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KIM JESTEM?

• Ponad 10 letnie doświadczenie we wspieraniu administracji samorządowej we 
wdrażaniu i stosowaniu systemów informatycznych (GIS, e-administracja, 
wsparcie procedur, analiza i wizualizacja danych). Współpraca m.in. z Urzędem 
Miasta Kielce, Urzędem Miasta Gliwice, Urzędem Miasta Toruń, Metropolią Poznań, 
Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi, Ministerstwem Infrastruktury i 
Budownictwa.

• Autor www.smartcity-expert.eu – bloga dot. miast inteligentnych
• Autor publikacji i artykułów z zakresu GIS i zintegrowanego zarządzania 

miastami, które ukazały się m.in. w: The GIS Professional (USA), Studiach Komitetu 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Przegląd Komunalny, Inteligentne 
Miasta i Regiony, Człowiek i Środowisko Urbanista, Elektroniczna Administracja, 
CAD&GIS.

• Support Partner World Council on City Data w zakresie wspierania miast 
w procesie certyfikacji ISO37120

• Członek Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej ds. Inteligentnego i 
Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego.

• Certyfikowany kierownik projektów – PMI Project Management Professional (PMP)
• Zainteresowania zawodowe: zintegrowane zarządzanie miastami, geoinformacja, 

inteligentne miasta.
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ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE MIASTEM

Kompleksowo ujmuje wszystkie zagadnienia rozwoju miasta – opiera się na koordynacji 
kluczowych obszarów polityki miejskiej z punktu widzenia przestrzeni, przedmiotu 
działania i czasu przy aktywnym zaangażowaniu m.in.: społeczeństwa i podmiotów 
gospodarczych

1

Wspiera pełnienie przez miasto wszystkich funkcji (gospodarczej, mieszkaniowej, nauki, pracy, 
wypoczynku), w sposób jak najmniej konfliktowy i spełniający wymagane prawnie lub pożądane 
standardy

2

Dąży do najlepszego wykorzystania i ochrony zasobów ludzkich, przyrodniczych, 
kulturowych, gospodarczych3

Prowadzi do kształtowania zintegrowanej przestrzeni miasta  i dobrej jakości 
przestrzeni publicznych4

Uwzględnia ponadlokalne cele publiczne i funkcje miasta w regionalnych i krajowych 
strukturach przestrzennych 5

Zmierza do integracji wszystkich użytkowników miasta6



INFORMACJA W ZINTEGROWANYM 
ZARZĄDZANIU MIASTEM

Nie da się świadomie zarządzać 
miastem bez aktualnych i wiarygodnych 
danych o mieście i o zjawiskach czy 
aktywnościach, które zachodzą w jego 
granicach (i często poza nimi).

Kluczem do sukcesu w zarządzania zintegrowanym jest

INFORMACJA
Co? Kto? Gdzie? Kiedy? Jak? 

Jaki koszt? Jaki wpływ? Jaki efekt? 



Zrównoważone miasto inteligentne 
Zrównoważone miasto inteligentne to innowacyjne miasto, 

które wykorzystuje dorobek nauki, w tym technologie 
informacyjno – komunikacyjne (ICT) oraz inne metody 

w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia 
efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu 

konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na 
potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu 

wysoko cenionych wartości ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych.

Definicja na podstawie ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities
(tłumaczenie własne)
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Miasto inteligentne to miasto:

• Zorientowane na zrównoważony rozwój oraz potrzeby 
mieszkańców

• Innowacyjne i otwarte
• Zarządzane w sposób zintegrowany przy znaczącym 

zaangażowaniu społeczeństwa
• Efektywne wykorzystujące i doskonalące technologie 

informacyjno – komunikacyjne
• Zapewniające wygodną i efektywną infrastrukturę 

(tradycyjną, informacyjną oraz społeczną)
• Szanujące środowisko naturalne

www.smartcity-expert.eu
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• Dekarbonizacja systemu energetycznego oraz redukcja 
całkowitego zużycia energii

