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Kim 
jesteśmy?

Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych to poro-

zumienie ośmiu uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych 

województwa śląskiego:

—Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

—Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

—Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,

—Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,

—Głównego Instytutu Górnictwa,

—Politechniki Śląskiej,

—Akademii WSB,

—Wyższej Szkoły Humanitas.

Porozumienie o współpracy pomiędzy jednostkami partnerskimi 

zostało podpisane 4 kwietnia 2017 roku.
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Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych powstało 

na bazie nieformalnej sieci współpracy naukowców dzielących 

wspólną pasję badawczą, której przedmiotem są współczesne 

miasta i metropolie. Z inicjatywą konsolidacji współpracy nauko-

wej i zawarcia porozumienia pomiędzy uczelniami wystąpił 

w 2016 roku dr hab. Robert Pyka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), 

widząc w powołaniu Obserwatorium szansę wsparcia procesów 

rozwoju miast i metropolizacji w regionie oraz powstania 

pierwszego w Polsce związku metropolitalnego.

Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych zostało 

powołane, by służyć społeczeństwu, w tym władzy publicznej, 

poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy pozwalającej na kreowanie 

i realizowanie efektywnych polityk publicznych. Nasza działalność 

koncentruje się na zbieraniu i analizowaniu danych na temat 

różnych aspektów funkcjonowania górnośląskiego obszaru 

metropolitalnego z myślą o wsparciu jego dynamicznego i zrów-

noważonego rozwoju, jak również podnoszeniu jakości życia jego 

mieszkańców. Trudno bowiem sobie wyobrazić zarządzanie tak 

złożonym i zróżnicowanym organizmem miejskim, bez dostępu 

do rzetelnych danych,  badań i wiedzy w zakresie procesów wystę-

pujących w skali ponad miejskiej i metropolitalnej.
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Czym się 
wyróżniamy?

„Wiedzieć, żeby działać”

Naszą przewagą jest połączenie wiedzy i kompetencji doświadczo-

nych w wielu dziedzinach środowisk akademickich w strukturze 

efektywnej operacyjnie, elastycznej organizacyjnie i reaktywnej, 

a więc gotowej do szybkiego odpowiadania na potrzeby interesar-

iuszy. Siła Obserwatorium leży również w szerokim spektrum 

zagadnień, którymi zajmuje się kadra zrzeszonych w nim ekspertów.



„Dzięki Obserwatorium tworzące go uczelnie mogą zaoferować swojemu 

otoczeniu najwyższej jakości wsparcie merytoryczne w trudnych przed-

sięwzięciach z zakresu polityki miejskiej, budowy instytucji i polityk 

metropolitalnych oraz innych działań rozwojowych. Jakość tych przed-

sięwzięć przesądzi o przyszłości Śląska na wiele pokoleń, dlatego w ich 

kształtowanie zaangażowane powinny zostać wszystkie dostępne zasoby 

intelektualne regionu. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych 

powstało właśnie po to, aby dostęp do takich zasobów ułatwiać”.

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej

„Obserwatorium jest próbą integracji potencjału naukowego i eksperckiego 

zrzeszonych w nim uczelni i oddania go w dyspozycję władz lokalnych 

i regionalnych oraz otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni. Obserwa-

torium działa jak jedno okienko, do którego mogą zgłaszać się wszelkie 

podmioty, które potrzebują rzetelnej informacji i wsparcia eksperckiego”.

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ

Pełnomocnik Rektora ds. Obserwatorium

Procesów Miejskich i Metropolitalnych
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DORADZTWO EKSPERCKIE 

