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Szanowni Państwo, 

KRYNICA FORUM 2022 dobiegła końca. 3 dni, 102 formaty, 6 scen, 5 ścieżek tematycznych, ok. 300 prele-
gentów i ponad 1200 uczestników – dziękujemy, że byliście z nami! To dzięki Waszemu wsparciu i zaanga-
żowaniu pierwsza edycja konferencji okazała się ogromnym sukcesem. 

Stworzenie programu konferencji było nie lada wyzwaniem. Za nami miesiące przygotowań, spotkań, 
konsultacji, w które zaangażowali się przede wszystkim członkowie Małopolskiej Rady Naukowej, partner 
programowy Nowa Konfederacja, oraz partnerzy merytoryczni: Centrum Stosunków Międzynarodowych, 
Ośrodek Studiów Wschodnich, Polityka Insight, Związek Targów Warszawskich S.A., oraz Fundusz 
Górnośląski S.A. Szczerze dziękujemy za Państwa pomoc, wsparcie, celne uwagi i  świetne pomysły! 
Efektem naszych wspólnych prac była agenda, która w sposób innowacyjny i otwarty na dyskusję poru-
sza zagadnienia związane z bezpieczeństwem i geopolityką, gospodarką, energią i klimatem, społeczeń-
stwem, a także zdrowiem. 

Wiele rozmów podczas KRYNICA FORUM 2022 skupiło się wokół rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jej konse-
kwencjach dla bezpieczeństwa i dostaw energii w regionie. Ponadto rozmawialiśmy o problemie dezinfor-
macji, wpływie technologii cyfrowych na demokrację, nowych rozwiązaniach dla sektora energetycznego, 
a także o wizji świata po pandemii i przyszłości zdrowia psychicznego w Polsce. Problemy i kwestie, nad 
którymi pochylili się nasi goście i zaproszeni eksperci odzwierciedlają jednak tylko wycinek wyzwań, z jaki-
mi przyjdzie nam się zmierzyć teraz lub w niedalekiej przyszłości. Dlatego nasza misja nie kończy się tutaj 

– już teraz zapraszamy Państwa na kolejną edycję KRYNICA FORUM w 2023 roku.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za wsparcie okazane naszej inicjatywie. Udało nam się nie 
tylko przywrócić do Krynicy jedno z najważniejszych wydarzeń roku, ale także wprowadzić na polski rynek 
nową jakość konferencyjną. Razem z Państwem tworzymy społeczność wspólnie poszukującą odpowiedzi 
na pytania wynikające z przemian geopolitycznych, gospodarczych oraz społecznych. Wierzymy, że dzięki 
Państwa wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu uda nam się stawić czoła tym wyzwaniom. 

Jesteśmy również wdzięczni naszym drogim Partnerom: wiodącym firmom z Polski i Europy. Wasze osią-
gnięcia, rozwiązania i narzędzia, z których część została zaprezentowana na scenach KRYNICA FORUM, 
z pewnością będą mieć ogromny wpływ na kształtowanie przyszłości naszego kraju i regionu. Dziękujemy, 
że byliście częścią tego przedsięwzięcia! 

Jeszcze raz szczerze dziękujemy za Państwa wsparcie i zapraszamy na kolejne edycje KRYNICA FORUM. 

Do zobaczenia za rok! 

Komitet Organizacyjny KRYNICA FORUM 



Szanowni Państwo, 

Historia przyspieszyła: świat w okowach pandemii, wojna Federacji Rosyjskiej z Ukrainą, kryzys energetyczny, 
obawy o stan światowej gospodarki ‒ te zagadnienia wymagają pogłębionej refleksji i debaty. Krynica Forum 
to właściwe miejsce, aby podejmować dyskusję na temat najbardziej palących problemów współczesności.

Świat zawsze potrzebował dialogu i wymiany poglądów. Dzisiaj wszyscy jesteśmy świadomi, że ta potrze-
ba stała się jeszcze silniejsza. Wierzę, że Krynica Forum na trwałe wpisze się w kalendarz ważnych, inspiru-
jących spotkań poszukujących koniecznych rozwiązań, przed którymi stoi obecnie Polska, Europa i świat.

