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SKĄD POMYSŁ
NA AUDYT
MIEJSKI?

W ramach prowadzonych przez Kielce działań w kierunku
Smart City zostały przeprowadzone w II kwartale 2017 r. 
badania socjologiczne odnoszące się do kluczowych obszarów
miasta inteligentnego, pozwalające mieszkańcom
wypowiedzieć się na temat swoich odczuć w zakresie jakości
życia oraz sposobu funkcjonowania mieszkańców w mieście.
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REKOMENDACJE

Utworzenie w ramach struktur Urzędu Miasta Kielce 
komórki organizacyjnej, której zadaniem byłaby
bieżąca i pogłębiona analiza stanu środowiska miasta, 
jakości życia mieszkańców, usług miejskich oraz
kształtujących się w tym zakresie trendów. 

Zapewnienie dostępu do wyników analiz dla wyiałów
UM Kielce oraz mieszkańców (przez dedykowany
portal). 

Systemem informatycznym, który umożliwiałby
wykorzystanie baz danych do analiz, a następnie do 
ich udostępniania mieszkańcom miasta.
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KLUCZEM DO SUKCESU W 
ZARZĄDZANIU ZINTEGROWANYM 
ROZWOJEM JEST INFORMACJA 
O FUNKCJONOWANIU WSZYSTKICH 
OBSZARÓW MIASTA

Nie da się świadomie zarządzać miastem
bez aktualnych i wiarygodnych danych
o mieście i o zjawiskach czy aktywnościach, 
które zachodzą w jego granicach (i często poza
nimi).
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HUMAN SMART CITIES 
INTELIGENTNE MIASTA

WSPÓŁTWORZONE PRZEZ
MIESZKAŃCÓW
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PROJEKT
„SYSTEM MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI MIASTA INTELIGENTNEGO 

W RAMACH AUDYTU MIEJSKIEGO” 
MA CHARAKTER PILOTAŻOWY

I MA SŁUŻYĆ LEPSZEMU ZARZĄDZANIU MIASTEM.

Czas trwania Projektu:

1.08.2019- 30.10.2022 r.

Dotacja wynosi:

1 706 450 zł netto

Łączna wartość projektu:

2 335 462,50 zł brutto

https://smartcity.kielce.eu/



CELE 
PROJEKTU

• Upowszechnianie idei miasta inteligentnego 
poprzez monitorowanie usług oraz rozwoju.

• Wprowadzenie zarządzania miastem opartego 
o zestandaryzowane, zharmonizowane i na 
bieżąco aktualizowane dane. 

• Przeciwdziałanie silosowemu podejściu do 
wykorzystywania danych.

• Udostępnienie danych przez portal otwartych 
danych w celu ich wykorzystania 
w tworzeniu nowych wartości publicznych i usług 
miejskich. 

• Współudział mieszkańców w zarządzaniu, by 
miasto stało się bardziej przejrzyste w swoim 
funkcjonowaniu.

7



JAK TO ZROBIMY?

• Inwentaryzacja zbiorów danych przestrzennych

• Powstanie uniwersalnego dla polskich miast modelu
pozyskiwania danych

• Wypracowanie metodyki audytu miejskiego i analizy
jakości życia

• Powstanie zespołu analitycznego oraz procedur
wykorzystywania danych i wskaźników miejskich

• Wdrożenie portalu otwartych danych i badań
naukowych

• Podniesienie kompetencji mieszkańców dotyczących
wykorzystywania danych miejskich

• Wdrożenie systemu klasy business intelligence oraz
location intelligence umożliwiającego analizę
i wizualizację danych o mieście
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KOMPLEKSOWA 
DOKUMENTACJA 
ANALITYCZNA
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ETAP 1
METODOLOGIA 
AUDYTU MIEJSKIEGO 
I ANALIZY 
WARUNKÓW ŻYCIA,
CZYLI W JAKI 
SPOSÓB MIASTO 
MOŻE ZMIERZYĆ 
I ZAPREZENTOWAĆ 
SWÓJ POZIOM 
ROZWOJU
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ETAP 1



ETAP 2 
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• prace przygotowawczo-
koncepcyjnych

• inwentaryzacja zbiorów danych • ocena zbiorów danych

OPRACOWANIE UNIWERSALNEJ METODYKI AUDYTU 

MIEJSKIEGO ORAZ ANALIZA WARUNKÓW 

ŻYCIA, CZYLI WSZYSTKO O DANYCH MIEJSKICH.



ETAP 2

13



ETAP 3 
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OPRACOWANIE UNIWERSALNEGO DLA POLSKICH MIAST
MODELU DANYCH, CZYLI JAK POWTÓRZYĆ ANALIZY
DANYCH W INNYCH POLSKICH MIASTACH.
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ETAP 4
KONCEPCJA 
FUNKCJONOWANIA 
MIEJSKIEGO ZESPOŁU 
ANALITYCZNEGO, CZYLI JAK 
BĘDZIE ZORGANIZOWANA 
PRACA NAD LICZENIEM 
I PREZENTACJĄ WSKAŹNIKÓW 
MIEJSKICH



smartcity.kielce.eu
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WDROŻENIE SYSTEMU

Wdrożenie systemu klasy business 
intelligence oraz location intelligence 
umożliwiającego analizę 
i wizualizację danych o mieście oraz 
portalu otwartych danych  i badań 
naukowych
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Pełna informacja 
o dostępnych zbiorach 
danych a w konsekwencji 
identyfikacja luk 
informacyjnych

Możliwość obiektywnego 
i kompleksowego 
monitorowania usług 
miejskich, stanu rozwoju 
miasta oraz efektywności 
wdrażania polityk miejskich

Możliwość standaryzacji 
i harmonizacji danych 
miejskich 
co pozwoli na stosowanie 
wypracowanych narzędzi 
analitycznych w wielu 
miastach

Wypracowanie 
wewnętrznego kapitału 
ludzkiego i kompetencji oraz 
procesów pozwalających na 
wdrożenie metod zarządzania 
miastem w oparciu o dane, 
co w konsekwencji 
doprowadzi do przełamania 
silosowego myślenia w 
realizacji usług miejskich

Współpraca na linii miasto -
środowisko naukowe. 
Wykorzystanie najnowszych 
wyników badań naukowych 
w zarządzaniu miastem. 
Wykorzystanie danych 
miejskich w badaniach 
naukowych. Realizacja 
wspólnych projektów przez 
miasto i uczelnie wyższe

Integracja i wizualizacja 
danych 
w sposób dostosowany do 
potrzeb użytkowników
interesariuszy (władz miasta, 
urzędników, mieszkańców)

Wykorzystanie nowoczesnych 
narzędzi multimedialnych 
w procesie partycypacji 
społecznej

Podniesienie wiedzy 
i świadomości społecznej na 
temat roli danych miejskich 
w zarządzaniu miastem oraz 
partycypacji społecznej



SUKCES TO 
INTERDYSCYPLINARNY

ZESPÓŁ

„Połączenie sił to początek, pozostanie 
razem to postęp, wspólna praca to sukces” 
– Henry Ford

Zespół Biura to specjaliści w swoich 
dziedzinach z zakresu geodezji, planowania 
przestrzennego, środowiska, architektury i 
informatyki, pracujących wcześniej w innych 
wydziałach Urzędu Miasta i znających 
dobrze zagadnienia ze swoich obszarów 
tematycznych oraz funkcjonowania urzędu.
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DZIĘKUJĘ 
ZA UWAGĘ

Agnieszka Michta

Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania 

Zrównoważonym Rozwojem – Smart City

Urzędu Miasta Kielce

agnieszka.michta@um.kielce.pl


