja publiczna 

⎯ społeczeństwo i demokracja 

⎯ gospodarka i środki utrzymania 

⎯ ryzyka i wyzwania 
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Zestaw 2: Lokalne władze i interesariusze 

Zestaw 2 łączy wszystkie informacje, które pozwalają zanalizować funkcjonalności systemu miejskiego 

jako całości, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zarządzania 

⎯ rola i miejsce różnych instytucji publicznych 

⎯ mapowanie interesariuszy 

⎯ relacje interesariuszy 

Zestaw 3: Wstrząsy, napięcia i wyzwania 

Zestaw ten ocenia podatność miasta na wstrząsy, napięcia i wyzwania, a także istnienie i realizację 
działań i strategii ograniczających powstanie zagrożeń i mających na celu zmniejszenie ich ewentualnych 
skutków. 

⎯ wstrząsy i napięcia zewnętrzne 

⎯ wewnętrzne i złożone napięcia 

Zestaw 4: Elementy miejskie 

Zestaw ten ocenia wszystkie elementy, które tworzą obszar miejski, a w tym: 

4.1. Elementy środowiska zbudowanego - badanie ewolucji, kompozycji i solidności obszaru 
zabudowanego miasta poprzez jego analizę w różnych warstwach: 

⎯ formy miejskiej - zapewnia ogólny obraz wzorców wzrostu miasta i ich przełożenia na tereny 
otwarte 

⎯ prawa do schronienia, które jest bezpieczne, dostępne, przystępne cenowo oraz odpowiednio 
zbudowane i zlokalizowane 

⎯ fizyczna jakość budowy aktywów zapewniających niezbędne usługi miastu i jego mieszkańcom. 
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4.2. Łańcuch dostaw i logistyka - badanie dostępu, dystrybucji i sposobu zarządzania miasta 
niezbędnymi zasobami innymi niż zasoby ludzkie: 

⎯ zasoby wody 

⎯ zasoby energii 

⎯ zasoby jedzenia 

⎯ logistyka 

4.3 Podstawowa infrastruktura w zakresie: 

⎯ energii  

⎯ wody  

⎯ odpadów  

⎯ telekomunikacji 

4.4. Mobilność - zdolność miasta do zaspokojenia aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania zw. z 
mobilnością w ramach miasta i mobilnością regionalną: 

⎯ mobilność miejska 

⎯ mobilność międzyregionalna 

4.5. Miejskie usługi publiczne  

⎯ cmentarze i krematoria 

⎯ rejestracja cywilna 

⎯ wymiar sprawiedliwości i organy ścigania 

⎯ dziedzictwo kulturowe i działalność kulturowa 

⎯ służby ratownicze 

⎯ Kontrola żywności i monitoring instytucjonalny 
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⎯ Nadzór nad chorobami zakaźnymi i instytucje monitorujące 

⎯ Podatki i opłaty miejskie 

⎯ Oświetlenie miejskie 

4.6. Włączenie społeczne i ochrona - badanie na ile samorząd miejski dąży do włączenia społecznego i 
promocji pełnego uczestnictwa każdego mężczyzny i kobiety, chłopca i dziewczynki w życiu miasta 

⎯ odpowiedzialność społeczna 

⎯ dostęp do opieki społecznej 

⎯ dostęp do podstawowych usług opieki społecznej 

4.7. Ekonomia  

⎯ stabilność ekonomiczna i zróżnicowanie 

⎯ kontekst ekonomiczny i efektywność rynku 

4.8. Ekologia 

⎯ ekosystem usług 

⎯ ślad ekologiczny 

⎯ bioróżnorodność i tereny zielone 

⎯ jakość środowiska 

 

Sposób i proces mierzenia rezyliencji 

Mierzenie rezyliencji zgodnie z metodologią CRPT składa się z następujących faz: 

⎯ Inicjacja 

Nawiązanie kontaktu między władzami lokalnymi a ONZ-Habitat. ONZ-Habitat przedstawia 
podejście CRPT kluczowym interesariuszom w mieście w celu zainicjowania współpracy. 

⎯ Szkolenie 



 

 

90 

 

Wstępne 3-4 dniowe szkolenie w zakresie CRPT zorganizowane przez ONZ-Habitat jest 
prowadzone dla przedstawicieli kluczowych dla miasta lokalnych podmiotów. Wsparcie jest 
kontynuowane w trakcie całego procesu m.in. poprzez regularne połączenia konferencyjne. 

⎯ Zbieranie danych i diagnoza 

Dane pozyskane z miasta są wprowadzane do oprogramowania ONZ-Habitat w celu stworzenia 
profilu odporności unikalnego dla danego miasta. Dane są pozyskiwane w formie odpowiedzi 
centralnych punktów miasta na serię pytań przygotowanych w systemie. W ciągu pierwszych 6 
miesięcy członek zespołu ONZ-Habitat zazwyczaj podróżuje do badanego miasta aby pomóc 
rozwiązywać problemy i zapewnić dodatkowe szkolenia podmiotom zbierającym dane. 

⎯ Działania na rzecz rezyliencji 

Po zebraniu i analizie danych CRTP generuje tzw. działania na rzecz odporności (A4R). Jest to 
pewnego rodzaju mapa drogowa dla samorządów pozwalająca im zainicjować pozytywne zmiany 
poprzez wdrożenie działań zapobiegawczych zaplanowanych w oparciu o wiedzę na temat 
różnych napięć, wstrząsów, wyzwań oraz długotrwałych problemów. 

