
Podsumowanie udziału IRMiR
w 11. sesji Światowego Forum Miejskiego –

World Urban Forum (WUF11)



Instytut Rozwoju Miast i Regionów 

zaangażowany był w proces organizacji 

WUF11 w Polsce od samego początku 

i konsekwentnie wspierał działania 

Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej, czego konsekwencją było 

strategiczne partnerstwo przy 

organizacji wydarzenia i uwzględnienie 

roli IRMiR w ustawie dotyczącej 

organizacji WUF11 w Katowicach

IRMiR partnerem strategicznym w 11. sesji Światowego Forum Miejskiego –
World Urban Forum (WUF11)



• Analiza miast i wskazówki od kątem 
zdolności do ubiegania się o 
organizację WUF11 w Polsce –
dokument dla Rady Ministrów

• Przygotowanie części merytorycznej i 
technicznej aplikacji 

Działania IRMiR na drodze do WUF11



• Zdobywanie doświadczeń 
organizacyjnych i wsparcie delegacji 
polskiej w trakcie wydarzeń 
poprzedzających wybór miast –
organizatora (UN-Habitat Assembly 
w Nairobi, WUF10 w Abu-Dhabi)

• Aktywny udział w polskiej Radzie ds. 
organizacji WUF11

• Wejście w skład zespołu 
organizacyjnego kierowanego przez 
pełnomocnika ds. organizacji WUF11 
– minister Małgorzatę Jarosińską-
Jedynak i realizacja zadań 
wskazanych w umowie między MFiPR 
a IRMiR ws. współpracy przy 
organizacji WUF11

Działania IRMiR na drodze do WUF11



WUF11 w liczbach 

• 22,5 tys. zarejestrowanych uczestników

• ponad 10 tys. uczestników na miejscu

ze 174 państw i 6 tys. uczestników 

online

• ponad 16 tysięcy uczestników łącznie 

(ta liczba się najczęściej pojawia)

• ponad 500 sesji dyskusyjnych, paneli 

i merytorycznych spotkań
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Aktywności Instytutu 
w trakcie WUF11

• Organizacja czterech bloków sesji tematycznych w ramach programu tzw. Ścieżki 

Europejskiej na WUF11

• Organizacja i koordynacja programu merytorycznego w Pawilonie Polski na Urban Expo

• Przygotowanie Planu Działań dla Miast jako dziedzictwa WUF11

• Koordynacja programu wydarzeń w ramach programu „WUF na mieście”, w tym 

organizacja dwóch stref:

• Miasto360 | City360 w ramach programu Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

• Urban Cinema by Santander

• Patronat i promocja wydarzeń w ramach inicjatywy „WUF w Twoim mieście”

• Prowadzenie punktu kontaktowego dla uczestników

• Aktywność promocyjna i komunikacyjna

• Udział w oficjalnych spotkaniach z zagranicznymi delegacjami

• Organizacja wizyty studialnej dla UN-Habitat



Aktywności Instytutu 
w trakcie WUF11 – Blue Zone



Ścieżka europejska

• blok wydarzeń w programie głównym WUF11

• dyskusje wokół czterech głównych zagadnień:

• miasto zielone,

• miasto dostępne i inkluzywne, 

• zrównoważona mobilność miejska,

• dostępne mieszkalnictwo

• 17 sesji tematycznych, 12 europejskich 

instytucji zaproszonych do współpracy, 

100 prelegentów z różnych krajów Europy

• sesja posterowa z ponad 100 prezentowanymi 

pracami
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Gospodarze sesji

GREEN CITY
(Miasto zielone)

EQUITABLE AND INCLUSIVE
(Miasto sprawiedliwe i włączające)

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY
(Zrównoważona mobilność miejska)

AFFORDABLE HOUSING
(Dostępne mieszkalnictwo)

EUKN CEMR EIT URBAN MOBILITY HOUSING EUROPE

METREX URBACT EUROCITIES HABITAT FOR HUMANITY

UN GLOBAL COMPACT JPI URBAN EUROPE URBAN FUTURE GLOBAL CONFERENCE EUROPEAN INVESTMENT BANK



Pawilon Polski

Pawilon Polski był drugą największą 
wydzieloną przestrzenią (po UN-Habitat Arena) 
na terenie Urban Expo.