• Wypracowanie wzorców zrównoważonej mobilności 
miejskiej (z uwzględnieniem zapewnienia dostępności 
miasta dla wszystkich)

• Ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej oraz 
ekosystemu miasta

• Ograniczanie użytkowania terenów przyrodniczych o 
szczególnie wysokich walorach naturalnych

• Ochrona zasobów wodnych oraz dbanie o jakość wody i 
powietrza

• Adaptacja do zmian klimatu, a także zmniejszanie ryzyka 
wystąpienia katastrof naturalnych

• Poprawa jakości przestrzeni publicznej w celu tworzenia 
bezpiecznego i tętniącego życiem środowiska miejskiego

• Zapewnienie wystarczających i odpowiednich warunków 
mieszkaniowych dla wszystkich mieszkańców

• Integracja społeczna (wszystkich grup społecznych)
• Wzmocnienie lokalnych gospodarek i lokalnych możliwości 

zatrudnienia.

PRIORYTETY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIAST



Miasto inteligentne to miasto oparte na 
wspólnych i zrozumiałych wartościach
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Wartości miasta inteligentnego 

/wizja miasta w przyszłości, która jest jasna, zrozumiała a jej realizacji 
jest  wspólnie wspierana przez wszystkich kluczowych interesariuszy/

WIZJA MIASTA

Miasto 
skoncentrowane 
na obywatelach 

Wierzymy:
• w szczegółowe zrozumienie 

potrzeb obywateli 
i przedsiębiorstw w różnych 
dziedzinach (bazujące na 
danych a nie na 
założeniach)

• w tworzenie usług i miejsc 
wokół potrzeb obywateli

• że zmiana może być  
wykonana razem 
z obywatelami i 
przedsiębiorcami, a nie dla 
nich

Wierzymy:
• że możliwa jest 

wszechobecna cyfryzacja 
naszego miasta

• że możliwa jest digitalizacja 
naszego miasta bez 
wykluczania żadnej z grup 
interesariuszy

• że możliwe jest cyfrowa 
integracja ludzi, miejsc i 
rzeczy na terenie miasta

Miasto 
cyfrowe

Wierzymy:
• w tworzenie przestrzeni 

i możliwości na nową 
współpracę

• w otwieranie danych 
miejskich w celu pobudzania 
innowacyjności oraz 
tworzenia wartości dodanej

• w tworzenie miejskich 
systemów, które umożliwiają 
dostosowywanie się do 
zmiennych uwarunkowań 
i wyzwań

• w udostępnianie i ponowne 
wykorzystywanie miejskich  
zasobów  danych i usług 
cyfrowych

Miasto otwarte i 
oparte na 
współpracy

ŚRODOWISKO MIASTA:
przestrzeń – fizjografia – przyroda

Źródło: opracowanie własne 
podstawie BSI PAS 181:2014
Ikony: flaticon.com
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1. Wizja, cele i strategia

Wizja, cele oraz strategia przekształcania miasta w miasto 
inteligentne muszą być głęboko osadzone w lokalnych 
uwarunkowaniach i muszą być „skrojone na miarę”. 

Wizja, cele oraz strategia powinny opierać się na:

• profilu i cechach miasta (czy mamy do czynienia z metropolią czy 
miastem średniej wielkości? jakimi zasobami dysponuje miasto?)

• trendach w funkcjonowaniu miasta (czy populacja rośnie czy się 
kurczy? jaka jest struktura demograficzna miasta? jakie dział 
gospodarki rozwija się w mieście najszybciej?)

