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W niniejszej ekspertyzie uwzględniono uwagi i sugestie dotyczące analizowanego zjawiska 

wyrażone przez uczestników konferencji zorganizowanej w ramach projektu „Dobre prawo - 

sprawne rządzenie” przez Komitet Regionów UE, Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego oraz Uniwersytet Łódzki na temat „Projekty Smart Cities i znaczenie 

partnerstwa publiczno-prywatnego w implementacji programów europejskich”, która odbyła 

się 20 lipca 2015 r.  w Kobylnikach k. Kruszwicy. Odpowiedzialność za sformułowane w 

ekspertyzie wnioski i rekomendacje spoczywa jednak wyłącznie na jej autorach. 

 

 

 

Celem ekspertyzy jest udzielenie odpowiedzi na nast ępujące pytania: 
 
1. Jakie  korzyści  z wdrażania  idei  smart  cities wynikają dla  funkcjonowania  miast  

oraz dla  procesu  zarządzania  tymi  jednostkami samorządowymi? 
2. Czy  istnieją  i jakie  elementy  zawierają  dokumenty  programowe  na  szczeblu  

lokalnym,  regionalnym  i  krajowym  w  Polsce,  które  odnoszą  się  do  idei  smart  
cities? 

3. Jakie  instrumenty  smart  cities  są wykorzystywane  z  powodzeniem  w miastach  w 
Europie  i  na  świecie  z  zakresu  transportu,  energetyki,  gospodarki  odpadami  
czy jakości  życia społeczeństwa? 

4. Czy  na  polskim  rynku są dostępne  rozwiązania  smart  cities  i jaki  zakres  
rzeczowy  one obejmują? 

5. Jakie  działania  i  formy  wsparcia  planuje  i realizuje  Komisja  Europejska  dla 
rozwiązań smart  cities? 

6. Jakie  rekomendacje  wynikają z  europejskich  praktyk  dla  polskich  miast 
zainteresowanych  smart  cities? 
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1. Idea smart cities 

Idea smart city jest odpowiedzią na światowe trendy demograficzne i postępujące procesy 

urbanizacji. Według Światowej Organizacji Zdrowia [WHO 2013] do 2050 r. liczba ludności 

na świecie podwoi się, a w miastach będzie mieszkało 70% całej populacji. W miastach 

corocznie przybywa 60 milionów osób. Udział tych ośrodków w globalnym PKB 

systematycznie wzrasta i wynosi obecnie około 80% [OECD 2012]. Wiąże się to ze 

wzmożonym zapotrzebowaniem na media (energię, wodę, gaz), usługi transportowe i 

mieszkania oraz poważnymi ograniczeniami przestrzeni publicznej. W miastach potrzebne 

są rozwiązania, które będą wysoce efektywne, umożliwią generowanie zrównoważonego 

wzrostu gospodarczego i dobrobytu społecznego, a w konsekwencji będą sprzyjały poprawie 

jakości życia ich mieszkańców. Co więcej, wobec trendów demograficznych, postępującego 

globalnego ocieplenia klimatu i braku stabilności gospodarki światowej miasta stały się 

miejscem różnego rodzaju społecznych eksperymentów i miejscem rozwiązywania 

problemów współczesnego świata [Lehrer 2010, Glaeser 2011, Katz, Bradley 2013]. Smart 

city jest jednym z tego przykładów1. 

 

2. Różnorodno ść zjawiska smart cities  

Chociaż idea smart city jest relatywnie nowa (pojęcie smart city pojawia się z nasiloną 

częstotliwością w debacie politycznej i akademickiej od końca pierwszej dekady lat 2000.), 

praktycznych przykładów jej zastosowania na całym świecie jest niewspółmiernie dużo. W 

2012 r. realizowano 143 inicjatywy smart city, z czego większość w Europie i Azji [Lee, Gong 