Najważniejszą częścią Pawilonu była sala 
konferencyjna, w której odbył się blok 
wydarzeń będący – zarówno dla polskich, jak i 
zagranicznych uczestników 11. sesji 
Światowego Forum Miejskiego – okazją do 
zapoznania się z zagadnieniami istotnymi z 
punktu widzenia kraju-gospodarza.
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Blok wydarzeń w Pawilonie 
Polskim w liczbach

• 4 dni

• 20 sesji trwających w sumie 1605 minut

• 105 prelegentów z 8 państw

• 1502 chętnych do udziału w sesjach w 
oficjalnej aplikacji WUF11

• 2220 wyświetleń transmisji online na 
YouTube.
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Plan Działań dla Miast

• Program towarzyszący WUF11, który zrzesza 104 polskie miasta. Celem 

programu jest edukacja miast w zakresie prowadzenia zrównoważonej 

polityki miejskiej

• Istotnym komponentem programu jest przedstawienie wypracowanego 

przez ostatnie lata katalogu dobrych praktyk i trendów zrównoważonej 

urbanizacji w ujęciu lokalnym oraz popularyzacja ich wdrażania.

• ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność’’ stanowi polską odpowiedź 

na wyzwania związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju 

stawiane przez Agendę 2030

• Efektem działań programowych jest opracowany wspólnie z dziedzinowymi 

ekspertami podręcznik ,,Cele zrównoważonego rozwoju. Podręcznik dla 

sygnatariuszy Planu Działań dla Miast” oraz dokument Plan Działań dla 

Miast, który zawiera doświadczenia wszystkich 104 miast w zakresie 

wdrażania SDG w polityki lokalne

• Symboliczne złożenie deklaracji realizacji wspólnie wypracowanych 

kierunków zrównoważonej transformacji miast nastąpiło 28 czerwca w 

trakcie trwania 11. sesji Światowego Forum Miejskiego

Fot. MTP/TARRAYA





„WUF na mieście”

• koordynacja „WUF na mieście”, czyli 11 stref z 
wydarzeniami towarzyszącymi WUF zlokalizowanymi 
poza głównym obszarem forum

• aktywna promocja wydarzeń poprzez utworzenie 
mapy w języku polskim oraz angielskim, 
zredagowanie opisów i programów wszystkich stref 
oraz udostępnianie ich na stronach internetowych 
oraz w mediach społecznościowych

• wprowadzenie wydarzeń ze stref do aplikacji 
WUF11, dzięki czemu każdy uczestnik forum mógł 
dodać je do swojego prywatnego programu 

• Instytut był gospodarzem dwóch stref: Miasto360 
|City360 oraz Urban Cinema by Santander



Strefa Miasto360 | City360 –
WUF na mieście

• czterodniowy blok popołudniowych wydarzeń 
organizowanych przez Instytut w Rondzie Sztuki

• zorganizowane sesje dotyczyły m.in. urban
labów, makerspace'ów, zrównoważonej 
mobilności miejskiej, inteligentnych miast, 
obserwatoriów polityk miejskich czy 
zintegrowanych osiedli mieszkaniowych

• dodatkowym punktem programu były 
spotkania autorskie oraz śniadania z WUF
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Strefa Miasto360 | City360
w liczbach

• ponad 1200 odwiedzających

• 78 prelegentów

• 24 wydarzenia

• 15 transmitowanych wydarzeń

• 7812 odbiorców online

Wydarzenie Miasto360 | City360 – WUF na 
mieście w portalu Facebook dotarło do ponad 255 
tys. odbiorców.

Prezentowane statystyki pochodzą z konta Obserwatorium Polityki Miejskiej 
IRMiR oraz UrbanLab.net w portalu Facebook oraz YouTube.
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Zasięgi strony – liczba osób, które widziały treści ze strony lub o stronie, łącznie z postami, relacjami, 
reklamami, informacjami społecznościowymi od osób wchodzących w interakcję ze stroną i nie tylko.