• problemach i wyzwaniach, z którymi miasto musi lub chce się 
zmierzyć
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2. Ocena możliwości miasta / analiza braków

• ocena istniejącego stanu rzeczy pod względem zdolności 
do skorzystania z szans, które oferuje technologia 

• zdefiniowanie luk i różnice, pomiędzy stanem obecnym a 
oczekiwanym.

www.smartcity-expert.eu
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2. Ocena możliwości miasta / analiza braków powinna 
obejmować ocenę:

• jakości działających struktur partnerskich (np. z uczelniami 
wyższymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia 
biznesu ale także w ramach jednostki samorządu terytorialnego)

• zdolności miasta do rzeczywistego koordynowania procesów 
planowania, wdrażania i zarządzania

• stopnia i jakości zaangażowania kluczowych interesariuszy 
(a w szczególności obywateli) w funkcjonowanie miasta

• efektywności dostarczania usług, których potrzebują 
obywatele i przedsiębiorcy (włączając to zdolność miasta do 
pomiaru i monitorowania ich efektywności)

• jakości łączności i komunikacji pomiędzy zasobami miasta 
oraz ocenę efektywności ich wykorzystania we wspieraniu 
współpracy oraz gromadzeniu i wykorzystywaniu danych

• jak dobrze zasoby miasta są wykorzystywane w zarządzaniu 
miastem oraz upełnomocnianiu obywateli



DROGA DO MIASTA INTELIGENTNEGO

3. Pomiar efektywności działań i poziomu rozwoju miasta

• Miasto musi być w stanie mierzyć efektywność swoich 
działań jak również poziom rozwoju i stan środowiska na 
swoim obszarze, szczególnie w obszarach 
zidentyfikowanych jako priorytetowe lub ze 
zdefiniowanymi celami do osiągnięcia. 

• Bardzo ważne jest aby mierzyć efektywność w sposób 
świadomy, z wykorzystaniem zdefiniowanych 
metodyk (opracowanych wewnętrznie lub opracowanych 
przez zewnętrzne instytucje).

• Przyjęty sposób mierzenia wydajności miasta powinien 
umożliwiać ocenę realizacji zakładanych celów i ocenę 
prowadzonych działań.

• Obecnie istnieje kilka użytecznych systemów pomiaru 
rozwoju i wydajności miast. Jednym z nich jest m.in. 
norma ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny –
Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”



ZESTANDARYZOWANE

DANE

CELE OPARTE 
NA DANYCH

WERYFIKACJA 
REALIZACJI 

CELÓW 
OPARTA 

NA DANYCH

DECYZJE 
OPARTE 

NA DANYCH

ISO37120

INTELIGENTNE

ZRÓWNOWAŻONE

DOSTATNIE

ELASTYCZNE

MIASTO 
PRZYSZŁOŚCI
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ISO 
37120

100 
wskaźników

Economy

Gospodarka

Energy 

Energia

Environment 
Środowisko

Finance 

Finanse

Fire and 
emergency
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Health
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46
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17
Grup 
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26
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CZY ISO37120 WYCZERPUJE PROBLEM POMIARU 
EFEKTYWNOŚCIĄ DZIAŁAŃ I POZIOMU ROZWOJU MIASTA?

NIE, ale…

1. Pozwala na efektywniejsze zarządzanie 
miastem oraz bardziej efektywne 
dostarczanie usług miejskich przez 
wspieranie bardziej świadomego 
podejmowania decyzji opartego na 
danych i zweryfikowanych informacjach 
(na poziomie ogólnomiejskim) 

2. Zapewnia ramy dla zrównoważonego 
rozwoju miasta i planowania 
strategicznego

3. Umożliwia porównanie miasta z innymi 
na poziomie krajowym i 
międzynarodowym (benchmarking)

4. Wzmacnia markę miasta jako „Smart 
City” oraz rozpoznawalność na poziomie 
globalnym 

5. Pomaga we wzmacnianiu wiarygodności 
miasta w oczach instytucji finansowych 
oraz inwestorów 
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4. Opracowanie i wdrożenie Programu Smart City (Plan 
działań na rzecz transformacji miasta w miasto 
inteligentne).

Liderzy miasta wspólnie z kluczowymi 
interesariuszami (przy zaangażowaniu 
obywateli) powinni opracować 
Program Smart City (Plan działań na 
rzecz transformacji miasta w miasto 
inteligentne). 