Działania na rzecz rezyliencji powstają w następujący sposób: 

⎯ Profilowanie miasta - na podstawie zebranych danych zespół ONZ-Habitat profiluje 
miasto. 

⎯ Budowanie 3 scenariuszy: 

⎯ Obecny Scenariusz (Current Scenario) miasta określany jest na podstawie wiedzy 
o jego wewnętrznych słabościach i przyjętych metodach zapobiegania i 
reagowania na wydarzenia kryzysowe. 

⎯ Scenariusz Trendów (Trend Scenario) jest budowany na Obecnym Scenariuszu, 
ale dodatkowo uwzględnia rewizję istniejącej legislacji, planów, programów i 
projektów. Celem tego scenariusza jest określenie, czy występują w mieście 
działania (trendy), które dotyczą, rozwiązują lub ignorują słabości, podatności i 
wyzwania zidentyfikowane w Obecnym Scenariuszu. 

⎯ Odporny i Zrównoważony Scenariusz (Resilient & Sustainable Scenario) jest 
zbudowany na podstawie Scenariusza Trendów zmodyfikowanego przez 
zalecenia Actions for Resilience – z uwzględnieniem wskaźników z SET 2: 
interesariusze, zarządzanie, usługi publiczne. Scenariusz ten daje realistyczne 
wyobrażenie o możliwej transformacji miasta uwzględniając priorytetyzację, 
sposób zarządzania i budowanie zdolności miasta do wdrożenia zmian. 

Obecny Scenariusz i Scenariusz Trendów są przedstawiane interesariuszom miasta 
podczas warsztatów w celu budowania wspólnego konsensusu w sprawie komponentów 
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Odpornego i Zrównoważonego Scenariusza i jego priorytetyzacji. 
 

⎯ Wdrożenie 

Samorząd prezentuje działania na rzecz odporności wszystkim interesariuszom. Określany jest 
zakres odpowiedzialności i niezbędne mechanizmy finansowania poszczególnych działań. 
Działania na rzecz odporności zawierają: 

⎯ mapę drogową: krótko-, średnio- i długoterminowe działania z arkuszem opisu dla 
każdego działania; 

⎯ kompletną mapę interesariuszy i narzędzi planowania, w tym kluczowych 
lokalnych interesariuszy, procesów i działań, które mają być zaangażowane do 
poszczególnych działań, 

⎯ mapę wniosków z oceny danych oraz dokument aktualnych baz danych wraz z 
listą istniejących w nich luk.  

City Resilience Profiling Tool to narzędzie, które zostało zaprojektowane tak, aby pozwolić określić profil 
rezyliencji miasta, który ma zastosowanie do szerokiego zakresu skal, geografii i typów miast, a 
jednocześnie pozwala uwzględnić specyfiki każdego miasta na etapie zbierania danych, ich analizy i 
projektowania działań. 

To lokalne władze określają zakres badania biorąc pod uwagę zakres ich mandatu, a także znaczenie 
badania w kontekście.  

Rekomendacje dla Gdyni 

1. Skupienie na budowaniu Działań na rzecz rezyliencji - takie podejście zdecydowanie zwiększa 
prawdopodobieństwo wdrożenia działań, które zwiększą rezyliencję miasta, a nie tylko określą 
jej poziom i zidentyfikują braki. Dodatkowo Działania na rzecz rezyliencji pozwalają 
spriorytetyzować te działania, określić podmioty biorące w nich udział, a także zdefiniować 
potrzebne do ich realizacji zasoby i określić ewentualne źródła ich pozyskania. 

2. Budowanie coraz bardziej rozbudowanych scenariuszy pozwala lepiej zdefiniować ewentualne 
zagrożenia, a także zaprogramować działania zapobiegawcze lub niwelujące skutki tych 
zagrożeń. Scenariusze są narzędziem doskonale obrazującym kierunek, w którym zmierza miasto 
i pozwalają w bardziej przekonujący sposób pokazać interesariuszem konsekwencje 
podejmowania bądź zaniechania poszczególnych działań.  

3. Stałe zaangażowanie doradców z ONZ-Habitat pozwala na bieżąco monitorować cały proces, 
wdrażać usprawnienia i zapobiegać niestosowaniu metodologii tam, gdzie byłoby to trudne lub 
niewygodne dla miasta. 
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4. Możliwość zawężenia obszarów mierzenia rezyliencji pozwala na dopasowanie badania do 
bieżących potrzeb miasta. 
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Nazwa raportu: City Resilience Program (Program Rezyliencji Miast) 

Data publikacji: 2017 r. - start inicjatywy 

Organizacja opracowująca: Bank Światowy i Global Facility for Disaster Reduction and Recovery 
(GFDRR) 

 

Wstęp 

 

City Resilience Programme jest w najszerszym sensie wynikiem ważnego przejścia w politykach miejskich 
- od uświadomienie sobie (rising awarness) występowania ryzyk i klęsk (szczególnie żywiołowych 
występujących w wyniku zmian klimatycznych) i w kolejnych kroku prób ich redukowania - do włączania 
zarządzania ryzykami klęsk we wszystkich aspektach funkcjonowania miasta. Kolokwialnie można 
powiedzieć, że metodologia jest ufundowana na przeświadczeniu, że klęski żywiołowe o różnorodnych 
źródłach będą codziennością funkcjonowania miast i należy je włączyć na stałe do polityk publicznych. 
Global Facility for Disaster Reduction and Recovery to szeroko zakrojona inicjatywa Banku Światowego, 
której celem jest przygotowanie miast na całym świecie do uznania katastrof jako stałego elementu 
polityk publicznych.  