Hancock  2012; za Joss 2015]. Szacuje się, że obecnie jest ich jeszcze więcej. Szczegółowe 

informacje na temat tych projektów i pogłębione analizy dotyczące rezultatów ich wdrażania 

są jednak trudne do zdobycia, ponieważ większość z nich znajduje się w początkowej fazie 

implementacji. Stąd, wciąż trudno zweryfikować praktyczną wykonalność strategii smart city i 

rzeczywiste efekty jej realizacji [Joss 2015]. Należy zaznaczyć, że duża część inicjatyw typu 

smart city ma bardzo złożony charakter. Zaplanowana jest na wiele lat i składa się z wielu 

mniejszych, pojedynczych projektów, których cele nierzadko się pokrywają, a rezultaty są od 

                                                           
1 Nie brakuje jednak przy tym opinii, że idea smart city została wylansowana przez międzynarodowe korporacje 
typu IBM, Cisco czy Siemens, które w nawiązywaniu partnerstw z władzami miast w celu dostarczania im 
nowoczesnych narzędzi do gromadzenia, przetwarzania i zarządzania danymi (tzw. technologii smart), 
upatrywały możliwości generowania dużych zysków [Shelton, Zook, Wiig, 2015]. Według szacunków, w 2020 r. 
wartość inwestycji, które nadają miastom status „smart” będzie wynosiła 1,565 tryliona dolarów [Glasmeier, 
Christopherson 2015]. 
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siebie współzależne. Jako przykład można podać inicjatywę „100 Smart Cities” podjętą przez 

rząd indyjski w 2014 r. Tylko na lata 2014-2015 przeznaczono na jej realizację 1,2 mld USD. 

Przewiduje ona stworzenie 20-30 zupełnie nowych miast, takich jak Dholera w stanie Gujarat 

i ciąg inteligentnych eko-miast, które mają powstać w ramach projektu „Delhi-Mumbai 

Industrial Corridor Project”. Zakłada również  utworzenie miast satelitarnych wokół 

istniejących ośrodków miejskich wraz z ich modernizacją. W Europie przykładem dużego, 

złożonego projektu jest „6AIKA: Open and Smart Cities Strategy”. Jest to inicjatywa sześciu 

głównych miast w Finlandii (Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere, Turku), rozwijana przy 

wsparciu rządu finlandzkiego, zaplanowana na lata 2014-2020. Jednym z jej głównych celów 

jest promocja otwartości, dostępności i wspólnoty. Innym jest wzmocnienie współpracy 

między ww. miastami przez promocję zarówno ich, jak i otaczających je regionów, jako 

głównych ośrodków innowacji [Joss 2015]. Nie brakuje jednak inicjatyw o znacznie 

mniejszym zasięgu i budżecie. Przykładem może być projekt o wartości ok. 184 mln zł 

realizowany na podstawie trójstronnego porozumienia gmin Gdańsk, Gdynia i Sopot, mający 

na celu stworzenie inteligentnego transportu publicznego w Trójmieście, który ma skrócić 

czas przejazdu przez tę aglomerację o kilkanaście procent. Za rozwiązanie smart można też 

uznać zastosowanie przez władze miasta budżetu partycypacyjnego, włączającego 

mieszkańców w proces decydowania o jego rozwoju czy tzw. „zieloną falę”, czyli 

usprawnienie przejazdu przez miasto poprzez odpowiednie zaprogramowanie sygnalizacji 

świetnej.  

 

3. Definicje smart cities 

Jednym z powodów, dla których możliwe jest zidentyfikowanie tak licznej grupy projektów i  

inicjatyw smart city, obok pragmatycznych korzyści związanych z rozwojem miast, jakich 

oczekują ich autorzy i szerokie grono interesariuszy, jest brak jednej, precyzyjnej, 

jednoznacznej i uznawanej na całym świecie definicji pojęcia smart city.  

 

W opracowaniach naukowych i praktycznych oraz różnego rodzaju dokumentach oprócz 

pojęcia smart city spotyka się następujące określenia anglojęzyczne: intelligent city, creative 

city, green city, slow city, clever city, information city, knowledge city, digital city. Wszystkie 

używane są w kontekście definiowania miast nowoczesnych, czy też miast przyszłości, 

chociaż w zasadzie żadne z nich nie oddaje istoty pojęcia smart city, a jedynie wskazuje na 
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pewne wyróżniki, które są także immanentną cechą miasta typu „smart”. Z kolei 

polskojęzyczne określenia miasto inteligentne i miasto przyszłości najczęściej używane są 

jako synonimy smart city. 