Program powinien obejmować 
zarówno inicjatywy i projekty 
mające na celu transformację 
usług miejskich jak również na 
uruchamianiu potencjałów miasta, 
które wpisują się w wizję miasta



DROGA DO MIASTA INTELIGENTNEGO

4. Opracowanie i wdrożenie Programu Smart City (Plan 
działań na rzecz transformacji miasta w miasto 
inteligentne).

1. Inicjacja (wypracowanie wspólnych wartości i wizji miasta 
inteligentnego)

2. Planowanie (opracowanie dostosowanego do potrzeb i możliwości 
miasta Programu Smart City)



PROGRAM SMART CITY

3. Dostarczanie wartości (realizowanie zaplanowanych projektów i 
inicjatyw, kładąc nacisk na początkowy szybki sukces (inicjatywy o 
znaczących korzyściach przy minimalnych ryzykach)

4. Umacnianie (ulepszanie i rozwój inicjatyw z uwzględnieniem 
informacji zwrotnych od użytkowników i zaangażowanych komórek, 
wprowadzanie zmian w programie)

5. Transformacja (miasto uruchomia znaczącą liczbę usług 
inteligentnych, ukierunkowuje się na klienta i potrafi zwinnie reagować 
na wyzwania; przekształcenie w miasto inteligentne)



PROGRAM SMART CITY

Program Smart City powinien zawierać:

1. Identyfikację obszarów wymagających 
transformacji

2. Strategiczne uzasadnienie dla programu 
definiujące kluczowe korzyści z jego 
wdrożenia ale również główne koszty jego 
realizacji

3. Generalny plan osiągania korzyści z 
realizacji programu, który będzie 
definiował niezbędne działania 
zapewniające osiągnięcie zakładanych 
korzyści z realizacji Programu

4. Wieloletni plan działań w zakresie 
transformacji miasta w miasto 
inteligentne



PROGRAM SMART CITY

Wieloletni plan działań w zakresie transformacji miasta w 
miasto inteligentne powinien uwzględniać:
• Umacnianie procesów zarządzania
• Wypracowanie procesu współpracy interesariuszy, 

którzy w jakikolwiek sposób mogą wpływać na program 
(np. inwestorów, liderów społeczności, organizacje 
pozarządowe, bezpośrednich beneficjentów Programu, w 
tym obywateli i przedsiębiorców, media)

• Wypracowanie strategii inteligentnego zarządzania 
zamówieniami publicznymi (obejmującą m.in. 
zintegrowane podejście do zamawiania usług, definiowanie 
oczekiwanych wymiernych rezultatów zamawianych usług i 
dostaw; preferowanie parametrów jakościowych i pełnych 
kosztów utrzymania rozwiązań podczas definiowania 
kryteriów wyboru wykonawców (a nie opieranie się na 
najniższej cenie ofertowej); uwzględnienia wymogów 
interoperacyjności dostarczanych systemów).
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Wieloletni plan działań w zakresie transformacji 
miasta w miasto inteligentne powinien uwzględniać 
(c.d):

• Portfolio projektów i inicjatyw, które powinny być 
zrealizowane przez miasto (wraz z priorytetami ich 
realizacji). Planując w ramach Programu projekty, 
inicjatywy i działania powinno nadać się priorytet tym, 
które mogą dostarczyć usługi i produkty, przy niskim 
ryzyku i niskim koszcie w celu zapewnienia 
początkowego szybkiego sukcesu. To pomoże 
przekonać nieprzekonanych i zdobyć poparcie dla 
prowadzonych zmian.

• Plan wdrożenia otwartej, zorientowanej na usługi, 
ogólnomiejskiej architektury IT (w oparciu o 
analizę istniejącej infrastruktury IT oraz zasobów 
danych) w celu umożliwienia zmiany sposobu 
zarządzania miastem na zintegrowany.

• Strategię zarządzania ryzykiem
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5. Aktywacja możliwości
Aby miasto mogło się rozwijać w szybkim tempie, musi radzić sobie z 
pilnymi wyzwaniami. 

