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MIASTA  
Z ROZWIĄZANIAMI 
SMART
– Dobre pomysły nie pojawiają się ot tak z niczego, one pojawiają się podczas dyskusji. 
Budujemy interdyscyplinarny zespół osób, który będzie prowadzić badania dotyczące 
dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb starzejących się populacji – mówi dr Anna 
Nicińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych zaangażowana w projekt Smart cities for ageing 
societies. Przedsięwzięcie jest realizowane przez trzy uczelnie należące do sojuszu 4EU+.

 í Katarzyna Bieńko

 

Populacja Polski jest jedną z najbardziej gwałtownie 
starzejących się populacji w Europie. Eksperci przewi-
dują, że do 2050 roku połowa społeczeństwa będzie 
w wieku pięćdziesiąt plus*. Smart cities, czyli inteli-
gentne miasta wykorzystujące technologie informa-
cyjno-komunikacyjne, mają odpowiadać na potrzeby 
i wyzwania stojące przed osobami starszymi.

INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT 4EU+
– Starość to etap życia. Jeśli mówimy o osobach star-
szych, to myślimy również o osobach młodych, które 
kiedyś będą starsze. Osoby w podeszłym wieku bory-
kają się z wieloma barierami, m.in. komunikacyjnymi, 
zdrowotnymi czy tymi związanymi z wykorzystaniem 
nowych technologii. Rozwiązania, które są dostępne 
w przestrzeni publicznej, nie zawsze są przystępne dla 
użytkowników – wyjaśnia dr Anna Nicińska.

Projekt Smart cities for ageing societies ma charakter 
interdyscyplinarny. Jest tworzony m.in. przez geogra-
fów, ekspertów zajmujących się studiami regional-
nymi, ekonomistów i humanistów. Realizują go trzy 
uniwersytety sojuszu 4EU+: Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet w Heidelbergu oraz Uniwersytet Karola 
w ramach pierwszego programu flagowego dotyczą-
cego zdrowia i zmian demograficznych w środowisku 
miejskim. Dwie pierwsze uczelnie prowadzą obecnie 
seminaria dla studentów, a Uniwersytet Karola 
przygotowuje cały program studiów poświęcony tej 
problematyce. 

SEMINARIA W WARSZAWIE I HEIDELBERGU
W lutym na Wydziale Nauk Ekonomicznych zostało 
uruchomione seminarium magisterskie. Uczestniczą 
w nim polscy i zagraniczni studenci. Seminarium 
będzie trwało trzy semestry. Podczas pierwszego stu-
denci tworzą m.in. katalog barier, z którymi spotykają 
się osoby starsze. Bariery związane są z kwestiami 
urbanistycznymi, zdrowotnymi, komunikacyjnymi czy 
ekonomicznymi. – Chcemy wykorzystać niekonwen-
cjonalne bazy danych i pozyskać informacje z różnych 
źródeł – mówi dr Nicińska. Ekonomistka zaznacza, że 
wśród słuchaczy seminarium są studenci Big Data, 
którzy myślą o stworzeniu algorytmów wykorzystują-
cych dane z różnych stron internetowych, np. Google 
Street View, które pozwolą lepiej zmierzyć, w jakich 
warunkach mieszkają osoby starsze. Ma to szczególne 

znaczenie w przypadku osób z ograniczoną spraw-
nością ruchową. Dzięki algorytmowi będzie można 
obliczyć np. odległość od najbliższego sąsiada i zbadać, 
jak ona wpływa na relacje społeczne. 

W drugim semestrze studenci będą prowadzić bada-
nia, które zakończą się pracą magisterską w formie 
artykułu naukowego. 

– Planujemy, że każdy student UW będzie miał 
jednego promotora z Polski i jednego z Uniwersy-
tetu w Heidelbergu, gdzie odbywa się bliźniacze 
seminarium. Nasi studenci dołączą do dwudniowego 
bloku zajęć na niemieckiej uczelni partnerskiej. 
Będziemy także zabiegać o to, aby wyjechali na 
semestr do Heidelbergu – wyjaśnia ekonomistka.

ZMIENIAJĄC PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ
Na jesieni na UW uruchomione zostanie webinarium 
dla doktorantów i studentów, które będzie przed-
miotem ogólnouniwersyteckim. W zajęciach mogą 
wziąć udział osoby o różnych zainteresowaniach, 
m.in. informatycy, geografowie, socjologowie czy 
psychologowie. 

– Rozwiązania, które powstaną, zostaną wykorzystane 
do pionierskich badań. Marzy się nam, aby w przy-
szłości również samorządy lokalne i przedsiębiorcy 
włączyli się w przedsięwzięcie i razem z nami zmieniali 
przestrzeń publiczną – mówi koordynatorka projektu.

 
PROGRAMY FLAGOWE 4EU+
1. Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku 

miejskim
2. Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie 

gospodarek, kultur i języków
3. Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez 

rozwijanie zaawansowanych technologii informa-
cyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych

4. Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój
 
 
Więcej informacji o 4EU+ na stronie 6.

* Dane z publikacji „Starzenie się ludności, rynek pracy 
i finanse publiczne w Polsce” wydanej po konferencji 
organizowanej przez Komisję Europejską.
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