Dziękuję Rektorom małopolskich uczelni wyższych wchodzących w  skład Rady Naukowej ds. 
Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski za wsparcie organizatora w tworzeniu programu Forum. 
Cieszy mnie również to, że Województwo Małopolskie było Partnerem Głównym Tytularnym tego wy-
darzenia, które – nie mam wątpliwości – będzie także znakomicie służyło wzmocnieniu wizerunku 
Małopolski i Krynicy-Zdroju, jako miejsc poważnej, różnorodnej debaty o problemach i wyzwaniach, jakie 
stawiają przed nami dzisiejsze czasy.

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego



Szanowni Państwo, 

Niezwykle cieszy mnie świadomość, że dzięki inicja-
tywie „Krynica Forum” Małopolska na powrót stała 
się ośrodkiem debaty i  wymiany myśli w  zakresie 
najważniejszych tematów społeczno-gospodar-
czych współczesnego świata. Hasło przewodnie te-
gorocznej edycji wydarzenia – „Wzrost i odbudowa” 

– wprost odwołuje się do wyzwań, przed jakimi stanę-
liśmy w ostatnim czasie w skali globalnej.

Aktualna sytuacja geopolityczna skierowała tematy-
kę konferencji w stronę toczącej się w Ukrainie wojny 
i jej długofalowych konsekwencji – nie tylko politycz-
nych, ale przede wszystkim społecznych i  ekono-
micznych. Pandemia COVID-19, postępujące zmia-
ny klimatyczne i konflikt zbrojny w Europie zmusiły 
nas do zmiany dotychczasowego sposobu myślenia 
o kwestiach gospodarczych i nowego spojrzenia na 

zagadnienia odpowiedzialności biznesu w warunkach kryzysu. Tym bardziej istotne jest tworzenie nowych 
płaszczyzn wymiany doświadczeń między światami przedsiębiorczości, polityki i nauki.

Dlatego wierzę, że dyskusje toczone podczas „Krynica Forum” już w najbliższej przyszłości staną się cennym 
źródłem inspiracji do wyznaczania nowych dróg odbudowy – dla dobra nas wszystkich. 

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa 



Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej 
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amb. Tomasz Szatkowski
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Natalia Hatalska
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Paweł Szałamacha
Członek Zarządu NBP

Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa 

Podkarpackiego

dr Jacek Bartosiak
Założyciel think tanku 

Strategy&Futur

Józef Kubica
p.o. dyrektor generalny Lasów 

Państwowych
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„Proszę, byście patrzyli na odbudowę nie tylko przez pryzmat fizyczny, ale i odbudowę relacji. 
Nie tylko z Ukrainą. To także współpraca z naszymi partnerami z regionu. Trójmorze okazało się 
darem, wobec skutków rosyjskiej napaści.”

Andrzej Duda – Prezydent RP

„Inwestycje infrastrukturalne są mocnym silnikiem napędzającym gospodarkę. To nie tylko to, 
co widzimy na placach budowy dróg, to również setki tysięcy miejsc pracy.” 

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury

„Świat zawsze potrzebował dialogu i wymiany poglądów. Dzisiaj jednak wszyscy jesteśmy świa-
domi, że ta potrzeba stała się jeszcze silniejsza, dlatego też wierzę, że Krynica Forum trwale 
wpisze się w  kalendarz ważnych, inspirujących spotkań, poszukujących koniecznych rozwią-
zań, których potrzebuje dziś Polska, Europa i cały świat. Czym bardziej skomplikowana jest sy-
tuacja w każdym obszarze naszego życia, tym bardziej trzeba poszukiwać niestereotypowych 
rozwiązań.” 

