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Plan wystąpienia

1. Inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz wdrożenia rozwiązań
smart cities w UE

2. Planowanie rozwoju zgodnie z ideą smart cities w Polsce
(przegląd podstawowych dokumentów planistycznych
i programowych szczebla krajowego oraz wybranych regionalnego
oraz lokalnego pod kątem obecności elementów tej idei)

3. Rezultaty wdrażania idei smart cities w polskich miastach (polskie
miasta wg wybranych zagranicznych i krajowych rankingów oraz
badanie barier i potrzeb miast w zakresie idei smart cities )



Inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz wdrożenia 
rozwiązań smart cities w UE

• Podstawa strategiczna działań w sferze idei smart cities;

• Od 2011 Rada Europejska uruchamia inicjatywę Smart Cities jako europejski
projekt dla uzyskania wzrostu efektywności energetycznej i redukcji emisji
CO2 poprzez rozwój rozwiązań/technologii ograniczających zużycie energii
w miastach;

• Europejskie Partnerstwo Innowacyjne „Inteligentne miasta i społeczności”

• Działalność organów normalizacyjnych UE oraz działania sektorowe, np.:
- Zielona Księga: W kierunku nowej kultury mobilności, COM (2007) 551,
- Komunikat: Plan działań na rzeczmobilnościmiejskiej, COM (2009) 490,
- Komunikat: Plan działań na rzecz rozwoju inteligentnych systemów transportowych w Europie, COM

(2008) 886.



Europejskie Partnerstwo Innowacyjne
„Inteligentne miasta i społeczności” (EIP – SCC)

- Communication from the Commission: Smart Cities and

Communities – European Innovation Partnership, C(2012)

4701 final,

- Opinia Komitetu Regionów: Inteligentne miasta i

społeczności – europejskie partnerstwo innowacyjne,

2013/C 280/06,

- Przyjęcie Strategicznego Planu Wdrażania (październik

2013),

- Platforma Interesariuszy Smart City;

- Finansowanie.



Obszary priorytetowe 
wg Strategicznego Planu Wdrażania dla EIP-SCC

Źródło: European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities, Strategic Implementation
Plan, 14.10.2013, s. 7 [http://ec.europa.eu/eip/smartcities/files/sip_final_en.pdf], 15.07.2015.



Przegląd dokumentów planowania strategicznego pod kątem 
zdiagnozowania elementów idei smart city 

Konkurencyjna gospodarka

Inteligentne sieci transportowe

Zrównoważone wykorzystanie zasobów

Wysokiej jakości kapitał społeczny

Wysoka jakość życia

Inteligentne zarządzanie publiczne

Elementy idei smart city - przypomnienie



Polityka zarządzania rozwojem w Polsce
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Strategie krajowe

• Długookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 
2030. Trzecia fala nowoczesności,

• Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020.

Oba dokumenty kładą nacisk na rozwój Polski w
trzech obszarach:
1. konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,
2. efektywności i sprawności państwa,
3. wyrównywania różnic w poziomie rozwoju województw.



Strategie zintegrowane

1. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki,
2. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego,
3. Strategia rozwoju transportu,
4. Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko,
5. Strategia Sprawne państwo,
6. Strategia rozwoju kapitału społecznego,
7. Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony Miasta

Obszary wiejskie,
8. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa

i rybactwa,
9. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP.



Pozostałe dokumenty – poziom krajowy

Strategie ponadregionalne
1. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

Wschodniej do roku 2020,
2. Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020,
3. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020,
4. Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030
Inteligentne specjalizacje - w dniu 31 marca 2015 r. Komitet Sterujący

ds. krajowych inteligentnych specjalizacji zaakceptował opisy 19 krajowych
inteligentnych specjalizacji, wypracowane przez Grupy Robocze ds. KIS

i inne….



Krajowa polityka miejska

• cel strategiczny: wzmocnienie zdolności miast i obszarów
zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia
miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców;

• 10 wzajemnie przenikających się wątków tematycznych:
Kształtowanie przestrzeni,

Partycypacja społeczna,
Transport i mobilność miejska,

Niskoemisyjność i efektywność energetyczna,
Rewitalizacja,

Polityka inwestycyjna,
Rozwój gospodarczy,

Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,
Demografia,

Zarządzanie obszarami miejskimi.



Dokumenty programowe szczebla regionalnego 
odnoszące się do idei smart cities
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Elementy (projekty) odnoszące się do idei smart cities
w dokumentach programowych szczebla 

regionalnego/lokalnego w Polsce – uwagi ogólne

Niezbędne jest  zapewnienie  spójności projektów  smart city 

z  programami rozwoju (strategiami rozwoju np. 

województw/powiatów/miast/gmin) i innymi dokumentami 

strategicznymi

Podejście zintegrowane i funkcjonalne

(obszary funkcjonalne, zintegrowane inwestycje terytorialne, obszary 

rozwoju społeczno-gospodarczego i in.)

Możliwości finansowania z Regionalnych Programów Operacyjnych

przykłady 



Kompleksowe planowanie strategiczne w kontekście idei 
smart cities – pierwszy przykład

,,Strategia SMART_KOM: mapa drogowa dla inteligentnych

rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym”:

- planowany rezultat projektu „SMART_KOM. Kraków w sieci

inteligentnych miast”, realizowany przez Krakowski Park

Technologiczny, województwo Małopolskie i Miasto Kraków

we współpracy z Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytet

Technicznego w Wiedniu;

- skala: 160 ekspertów, 4 sektory (NGO, biznes, nauka,

administracja), ok. 160 godzin (w ramach 17 spotkań), 5

wizyt studyjnych, 2 konferencje, 2 ekspertów zewnętrznych i

wreszcie 25 innowacyjnych projektów, w tym 2 pilotażowe.