 

Pojęcia information city  i digital city  podkreślają znaczenie technologii ICT dla rozwoju 

miast, w szczególności jako podstawowego narzędzia służącego dostarczaniu usług 

publicznych. Funkcjonowanie information city czy też digital city wymaga rozbudowanej, 

zaawansowanej technologicznie infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej.  

 

Rozszerzeniem tych określeń jest pojęcie ubiquitous city , odnoszące się do miasta, w 

którym różnego rodzaju dane/informacje dotyczące jego funkcjonowania są powszechnie 

dostępne dla  mieszkańców i innych interesariuszy dzięki rozbudowanej infrastrukturze ich 

zbierania, przetwarzania i przechowywania [Lee, Hancock, Hu, 2014].  

 

Slow city   to miasto, które wykorzystuje technologie zorientowane na poprawę jakości 

środowiska i tkanki miejskiej oraz kultywuje produkcję tradycyjnych, wyjątkowych produktów 

(żywności, win) określających charakter regionu, wytwarzanych naturalnymi, przyjaznymi 

środowisku technikami, a także promuje dialog i komunikację pomiędzy lokalnymi 

producentami i konsumentami [http://cittaslowpolska.pl/miedzynarodowa-siec-miast-

cittaslow].  

 

Green city  jest miastem, w którym dąży się do wyeliminowania zużycia energii z 

nieodnawialnych źródeł [http://www.earthday.org/greencities/learn/].  

 

Clever city  wyraża ideę miasta, w którym nowoczesne technologie służą wyłącznie 

zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Wykorzystanie tych technologii musi być więc 

uzasadnione oczywistą korzyścią dla mieszkańców. Muszą to być technologie, których 

sposób działania jest zrozumiały dla przeciętnego użytkownika, tak, aby korzystanie z usług 

świadczonych z wykorzystaniem tych technologii było dla niego łatwe i komfortowe, a przy 

tym wymagało udostępnienia tylko tych informacji i danych, które są absolutnie konieczne. 

Clever city jest koncepcją miasta tworzonego przez i dla mieszkańców 

[http://www.rossatkin.com/wp/?portfolio=manifesto-for-the-clever-city].  
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Knowledge city  to miasto, którego rozwój oparty jest na wiedzy. Nierzadko zlokalizowane 

są w nim przedsiębiorstwa działające w branżach zaawansowanych technologicznie, 

wytwarzające produkcję o dużej wartości dodanej, wykorzystujące nowoczesną infrastrukturę 

badawczo-rozwojową. Obecność takich podmiotów oraz dostęp do tego rodzaju 

infrastruktury nie konstytuuje jednak miasta wiedzy. Warunkiem koniecznym są ludzie o 

otwartych umysłach, kreatywni, chętni do samorozwoju, funkcjonujący w środowisku, które 

sprzyja nie tylko kreowaniu wiedzy, ale również jej upowszechnianiu [Carrillo 2006]. 

 

Intelligent city   charakteryzuje się tym, że [za: Ben Letaifa 2015]: 

− za pomocą nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych monitoruje i 

koordynuje wszystkie ważniejsze elementy jego infrastruktury komunikacyjnej (drogi, 

mosty, tunele, kolej, metro, lotniska, porty) i technicznej (sieci: wodno-kanalizacyjna, 

energetyczna, gazowa, budynki i budowle); planuje działania mające na celu 

utrzymanie tej infrastruktury i monitoruje stan jej bezpieczeństwa wraz z 

maksymalizowaniem użyteczności usług oferowanych mieszkańcom [Hall 2000, 

Intelligent Community Forum 2014], 

− za pomocą technologii ICT wzmacnia wolność słowa oraz dostęp do publicznych 

informacji i usług, 

− gromadzi różnego rodzaju dane o życiu miasta poprzez użycie: czujników, narzędzi 

pomiarowych, urządzeń osobistych, kamer, smartfonów, wszczepionych urządzeń 

medycznych, systemów sieciowych, w tym portali społecznościowych (jako sieci 

czujników ludzkich, tzw. human sensors); dane te są integrowane na specjalnej 

platformie i komunikowanie poprzez różne miejskie usługi; element „inteligentny” 

oznacza włączenie w ten proces kompleksowych technik analitycznych, 

modelowania, optymalizacji i wizualizacji w celu podejmowania lepszych decyzji 

[Harrison et al. 2010]. 