Dokumenty na jakie powołuje się w swojej strategii27 GFDRR  

⎯ Protokół z Sendai28 - ambitne międzynarodowe porozumienie UNECE (Komisji Ekonomicznej 
Narodów Zjednoczonych dla Europy), które skupia się na umożliwieniu zarządzania klęskami 
klimatycznymi 

⎯ Porozumienia Paryskie 

⎯ Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju  

Głównym celem jest włączenie zarządzania ryzykiem klęsk żywiołowych do planowania strategicznego 
oraz polityk inwestycyjnych tak by procesy odnowy po ich wystąpieniu były efektywne. W wielki skrócie 
dokumenty te bardzo świadomie przyznają, że klęski żywiołowe nie są do uniknięcia, a świadoma 
polityka polega na włączeniu ich do wszystkich aspektów decyzyjnych i inwestycyjnych. 

Definicja rezyliencji przedstawiona przez GFDRR - zdolność miast, regionów i krajów do rozumienia i 
redukowania swojej podatności (vulnerability) na klęski żywiołowe i katastrofy wynikające ze zmian 
klimatu.  

 

 
27 Strategia GFDRR dostepna: 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/955811620194170587/pdf/GFDRR-Strategy-2021-2025-Scaling-

Up-and-Mainstreaming-Resilience-in-a-World-of-Compound-Risks.pdf, data korzystania: 5 sierpnia 2021 
28 Sendai Framework https://unece.org/sendai-framework#, data korzystania 5 sierpnia 2021 
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City Resilient Program (CRP) jest tylko jednym z wielu działań GFDRR w obszarze rezyliencji, które 
orientują się - jak to w przykładu instytucji finansowej - na działania inwestycyjne. Obszar rezyliencji jest 
tylko jednym z programów grantowych realizowanych przez GFDRR i z całą pewnością warto zastanowić 
się nad udziałem w nim Gdyni.  

Warto zwrócić uwagę i też analizować całość narzędzia CRP jako kreowanego przez bank czyli instytucje 
skupioną na zyku oraz na optymalizację procesów inwestycyjnych. Ale również bardzo praktyczne - 
aspekt finansowy jest nie jedynym (i często specyficznie ograniczającym), ale bardzo optymalizującym 
sposobem projektowania działań. Program był już przetestowany w 48 krajach, a w jego ramach zostało 
wydanych (jako granty dla miast) 92 miliony dolarów.  

 

Resilient Cities Program składa się z trzech filarów działań: 

1. Designing tools and sharing knowledge - gdzie kluczowe jest narzędzie do diagnozy CityStrenght 
Diatnostic29 (będzie opisane poniżej) oraz bardzo konkretne narzędzie dotyczące standardów w 
budownictwie - Building Regulation for Resilient Program (ten obszar jest ważny, bo w 
znakomitej większości przypadków miasta biorące udział w pierwszych realizacjach programu 
CRP pochodzą z krajów rozwijających się). Warto się zastanowić na ile to dokładnie zagadnienie 
powinno być rozwijane w przypadku budownictwa na Pomorzu.  

2. Leveraging World Bank - obszar dedykowany analizie i tworzeniu narzędzi finansowych 
skupionych na wspieraniu osiągania rezyliencji - oczywiście z dużym naciskiem na to, co może w 
ramach tego ważnego obszaru robić Bank Światowy. W skład tego obszaru wchodzi zarówno 
grant na prowadzenie programu City Resilience, analizy modeli finansowania jak i tworzenie 
długofalowych strategii rozwoju obszaru rezyliencji.  

3. Budowanie partnerstw - dbanie by program Banku Światowego był podpięty do innych 
kluczowych inicjatyw dotyczących tego tematu. Tutaj warto wymienić Medellin Collaboration for 
Urban Resilience30, który działa na bardzo podobnych zasadach jak GFDRR wspierając lokalne 
samorządy w dochodzeniu do rezyliencji (w raporcie działania porozumienia można znaleźć opisy 
konkretnych case studies miast z całego świata31). Kolejną inicjatywą dotycząca rezyliencji, która 
występuje w większościwaznych opracowań jest Rockefeller 100 Resilient Cities Program 
(opisany jako pierwszy przykład w tym dokumencie). Ostatnia sieciowa inicjatywa, w której 
aktywnie działa GFDRR to Cities Allience (https://www.citiesalliance.org/) oraz C40 cities 
(https://www.c40.org/). We wszystkich z tych programów GFDRR jest odpowiedzialne za 

 

 
29 Narzędzie CityStrenght dostępne w całości wraz z bardzo szczegółowymi raportami cząstkowymi tutaj: 

https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/citystrength, data korzystania 5 sierpnia 2021 
30 O którym można przeczytać tutaj: https://urbanresiliencehub.org/medellin-colaboration/, data korzystania 5 

sierpnia 2021 
31 Local Government Pocket Guide to Resilience: https://urbanresiliencehub.org/wp-

content/uploads/2018/07/Local-Governments-Pocket-Guide-to-Resilience.pdf, data korzystania 5 sierpnia 2021 

https://www.citiesalliance.org/
https://www.c40.org/
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zapewnienie modeli finansowania konkretnych działań dla miast. Dużo w opisanych sieciach 
nacisku kładzie się na miasta z krajów Afryki i Azji. 

