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Dziękujemy 

za możliwość organizacji tej sesji 

plenarnej przez niesformalizowaną 

grupę krakowskich organizacji  

akademickich, samorządowych i 

społecznych oraz koalicję 

pracodawców „Włącz czystą 

energię dla Polski”. 



Niesformalizowaną Grupę tworzą:

Wyższa Szkoła 

Ekonomii i Informatyki 

(inicjator), 

Instytut Gospodarki 

Surowcami Mineralnymi 

i Energią PAN, 

Wydział Zarządzania i 

Komunikacji Społecznej 

UJ

Wydział Zarządzania 

AGH

Centrum Transferu 

Technologii UR

Miasto Kraków: Krakowski Holding 

Komunalny, Wodociągi Miasta 

Krakowa, MPEC, Agencja 

Rozwoju Miasta, 

Izba Przemysłowo-Handlowa w 

Krakowie, 

Krak. Izba Gospodarcza „RH plus” 

Restauratorów, Hotelarzy i 

Operatorów Turystyki, 

Związek Miast Polskich,

Alumni Association U.S. 

Department Exchange Programs.



Grupa zawiązała się na przełomie 

2020/2021 r., w okresie pandemii.

Doświadczenie lokalnego, indywidualnego 

wymiaru zjawisk globalnych. 

Postanowiliśmy skupić naszą cykliczną 

aktywność wokół tematyki: 

„Wyzwania społeczne i 

środowiskowe w zarządzaniu 

rozwojem miast i regionów.” 



Inauguracja działalności

Pierwsze spotkanie - 21 X 2021, Konferencja: 

„Smart City dla mieszkańców i środowiska”. 

Spotkanie pokazało wyłanianie się w polskich 

miastach nowej generacji Smart City – Smart City 3.0 

(Human Smart-City) oraz łączenie tego podejścia do 

zarządzania miastami z koncepcją Resilient Cities.

Ponad 100 uczestników stacjonarnych oraz kilkaset 

osób obserwujących na YouTubie. Zainteresowanie i 

przebieg konferencji potwierdziły potrzebę pogłębienia 

wiedzy i dyskusji na tematy związane z radzeniem 

sobie przez miasta ze współczesnymi wyzwaniami. 



OECD szacuje, że 65% ze 169 

zadań realizowanych w ramach 

SDGs bazuje na działaniach 

podejmowanych przez władze 

lokalne i regionalne.



Nie chcemy być kolejną inicjatywą programową, 

jakich wiele na świecie, w Europie i w Polsce. 

Jesteśmy przekonani, że rozwiązań złożonych i 

dynamicznych problemów trzeba szukać we 

współpracy władz publicznych z nauką, biznesem i 

szerszą społecznością, umożliwiającej dzielenie 

się wiedzą, zwłaszcza wiedzą cichą. 

Nastawiamy się na wzajemne uczenie się 

poprzez wymianę doświadczeń i w ten 

sposób współtworzenie wiedzy. 



Chcemy robić regularne spotkania wzorując się na 

formule community of practice, skupiającej 

środowiska zainteresowane i praktycznie 

realizujące koncepcje Smart City, Smart Villages, 

Resilient Cities. 

Połączenie w tej formule refleksji nad praktycznymi 

rozwiązaniami i problemami z wkładem 

teoretycznym zapewnionym przez członków-

badaczy pozwala generować nową i wartościową 

wiedzę zawodową oraz wnosić wkład do modeli 

teoretycznych. 