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

„Musimy też apelować – i ja to czynię z poziomu Komitetu Regionów, którego jestem członkiem, 
razem z panem marszałkiem Witoldem Kozłowskim, apelujemy, aby Unia Europejska skiero-
wała specjalny program pomocowy, specjalne środki dla Ukrainy. To ważne, by postrzeganie 
i przygotowanie samej Ukrainy do absorpcji środków miało miejsce.” 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

CYTATY
KRYNICA FORUM



„To co stało się za naszą wschodnią granicą – wojna na Ukrainie – sprawiło, że musimy zmienić 
naszą optykę w wielu dziedzinach życia – po 24 lutego inaczej myślimy o bezpieczeństwie, roz-
mawiamy o wyzwaniach związanych z kryzysem gospodarczym, inflacją, rozmawiamy i rede-
finiujemy nasze spojrzenie na wyzwania związane z polityką energetyczną, wreszcie mierzymy 
się ze starymi i nowymi wyzwaniami w służbie zdrowia po pandemii COVID-19.” 

Jarosław Kożuch – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego KRYNICA FORUM, Prezes 

Instytutu Kościuszki 

„Czasy debat o kierunkach transformacji mamy już za sobą, bo jej ścieżki zostały wyznaczone. 
Z tej drogi nie da się zejść, ponieważ jako kraj, gospodarka musimy być konkurencyjni. To duże 
wyzwanie i zdajemy sobie z tego sprawę w największym polskim koncernie PKN ORLEN” 

Daniel Obajtek – Prezes PKN ORLEN 

„Bardzo wiele biznesów jest zorientowanych wyłącznie na maksymalizację zysku, a nie na stwo-
rzeniu i oddawaniu tych dobrych warunków, które udało się uzyskać dzięki działaniom w kraju. 
(…) Wielka odpowiedzialność społeczna biznesu jest tym co jest bardzo bliskie brandowi InPost, 
ale też bardzo bliskie mi. Biznes powinien kontrybuować do tego by kraj, w którym tenże biznes 
się rozwija był beneficjentem tego rozwoju i dotyczy to każdego kraju.” 

Rafał Brzoska – CEO, InPost



Pierwszy formatem konferencji był panel ambasadorów z  udziałem: Prof. Krzysztofa 
Szczerskiego (Stałego Przedstawiciela RP przy ONZ), Amb. Tomasza Szatkowskiego (Stałego 
Przedstawiciela RP przy NATO), Amb. Tomislava Vidoševića (Ambasadora Republiki Chorwacji 
w Polsce) oraz Amb. Robina Barnetta (byłego Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce). W roz-
mowie moderowanej przez Bartłomieja Radziejewskiego (Dyrektora Programowego KRYNICA 
FORUM oraz Prezesa Nowej Konfederacji), nasi goście debatowali o wpływie rosyjskiej inwazji na 
Ukrainę na bezpieczeństwo w Europie i na świecie. 

HIGHLIGHTS
KRYNICA FORUM



Innym kluczowym momentem pierwszego dnia konferencji był panel pt. „Wielkie inwestycje 
infrastrukturalne” zrealizowany przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury. W dyskusji oprócz 
Ministra Andrzeja Adamczyka wzięli udział również: Artur Kawaler (Ministerstwo Finansów), 
Young Tae Kim (Międzynarodowe Forum Transportowe), Ireneusz Merchel (PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.), Tomasz Żuchowski (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), Joanna 
Lech (CUPT). Moderatorem panelu był Marcin Koczyba (Redakcja Motoryzacyjna Radia Kraków). 
Rozmowa dotyczyła inwestycji w Polsce, linii komunikacyjnych łączących państwa regionu, a tak-
że wpływu projektów infrastrukturalnych na naszą gospodarkę, w tym miejsca pracy.

Drugi dzień KRYNICA FORUM rozpoczęliśmy od wystąpienia Prezesa PKN ORLEN, Daniela 
Obajtka, który przybliżył uczestnikom konferencji znaczenie transformacji energetycznej pań-
stwa i rolę championów gospodarczych w tym procesie. Prezes podkreślił konieczność inwe-
stycji w nowoczesne rozwiązania energetyczne, takie jak małe i mikroreaktory jądrowe (odpo-
wiednio SMR i MMR), a także rynek offshore i onshore.