Wymiary i wskaźniki rezyliencji  

 

W ramach CityStrength Diagnostic mamy trzy moduły obowiązkowe, które są diagnozowane w każdym 
mieście  

 

Każdy ma swoją struktura podzieloną na obszary, do każdego z nich w zbieraniu danych pomagają 
konkretne pytania i ocena odbywa się w każdym z sub-obszarów (których podział wynika z pytań 
doszczegóławiających). 

 

Obszary w module Rozwoju Miejskiego32: 

⎯ Institutional Capacity (wewnątrz są pytania dotyczące wewnętrznej koordynacji urzędu, 
współpracy z innymi sektorami i jednostkami badawczymi oraz zaawansowaniem procesów 
partycypacji) 

⎯ Regulacje (wewnątrz pytania dzielące moduł na sub-obszary dotyczące używania danych o 
ryzykach różnorodnych klęsk żywiołowych w planowaniu inwestycji, obecność standardów w 
regulacjach miejskich w zakresie włączania obszaru ryzyk do lokalnych rozporządzeń, 
dzielnicowych specyfik dotyczących podatności na klęski żywiołowe) 

⎯ Planowanie (najbardziej rozbudowany obszar, w którym szczególnie ważne jest synergia między 
foresightem i future planning a zapisami strategii miasta, używanie przez miasto narzędzi do 

 

 
32 bardzo szczegółowy opis modułu Urban Development: 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/897161525784522708/pdf/126011-WP-P150083-PUBLIC-

urbandevelopment.pdf, data korzystania 6 sieprnia 2021 
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digital visualisation w zakresie analizy sytuacji klimatycznej, włączenie ryzyk do wszystkich 
dokumentów planistycznych miasta, czy miasto ma plan zarządzania kryzysowego oraz plan 
wychodzenia z sytuacji kryzysowej i jakiej jakości są to dokumenty).  

 

Obszary w module Wspólnota i wymiar Społeczny: 

⎯ Dostęp (w ramach, którego narzędzie eksploruje dostęp różnych grup mieszkańców do usług 
społecznych, poziom bezrobocia oraz wysokość i zróżnicowanie zarobków) 

⎯ Institutional Capacity (ale w tym module jest rozwijane innymi pytaniami - dotyczącymi ilości i 
charakterystyką dostępnych w mieście usług dla mieszkańców, zdolnością ich szybkiego 
dostosowywania do dynamicznej sytuacji, sposoby i zaawansowanie zbierania danych o 
mieszkańcach przez miasto) 

⎯ Finansowanie (analiza źródeł finansowania programów społecznych - ich elastyczność i 
możliwość rozwoju - reagowania) 

⎯ Social Protection (obszar, który dotyczy skuteczności identyfikacji grup narażonych na różne 
ryzyka związane przede wszystkim z brakiem dostępu do podstawowych zasobów oraz 
mechanizmy wykluczenia społecznego) 

⎯ Życie wspólnotowe i zaangażowanie społeczne (obszar dotyczący aktywności organizacji 
społecznych, wolnych i aktywnych lokalnych mediów i istniejących mechanizmów włączenie 
sektora społecznego do realizacji polityk publicznych) 

 
Obszary w module Zarządzanie ryzykiem: 

⎯ Institutional Capacity (w tym module chodzi o istnienie miejskiej agencji zarządzającej ryzykiem 
katastroficznym, obecności regulacji i rozporządzeń z tego obszaru, włączenie tego tematu do 
polityk i działań wszystkich obszarów funkcjonowania miasta, wdrożonymi planami redukcji 
występowania ryzyk katastrof o różnych źródłach) 

⎯ Finansowanie - jak wygląda model finansowania działań związanych z ryzykami katastrof, na ile 
finansowanie jest koordynowane na poziomie miasta. 

⎯ Identyfikacja ryzyk (czy są mapy modelujące różne typy ryzyk wraz ze szczegółową analizą) 

⎯ Planowanie ( czy są skoordynowane analizy reagowania na różne typy ryzyk wraz a planami 
implementacyjnymi, poziom szczegółowości, ewaluacja po przypadkach ich używania) 
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⎯ Gotowość (czy jest system szybkiego reagowania na katastrofy, jak wygląda i czy został 
przetestowany system reagowania, oceny ryzyka, kolejnych etapów w trakcie sytuacji 
zagrożenia) 

⎯ Ochrona Finansowa (poziom dostępu do ubezpieczenia - od prywatnego do miejskiego) 

⎯ Odbudowa (Recovery) - czy miasto ma plan odbudowy na różnych typach katastrof 

 

Jak widać wszystkie obowiązkowe moduły mają powtarzające się obszary wskaźników - związane - co 
szczególnie istotne z instytucjonalną dojrzałością i gotowością włączenia ryzyk katastrof różnego typu 
do zarządzania miastem.  

 

Lista modułów nieobowiązkowych: 
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Każdy z nich jest szczegółowo opisany w raporcie modułowym. 

 

Sposób i proces mierzenia rezyliencji 

 

W metodologii Banku Światowego używanej do gromadzenia wiedzy zwanej CityStrength Diagnostic 
występują znane z innych działań diagnostyczno-strategicznych etapy łączące analizę danych i 
jakościowe włączenie lokalnych interesariuszy tak, by zapewnić bardziej zaangażowane działania na 
etapie realizacji wydyskutowanego planu działania na rzecz lokalnej rezyliencji. Trzy ważne uwagi: 

⎯ w metodologii zakłada się aktywny udział specjalistów Banku Światowego - czyli działania nie są 
tylko prowadzone lokalnie. 

