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Stowarzyszenie  “Świat Człowieka”

Nasza Misja: “dokładamy wszelkich starań by 

uczynić Polskę lepszym miejscem do życia”.

Nasz Cel: “podniesienia jakości życia człowieka

poprzez propagowanie nowoczesnych i

innowacyjnych rozwiązań”.

Przewodniczący dr Krzysztof Woźniak 

http://www.facebook.com/swiat.czlowieka/


Zespół, który powołał Stowarzyszenie

inż Urszula Kokosińska



~ Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak 

Technologia społecznie wrażliwa 

W podejściu smart ważne jest wdrożenie 

nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych w inwestycjach 

infrastrukturalnych, właściwa 

organizacja zarządzania, przepływu 

informacji i partycypacji publicznej,

jednak kluczowe jest to, że inteligentne 

miasto powinno być realizowane

dla mieszkańców i przy ich udziale.

Koncepcja Smart City powinna być rozumiana w sposób szeroki i wieloaspektowy.

(...)



Demokratyzacja technologii

GOSPODARKA

I EKONOMIA

SPOŁECZNOŚCI

LOKALNE

ŚRODOWISKO

I ZASOBY NATURALNE

URBANISTYKA

I INFRASTRUKTURA



LIVING LAB - ŻYWE LABORATORIUM

Wdrożenia w miastach inteligentnych i pilotażowych

rozwiązań technologicznych, a także innowacji

społecznych, które posłużą lepszemu zarządzaniu i

organizacji tkanki miejskiej i w efekcie uczynią

miasto miejscem przyjaźniejszym do życia.



PLATFORMA

Cyfrowa platforma interaktywnej komunikacji 

społecznej dla miejskiej infrastruktury, 

technologii, usług i zasobów miasta, która 

umożliwia włączanie obywateli, 

przedsiębiorców i organizacje pozarządowe 

w kreowanie zmian w mieście oraz dającą 

im przestrzeń do tworzenia własnych 

innowacyjnych rozwiązań społecznych z 

zakresu zarządzania i organizowania tkanki 

miejskiej.



Living Lab 

Living Lab – żywe laboratorium, „oznacza interdyscyplinarne podejście do tworzenia

innowacji, w którym użytkownik innowacyjnych rozwiązań stanowi główny punkt odniesienia.

Udział użytkowników rozwiązań innowacyjnych może występować na różnych etapach:

● wspólnego tworzenia, czyli wspólnego projektowania przez użytkowników i

producentów,

● eksploracji, czyli odkrywania pojawiających się zastosowań, zachowań i szans

rynkowych,

● eksperymentowania, czyli wdrażania żywych scenariuszy wśród społeczności

użytkowników,

● ewaluacji, czyli oceny koncepcji, produktów i usług według kryteriów społeczno-

ergonomicznych, społeczno-poznawczych i społeczno-ekonomicznych.



Living Lab 

Komisja Europejska określa żywe laboratoria jako: „Publiczno-Prywatno-Obywatelskie

Partnerstwa (Public-Private-People Partnerships – PPPP) na rzecz napędzanych przez

użytkowników otwartych innowacji”.

Są to rozwiązania dynamicznie rozwijające się w Europie, o czym świadczy funkcjonowanie

Europejskiej Sieci Żywych Laboratoriów (The European Network of Living Labs – ENoLL) –

wspólnoty mającej na celu systemowe wzmocnienie procesów innowacyjnych oraz wspieranie

rozwoju i rozprzestrzenianie się idei otwartych innowacji z dużym udziałem użytkowników w

całej Europie i poza nią.



Moduł bezpiecznej gminy
Mieszkańcy zgłaszają władzom swoje uwagi 

względem 

np. uciążliwych nieprawidłowości i incydentów.

Moduł konsultacji społecznych
Władze przedstawiają swoje plany względem 

inwestycji i przedsięwzięć, którym mieszkańcy 

wydają uwagi i opinie.

Moduł panelu obywatelskiego
Władze i mieszkańcy współpracują w otwartym 

dialogu na temat rozwoju miasta i rozwiązywania 

problemów.

