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europeansmartcities 4.0 (2015) 
(Technische Universität Wien) 

 

Gospodarka „Smart” 
Innowacyjność, przedsiębiorczość, marka 

miasta, wydajność, rynek pracy, integracja 
międzynarodowa 

 

Mobilność „Smart” 
Transport lokalny, dostępność (krajowa, 

międzynarodowa), infrastruktura ICT, 
zrównoważenie systemu transportowego 

 

„Smart” Środowisko 
Jakość powietrza, świadomość ekologiczna, 
zrównoważone gospodarowanie zasobami 

 
 

Ludzie „Smart” 
Edukacja, ciągłe uczenie się, różnorodność 

kulturowa, otwartość 
 
 

Życie/Mieszkanie „Smart” 
Kultura i wypoczynek, zdrowie, 

bezpieczeństwo, jakość mieszkań, obiekty 
edukacyjne, atrakcyjność turystyczna, 

spójność społeczna 

Zarządzanie „Smart” 
Aktywność społeczna w zakresie spraw 

publicznych, usługi publiczne i społeczne, 
wydajna i transparentna administracja 

 

PN-ISO 37120:2015-03 
Zrównoważony rozwój społeczny - Wskaźniki usług miejskich i jakości życia 
(100 wskaźników)  

SMART CITY – Ewolucja wg Boyda Cohena 
1.0 inspirowane dostępnymi technologiami 
2.0 decydująca rola administracji publicznej 
3.0 oparte o twórcze zaangażowanie mieszkańców 

Włączenie idei Smart City w Strategię  



europeansmartcities  4.0 (2015) 







 CELE PROCESU AKTUALIZACJI  
– co chcemy osiągnąć? 

 

 partycypacja społeczna w procesie aktualizacji Strategii, 

 przystępność dokumentu i jego znajomość w społeczności lokalnej, 

 identyfikowanie się lokalnej społeczności z zapisami dokumentu i jej 
zaangażowanie w osiąganie przyjętych celów rozwojowych, 

 silne zaakcentowanie rangi i znaczenia kultury dla jakości kapitału 
społecznego, 

 przygotowanie dokumentu wykorzystywanego w realizacji bieżącej 
polityki, 

 wdrożenie idei Smart City w system zarządzania miastem. 



 
 
 
 
 
 

Planowane narzędzia partycypacji społecznej  
w pierwszym etapie prac: 

 
 

•  korzystanie z różnorodnych form i kanałów komunikacji z 
mieszkańcami, 

• ankiety skierowane do mieszkańców, 

•  debaty strategiczne z udziałem mieszkańców, 

•  zespoły robocze z udziałem różnych środowisk, 

• konsultacje zapisów głównych elementów projektu dokumentu. 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
A N K I E T A         5-26 października 2017 roku 

 
Wyniki ankiet powinny pozwolić odpowiedzieć na pytania: 
• jakiego miasta oczekują mieszkańcy? 
• jakie, w opinii mieszkańców, są możliwości rozwojowe, a jakie problemy i wyzwania? 
• jakie są potrzeby mieszkańców w zakresie poprawy jakości życia? 

 

Pytania otwarte  
 

Formularze ankiet dostępne będą: 
• w formie elektronicznej na stronie internetowej www.strategia.bydgoszcz.pl do pobrania, 

wydruku, do wypełnienia online, 
• w formie papierowej – rozdawane na spotkaniach, konferencji, debatach itp. 

 

Zwrot ankiet: 
• urny zlokalizowane w obiektach Urzędu Miasta Bydgoszczy: ul. Jezuicka 1, ul. Grudziądzka 9-15,  

ul. Wojska Polskiego 65, CH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1, biura meldunkowe:  
ul. Przyrzecze 1, ul. E. Gierczak 6, ul. Boya Żeleńskiego 18, 

• adres pocztowy: Wydział Zintegrowanego Rozwoju, ul. Jezuicka 6a, 85-102 Bydgoszcz,  
• adres elektroniczny: strategia@um.bydgoszcz.pl 
• wypełnienie online: www.strategia.bydgoszcz.pl 
 

 
 