Bardzo ważne jest, aby przezwyciężało słabości zidentyfikowane 
podczas oceny możliwości miasta i analizy braków, w ramach 
różnych obszarów tematycznych takich jak:

• Przywództwo
• Koncentracja na beneficjentach usług i interesariuszach
• Uruchamianie usług
• Świadczenie usług
• Zarządzanie zasobami cyfrowymi miasta
• Zarządzanie zasobami fizycznymi miasta
• Zarządzanie efektywnością
• Transformacja usług miejskich



AKTYWACJA MOŻLIWOŚCI

Przywództwo

Kierowanie miastem jest 
złożonym procesem i 
obejmuje szerokie 
spektrum aktywności. 
Wraz z wprowadzaniem 
zintegrowanego 
podejścia do usług 
miejskich wrasta 
potrzeba zmiany 
modelu przywództwa 
na taki, w którym 
większy nacisk kładzie 
się na komunikację i 
współpracę. 
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Rola przywództwa w komunikacji i współpracy 

• zapewnienie praktycznego wymiaru współpracy (przy wspólnym 
planowaniu i wdrażaniu inicjatyw) pomiędzy kluczowymi interesariuszami w 
mieście (nie można ograniczać się tylko do formalnych porozumień);

• rozwijaniem kultury innowacji i wprowadzeniem skutecznych ram dla 
bieżącej i nieformalnej współpracy;

• zidentyfikowaniem, powiązaniem i wspieraniem wielu różnych 
przekrojowych inicjatyw w mieście w celu umożliwiania pojawiania się tego 
typu inicjatyw, wspierania funkcjonujących inicjatyw oraz wspierania łączenia 
inicjatyw dla zwiększenia ich efektywności (tam gdzie to pożądane);

• tworzeniem systemów, które umożliwiają wymianę doświadczeń 
pomiędzy inicjatywami w (niezależnie od ich wielkości);

• zarządzaniem budżetami poświęcając większą uwagę na rozwijanie inicjatyw 
współpracy z innymi organami administracji oraz innymi sektorami;

• identyfikacją i zdobywaniem finansowania z różnych źródeł.



AKTYWACJA MOŻLIWOŚCI

Rola przywództwa w komunikacji i współpracy 

Miejscy liderzy (zarówno politycy jak i profesjonaliści) muszą kłaść większy nacisk 
na efektywną współpracę:

• pomiędzy poszczególnymi szczeblami 
zarządzania,

• pomiędzy poszczególnymi wydziałami 
oraz jednostkami organizacyjnymi 
miasta,

• pomiędzy sektorem publicznym i 
sektorem naukowo-badawczym,

• pomiędzy sektorem publicznym i 
prywatnym

• i oczywiście z obywatelami.
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Koncentracja na beneficjentach usług i 
interesariuszach

Miasto inteligentne to takie, 
które potrafi skutecznie 
angażować wszystkich 
interesariuszy i wszystkie 
zasoby, którymi dysponują 
w celu:

• sprostania wyzwaniom 
oraz

• wykorzystywania 
napotkanych szans

Podejmowane działania 
mogą wskazywać na to, 
czy którykolwiek 
komponent 
społeczności miejskiej 
nie jest jeszcze 
prawidłowo sprzężony 
z działaniami miasta. 
Nieprawidłowa 
identyfikacja słabości w 
tym obszarze może 
znacząco ograniczać 
możliwości rozwoju 
miasta i osiągania 
postawionych celów.



AKTYWACJA MOŻLIWOŚCI

Uruchamianie usług

Jedną z podstawowych zmian, która wynika ze stosowania technologii cyfrowych 
jest możliwość aby różne systemy oraz jednostki organizacyjne miasta lepiej 
współpracowały dla osiągania wspólnych celów.

Często zdarza się jednak, że sektorowa natura tych jednostek i systemów może 
osłabić wszelkie wysiłki na rzecz rozwoju wspólnych aktywności.  

W związku z tym miejscy liderzy powinni usprawniać procesy zarządzania w 
celu wspierania współpracy we wspólnemu stawianiu czoła wyzwaniom (np. 
przez inicjowanie rozwiązań, które wymagają współdziałania).
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Świadczenie usług

Szczególnie w przedłużającym się okresie ograniczania wydatków często 
widoczne jest ograniczanie świadczenia usług miejskich do niezbędnego 
minimum. Niestety takie podejście na ogół nie prowadzi do pozytywnych zmian, 
a jedynie do podtrzymania świadczenia usług w oparciu o funkcjonujący (często 
nieoptymalny ale stosowany od lat) scenariusz,  a konsekwencji do pogarszania 
ich jakości. 