⎯ kluczowy wydaje się etap czwarty zwany Priorytetyzacją, który zawiera bardzo dużo elementów 
metodologii systemowej (analiza poza sektorami, patrzenia na cały obszar miasta przez różne 
“soczewki”, szukanie współzależności ----> tutaj możemy używać pewnych sprawdzonych 
elementów znanych nam z metodologii Deep Demonstration).  
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⎯ Bank Światowy przewiduje włączenie się w takie działania i współfinansowanie przebiegu 
procesu - decyzję są podejmowane przez Country Management Unit  

 

Wydaje się, że w tak otwartej i partycypacyjnej formule znajdują się kroki i działania, które miasto Gdynia 
już podjęła lub będzie podejmować w najbliższym czasie.  

Bardzo duży nacisk kładziony jest na myśleniu o rezyliencji jako bardzo i długofalowym wymiarze 
funkcjonowania miasta, który jest stale rozwijany i modyfikowane.  

 

Rekomendacje dla Gdyni 

 

Znakomita i prosta struktura programu działania zaproponowana w metodologii - skupienie na 
tworzeniu wspólnej wiedzy i narzędzi do jej ciągłej aktualizacji (to są metody/techniki, które miasto 
może wykorzystywać w każdym innym obszarze), obsesyjne dbanie o narzędzia finansowe i modele 
inwestowania w ten obszar (rzecz zupełnie pomijana w innych metodologiach - tutaj za sprawą 
głównego partnera kluczowa) oraz - co niby oczywiste - dbanie by być dobrze zsieciowanym (co daje 
zwrotnie również więcej możliwości finansowania). Warto rozważyć myślenie o partnerstwach Gdyni w 
obszarze rezyliencji, na kilku poziomach - lokalnych - być może sąsiedzkim - jako, że pewne aspekty 
rezyliencji dotyczą najbliższego regionu, ogólnopolskim oraz globalnym.  

Być może warto rozważyć włączenie się do programu Cities Resilience - ze względu na możliwości 
pozyskania częściowego finansowania ze strony Banku Światowego. 

 

 

 

  



 

 

100 

 

Nazwa raportu: Indicators for Resilient Cities (Wskaźniki dla rezylientnych miast) 

Data publikacji: 2018 r. 

Organizacja opracowująca: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 

 

Wstęp 

Autorzy raportu OECD wskazują na wielość podejść oraz cytują szereg definicji rezyliencji. Sami przy tym 
określają ją jako: “szeroki koncept, koncentrujący się na zdolności nie tylko do opierania się 
niekorzystnym zdarzeniom (“shocks” - przyp. aut.) i odbudowy po nich, ale także “odbicia się” - wyjścia 
z nich silniejszym niż wcześniej oraz do wyciągania nauki z doświadczenia” oraz “trwającą zdolność miast 
do opierania się, adaptacji transformacji i przygotowania zarówno na niekorzystne zdarzenia, jak i 
niekorzystne trwałe trendy - środowiskowe, społeczne, instytucjonalne czy ekonomiczne - w celu 
utrzymania funkcji miasta i poprawy jego zdolności odpowiadania na przyszłe niekorzystne zdarzenia”  
[tłum. własne]. Co istotne, w raporcie dokonano analizy rezyliencji na wielu płaszczyznach: wskazano 
nie tylko na wspomniane wymiary rezyliencji (środowiskowe, społeczne, instytucjonalne czy 
ekonomiczne), ale także na różne jej poziomy (poziom globalny i narodowy, miejski i wspólnotowy, 
gospodarstw domowych i jednostek) i aspekty (odporność względem: katastrof naturalnych i 
infrastrukturalnych, niekorzystnych zdarzeń, niekorzystnych trendów, ograniczenie wrażliwości na nie 
oraz ograniczenie ryzyk).  

Raport wspiera praktyczne podejście do budowy rezyliencji, gdzie opracowanie wskaźników jest 
istotnym - ale nie najważniejszym działaniem. Kluczowe jest stworzenie spójnej strategii dla rezyliencji - 
określenie celów dla ambitnych i dopasowanych polityk i programów, ustalenie priorytetów i ich 
wdrażanie. Same wskaźniki zaś mają wspomóc realizację zamierzeń (ściślej: wesprzeć monitoring 
skuteczności działań względem założeń i potrzeb). Autorzy przestrzegają przy tym przed swoistą 
“wskaźnikomanią” (przyp. aut.) - wskaźniki są narzędziem wspierającym monitorowanie i osiąganie celu, 
a nie celem samym w sobie. Nadmierne skupienie na wskaźnikach i/lub nadmierna ich ilość mogą okazać 
się przeciwskuteczne w kontekście wzmacniania rezyliencji.  

Autorzy wskazują na różne pryzmaty przez które należy filtrować wskaźniki (ich rodzaje) i wyjaśnia jakie 
czynniki brać pod uwagę dobierając je; pomaga po nich nawigować, tak by przedstawiciele administracji 
publicznej i wspierający ich eksperci byli dobrze wyposażeni w perspektywy niezbędne do 
samodzielnego stworzenia metodologii dopasowanej do kontekstu. Innymi słowy, raport wspiera 
wypracowanie odpowiedzi na pytanie “jak?”, nie wskazując ściśle “co?”, gdyż to każdorazowo wymaga 
głębokiego dopasowania.  

