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Smart City 1.0

Technologia celem samym w sobie.



Smart City 2.0

Aktywna rola urzędów miasta



Smart City 3.0

Inteligentne miasto 
to .miasto 

partycypacji.



Smart City 4.0. 

Technologia 
rozwija lokalną 

gospodarkę.

Zrównoważony 
rozwój i spójność 

społeczna



Kim jesteśmy?
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Dąbrowa Górnicza Konin

Warsztaty w dwóch miastach



Cele projektu: 

1. Stworzenie ram koncepcyjnych dla założenia spółdzielni
rozwojowych, tworzących zielone miejsca pracy oraz budującej
partycypację ekonomiczną.

2. Przygotowanie założeń dla wdrożenia spółdzielczej transformacji
oraz statutów dla spółdzielni rozwojowych.

3. Zwiększanie poparcia i partycypacji społecznej w procesie
spółdzielczej i sprawiedliwej transformacji.

4. Włączenie reprezentatywnej dla danej społeczności grupy osób
do tworzenia lokalnego rynku pracy, w tym aktywizacja kobiet.



Inspiracje – Model Cleveland



Nasz model



Jak pracowaliśmy?



Jak pracowaliśmy?



Model spółdzielni rozwojowej – etapy rozwoju



Spółdzielnie rozwojowe to spółdzielnie, których celem jest realizacja 
strategicznych zadań danej gminy. 

Prowadzą więc działania o charakterze publicznym, takie jak: 
• dostarczanie energii (budowa mocy OZE i modernizacja sieci niskiego 

napięcia); 
• podnoszenie kompetencji cyfrowych; modernizacja budynków 

(remonty, zwiększanie efektywności energetycznej); 
• rekultywacja terenów poprzemysłowych; 
• naprawa i przedłużanie życia sprzętów; 
• opieka nad osobami starszymi i dziećmi; 
• produkcja i dystrybucja żywności. 

Ich celem może być również wyrównywanie nierówności społecznych, w 
tym włączanie nieaktywnych zawodowo kobiet na rynek pracy, oraz 
wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  



W skład spółdzielni mogą wchodzić 
zarówno osoby fizyczne (indywidualne 
osoby członkowskie), jak i osoby prawne 
(instytucje, jednostki samorządowe, inne 
spółdzielnie, spółki miejskie, organizacje 
pozarządowe i inne). 

Spółdzielnie złożone z osób fizycznych i 
prawnych nazywamy – hybrydowymi.
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Fabryka Pełna Życia
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Konin



Konin
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Budowanie odporności wymaga
demokratyzacji modelu rozwoju i

wyjścia w stronę demokracji
ekonomicznej





Spółdzielnia jako przestrzeń
midzyklasowej współpracy



Zapraszamy do dyskusji!