Lepiej jest koncentrować się na 
dostarczaniu usług miejskich na 
najwyższym możliwym poziomie, a 
następnie na ich ewentualnej 
optymalizacji w celu szukania 
możliwości oszczędności.

Tylko taka droga umożliwia wdrożenie 
prawdziwie transformacyjnych zmian i 
rozwiązań…



AKTYWACJA MOŻLIWOŚCI

Zarządzanie zasobami cyfrowymi miasta

Miasto, które dąży do tego aby stać się inteligentne i które chce czerpać 
korzyści z technologii cyfrowych musi spełnić kilka podstawowych 
wymagań. Są to:

• wszechobecna, szybka, przewodowa i 
bezprzewodowa infrastruktura, która zapewnia 
nie tylko dostęp do Internetu dla mieszkańców i 
biznesu ale również rozwiązania, z których miasto 
czerpie wymierne korzyści jak choćby system 
monitoringu miejskiego, system zarządzania 
komunikacją publiczną, system informacji 
przestrzennej czy system zarządzania ruchem;

• efektywne zarządzanie tworzonymi danymi 
zapewniające niezbędne bezpieczeństwo i 
prywatność;



AKTYWACJA MOŻLIWOŚCI

Zarządzanie zasobami cyfrowymi miasta

Miasto, które dąży do tego aby stać się inteligentne i które chce czerpać 
korzyści z technologii cyfrowych musi spełnić kilka podstawowych 
wymagań. Są to:

• przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i zapewnienie wszystkim 
mieszkańcom korzyści z e-usług publicznych przez zastosowania najbardziej 
odpowiednich metod i kanałów dostępu do nich;



AKTYWACJA MOŻLIWOŚCI

Zarządzanie zasobami cyfrowymi miasta

• wdrożenie metod integracji i analizy danych, które pozwolą na 
zrozumienie informacji, które pochodzą z różnorodnych 
aplikacji używanych przez mieszkańców, w tym informacji 
udostępnianych przez media społecznościowe.
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Zarządzanie zasobami fizycznymi miasta

Obywatele i przedsiębiorcy mieszkają i żyją w środowisku geograficznym, na 
które składa się:
• środowisko zurbanizowane (zabudowa, drogi, przestrzenie publiczne, 

infrastruktura podziemna, parki) oraz 
• środowisko przyrodnicze miasta (w tym jego zasoby naturalne). 

Zasoby te pozostają we własności i zarządzie różnych 
podmiotów, co utrudnia tworzenie spójnych warunków 
dla rozwoju i sprawnego funkcjonowania miasta 
zrównoważonego (szczególnie przy występujących 
brakach w w wymianie i dostępie do danych). 
Technologia cyfrowa umożliwia kompleksowe 
zarządzanie zasobami  miasta z wykorzystaniem 
zintegrowanego systemu umożliwiającego:

• modelowanie cyfrowe
• planowanie strategiczne
• szybkie reakcje na nieprzewidziane zdarzenia i 

zagrożenia.
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Zarządzanie efektywnością

• Inteligentne miasto powinno w sposób 
systemowy i szczegółowy 
monitorować jakość świadczonych 
usług oraz efektywność w osiąganiu 
założonych celów rozwojowych a 
także stan środowiska miejskiego. 

• Zarządzanie oparte o dane ułatwia 
ocenę czy podejmowane działania 
przynoszą założone rezultaty a miasto 
jest na dobrej drodze do osiągania 
postawionych celów.  