Uczestnicy konferencji wysłuchali również wy-
stąpienia Rafała Brzoski, CEO InPostu, który 
nie tylko przedstawił znaczenie e-commer-
ce jako kluczowego silnika wzrostu spo-
łeczno-gospodarczego Polski oraz ogromne 
osiągnięcia firmy na rynku rodzimym i  euro-
pejskim – ale także rolę biznesu w niesieniu 
pomocy Ukrainie. InPost był bowiem jedną 
z  pierwszych firm, które wezwały do bojkotu 
rosyjskich i  białoruskich produktów, oraz firm 
z kapitałem tych dwóch państw; zorganizował 
również konwój pomocy humanitarnej.



Drugiego dnia konferencji mieliśmy również zaszczyt gościć Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
Pan Prezydent wygłosił przemówienie podkreślające konieczność współpracy, dalszego wspie-
rania Ukrainy w walce przeciwko agresorowi, oraz odbudowy – nie tylko w kontekście fizycznym, 
ale też relacji. W trakcie wizyty Prezydenta odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotografii 
wojennych zorganizowanej przez Polską Agencję Prasową. Prezydent Duda zwiedził wystawę 
w towarzystwie Andrzeja Lange (szefa redakcji fotograficznej PAP), a następnie udał się na za-
mknięte spotkania z przedstawicielami samorządów i biznesu obecnych w Krynicy-Zdroju.

W programie konferencji nie mogło również zabraknąć dyskusji nad nowoczesnymi rozwiąza-
niami dla miast. W ramach bloku SMART CITY zrealizowanego we współpracy z władzami 
miasta Krynica-Zdrój uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w  panelach o  otwieraniu da-
nych miejskich, inteligentnych innowacjach dla miast, czy też możliwościach implementacji 
SMART rozwiązań na rynkach zagranicznych. W tej ostatniej dyskusji zorganizowanej przez 
Fundusz Górnośląski S.A. eksperci pochylili się nad wyzwaniem rozwoju MŚP w  kontekście 
inteligentnych rozwiązań oraz wsparciem instytucjonalnym dla firm ze strony władz lokalnych 
w celu promocji i dystrybucji polskich produktów za granicą.



Jednym z  formatów ścieżki „Energia i  klimat” było podsumowanie VI aukcji Jednostek 
Dwutlenku Węgla przeprowadzonej przez Lasy Państwowe. W trakcie wydarzenia Magdalena 
Kapuścińska, zastępca p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wręczyła certyfika-
ty nabywcom JDW, którymi są firmy z różnych branż działających na polskim rynku. Spotkanie 
odbyło się w ramach flagowego projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych, którego celem jest 
zwiększenie ilości CO2 pochłanianego przez ekosystem leśny i zmniejszenie emisji z gleby. 

Na scenie poruszyliśmy również wątek per-
spektyw i  wyzwań dla regionów w  kontek-
ście wojny w  Ukrainie. W  panelu współorga-
nizowanym z  Województwem Małopolskim 
wzięli udział przedstawiciele samorzą-
dów z  Polski i  Ukrainy: Witold Kozłowski 
(Marszałek Województwa Małopolskiego), 
Władysław Ortyl (Marszałek Województwa 
Podkarpackiego), Zbigniew Wojciechowski 
(Wicemarszałek Województwa Lubelskiego), 
Maksym Kozycki (Gubernator Obwodu 
Lwowskiego), Wołodymyr Trusz (Gubernator 
Obwodu Tarnopolskiego), a  także Roman 
Waschuk (Rzecznik Biznesu Ukrainy, były Ambasador Kanady w Ukrainie) oraz Leszek Buller 
(Dyrektor Centrum Projektów Europejskich). Panel moderowany był przez Janusza Okrzesika 
(były poseł, senator, samorządowiec).

Tego dnia na scenie głównej gościliśmy również ścieżkę „Społeczeństwo przyszłości”, w ramach 
której poruszyliśmy m.in. kwestię stanu demokracji w erze cyfrowej. Nasi goście – pisarz Jacek 
Dukaj, Katarzyna Szymielewicz (Fundacja Panoptykon), Michał Boni (Uniwersytet SWPS), 

Marta Poślad (Google) oraz występujący w roli 
moderatora Karol Tokarczyk (Polityka Insight), 
przybliżyli uczestnikom KRYNICA FORUM klu-
czowe kwestie dotyczące funkcjonowania 
społeczeństwa w  czasie cyfrowej rewolucji 
technologicznej, takie jak radykalizacja debaty 
publicznej czy wykluczenie cyfrowe.

