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SZKOLENIE 

JAKOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE – INTELIGENTNE USŁUGI 
MIEJSKIE, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A SMART CITY 

 

1 DZIEŃ 8 GODZIN LEKCYJNYCH Termin zgodnie z harmonogramem szkoleń  
otwartych PCBC S.A. dostępnym na stronie:  
www.pcbc.gov.pl ON-LINE SYMBOL: O184 
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O SZKOLENIU 

Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciami „zrównoważony rozwój społeczny” oraz „smart 
city”, jak również z ich wzajemnym powiązaniem. 

PROGRAM SZKOLENIA 
 Pojęcia podstawowe w świecie Smart City 
• Pojęcie Smart City a Zrównoważony rozwój społeczny; 
• Cechy i obszary działania miasta inteligentnego; 
• Warsztaty kreatywne: co wpływa na jakość naszego życia w mieście? 

 Partycypacja społeczna 
• Miasto Mieszkańców, czyli jak właściwie poznawać potrzeby mieszkańców; 
• Motywacja poprzez korzyści; 
• Prosumpcja jako element partycypacji; 
• Warsztaty kreatywne: jak zachęcić do działania konkretną grupę osób.  

 Zrównoważona mobilność miejska 
• Problemy polskich miast w zakresie mobilności miejskiej; 
• Bariery i wyzwania; 
• Propozycje inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności miejskiej; 
• Warsztaty kreatywne: rozwiązania z zakresu mobilności w naszym mieście. 

 Audyt miejski jako podstawa do mierzenia poziomu życia i inteligencji miasta  
 Audyt miejski: cel, zakres. 
 Norma ISO 37120 oraz 37122: cel, zakres, certyfikacja. 
 Model Dojrzałości Zrównoważonego Rozwoju jako sposób pomiaru dojrzałości/inteligencji 

miasta. 
 Dzielenie się danymi o mieście - Otwarte dane: cel, benefity, przykłady wdrożeń. 
 Warsztaty kreatywne: do czego można zastosować otwarte dane? 

KORZYŚCI  
 Uczestnik po szkoleniu będzie wiedział: 
 Poznanie pojęć związanych z miastami inteligentnymi. 
 Poznanie elementów i działań wpływających na jakość życia. 
 Zapoznanie z normami ISO związanymi ze zrównoważonym rozwojem społecznym oraz 

inteligentnymi miastami. 
 Poznanie czym jest partycypacja społeczna oraz mobilność miejska. 
 Zapoznanie się z procesem analizy elementów mających wpływ na jakość życia w mieście 

oraz nauka jak mierzyć inteligencję własnego miasta. 
 

730 ZŁ  
NETTO / OSOBA  

Cena obejmuje organizację szkolenia w trybie on-line, 
 materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,  

certyfikat uczestnictwa w formie papierowej. 
 