W literaturze przedmiotu jako miasta inteligentne wymienia się np.: Singapur, Winnipeg, 

Toronto, Taipei (New Taipei City). 
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Creative city  to miasto, które: 

− inspiruje, jest wielokulturowe, jest miastem wiedzy; motywuje mieszkańców do 

kreatywności i rozwoju [Rios 2008, O’Connor, Shaw 2014], 

− chce być innowacyjne, chce się rozwijać oraz oferować dobrobyt i zatrudnienie jego 

mieszkańcom; rozumie, że musi stać się ośrodkiem wiedzy, kreatywności i kultury 

rozumianej jako sektor gospodarki współistniejący i powiązany z innymi 

(tradycyjnymi) jej sektorami [Musterd, Ostendorf 2004], 

− stawia sobie za cel rozwój poprzez kreatywność [Florida 2002, Florida, Tinagli 2004, 

Villalba 2008]. 

Za miasta kreatywne uznawane są np. Montreal i Berlin. 

 

Wyróżnikiem smart city   są:  

− dalekowzroczność; smart city jest miastem, którego plany rozwoju uwzględniają 

gospodarkę, zarządzanie, mobilność, środowisko i warunki życia; jest miastem 

funkcjonującym w oparciu o zasoby i aktywnie działających, niezależnych w 

podejmowaniu decyzji i świadomych mieszkańców [Giffinger et al. 2007], 

− zaawansowane technologie informatyczne; miasto smart korzysta z nich w celu 

poprawy efektywności wykorzystania najważniejszych elementów infrastruktury 

miejskiej i wydajności usług publicznych (np. administracyjnych, edukacyjnych, 

związanych ze służbą zdrowia, bezpieczeństwem publicznym, nieruchomościami, 

transportem) [Washburn et al. 2010], 

− infrastruktura ICT; umiejętnie wdrożona i rozmieszczona infrastruktura ICT w mieście 

smart sprzyja poprawie efektywności zarządzania publicznego i zwiększeniu 

zaangażowania mieszkańców w życie miasta, przez co oddziałuje na procesy 

wzrostu społeczno-gospodarczego [Hollands 2008], 

− bezpieczeństwo; smart city jest bezpieczne dla mieszkańców i środowiska 

naturalnego; jest efektywnym ośrodkiem miejskim przyszłości z zaawansowaną 

infrastrukturą, taką jak: czujniki, urządzenia elektroniczne i sieci wykorzystywane do 

stymulowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia w 

mieście [Caragliu, Del Bo, Nijkamp 2011]. 

Miastem typu smart jest np. Londyn, Sztokholm, Amsterdam, Wiedeń, Luksemburg, Turku, 

Eindhoven, Montpellier. 
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Według Ben Letaifa [Ben Letaifa 2015] spośród trzech ostatnich koncepcji historycznie 

najstarszą jest intelligent city , która opiera się na odgórnym zarządzaniu miastem z 

wykorzystaniem technologii ICT. Jej „przeciwieństwem” jest koncepcja creative city , 

polegająca na zaangażowaniu w rozwój i zarządzanie miastem społeczności lokalnych i 

sektora prywatnego. Pewną „ułomnością” w miastach kreatywnych jest jednak częsty brak 

odgórnego sterowania pojedynczymi, fragmentarycznymi inicjatywami podejmowanymi przez 

kreatywnych mieszkańców, a także brak długookresowej wizji rozwoju. Lokalni interesariusze 

spontanicznie tworzą dynamikę i kreatywność miasta, stymulując przedsiębiorczość i 

innowacyjność. Wyzwaniem jest tutaj przekucie tych działań na ustrukturalizowany proces 

innowacji i zmian. Małe, niezależne inicjatywy nie mają szans na zwiększenie ich skali z 

powodu braku odpowiednich zasobów i formalnego przywództwa [Ben Letaifa 2014]. Smart 

city  jest połączeniem intelligent city i creative city. Integruje formalne przywództwo z 

oddolnymi inicjatywami mieszkańców miasta, będąc miejskim ekosystemem 

współkreowanym przez wszystkich jego interesariuszy, którego rozwój oparty jest na 

technologiach ICT [Ben Latifa 2015]. 