• Konieczne jest zidentyfikowanie i 
zdefiniowanie odpowiednich 
wskaźników. Wskaźniki powinny być 
tak dobrane, żeby dostarczały 
przydatnych informacji, ale również aby 
ich pomiar nie nastarczał zbyt wielu 
trudności. 
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Zarządzanie efektywnością

• Mierząc swoją efektywność, jakość świadczonych usług czy 
poziom rozwoju, miasta mogą skorzystać z wypracowanych 
systemów i metod monitoringu (np. ISO 37120) oraz stosować 
metody osadzone w realiach lokalnych

• Niezbędnym uzupełnieniem pomiarów efektywności na poziomie 
ogólnomiejskim są wskaźniki odniesione przestrzennie do części miasta 
(np. osiedli, dzielnic czy jednostek planistycznych).



DROGA DO MIASTA INTELIGENTNEGO



TRANSFORMACJA USŁUG MIEJSKICH

Usługi miejskie często są świadczone w sposób sektorowy i w sposób 
niezintegrowany tj. bez brania pod uwagę wpływu poszczególnych usług na 
siebie nawzajem, a także ich wpływu na życie mieszkańców. Transformacja 
usług miejskich musi opierać się więc na:

• holistycznym zdefiniowaniu oczekiwanych rezultatów usług dla 
mieszkańców

• koordynacji pracy w celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz 
najwyższej możliwej efektywności ponoszonych nakładów.



TRANSFORMACJA USŁUG MIEJSKICH

Kolejnym kluczowym wymaganiem i wyzwaniem dla miasta, które w sposób 
faktyczny i trwały chce przekształcić się w miasto inteligentne to zdanie sobie 
sprawy, że smart city to nie zbiór różnych „inteligentnych” projektów 
(często tylko pilotażowych). 

Smart City to przede wszystkim filozofia funkcjonowania miasta jako 
całości. 

Relatywnie łatwo jest wdrażać jednostkowe, nawet specjalistyczne rozwiązania, 
ale dzięki nim nasze miasto stanie się  tylko namiastką miasta inteligentnego. 
Miasto może stać się prawdziwie inteligentne gdy podejmie znaczący wysiłek w 
celu transformacji najważniejszych i podstawowych usług.



Podsumowanie

www.smartcity-expert.eu

Celem długofalowym realizowania projektów i inicjatyw 
Smart City powinna być budowa miasta zrównoważonego

W celu wspierania i przyśpieszania transformacji technologicznej, na 
potrzeby realizacji idei zrównoważonego rozwoju, miasta powinny:

• Mądrze wybierać i stosować nowe i inteligentne technologie, które 
będą służyć interesom obywateli, dobru publicznego oraz będą odpowiadać 
na potrzeby społeczne, kulturalne i gospodarcze miasta;

• Korzystać z zamówień publicznych jako instrumentu przyśpieszającego 
wprowadzanie na rynek innowacyjnych i zrównoważonych technologii przy 
jednoczesnym upewnieniu się, że ich stosowanie jest podyktowane 
faktycznymi potrzebami oraz umożliwia zmierzenie się z wyzwaniami 
miejskimi
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W celu wspierania i przyśpieszania transformacji technologicznej, na 
potrzeby realizacji idei zrównoważonego rozwoju, miasta powinny:

• Likwidować wykluczenie cyfrowe na poziomie lokalnym oraz zapewniać 
odpowiednią infrastrukturę oraz wsparcie dla wszystkich grup społecznych 
w celu zapewnienia równego dostępu do informacji oraz e-usług;

• Wspierać otwarte standardy danych oraz dbać o to, aby dane publiczne 
były wykorzystywane w celu poprawy transparentności funkcjonowania 
miast, poprawy usług publicznych oraz poprawy jakości polityk miejskich;

• Przygotowywać polityki, procesy i systemy zarządzania a także 
społeczność miasta do zmian, które są powodowane przez 
innowacyjne i inteligentne technologie, w celu zapewnieniu najwyższej 
efektywności z ich stosowania

• Bardzo ważne jest systemowe i strategiczne podejście do projektów i 
inicjatyw Smart City 



Dziękuję za uwagę i zapraszam na:

Kontakt:
szymon.ciupa@smartcity-expert.eu
linkedin.com/in/szymon-ciupa