Niezbędność ustalenia priorytetów dla rezyliencji wszyta jest w podejście holistyczne i systemowe, tj. 
rozumienie miasta jako skomplikowanego organizmu, składającego się z układu naczyń połączonych, 
gdzie poszczególne elementy wpływają na siebie nawzajem z różną siłą. Jak wskazują autorzy, konieczne 
jest także podejście długoterminowe - rezyliencja nie jest cechą możliwą do zaobserwowania w jednym 
dowolnym momencie. Choć wskazanie odporności i odpowiedzi na negatywne zdarzenia czy kataklizmy, 
które miały miejsce w przeszłości dostarcza cennych informacji, ważna (choć trudniejsza do zbadania) 
jest także odporność względem potencjalnych przyszłych zdarzeń, które mogą dotyczyć bardzo różnych 
aspektów funkcjonowania miasta. Raport nie wyposaża jednak w metodologię odkrywania i śledzenia 
systemowych współzależności czy dźwigni.  
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Ze względu na kluczową rolę specyfiki każdego miasta nie jest też możliwe porównywanie poziomu 
rezyliencji poszczególnych miast. Przeciwnie, najważniejsze jest, by miasto (określane raczej przez 
pryzmat funkcjonalny, a, nie administracyjny) trwale budowało swoją rezyliencję - stawało się lepsze, 
bardziej odporne, niż było w przeszłości i jest teraz. Dla określenia poziomów rezyliencji w 
poszczególnych aspektach Istotne jest regularne i długofalowe monitorowanie wskaźników.  

Wymiary i wskaźniki rezyliencji  

Raport wskazuje na szereg pryzmatów, poprzez które należy badać rezyliencję i rodzajów jej 
wskaźników.  

4 główne aspekty rezyliencji to rezyliencja ekonomiczna, społeczna, środowiskowa oraz instytucjonalna. 
Autorzy raportu zaproponowali dla nich łącznie 21 wymiarów, które należy brać pod uwagę analizując 
je, a także przykładowe wskaźniki (68) - mocno podkreślając jednak, że mają one służyć jedynie inspiracji. 
Stąd też przykładowe wskaźniki znalazły się dopiero w Aneksie nr 2 do raportu, nie zaś w jego głównej 
treści.  

Aspekty i ich wymiary, a także przykładowe wskaźniki to:  

1. Społeczny:  

⎯ Dochód i nierówność - “inkluzja społeczna” - mierzone poprzez: (6) np. liczbę osób bezdomnych na 
100 000 ludności,  

⎯ Kapitał społeczny i spójność społeczna - “Sieci obywatelskie w społecznościach są aktywne” - 
mierzone poprzez: (4) np. Liczbę organizacji obywatelskich, społecznych lub religijnych na 10 000 
osób, 

⎯ zdrowie i dobrostan - “mieszkańcy cieszą się zdrowym życiem” - mierzone poprzez: (3) np. 
postrzeganie własnego stanu zdrowia,  

⎯ Potencjał medyczny - “ludzie mają dostęp do usług” - mierzone poprzez: (3), np. liczbę łóżek 
szpitalnych na 100 000 osób, 

⎯ Służby reagowania kryzysowego - “ludzie mają dostęp do usług” - mierzone poprzez: (3) np. średni 
czas reakcji straży pożarnej od pierwszego wezwania, 

⎯ Komunikacja - “ludzie mają dostęp do usług” - mierzone poprzez: (3) np. odsetek gospodarstw 
domowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu. 

2. Ekonomiczny: 

⎯ Różnorodność gospodarcza - "Branże są zróżnicowane, aby generować wzrost" - mierzone poprzez: 
(2) np. Indeks Herfindahla, 
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⎯ Innowacje gospodarcze "Innowacje mają miejsce, aby stać się wiodącą gospodarką" - mierzone 
poprzez: (3), np. wnioski patentowe na milion mieszkańców, 

⎯ Umiejętności i zatrudnienie "Siła robocza posiada zróżnicowane umiejętności" - mierzone poprzez: 
(3) np. poziom bezrobocia. 

3. Środowiskowy (środowisko naturalne i zabudowane):  

⎯ Mieszkalnictwo "Infrastruktura jest odpowiednia i niezawodna" - mierzone poprzez: (4) np. procent 
dochodu przeznaczany na mieszkanie przez 20% najuboższej populacji,  

⎯ Potrzeby w zakresie tymczasowego zakwaterowania "Infrastruktura jest odpowiednia i 
niezawodna" - - mierzone poprzez: (3) np. procent populacji, która mogłaby być obsłużona przez 
dostęp miasta do miejskiego schronienia tymczasowego na 72 h, 

⎯ Energia "infrastruktura jest odpowiednia i niezawodna" - mierzone poprzez: (3) np. średnia liczba 
przerw w dostawie energii elektrycznej na klienta w ciągu roku, 

⎯ Woda "infrastruktura jest odpowiednia i niezawodna" - mierzone poprzez: (4) np. odsetek ludności 
korzystającej z bezpiecznie zarządzanych usług w zakresie wody pitnej, 

⎯ Ekologia, zrównoważony rozwój obszarów miejskich "dostępne są odpowiednie zasoby naturalne" 
- mierzone poprzez: (3);  

⎯ Dostępność i transport "Infrastruktura jest odpowiednia i niezawodna" - mierzone poprzez: (4) np. 
procent utraty terenów podmokłych.  