 

Tym, co wyróżnia smart city  na tle innych ośrodków jest jego „inteligencja”. Może być ona 

rozumiana jako suma różnych usprawnień dotyczących funkcjonowania miejskiej 

infrastruktury i zasobów miasta, a także usług publicznych [Allwinkle, Cruickshank 2011, 

Boulton, Brunn, Devriendt 2011, Chourabi et al. 2012, Hollands 2008, Nam, Pardo 2011 a,b]. 

Mimo że w definiowaniu smart city centralne miejsce zajmują technologie ICT, nie 

funkcjonuje ono jednak wyłącznie dzięki ich wdrożeniu. Technologie są tylko narzędziem 

umożliwiającym postęp w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i kulturalnej [Nam, 

Pardo 2014].  

 

Miarą „inteligencji” miasta jest struktura lokalnej gospodarki, poziom rozwiązań służących 

mobilności i zarządzaniu zasobami, także środowiskowymi. Kluczem są jednak świadomi, 

niezależni i samodzielni obywatele prowadzący wysokiej jakości życie [Raport „Przyszłość 

miast, miasta przyszłości” 2013].  
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Smart city  ma rozwiązać różne problemy miasta: ograniczoną dostępność lub brak pewnych  

usług publicznych, korki, zbyt szybki rozwój, ograniczoną powierzchnię gruntów, degradację 

środowiska i in., wykorzystując do tego technologie ICT. Smart city jest przewidziane jako 

kreatywne, bardziej zrównoważone miasto, w którym jakość życia ulega poprawie, 

środowisko staje się bardziej przyjazne, a perspektywy rozwoju gospodarczego są silniejsze 

[Lee, Gong Hancock, Hu 2014]. 

 

Co ważne, inteligentne miasta są wspólnymi przedsięwzięciami mieszkańców, władz, 

lokalnych przedsiębiorców oraz innych instytucji wykorzystujących bogactwo różnorodności 

ról, w jakich występują. Miasta przyszłości nie stworzy się jedynie przez wszczepienie w jego 

przestrzeń innowacyjnych systemów. Rozwiązania inteligentne muszą współgrać z 

potrzebami użytkowników miasta [Raport „Przyszłość miast, miasta przyszłości” 2013].  

 

Jedną z szerszych definicji smart city  zaproponowali autorzy raportu Maping Smart Cities in 

the EU [Manville et al. 2014]. Smart city to według nich miasto, w którym kwestie publiczne 

rozwiązywane są z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), przy 

zaangażowaniu różnego rodzaju interesariuszy działających w partnerstwie z władzami 

miasta. Technologie ICT umożliwiają połączenie różnych systemów miejskich i stymulują 

innowacje ułatwiające realizację celów polityki miejskiej. Wśród nich zasadnicze miejsce 

zajmuje tzw. niskoemisyjny wzrost gospodarczy. Oszczędność energii w skali miasta można 

osiągnąć np. poprzez zastosowanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych, 

dopasowujących podaż energii do aktualnego popytu na nią lub poprzez dostarczanie 

odpowiednich informacji indywidualnym użytkownikom tak, aby przy wyborze urządzeń brali 

pod uwagę nie tylko aspekty kosztowe, ale również środowiskowe. Innym sposobem jest 

sterowanie ruchem na największych, najczęściej użytkowanych arteriach miasta. 

