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"Rzeszów. Miasto Świadome. Miasto wzrastające" 
 
 
Dnia 16.02.2017 roku w Ratuszu Miasta Rzeszów w odbyła się druga debata pt. 
"Rzeszów. Miasto wzrastające" w ramach spotkań okrągłych stołów II edycji 
ogólnopolskiego programu "Miasto Świadome". W debacie udział wzięli m.in. 
zastępca Prezydenta miasta, Wiceprezydent Stanisław Sienko, dyrektorzy wydziałów 
Urzędu Miasta, a także grono ekspertów związanych z tematyką smart cities oraz 
nowymi technologiami.  
 
Debata w Rzeszowie jest częścią autorskiego programu "Miasto Świadome" The Keryx 
Group, podsumowującego osiągnięcia i oczekiwania urzędów miejskich w zakresie 
wdrożeń inteligentnych miast. Na program składają się: badanie jakościowe 
przeprowadzone w formie wywiadu IDI z Prezydentami miast uczestniczących w II 
edycji, cykl debat w formule okrągłych stołów w czterech miastach oraz publikacja 
podsumowująca. Celem programu "Miasto Świadome" jest poszukiwanie rozwiązań, 
które mogłyby zostać wdrożone w przestrzeni miejskiej (nowe systemy i technologie), 
a tym samym podniosłyby efektywność funkcjonowania miast.  
 
Podczas debaty w Rzeszowie eksperci i urzędnicy starali się odpowiedzieć na pytania, 
jak we współpracy z administracją integrować należy systemy miejskie tworzące 
podstawową koncepcję smart city w rozumieniu europejskim, tj. systemy 
energetyczne oraz transportowe przy wykorzystaniu narzędzi ICT, a także jakie idee 
współpracy w modelu helisy (biznes-nauka-miasto) mogą zostać podjęte przez miasto 
Rzeszów i jego interesariuszy. Wiceprezydent Sienko w swoim wystąpieniu na 
początku spotkania okrągłego stołu postawił pytanie o granice smart city i kierunku w 
jakim zmierza cyfryzacja naszego życia. Wpływ na ideę smart city wg Prezydenta 
Sienko, mają nie tylko urzędnicy, czy władze miasta, ale przede wszystkim 
mieszkańcy, który muszą sami wyznaczyć te granice. Wiceprezydent podkreślił także, 
że muszą oni ze sobą rozmawiać i nie powinni polegać jedynie na technologii. 
Uczestnicy debaty podążając za tym tematem skupili się na roli elementu 
społeczeństwa w koncepcji inteligentnego miasta. Marek Wąsowski, dyrektor biura 
Konsorcjum Smart Power Grids Polska, wskazał, że zrównoważony rozwój powinien 
opierać się nie tylko na aspekcie technologicznym oraz ekonomicznym, ale powinien 
uwzględniać właśnie element społeczeństwa oraz ekologiczny.   
 
W trakcie okrągłego stołu pojawił się pomysł powołania Rady ds. Innowacji bądź Rady 
Kreatywnej przy mieście Rzeszów, która koordynowałaby strategię innowacyjnego 
rozwoju w mieście. Pomysł ten został mocno wsparty przez środowisko 
przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uczestnicy 
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spotkania podkreślili, że taka inicjatywa powinna skupić się na długofalowych 
projektach, a jej podstawą powinno być stałe działanie i cykliczność spotkań. 
 
II edycja Programu "Miasto Świadome" organizowana jest pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Rzeszów Pana Tadeusza Ferenca, Ministerstwa Cyfryzacji, a 
także Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Instytutu Rozwoju Miast, 
Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Polskiej Izby Zaawansowanych 
Technologii, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiej Izby Radiodyfuzji 
Cyfrowej oraz Konsorcjum Smart Power Grids Polska.  
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