Moduł budżetu obywatelskiego
Mieszkańcy współdecydują o wydatkowaniu części 

środków z lokalnego budżetu np. poprzez 

głosowanie.

Partycypacja - współodpowiedzialność za rządzenie miastem.



Samorządowy Program Lojalnościowy



Programy społeczne - “SAFE TRAVEL”

Upowszechnia Mobilny System 

Ratunkowy  – zwiększający 

bezpieczeństwo uczestników 

wycieczek oraz dojazdów dzieci do 

szkół, kierowany dla placówek 

edukacyjnych i firm transportowych. 



Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji

Przykład upowszechniania 

ekologicznego stylu życia i

Smart Mobility

Elektryczne auta:

★ zero emisyjności

★ eliminacja hałasu

★ bezpieczny styl jazdy



Od 2007 do 2015 Prezes Polskiej Akademii Nauk

Profesor Michał Kleiber

“Nie da się zbudować kultury innowacyjności bez

rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży, bez

wyszukiwania i wspierania uczniów wybitnie

uzdolnionych. A zwłaszcza bez zmiany modelu

szkoły i metod nauczania w niej stosowanych”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Akademia_Nauk


Miarą innowacyjności państwa jest m.in. liczba uzyskanych patentów.

Są one kluczem do rozwoju gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach.

Własne technologie pozwalają rozwijać konkurencyjny przemysł i czerpać zyski z

umów licencyjnych.

Dane Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) potwierdzają, że z

naszego kraju pochodzi zaledwie 199 patentów, czyli 0,12% dorobku światowego.



Kreatywność powinna stać się najważniejszym celem nauczania

Program Polska Inteligentna Szkoła

rozwija w uczniach umiejętności, które pomagają odnaleźć się we współczesnym i 

dynamicznie zmieniającym się świecie. 

Jest to możliwe dzięki odpowiednim programom dydaktycznym, ale także 

wykorzystywaniu najnowszych technologii w procesie nauczania i uczenia się, co 

pozwala w pełni wykorzystać potencjał uczniów dla których urządzenia mobilne to 

naturalne środowisko.



Szkolenia dla nauczycieli Pomoc w pozyskanie 

funduszy 

Stworzenie wzorcowych 

klas



Partnerstwo na rzecz Smart City

Celem Partnerstwa jest „przezwyciężenie przeszkód

utrudniających wprowadzanie w europejskich miastach

inteligentnych rozwiązań poprzez facylitację dialogu

między przedstawicielami władz samorządowych, biznesu i

środowiska akademickiego”.

Ułatwieniu spełnienia tego celu ma służyć m.in. Program

Horizon 2020 Research Programme i European Green

Vehicle Initiative (EGVI).



Obszary Partnerstwa PIM

★ Ministerstwa

★ Jednostki Samorządu Terytorialnego 

★ Polska Akademia Nauk i Jednostki Badawcze.

★ Politechniki i Uczelnie Wyższe

★ Szkoły Średnie 

★ Media - TV Gospodarcze, Fenomen Polska, Inteligentne miasta i 

regiony.

★ Fundacje i Stowarzyszenia

★ Biznes

★ Niezależni eksperci Stowarzyszenia



Deklaracja PIM

Rozwój Standardu “Polskiego Inteligentnego Miasta” jest 

możliwy w ramach realizacji badawczo-rozwojowego 

Programu POLSKIEGO INTELIGENTNEGO MIASTA 

zainicjowanym z Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk 

KEZO wraz ze Stowarzyszeniem Świat Człowieka przy 

współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego.



Przykładowe Partnerstwa  PIM

★ Realizacja koncepcji Living Lab – żywego laboratorium miejskiego

★ Udział w projektach badawczych PAN

★ Realizacja programów edukacyjnych dla JTS

★ Wdrażanie partycypacji  społecznej

★ Udostępnianie mieszkańcom otwartej i publicznej Platformy  Inteligentnego 

Miasta.

★ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

★ Rozwój Programu Polska Inteligentna Szkoła

★ Realizacja ogólnopolskich programów społecznych (Safe Travel, PPEM)

★ Wprowadzenie jednego programu lojalnościowego