Gala KRYNICA FORUM 

Program drugiego dnia KRYNICA FORUM 
2022 zakończył się uroczystą Galą, na której 



Marszałek Województwa Małopolskiego 
Witold Kozłowski w  towarzystwie Prof. UEK 
dr hab. Piotra Buły członka Małopolskiej Rady 
Gospodarczej wręczyli Nagrodę Gospodarczą 
Województwa Małopolskiego 2022. Już po 
raz trzynasty małopolscy przedsiębiorcy zostali 
nagrodzeni za wybitne zasługi na rzecz wspar-
cia przedsiębiorczości w  Regionie. Nagroda 
Gospodarcza przyznawana jest w  czterech 
kategoriach: mikroprzedsiębiorca, mały 
przedsiębiorca, średni przedsiębiorca i  duży 
przedsiębiorca. 

O sukcesie tegorocznych Laureatów, zadecydowało przede wszystkim nowoczesne zarządzanie, 
rzetelność, wysoka jakość oferowanych produktów i aktywizowanie regionalnej gospodarki przy-
czyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim. 

W tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej zwycięzcami zostali: 

 → w kategorii mikroprzedsiębiorca – Fabryka Materacy Bartosz Nowak, Firma „Lulanko”, PW 
Geneza Sp. z o.o. Laureat: Fabryka Materacy Bartosz Nowak. 

 → w kategorii mały przedsiębiorca – Diskus Polska Sp z o.o., Atelier de Creation „Lidia”, Global 
System. Laureat: Diskus Polska Sp z o.o. 

 → w kategorii średni przedsiębiorca – Sinterit Sp z o.o., Protech Sp. z o.o., FH „Habura” Sp. C. 
Laureaci: Sinterit Sp z o.o. i  Protech Sp. z o.o. 

 → w kategorii duży przedsiębiorca – MAN Truck Sp z o.o., Walstead Kraków sp. z o.o., Dako Sp. 
z o.o. Laureat: MAN Truck Sp. z o.o.

Kapituła nagrody, którą stanowi Małopolska Rada Gospodarcza przyznała także nagrodę spe-
cjalną za szczególne osiągnięcia gospodarcze dla rozwoju województwa małopolskiego, którą 
otrzymał Pan Igor Klaja, Prezes firmy OTCF S.A. – właściciel marki 4F.

Nagroda Gospodarcza na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych gospodarczych wyda-
rzeń Regionu. Laureaci corocznego wyróżnienia są dowodem na rosnącą pozycję Województwa 
Małopolskiego na gospodarczej mapie Polski oraz świadectwem na to, że Małopolska dysponuje 
dużym potencjałem gospodarczym.



Jako organizatorzy KRYNICA FORUM postanowiliśmy również uhonorować Prezydenta Ukrainy 
Wołodymyra Zełeńskiego - człowieka, który zatrzymał Putina i rosyjski imperializm, zagrażający 
nie tylko Ukrainie, w której wciąż toczony jest heroiczny bój z rosyjskim agresorem, ale również 
nam Polakom oraz całej Europie i Wolnemu Światu. Statuetka Lidera KRYNICA FORUM 2022 
została przyznana Prezydentowi Zełeńskiemu jednogłośnie. 