4. Instytucjonalny:  

⎯ Planowanie oparte na ryzyku, "Rząd zapewnia udział obywateli i ma jasną, długoterminową wizję" 
- mierzone poprzez: (1) Raport - ocena ryzyk, 

⎯ Przywództwo miasta, które ma wystarczający potencjał i elastyczność, aby skutecznie zarządzać 
sytuacjami kryzysowymi - mierzone poprzez: (2) np. plany zagospodarowania przestrzennego, 
które zostały opracowane z uwzględnieniem oceny lokalnych ryzyk i które zostały poddane 
formalnemu procesowi konsultacji 

⎯ Świadomość i ostrzeganie "Sieci obywatelskie w społecznościach są aktywne" - mierzone poprzez: 
(6) np. system wczesnego ostrzegania o wielu zagrożeniach, 

⎯ Przejrzystość i odpowiedzialność "Rząd jest otwarty" - mierzone poprzez: (2) np. miejski portal 
otwartych danych, uwzględniających różne sektory, 
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⎯ Współpraca z innymi poziomami rządów ma miejsce - mierzone poprzez: (2) np. krajowe 
mechanizmy zapewniające koordynację na wszystkich szczeblach władzy, 

⎯ Dostępność finansowania "Sektor publiczny ma odpowiednie zasoby" - mierzone poprzez: (4) np. 
dziesięcioletni średni budżet na mieszkańca na projekty mitygacyjne. 

Co szczególne, autorzy raportu wskazali przede wszystkim na pryzmaty postrzegania wskaźników, 
dzieląc je na różne typy - w kontekście realizacji polityk (role odgrywane przez wskaźniki) i rodzaj 
przeprowadzenia pomiaru. Podkreślają przy tym, że dla kształtowania polityk opartych na dowodach 
(evidence-based policymaking) i kompleksowego monitorowania ich wdrażania niezbędne jest 
zastosowanie kombinacji różnych typów i rodzajów wskaźników, badających różne aspekty.  

Typy wskaźników: 

a. dot. warunków bazowych - informujące o warunkach (np. liczby osób starszych czy 
niepełnosprawnych - polityki nie będą miały zamiaru zmieniać tych liczb, jednak te 
charakterystyki powinny być uwzględniane w tworzeniu polityk), 

b. dot. realizacji polityk to: 

⎯ wskaźniki wejściowe - służące do monitorowania wysiłku, tj. zasobów przeznaczonych na realizację 
polityk (środki finansowe, kadrowe, czas, i in.), 

⎯ wskaźniki wyjściowe - służące do monitorowania wydajności, tj. tego, co polityka produkuje 
poprzez wykorzystanie nakładów  

⎯ wskaźniki rezultatu/wyniku - służące do monitorowania skuteczności, czyli jakie rezultaty są 
osiągane przez produkty wyjściowe, 

⎯ wskaźniki procesu - mierzą czy i jak miały miejsce działania/procesy. 

Wskaźniki odnoszące się do rodzaju (czasu) pomiaru rezyliencji: 

⎯ bezpośrednie - wskazują czy miasta były rezylientne w przeszłości - po zajściu silnie negatywnego 
zdarzenia, oddziaływaniu niekorzystnych trendów, wystąpieniu kataklizmów czy katastrof; np. 
średnia długość bezrobocia podczas kryzysu gospodarczego, liczba osób bez odpowiedniego 
schronienia podczas obowiązkowej ewakuacji), 

⎯ pośrednie - dotyczą prawdopodobieństwa bycia rezylientnym w przyszłości, w kontekście 
możliwych silnie negatywnych zdarzeń, trendów czy kataklizmów i katastrof, np. poziom zaufania 
do władz samorządowych, średni czas reakcji służb kryzysowych, poziom zróżnicowania 
gospodarki (Indeks Herfindahla), 
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⎯ zastępcze (rodzaj wskaźników pośrednich) - to wskaźniki upraszczające; mierzą czynniki, które są 
związane z rezyliencją, ale nie przyczyniają się do wzmocnienia jej, np. odsetek osób znających 
nazwiska swoich sąsiadów (nie jest bezpośrednią miarą kapitału społecznego, ale funkcjonuje jako 
uproszczony sposób jego ujmowania. Pomiar kapitału społecznego wymagałby wysokich 
nakładów, co w kontekście skupienia na rezyliencji mogłoby okazać się nieefektywne. Autorzy 
wskazują przy tym, że dla doboru skutecznych polityk istotne jest świadome odróżnienie tego typu 
wskaźników od wskaźników dla cech faktycznie przyczyniających się do rezyliencji). 

 

Sposób i proces mierzenia rezyliencji 

Jak wskazano powyżej, należy zarówno mierzyć poziom rezyliencji faktycznej (tj. przeszłej, popartej 
dowodami - parametrami reakcji na silnie negatywne zajścia), jak i potencjalnej rezyliencji, odnoszącej 
się do możliwych przyszłych zdarzeń i zjawisk. Służą do tego wskaźniki dookreślone indywidualnie dla 
każdego miejsca, zgodnie z jego specyfiką. Istotne, by pomiary odbywały się regularnie, gdyż tylko 
regularna obserwacja pozwoli zaobserwować wpływ poszczególnych czynników - przede wszystkim 
sformułowanych celów, polityk, programów - na poziom rezyliencji. 

Autorzy raportu OECD wskazują na znaczenie nie tylko wskaźników ilościowych - “suchych danych”, ale 
także jakościowych. Ocena sytuacji przez interesariuszy jest niezwykle istotna - uwzględnienie czego się 
obawiają, jak postrzegają poszczególne aspekty. Źródłami pozyskiwania informacji są przede wszystkim: 
istniejące wcześniej zbiory danych, wywiady, opinie ekspertów, techniki modelowania i szerokie 
konsultacje. W przypadku wskaźników jakościowych przytaczane są techniki samooceny z 
wykorzystaniem skal lub progów.  