 

http://www.strategia.bydgoszcz.pl/
mailto:strategia@um.bydgoszcz.pl
http://www.strategia.bydgoszcz.pl/


  

 

 

Debaty strategiczne 
6 otwartych dla wszystkich mieszkańców miasta spotkań na temat ich wyobrażeń 
Bydgoszczy w 2030 roku, w różnych dniach, tak aby mieszkańcy mogli wybrać dogodny 
dla siebie termin:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

Transmisja online: www.strategia.bydgoszcz.pl 

Lp. Temat wiodący Termin Współorganizator Lokalizacja 

1. Młodzież 23.10.2017 

Godz. 17.00 

Młodzieżowa Rada Miasta 

Bydgoszczy 

Artego Arena, 
ul. Toruńska 59 

2. Seniorzy 26.10.2017 

Godz. 17.00 

Bydgoska Rada Seniorów Artego Arena, 
ul. Toruńska 59 

3. Twórczość 30.10.2017  

Godz. 17.00 

Miejskie Centrum Kultury Artego Arena, 
ul. Toruńska 59 

4. Gospodarka i 

szkolnictwo wyższe 

06.11.2017 

Godz. 17.00 

 

Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne 

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” 

Związek  Pracodawców 

Artego Arena, 
ul. Toruńska 59 

5. Aktywność 

społeczna 

07.11.2017 

Godz. 17.00 

 

Rada Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Bydgoszczy 

Artego Arena, 
ul. Toruńska 59 

6. Przyjazna przestrzeń 

i komunikacja 

09.11.2017 

Godz. 17.00 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa 

Izba Architektów RP 

Ratusz, Sala sesyjna 
ul. Jezuicka 1 



Zespoły robocze 
 powołanie 3 zespołów w modułach strategicznych: SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, 

ŚRODOWISKO, 

 w każdym z zespołów planowany jest udział przedstawicieli: 
• wydziałów Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych (5-10 osób), 
• Rady Miasta Bydgoszczy (2– 4 osoby), 
• Rad Osiedli (2 osoby), 
• środowisk lokalnych i interesariuszy (5-10 osób), 

 prace prowadzone będą przez ekspertów zewnętrznych w systemie warsztatowym, 

 1 lub 2 spotkania każdego zespołu w pierwszym etapie prac, kontynuacja spotkań na 
dalszych etapach prac, 

  podstawą prac będą wnioski i uwagi płynące z ankiet i debat strategicznych, 

 zadaniem zespołów będzie wypracowanie propozycji zapisu docelowego stanu miasta 
w danych obszarach. 

 

Zapraszany do wpisywania się na listy deklaracji pracy w zespołach roboczych. 

  



Konsultacje zapisów głównych elementów  

oraz projektu dokumentu 

 

Po zakończeniu poszczególnych etapów prac planowane jest 
przeprowadzenie konsultacji zapisów głównych elementów Strategii. 

 

Wypracowany projekt dokumentu zaktualizowanej Strategii przekazany 
zostanie do konsultacji społecznych przed skierowaniem go pod obrady 
Rady Miasta Bydgoszczy. 

 

Z poszczególnych etapów prac oraz konsultacji społecznych opracowane 
zostaną i opublikowane raporty.  



 

Prośba 

 

• o włączenie się w rozpowszechnianie informacji o procesie 
aktualizacji Strategii oraz konsultacjach społecznych, a 
szczególnie o ankietach i debatach strategicznych, 

• o wypełnienie ankiet, 

• o udział w debatach strategicznych, 

• o udział w pracach zespołów roboczych, 

• o udział w konsultacjach społecznych zapisów dokumentu. 
 

 

 



 

 

Kontakt: 

Wydział Zintegrowanego Rozwoju 

ul. Jezuicka 6a, 85-102 Bydgoszcz 

tel.: 52/58 58 912, 52/58 58 141 

 

 

Informacje: 

www.strategia.bydgoszcz.pl 

 

 

Uwagi, komentarze, sugestie: 

strategia@um.bydgoszcz.pl 
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Zapraszam do włączenia się w proces 

aktualizacji Strategii. 

 

        

 Maria Wasiak 

Zastępca Prezydenta Bydgoszczy 
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