Zastosowanie tego rodzaju rozwiązań przy jednoczesnej dbałości o kwestie społeczne, takie 

jak dobrobyt, oferta kulturalna, jakość życia, wymaga przyjęcia nowego, holistycznego 

modelu zarządzania miastem we wszystkich aspektach, godzącego podejście oddolne 

(bottom-up governance) z odgórnym (top-down governance), umożliwiającego 

zaangażowanie w ten proces szerokiego grona interesariuszy (użytkowników miasta, takich 

jak: mieszkańcy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i in.). Idea smart city polega 

więc na kreowaniu i wykorzystywaniu relacji i powiązań między kapitałem ludzkim i 



                                      

 Projekt systemowy „Dobre prawo-sprawne rządzenie”,  

Działanie 5.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

11 

społecznym oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) w celu generowania 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego miasta oraz poprawy jakości życia jego 

mieszkańców.  

 

Przyjmuje się, że inteligentne miasto to takie, które charakteryzuje się [Manville et al. 2014, 

Cohen 2015, Caragliu, Del Bo, Nijkamp 2011, Giffinger et al. 2007, Smart cities. Ranking of 

European medium-sized cities 2007]:  

− konkurencyjn ą gospodark ą (smart economy), tj. gospodarką wysoce wydajną i 

zaawansowaną dzięki zastosowaniu w procesach produkcji i dystrybucji dóbr oraz 

usług technologii ICT; rozwijającą nowe produkty i usługi oraz nowe modele 

biznesowe; sprzyjającą nawiązywaniu lokalnych i globalnych powiązań oraz 

międzynarodowej wymianie dóbr, usług i wiedzy, 

− inteligentnymi sieciami transportowymi  (smart mobility), czyli zintegrowanymi, 

dzięki technologiom ICT, systemami transportowymi i logistycznymi, 

wykorzystującymi głównie czystą energię, 

− zrównowa żonym wykorzystaniem zasobów  (smart environment); w smart city  

oszczędnie gospodaruje się zasobami naturalnymi; dąży się do zwiększenia stopnia 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii; steruje się sieciami 

elektroenergetycznymi, wodociągowymi, oświetleniem ulic i innymi usługami 

publicznymi  w celu zoptymalizowania kosztów środowiskowych i finansowych ich 

funkcjonowania; dokonuje się bieżącego pomiaru, kontroli i monitoringu 

zanieczyszczeń; dokonuje się renowacji budynków w celu zmniejszenia ich 

energochłonności,  

− wysokiej jako ści kapitałem społecznym  (smart people), którego tworzenie jest 

możliwe w warunkach społecznego zróżnicowania, tolerancji, kreatywności i 

zaangażowania; niezbędnym warunkiem poprawy jakości kapitału społecznego jest 

dostęp do edukacji i kształcenia; wzmacnianie tego elementu smart city jest możliwe 

np. poprzez oferowanie kursów i warsztatów on-line, a także możliwości uczenia się 

na odległość [Toppeta 2010, Steinert et al. 2011]; niezmiernie ważne jest również 

propagowanie modelu zarządzania zasobami ludzkimi promującego włączenie 

społeczne, które wzmacnia kreatywność i sprzyja powstawaniu innowacji, 
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− wysok ą jakością życia  (smart living), która oznacza bezpieczne i zdrowe życie w 

mieście mającym bogatą ofertę kulturalną i mieszkaniową, zapewniającym szeroki 

dostęp do infrastruktury ICT umożliwiającej kreowanie stylu życia, zachowania i 

konsumpcji; smart living wiąże się też z wysokim stopniem spójności społecznej i 

wysoką jakością kapitału społecznego, 

− inteligentnym zarz ądzaniem publicznym (smart governance), czyli takim, w którym 

istotną rolę odgrywają: partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji, w tym 

również o charakterze strategicznym, transparentność działania, jakość i dostępność 

usług publicznych [Nam, Pardo 2014]; istotnym elementem umożliwiającym 

zarządzanie w czasie rzeczywistym są nowoczesne technologie i infrastruktura ICT; 

inteligentne zarządzanie publiczne pozwala organizować i integrować pozostałe 

elementy smart city. 