„«My tu, bronimy naszej niepodległości, bronimy naszego kraju.» To i inne wystąpienia, jego ak-
tywności, to że nie skorzystał z wyjazdu i możliwości schronienia się w obcym kraju spowodowa-
ło, że morale wojska ukraińskiego i całego narodu było bardzo wysokie. I ten opór, opór całego 
państwa spowodował, że atak rosyjski na Kijów załamał się, a Rosjanie w niesławie wycofali się.”  
– Prezes Jarosław Kożuch o Prezydencie Wołodymyrze Zełeńskim

Trzeci dzień KRYNICA FORUM rozpoczęliśmy od rozmów o  gospodarce i  energetyce naszego 
kraju. Jedną z nich była dyskusja o nowej koncepcji bezpieczeństwa energetycznego w regio-
nie Trójmorza i w Europie z udziałem Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), Piotra Sabata (PKN 
ORLEN), Roberta Kuraszkiewicza (byłego prezesa Banku Pocztowego), moderowana przez 



Piotra Maciążka (wzielonejstrefie.pl). Paneliści poruszyli kwestię uzależnienia energetyczne-
go od dostaw surowca z Rosji jako jednego z największych wyzwań przed jakimi stoi obecnie 
Europa. W trakcie rozmowy podkreślono konieczność dążenia do suwerenności energetycznej 
i podkreślono istotne osiągnięcia Polski w zakresie choćby dywersyfikacji dostaw.

Na zakończenie pierwszej edycji KRYNICA FORUM odbyła się rozmowa o przyszłości zdrowia 
psychicznego w Polsce. Udział w dyskusji wzięli dr Marek Balicki (Rada ds. Ochrony Zdrowia przy 
Prezydencie RP), dr Tomasz Rowiński (EZRA UKSW, Instytut Psychologii UKSW), prof. Andrzej 
Cechnicki (Psychiatra i  psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP), dr n.med. Łukasz 
Cichocki (Szpital Kliniczny im dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie; Krakowska Akademia 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), dr Stanisław Maksymowicz (Collegium Medicum UWM 
w  Olsztynie, Nowa Konfederacja), a  także w  roli moderatora Jarema Piekutowski (Nowa 
Konfederacja). Tematami przewodnimi formatu były wpływ pandemii na zdrowie psychiczne 
Polaków oraz reforma polskiego systemu opieki psychiatrycznej.
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 Tempo zmian w otaczającej nas rzeczywistości może zaskakiwać, podobnie jak presja glo-
balnych zjawisk kształtujących naszą codzienność. Właściwe zarządzanie, obejmujące i diagnozo-
wanie i podejmowanie adekwatnych działań, zarówno na poziomie lokalnym jak i krajowym, musi 
równocześnie uwzględniać wiele sfer – bezpieczeństwo, cyfryzację, ekologię czy procesy społecz-
ne. Wspólnym mianownikiem dla takiego zrównoważonego podejścia może być idea „smart city”, 
nie skupiająca się jedynie na technologii, ale odnosząca się również do kwestii społecznych.
 W naszym, krakowskim rozumieniu „in-
teligentnego miasta” priorytetem jest czło-
wiek i  jego potrzeby, natomiast nowoczesne 
rozwiązania techniczne są tylko środkiem do 
podnoszenia jego jakości życia oraz sprawne-
go zarządzania miastem. „Inteligentne miasto” 
umiejętnie korzysta z  własnych zasobów przy 
podejmowaniu aktualnych wyzwań, uwzględ-
nia także potencjał mieszkańców, ich aktyw-
ność i  zaangażowanie w proces decydowania 
o kształtowaniu swojego otoczenia. W tym kon-
tekście rankingi w  rodzaju „Smart City Index” 
przynoszą tylko częściowa odpowiedź na pyta-
nie o to jak „inteligentny” jest Kraków (nb. wy-
przedziliśmy Lizbonę, Bratysławę, Budapeszt 
czy Rzym).
 Obecnie w Krakowie trwają intensywne 
prace nad rozbudową i  modernizacją infra-
struktury komunikacyjnej (Trasa Łagiewnicka, 
linia tramwajowa do Górki Narodowej, wjazd 
do miasta od północy, kolej aglomeracyjna 
i węzeł przesiadkowy w Grzegórzkach), powsta-
je nowy parki i kąpielisko w Zakrzówku, plano-
wana jest budowa kolejnej kładki przez Wisłę 
i dalsze linie tramwajowe – wszystkie te działa-
nia przyniosą znaczącą poprawę jakości życia 
w  mieście. Chodzi tu jednak nie tylko o  kolej-
ne obiekty i kilometry nowych dróg, ale i towa-
rzyszące im projekty, w które zaangażowani są 
mieszkańcy, łączące ich potrzeby z odpowied-
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nim kształtowaniem miejskiej przestrzeni, np. „Klimatyczny Kwartał”, „Strefa czystego transportu” 
czy ”Wesoła”. We wszystkich tych działaniach głównym celem jest zaproponowanie rozwiązań 
przyjaznych mieszkańcom – np. idea „piętnastominutowego miasta” w okolicy Grzegórzek czy 
atrakcyjny dla mieszkańców i turystów rejon Wesołej. Istotnym kontekstem dla projektów takich 
jak „Klimatyczny kwartał” lub „Strefa czystego transportu” jest dbałość o stan środowiska natu-
ralnego (ograniczenie szkodliwej emisji, wykorzystanie OZE, mała retencja i promowanie ekolo-
gicznego transportu publicznego).

