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Transformacja cyfrowa miasta
Całokształt przemian w mieście w obszarze usług miejskich, procesów, 
zasobów, kultury organizacyjnej miasta oraz kompetencji w celu:
• podnoszenia jakości usług publicznych, 
• usprawnienia pracy urzędu miasta i jednostek miejskich, 
• wsparcia procesów podejmowania decyzji na poziomie strategicznym 

oraz operacyjnym, 
• podnoszenia transparentności działania miasta
• angażowania mieszkańców w życie miasta 
wykorzystujący potencjał technologii cyfrowych. 





Kluczowe obszary potrzeb i wyzwań 
w miastach czasu lockdownu



Edukacja zdalna

• Początkowy choas
• Brak jasnych rekomendacji
• Mnogość platform
• Braki sprzętowe (nauczyciele, 

uczniowie)
• Niewystarczające kompetencje 

cyfrowe nauczycieli… i rodziców
• Wykluczenie cyfrowe 

Tymczasem w Rzeszowie

• Od 2018 roku 3600 nauczycieli 
i 30000 uczczniów ma dostęp do 
narzędzi cyfrowych wspierających 
edukację i współpracę

• Platforma e-learningowa
• E-Wywiadówki
• Nauka programowania z 

wykorzystaniem Minecraft



Komunikacja i praca zdalna w miastach

• Stacjonarna i papierowa kultura 
pracy

• Tradycyjne metody komunikacji, 
spotkań i współpracy

• Niewielkie doświadczenia w 
stosowaniu narzędzi cyfrowych 
w pracy zespołowej (chmura, 
komunikacja itp.)



E-obsługa mieszkańców i przedsiębiorców

• Znaczący wzrost zainteresowania 
e-usługami

• Niewystarczająca dostępność, 
dojrzałość oraz ergonomia e-usług

• Papierowe e-usługi
• Wsparcie w procesie obsługi sprawy
• Kompetencje cyfrowe mieszkańców i 

pracowników samorządowych



Cyfrowe zarządzanie infrastrukturą, przestrzenią 
i usługami miasta

• Brak lub utrudniony dostęp do 
danych i systemów

• Brak możliwości pracy zdalnej 
• Niewystarczający poziom 

wykorzystania rozwiązań 
chmurowych

• Powierzchowna transformacja 
cyfrowa



Czy miasta zdały egzamin?

• Ogromne zaangażowanie wielu samorządów w dostosowanie usług miejskich do 
nowych warunków oraz we wsparcie społeczności:
• szybkie wdrożenia
• dynamiczne działania

• Świadomość konieczności systemowych rozwiązań w zakresie transformacji 
cyfrowej (?)

• Wsparcie dla miast w czasie lockdownu



Co dalej?



Model tradycyjny funkcjonowania miasta

• Ograniczone zarządzanie 
strategiczne 

• Ograniczona możliwość 
wdrażania polityk miejskich

• Brak lub niska 
interoperacyjność danych i 
systemów

• Brak lub niewielkie 
skoncentrowanie na 
potrzebach mieszkańców

• Niska efektywność pracy
• Zamknięte i nie otwarte na 

innowacje systemy
• Niskie możliwości współpracy 

między jednostkami
• Brak możliwości 

wprowadzania szybkich zmian



Wyzwania transformacji cyfrowej miast



Zintegrowany model funkcjonowania miasta

• Integracja zarządzania strategicznego i 
operacyjnego z technologiami 
cyfrowymi

• Oddzielenie danych, usług i obsługi 
klienta

• Uwolnione i zintegrowane dane 
miejskie z poszczególnych jednostek 
organizacyjnych

• Społeczność, MŚP oraz społeczni 
przedsiębiorcy są w stanie tworzyć 
usługi publiczne i nową wartość na 
bazie danych miejskich

• Usprawnione i zintegrowane 
świadczenie usług

• Optymalizacja zasobów miasta
• Możliwość wprowadzania szybkich 

zmian



Wymiary miasta inteligentnego



Źródło: A multi-level interaction framework for smart city: from the ISO/CD 37105 Descriptive framework for cities and communities
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