I WSPOMAGANIE PROCESÓW 

DECYZYJNYCH

WYMIANA

INFORMACJI

BADANIA 

I EKSPERTYZY

usługi eksperckie na zamówienie jednostek samorządu terytorialnego oraz 

podmiotów gospodarczych, m.in. wsparcie eksperckie w ramach tematycznych 

spotkań, komisji i grup doradczych;

badania procesów miejskich i metropolitalnych oraz związanych z nimi wyzwań 

i potrzeb jednostek samorządu terytorialnego;

analizy i badania sektorowe w różnych obszarach (np. transport, turystyka, kultura, 

rynek pracy i jego trendy, usługi komunalne, sektor edukacji, sytuacja demograficzna, 

infrastruktura i usługi w zakresie służby zdrowia i pomocy socjalnej);

opracowywanie diagnoz społeczno-gospodarczych dla jednostek samorządu 

terytorialnego oraz obszaru metropolitalnego;

popularyzowanie wiedzy w zakresie badanych procesów i zjawisk poprzez 

organizowanie konferencji, seminariów oraz cyklicznych spotkań w ramach Akademii 

Samorządowej (kwartalnych spotkań typu science to business dla przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego);

wzbogacanie debaty publicznej w zakresie wyzwań, szans i zagrożeń stojących przed 

obszarami miejskimi w perspektywie ich zrównoważonego rozwoju;

tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami 

i instytucjami zainteresowanymi problematyką konurbacji górnośląskiej i należących 

do niej miast;

prowadzenie działalności wydawniczej.
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Główne obszary

PROCESY MIEJSKIE 

I METROPOLITALNE

Zespół ds. metropolizacji 

i metropolitalnego współrządzenia

Zespół ds. gospodarki, 

przedsiębiorczości i rynku pracy

Zespół ds. gospodarki przestrzennej 

i obszarów funkcjonalnych

Zespół ds. partycypacji, 

społeczeństwa obywatelskiego 

i konsultacji społecznych

Zespół ds. analiz 

i dokumentów strategicznych

Zespół ds. programowania 

i monitorowania zrównoważonego 

rozwoju regionu

Zespół ds. badań zjawisk 

i procesów kulturowych

Zespół ds. turystyki

Zespół ds. transportu

REWITALIZACJA

Zespół ds. rewitalizacji

Zespół ds. ochrony i kształtowania 

środowiska przyrodniczego

Centrum Badań Innowacji 

Społecznych

Zespół ds. analiz demograficznych 

i problemów społecznych

Krajobrazy miejskie

SMART CITY I INNE

Zespół ds. Smart City

Zespół ds. jakość administracji, 

etyki i praworządności

Zespół ds. komunikacji wizualnej 

i dizajnu



90 
specjalistów

z różnych dziedzin

17 
zespołów

badawczych

8 
uczelni 

i JBR

Nasze doświadczenie

Wsparcie naukowo-strategiczne w ramach projektu 

pn. „Młodzi robią Metropolię” 2020-2021 r. 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ocena jakości współpracy Miasta Katowice z organizacjami 

pozarządowymi 2019 r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rekomendacje do regionalnej polityki miejskiej 

województwa śląskiego 2018 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Uniwersytet Śląski 

w Katowicach | Politechnika Śląska

Przygotowanie opracowań naukowych na temat form 

współpracy, powiązań funkcjonalnych, zaawansowania 

procesów urbanizacyjnych oraz opisu układu osadniczego 

i przestrzennego dla gmin: Miasteczko Śląskie, Krupski 

Młyn, Ornontowice, Orzesze, Toszek, Tworóg, Wielowieś 2018 r. 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katowicki sektor wydarzeń kongresowo-biznesowych 

a rozwój i wizerunek miasta 2018 r. 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rola kultury i sektorów kreatywnych w osiąganiu celów Agendy 

ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 jako efekt 

debat środowisk kreatywnych Katowic i Krakowa 2018 r. 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Badanie „Studiuj w Katowicach” 2017 i 2018 r. (2 edycje) 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Udział w opracowaniu wniosku o rejestrację Związku 

Metropolitalnego w woj. śląskim 2017 r. 

Uniwersytet Śląski w Katowicach | Politechnika Śląska



KONTAKT

Biuro Obserwatorium Procesów 

Miejskich i Metropolitalnych

ul. Bankowa 11, pok. 1A 

Katowice 40-007

obserwatoriumMIASTO@us.edu.pl

tel. +48 32 359 18 16

www.obserwatoriummiasto.us.edu.pl

 Dofinansowano z programu 
„Społeczna odpowiedzialność nauki” 

Ministra Edukacji i Nauki
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