 Nowe technologie rozwijają się bardzo dynamicznie, jednak w sferze społecznej Kraków 
proponuje wiele innowacyjnych rozwiązań, np. dynamicznie rozwijające się sieci Klubów Rodzica 
(44 placówki) czy Centrów Aktywności Seniora (45 placówek) oraz nowoczesne formy konsulta-
cji społecznych wykorzystywane w projektowaniu przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i przed-
siębiorcom. Podobnie program „Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych ZABŁOCIE 20.22”, 
który już wkrótce rozpocznie działalność jako centrum projektowania społecznych i  technolo-
gicznych innowacji, łączące sektor wiedzy i technologii z  inkubacją przedsiębiorczości i aktyw-
ności społecznej (strefy: Przedsiębiorczości, Kreatywna, Innowacji Społecznych i Miejska).
 Nie od razu jednak smart Kraków zbudowano – na początku bieżącego stulecia, wzorem 
nowoczesnych europejskich miast, postawiliśmy na to, co dla funkcjonowania miasta jest klu-
czowe, czyli sprawną miejską infrastrukturę, połączenia komunikacyjne, ale i strategiczne zapla-
nowanie kierunków rozwoju miasta. Następnie, ze względu na znaczenie dla lokalnej gospodarki 
branży takich jak kultura, turystyka czy sport, przyszedł czas na rozbudowę zaplecza konferencyj-
no-kongresowego i sportowego - przykładem mogą być obiekty, takie jak  Centrum Kongresowe 
ICE Kraków, Tauron Arena Kraków czy Hala 100-lecia KS Cracovia 1906 wraz z Centrum Sportu 
Osób Niepełnosprawnych. Równolegle miasto stale umacnia swoją pozycję centrum usług biz-
nesowych, a ostatnio również ośrodka badawczo-rozwojowego.



 Równocześnie ciągłym wyzwaniem pozostaje jakość powietrza w  obrębie metropolii, 
choć sam Kraków podjął bardzo radykalne, pionierskie działania dotyczące wymiany tradycyj-
nych palenisk i – odnosząc sukces - stał się wzorem dla wielu polskich miast. Budowaniu społecz-
nej świadomości ekologicznej sprzyjają nie tylko globalne bodźce, ale i nacisk na rozwój terenów 
zielonych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, nowoczesne gospodarowanie odpadami 
i odpowiednie zarządzanie energetyką. Możemy się pochwalić świetnie działająca ekospalarnią, 
dostarczającą prąd i ciepło czy zaawansowanymi technologiami wykorzystywanymi w miejskich 
spółkach komunalnych. Kraków bierze też udział w Europejskiej Misji 100 neutralnych dla klima-
tu i inteligentnych miast do 2030.    
 Wszystkie te działania są podporządkowane głównemu priorytetowi, jakim jest dobro 
mieszkańców i zapewnienie im życia w mieście, które umożliwia rozwój osobisty i zawodowy, 
zapewnia edukację na wysokim poziomie, dostęp do kultury i  oferty rekreacyjno-sportowej. 
Takie miasto, co równie ważne, jest równocześnie atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, bizne-
su i turystów. 
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