Rezultaty wdrażania idei smart cities w polskich 
miastach

DO JAKIEGO STOPNIA POLSKIE MIASTA SĄ SMART?? 

Polskie miasta wg wybranych rankingów:

• zagranicznych

• krajowych



Polskie miasta wg rankingu ESC

W 2007 r. zespół pracowników naukowych Politechniki w Delft (Holandia), Politechniki
Wiedeńskiej oraz Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia) rozpoczął projekt European Smart
Cities (ESC) – początkowo analizę zawężono do miast spełniających 3 podstawowe kryteria:
• liczba mieszkańców między 100 a 500 tysięcy (miasta średniej wielkości, o typowej roli

kulturotwórczej i gospodarczej)
• potencjał w zakresie kapitału intelektualnego (miasto musi posiadać co najmniej jedną uczelnię

wyższą),
• wykluczono miasta zdominowane przez sąsiadujące z nimi wielkie aglomeracje (uwzględniono tylko

te miasta, których obszar oddziaływania obejmuje poniżej 1,5 mln mieszkańców).

Aby stworzyć ranking brano pod uwagę 81 wskaźników w 28 dziedzinach. Na tej podstawie
zdefiniowano główne obszary decydujące o inteligencji miasta, które oznaczono jako:

• inteligentne warunki życia
• inteligentna mobilność
• inteligentne zarządzanie
• inteligentna gospodarka

• inteligentne środowisko naturalne
• inteligentna populacja

W 2015 przeprowadzono także ranking dla miast od 300 tysięcy do miliona mieszkańców.



Liderzy (2014):
1 – Luksemburg (LU) 

2 – Aarhus (DK)
3 – Umeaa (SE)

Polskie lokaty (2014):
56 - Rzeszów
57 - Szczecin

62 - Bydgoszcz
66 - Białystok

68 - Kielce
70 - Suwałki





RANKING MIAST UCZĄCYCH SIĘ 
FUNDACJI: SCHUMANA I ADENAUERA



Bariery wdrażania idei smart cities w polskich miastach

Według samorządowców na przeszkodzie we wdrażaniu idei smart
city stoi:
- brak kompleksowego podejścia (53%), 
- brak zapisów dotyczących tego zagadnienia w strategicznych dokumentach

obejmujących rozwój miast (52%),
- przypisanie ewidencji zasobów do pojedynczych komórek organizacyjnych w

urzędach i ich agendach oraz brak integracji działań poszczególnych jednostek
prowadzonych przez samorządy (po 51% wskazań),

- bariery finansowe i trudna sytuacja budżetowa (35%),
- brak możliwości bądź skomplikowane procedury pozyskiwania środków unijnych

na rozwój koncepcji inteligentnego miasta (38%).

Źródło: wyniki badania Ośrodka analiz THINKTANK zaprezentowane podczas Sesji Dialogu Miasta
Przyszłości w 2015 r.

[http://www.geekweek.pl/aktualnosci/23556/kiedy-polskie-miasta-stana-sie-smart], 16.07.2015 r.



Potrzeba wdrażania idei smart cities w polskich 
miastach

Według samorządowców do najistotniejszych potrzeb miast należą
te związane z podniesieniem jakości życia (smart living) oraz
wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych (smart
mobility):
- 57% respondentów wskazało zwiększenie poziomu dobrobytu mieszkańców, dostępu do

usług publicznych, nakładów władz lokalnych na sferę zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców,
- 56% przyznało, że konieczne są pilne zmiany w zakresie taboru (pojazdy o minimalnej bądź
zerowej emisji spalin), zintegrowania systemu zarządzania ruchem w przestrzeni publicznej, a
także wdrożenie intermodalnych projektów komunikacyjnych zwiększających efektywność
transportu zbiorowego.

Źródło: wyniki badania Ośrodka analiz THINKTANK zaprezentowane podczas Sesji Dialogu Miasta
Przyszłości w 2015 r.

[http://www.geekweek.pl/aktualnosci/23556/kiedy-polskie-miasta-stana-sie-smart], 16.07.2015 r.



Dlaczego warto wdrażać ideę smart cities w polskich 
miastach?

Według samorządowców do najistotniejszych korzyści dla miast
należą:
- możliwość efektywnego zarządzania zasobami i przetwarzania danych oraz

prognozowania potencjalnych problemów (74%);
- wyższa sprawność administracji za sprawą nowoczesnych narzędzi i systemów IT

(73% wskazań),
- oszczędność wydatków budżetowych w dłuższej perspektywie czasu, mniejsze

zużycie energii oraz zwiększenie rentowności i zdolności do konkurowania z
innymi ośrodkami miejskimi (po 70%).

Źródło: wyniki badania Ośrodka analiz THINKTANK zaprezentowane podczas Sesji Dialogu Miasta
Przyszłości w 2015 r.

[http://www.geekweek.pl/aktualnosci/23556/kiedy-polskie-miasta-stana-sie-smart], 16.07.2015 r.
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