Nie jest zalecane przy tym rozpoczynanie głębokich i wieloaspektowych - a zatem zasobochłonnych 
badań. Należy przede wszystkim wykorzystać dane zastane (i ew. dane dla wskaźników zastępczych) 
oraz zaangażowanie ekspertów i interesariuszy - one dostarczą kluczowych informacji dla wyznaczenia 
priorytetów dalszych działań. Takie podejście wspiera ograniczanie efektu zmęczenia i podtrzymanie 
długofalowych procesów.  

 

Rekomendacje dla Gdyni 

1. Szerokie rozumienie rezyliencji. Rezyliencja to nie wąski odcinek, który da się zamknąć do 
pojedynczej polityki czy pojedynczego programu, ograniczonych w czasie. W świetle raportu 
rezyliencja ma wiele “twarzy”: to nie tylko adaptacja, ale też prewencja; to zarówno rezyliencja 
historyczna (reakacja na czynniki “stresogenne”), ale też potencjalna; opiewa zarówno aspekty 
środowiskowe, społeczne i instytucjonalne, jak i gospodarcze (np. poziom dywersyfikacji biznesu); a 
nade wszystko, rezyliencja to zdolność, która powinna być stale rozwijana i trwale wszyta w procesy 
zarządzania miastem.  

2. Wskaźniki jako element większej całości - budowy rezyliencji. W perspektywie potrzeb Gdyni to nie 
lista załączonych do raportu wskaźników jest najważniejszą wartością raportu OECD. Te są dość 
archaiczne, nie odpowiadające współczesnym wyzwaniom i nowym trendom w myśleniu o 
wyzwaniach miast (np. gospodarka cyrkularna, skracanie łańcuchów dostaw; samowystarczalność). 
Sami autorzy wskazują, iż są one tylko przykładami. Wartością jest przede wszystkim stworzenie 
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solidnych ram dla budowy nie tylko własnej metodologii pomiaru rezyliencji, ale także mocne 
osadzenie w kontekście całego procesu budowania rezyliencji (oceny ryzyk, stworzeniu strategii, a 
także polityk i programów dopasowanych do poszczególnych celów). W tym ujęciu raport wykazuje 
się dość wysokim poziomem kompleksowości, który dodatkowo wsparty jest rekomendacjami 
innych, bardziej szczegółowych opracowań. Szereg pryzmatów, przez które filtrowane są same 
wskaźniki może być dużą pomocą dla “nawigowania po kompleksowości” w celu budowy rezyliencji. 
Choć raport może wydawać się skomplikowany - po głębszym zanurzeniu dostrzegalne stają się jego 
zalety. Nie jest “płaski”, tj. nadmiernie uproszczony, lecz "trójwymiarowy". Podział wskaźników (np. 
odróżnienie tych bazowych od politycznych, odróżnienie tych badających sam rezultat od tych, które 
badają efektywność działań) wspiera rozumienie czemu mają służyć - a zatem właściwe ich 
zastosowanie, tzn. zastosowanie nastawione na realizację celu, jakim jest wzmacnianie rezyliencji.  

3. Priorytetyzacja. Silnym wsparciem dla aspektu wdrożeniowego jest także rekomendacja 
priorytetyzacji oraz przestroga przed “przerostem formy nad treścią” czy też “fetyszyzacją” - w tym 
wypadku obieraniem większej liczby wskaźników niż to niezbędne i nadmiernym skupieniem na nich. 
Sam głęboki, wieloaspektowy pomiar i zebranie bogatych danych to dalece zbyt mało, by wspierać 
rezyliencję - może się wręcz okazać, że odciągnie on uwagę od działań, które powinny iść w ślad za 
pozyskaną wiedzą, czyli stworzeniem strategii i polityk, opartych o pozyskane dane. To szczególnie 
istotna wskazówka w perspektywie polskich miast, które w większości wypadków wciąż borykają się 
z umiejętnościami priorytetyzacji, wnioskowania (w tym dostrzegania ciągów przyczynowo-
skutkowych) i tworzenia spójnych strategii, polityk i programów, odpowiadających na realne 
wyzwania. W wielu urzędach kluczowe dokumenty, takie jak strategie, wciąż funkcjonują jako 
“pułkowniki” - czyli dokumenty, które powstały tylko po to, aby były - a nie po to, aby były 
wykorzystywane w celu kierowania świadomą zmianą.  

4. Unikatowość miasta- systemu. Na uwagę zasługuje odniesienie do rozumienia miasta jako systemu, 
wykraczające poza pojedyncze zdanie. Choć wciąż wymaga pogłębienia (nie wskazano na dźwignie 
systemowe czy sprzężenia zwrotne; brakuje odpowiednich wskaźników), odniesienie do miasta jako 
systemu zostało poparte przykładami - w szczególności w kontekście występowania efektów 
kaskadowych i potrzeby prowadzenia oceny wielu czynników ryzyka (multi-risk assessment). Raport 
kładzie nacisk na rolę samoświadomości, porównywania samych do siebie w przeszłości i podkreśla 
rolę interesariuszy miasta. Na uwagę zasługują też kumulatywne ścieżki dochodzenia do rezyliencji 
(od stabilności poprzez elastyczność do zmiany; od absorpcyjnego radzenia sobie, poprzez adaptację 
do transformacji) i proponowana lista cech miasta rezylientnego (elastyczne, zaradne, refleksyjne; 
wspólne budowanie - zorientowane na proces: włączające, zintegrowane).  
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