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Cele spotkania

Przybliżenie wiedzy nt. rezyliencji

Przedstawienie narzędzia badawczego
stworzonego dla miasta Gdynia

Stworzenie przestrzeni do dyskusji 
nt. rezyliencji



Czego się dowiesz?
Plan na dziś

Czym jest rezyliencja

1.

4.

Jak budować rezyliencję
miast i ich społeczności

2.

Dlaczego zyskuje na
znaczeniu

5.

Jak mierzyć miejską
rezyliencję w Gdyni

3.

Jakie metodologie zostały
opracowane do jej mierzenia

6.

Przykłady działań
wzmacniających rezyliencję



Wierzymy w siłę innowacji, współtworzenia 
i myślenia systemowego, które pomogą nam
kształtować bardziej zrównoważone,
odpowiedzialne i przyjazne przyszłości.

Fundacja Green
Dealers

O nas

Jesteśmy laboratorium zajmującym się
projektowaniem transformacji 
i współtworzeniem nowych rozwiązań.





Kontekst
Artykuł z 5 października 2021



Kontekst
Resilient Communities - temat włoskiego
pawilonu podczas Biennale Architektury
w Wenecji 2021



Kontekst
Epidemia Covid-19



Czym jest
rezyliencja?

Zwyczajowo słowo odporność jest
wykorzystywane do opisu cech
materiału czy charakteru oraz w
kontekście zdrowotnym jako odporność
immunologiczna. 



Czym jest
rezyliencja?

Zwyczajowo słowo odporność jest
wykorzystywane do opisu cech
materiału czy charakteru oraz w
kontekście zdrowotnym jako odporność
immunologiczna. 

Czym jest
miejska
rezyliencja?

To zdolność miasta do działania
uprzedzającego, jak i reagowania w
obliczu kataklizmów, katastrof,
kryzysów, oddziaływania negatywnych
trendów i czynników



Przygotowanie

Odbudowa

Odporność

Uczenie się

Elastyczność

Adaptacja

Składowe miejskiej rezyliencji



Schemat miejskiej rezyliencji





Analizowane
podejścia The City Resilience Index opracowany przez

Fundację Rockefellera i firmę Arup

The City Resilience Profiling Tool opracowany
przez UN Habitat

The City Resilience Programme opracowany przez
Bank Światowy i Global Facility for Disaster
Reduction and Recovery (GFDRR)

Indicators for Resilient Cities opracowane przez
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD)



Zarządzanie
miastem nie

może
abstrahować
od kryzysów 

i klęsk.
 W XXI w. od tego założenia
nie jest wolne żadne miasto,

na żadnym kontynencie.

Odporność jest
złożoną cechą

miasta.
Składają się na nią

własności dotyczące
wszystkich aspektów jego

funkcjonowania. Kryzys
zawsze dotyka całego

miasta



Odporność
miasta jest

pochodną jego
stanu poza
kryzysem.

Wynika z sytuacji jego
infrastruktury, sposobu
działania jego instytucji,

dostępności usług
miejskich, jakości życia

mieszkańców



"Rezyliencja nie jest więc dodatkową
cechą czy zdolnością niezależną od
innych, ale raczej współzależnym,
dynamicznym sposobem reagowania
miasta wynikającym z wielu jego
własności pochodzących z różnych
obszarów."



Właśność
złożona z

innych
własności

Zależna od
najsłabszych

grup i
obszarów

Rozwijana tylko
w modelu

zrównoważonym

Nie może być
traktowana
oddzielnie

Rezylinecja jako zestaw własności



Środowisko

Zarządzanie

Społeczeństwo

Gospodarka

Obszary mierzenia rezyliencji





"Rezyliencja jest zestawem cech 
i pozostających we wzajemnej
współzależności.

Dlatego podejście systemowe jest
najskuteczniejszym i najbardziej
adekwatnym sposobem włączenia jej do
zarządzania miastem."



Rezyliencja w ujęciu systemowym



Środowisko 
i infrastruktura

Zarządzanie
miastem

Społeczeństwo

Ekonomia 
i gospodarka

Obszary mierzenia rezyliencji 



90 wskaźników
w czterech obszarach
tematycznych



Ustalenie
cykliczności

pomiaru1 Powołanie
zespołu

zadaniowego2 Refleksja nad
wstrząsami3

Pomiar4 Kolektywna
interpretacja5 Rekomendacje

i nowe
działania6

Pomiar rezyliencji w Gdyni



Mięsień rezyliencji



Ograniczone
zasoby

"Silosowość"
działań

Działania na
krótką metę

Wyzwania wdrażania rezyliencji





Współpraca z
innymi

miastami -
powołanie

grupy roboczej

Promocja
pojęcia

„rezyliencja”
oraz włączenie

szerokiego
spektrum

urzędników i
interesariuszy

 



Priorytezowanie
działań na rzecz

rezyliencji –
pomiar jako

droga do celu

Praca nad
scenariuszami
przyszłości na

poziomie
miasta



Budowanie
kompetencji w

myśleniu i
działaniu

systemowym
 





Program
Kompetencji
Miejskich w
UrbanLab
Gdynia



Powołanie
pierwszego 
w Polsce,  
 samorządoweg
o stanowiska
chief data
officer



Leuven 2030



Delta Cities -
Climate Change
Adaptation 
w Nowym
Orleanie



DZIĘKUJEMY!
Jeśli masz jakiekolwiek pytania to kieruj je na:

hello@greendealers.space 