Ogólne statystyki profilu Facebook UrbanLAb.net w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. –
w odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim:

Profil Facebook UrbanLab.net podczas promocji 
Światowego Forum Miejskiego



Zasięgi strony – liczba osób, które widziały treści ze strony lub o stronie, łącznie z postami, relacjami, reklamami, 
informacjami społecznościowymi od osób wchodzących w interakcję ze stroną i nie tylko.

Ogólne statystyki profilu Facebook OPM - w okresie od 1 września do 30 czerwca 2022 r. (czyli w 
okresie promocji WUF11) – w odniesieniu do analogicznego czasu rok wcześniej:

Profil Facebook OPM IRMiR podczas promocji Światowego Forum 
Miejskiego

Facebook OPM IRMiR notuje wzrost popularności (zasięgi, odwiedziny, polubienia) o ponad 40%.



Urban Cinema by 
Santander

• Kilkudniowe wydarzenie, którego sponsorem tytularnym był

Santander Bank Polska, polegające na projekcji filmów o

tematyce miejskiej i późniejszej dyskusji z ekspertami.

• W trakcie wydarzenia wyświetlono takie filmy jak:

„Bloki” (reż. Konrad Królikowski), „Kopenhaga: w stronę

neutralności klimatycznej” (reż. Annette Plomin, Andreas

Ammer oraz Bianca Hauda), a także „Oddech” (reż. Piotr

Biedroń). Trzeciego dnia odbył się przegląd najlepszych

filmów krótkometrażowych z UN-Habitat Better Cities Film

Festival.

• Wydarzenia w kinie były bezpłatne i otwarte dla wszystkich.

Według wydruków kasowych pierwszego dnia seans

zgromadził aż 189 osób, drugiego 177, a trzeciego 95. Byli to

zarówno uczestnicy WUF11 z Polski i z zagranicy,

jak i mieszkańcy Katowic i okolic.



„WUF w Twoim mieście”

• program patronatu honorowego udzielany
wydarzeniom bliskim ideom Światowego 
Forum Miejskiego

• patronat działa przez cały 2022 rok

• w pierwszym półroczu odbyło się aż 36 
wydarzeń w 14 miastach, z których połowa 
była transmitowana online

• łącznie w wydarzeniach wzięło udział ok. 15 
000 osób stacjonarnie oraz ok. 9 000 za 
pośrednictwem Internetu.

• zgłoszenia do patronatu możliwe są do 
końca września 2022 r.



Działania promocyjne 
realizowane przez 
Instytut

• współpraca merytoryczna przy tworzeniu
interaktywnej wystawy promującej WUF11

• przygotowanie kilkudziesięciu pakietów treści
merytorycznych do postów, artykułów i dłuższych
tekstów promujących WUF w 6 głównych wątkach
tematycznych

• współpraca przy realizacji podcastów w 6 wątkach
tematycznych

• przygotowanie materiałów promocyjnych, w tym: 
krówek, maseczek, toreb, wizytówek i ulotek

• promocja wydarzenia na stronie internetowej 
OPM IRMIR i Instytutu

• promocja wydarzenia na kontach Facebook, 
LinkedIn i Twitter OPM IRMIR
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Działania promocyjne 
realizowane przez 
Instytut

• pięć numerów newslettera WUF11 przesłanego do
ok. 5 tys. odbiorców

• współpraca z ekspertami zewnętrznymi dotycząca
promocji wydarzenia

• udział pracowników Instytutu i ekspertów
zewnętrznych w promowaniu WUF w mediach, tj.:
wystąpienia w telewizji, udział w audycjach
radiowych, nagrania krótkich wystąpień

• nawiązanie współpracy promocyjnej z
„Magazynem Miasta” i „Portalem
Samorządowym” przy tworzeniu postów i
artykułów

• współpraca promocyjna z innymi podmiotami, np.
Związkiem Miast Polskich oraz Habitat for
Humanity Poland

Fot. MTP/TARRAYA


