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MIASTA RZĄDZĄ ŚWIATEM

• W 2030 roku ponad 9% ludności zamieszka w
zaledwie 41 mega metropoliach. Według
McKinsey Global Institute w miastach żyje już
dzisiaj ponad połowa populacji.

• Mieszkańcy miast wytwarzają nie tyle dobra, co
informacje o wartości większej niż połowa
światowego PKB.

• Miejskie społeczności tworzą niezwykle mobilne
wspólnoty oparte na współzależnościach,
wyposażone w mobilne narzędzia i zaplątane w
wirtualne sieci, komunikujące się w czasie
rzeczywistym i ponad granicami nie tylko miast
ale regionów, krajów i kontynentów.
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MIASTA RZĄDZĄ ŚWIATEM

Miasta żyją z gospodarki i dla gospodarki. Każde
miasto, bez względu na swoją wielkość, jest
gospodarczym centrum.

Miasta stały się areną nieustannej walki w
różnych wymiarach: społecznym, gospodarczym i
kulturalnym. Im miasto większe, tym owa
konkurencyjna walka jest silniejsza, argumenty
bardziej rozległe, wielowątkowe, a uczestniczący w
niej Interesariusze coraz liczniejsi i z różnych,
niekiedy odległych miejsc.
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CZYM JEST MIASTO

Miasto to ludzie.

Kapitał Ludzki w miastach: Dzisiaj każdy może
zdobyć niemal każdą informację. To żadna sztuka.

Szukamy tych, którzy myślą samodzielnie, a nie
tych, którzy potrafią zapamiętać klucze i schematy
testów. Słowem - szukamy tych, którzy swoje
mózgi trzymają w swoich głowach, a nie w
przenośnych komputerach.

Oni będą budować inteligencję miasta
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Genius Loci

Miasto jest czymś więcej niźli aglomeracją
jednostek wyposażonych w dobra komunalne, takie
jak: ulice, nieruchomości, oświetlenie elektryczne,
tramwaje, telefony itd.

Miasto jest stanem ducha, zespołem zwyczajów i
tradycji, postaw i sentymentów, nieodłącznie
powiązanych z tymi zwyczajami i transmitowanych
przez tradycję.

Miasto ma swoje genius loci (Kraków, Wieliczka,
Wrocław)

Genius Loci Koźminka jest w jego historii
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MIASTO MUSI BYĆ INTELIGENTNE

Jedyną receptą na miasto silne gospodarczo i
mocne społecznie jest MIASTO INTELIGENTNE
Współczesne miasta odmiejscawiają się stając
się specyficznym terytorium zawieszonym w
przestrzeni przepływów (Castells): kapitałów,
informacji, technologii, obrazów, dźwięków i
symboli, będąc jednocześnie węzłem w sieci
innych miast.

Dla zrozumienia sieciowości:
• punkty węzłowe (nodes) – węzły, jednostki w sieci (np. przyjaciele,

komputery, firmy);
• powiązania (ties) – łączy jeden węzeł z drugim (np. korespondencja,

połączenia kablowe);
• przepływy (flows) – to, co przechodzi pomiędzy węzłami wzdłuż powiązań

(np. dane, pieniądze, utwory, idee)
• relacje – trwałe przepływy.
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Przestrzeń przepływów

ŚWIAT

Przestrzeń przepływów

POLSKA
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Wsparcie dla miast.

Wiele programów wsparcia finansowego dla
inwestycji i działań miękkich. Zarówno w wymiarze
regionalnym, krajowym jak i z UE. (Interreg, Europa
dla Obywateli. Programy celowe)

Sieci miast
• Stowarzyszenie Miast Europejskich

EUROCITIES
• Sieć Miast Kreatywnych – UNESCO
• Europejska Sieć Miast Przyjaznych Dzieciom,
• Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia

Cittaslow
• Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu
Światowej Organizacji Zdrowia
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W miastach realizują się megatrendy, z których
najbardziej istotne to :
1. Rozwój nowoczesnych technologii –
masowe wykorzystanie Internetu, mediów
społecznościowych, urządzeń mobilnych i chmur
obliczeniowych.
2. Rewolucja na rynku pracy – pokolenie Y
i Z, urodzone w dobie Internetu i wychowane w
cyberprzestrzeni wejdzie na rynek pracy w ilości
50% pracujących do roku 2020. Nastąpi
rewolucja w sposobie świadczenia pracy i
podejściu do pracy. W dalszej perspektywie
prawdopodobnie zniknie połowa dzisiejszych
zawodów. Niebawem na rynku pojawi się
pokolenie ALPHA.
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W miastach realizują się megatrendy , z których
najbardziej istotne to :
3. Wzrost przedsiębiorczości i jej inna forma
– przedsiębiorczość nie będzie już powiązana z
wielomilionowymi inwestycjami i terenami
inwestycyjnymi. W większości przypadków będą to
małe firmy, mobilne i operujące nowoczesną
technologią.
4. Globalny rynek – większa różnorodność siły
roboczej. Obecnie 60% miejsc pracy wymaga
umiejętności, które ma zaledwie 20 proc. całej
populacji.

Na rozwój gospodarczy miast będą miały wpływ
następujące technologie: mobilny Internet,
automatyzacja pracy intelektualnej, Internet rzeczy,
technologia
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Konkurencyjność miasta to zdolność gospodarki
miejskiej do przyciągnięcia oraz utrzymania firm ze
stabilnymi bądź rosnącymi udziałami w rynku przy
jednoczesnym utrzymaniu lub wzroście standardu
życia osób, które biorą udział w ich działalności.

Zadaniem władz samorządowych jest podnoszenie
atrakcyjności i konkurencyjności miast, co w efekcie
ma wzmocnić ich bazę ekonomiczną oraz
zwiększyć dochody budżetowe
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RECEPTA NA SUKCES

1. ZDOLNOŚĆ DO BUDOWANIA STRATEGII
ROZWOJU.

2. Doskonała znajomość zewnętrznych
uwarunkowań w perspektywie ponadlokalnej,
europejskiej i globalnej.

3. Zdolność do budowania sojuszy i aliansów.
4. Stworzenie dobrych warunków do mieszkania –

jakość życia.

NIE BAĆ SIĘ PROJEKTÓW MIĘKKICH.
INWESTYCJE TO NIE WSZYSTKO
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RECEPTA NA MIASTO SZCZĘŚLIWE

1. Za dużo kosztów – za mało wartości.
2. Za dużo spekulacji – za mało inwestowania
3. Za dużo komercji – za mało profesjonalizmu
4. Za dużo kupczenia - za mało troski o klienta.
5. Za dużo menedżeryzmu - za mało przywództwa
6. Za dużo koncentracji na rzeczach – za mało

odpowiedzialności
7. Za dużo wartosci XXI wieku – za mało wartości

z XVIII wieku
8. Za dużo pośpiechu - za mało refleksji
9. Za dużo destrukcji - za mało tradycji
10.Za dużo arogancji - za mało empatii

Koźminek miastem szczęśliwym



Dziękuję za uwagę
Zenon Kiczka
zkiczka@kig.pl
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