 

Podsumowując: „Inteligentne miasto nie dąży do samodzielnego świadczenia usług, lecz 

stwarza przestrzeń do aktywności obywateli i przedsiębiorców, powierzając istotną część 

swoich zadań partnerom prywatnym i organizacjom pozarządowym, także w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego. Aktywnie komunikuje się i konsultuje z mieszkańcami 

zarówno przy ustalaniu priorytetów rozwojowych (w tym inwestycyjnych), jak i przy 

określaniu celów wydatkowania środków ze swojego budżetu. Nowe podejście do 

zarządzania miastami oznacza tworzenie nowego systemu funkcjonowania miast, w którym 

samorząd, określając zadania publiczne i wybierając formę ich realizacji, jednocześnie: 

− wyznacza standardy jakościowe i zakładane rezultaty świadczonych usług, 

− jest zainteresowany nie tylko ciągłością usług, lecz także ich efektywnością 

ekonomiczną,  

− uwzględnia rozwój nowych technologii, w tym wdraża rozwiązania ekologiczne 

i efektywne energetycznie” [Raport „Przyszłość miast, miasta przyszłości” 2013].   

 

4. Standaryzacja 

Zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym trwają starania, aby ustanowić 

standardy strategii smart city poprzez wytyczenie granic konkretnych obszarów rozwoju, 

zdefiniowanie celów i zadań miasta smart, a także określenie specyfikacji (wymagań) 

technicznych, jakimi muszą charakteryzować się technologie i urządzenia implementowane 
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w mieście, aby można było określić je mianem smart. Standaryzacja wydaje się korzystna 

zarówno dla przedsiębiorstw dostarczających tego rodzaju technologie i sprzęt, ponieważ 

zachęca do angażowania się w działalność innowacyjną, a także dla polityków i włodarzy 

miast oraz planistów, ponieważ wyposaża ich w narzędzia do sterowania i monitorowania 

rozwoju [Joss 2015].  

 

Inicjatywa standaryzacji w zakresie smart city została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii. 

Brytyjski Departament ds. Innowacji i Umiejętności Biznesowych (BIS) w 2013 r. podjął 

działania mające na celu zachęcenie do wdrażania innowacji w miastach brytyjskich oraz  

umożliwienie brytyjskim firmom czerpanie korzyści z rozwoju rynku, którego wartość w 

perspektywie do 2030 r. oszacowano na 200 mld funtów. W ramach tych działań zlecono 

opracowanie standardów strategii smart cities. W rezultacie BIS opublikował trzy tzw. 

publicznie dostępne specyfikacje (Publicly Available Specifications, PAS), czyniąc Wielką 

Brytanię pierwszym krajem, który wydał „przewodnik po smart city”. Są to: 

- PAS 180: Smart cities. Vocabulary  - jest zbiorem definicji różnych pojęć stosowanych w 

Wielkiej Brytanii w odniesieniu do smart city; celem jego opracowania była poprawa 

komunikacji i zrozumienia idei inteligentnego miasta poprzez zapewnienie „wspólnego 

języka” dla władz miast, planistów, programistów oraz dostawców i odbiorców inteligentnych 

rozwiązań miejskich, produktów i usług [http://www.bsigroup.com/en-GB/smart-cities/Smart-

Cities-Standards-and-Publication/PAS-180-smart-cities-terminology/], 

- PAS 181: Smart city framework – zawiera wytyczne i wskazówki, w jaki sposób opracować 

strategię inteligentnego miasta i inteligentnej społeczności, dostarczając przy tym przykłady 

dobrych praktyk zarówno dla władz miasta, jak również podmiotów sektora prywatnego i 

obywatelskiego; nie narzuca jednego, gotowego rozwiązania, lecz koncentruje się na 

wskazaniu, w jaki sposób za pomocą innowacji i nowoczesnych technologii oraz zmian 

organizacyjnych zmienić brytyjskie miasta w bardziej wydajne, efektywne i zrównoważone 

[http://www.bsigroup.com/en-GB/smart-cities/Smart-Cities-Standards-and-Publication/PAS-

181-smart-cities-framework/], 

- PAS 182: Smart city concept model – zawiera wskazówki, jak pokonać bariery związane z 

wdrażaniem koncepcji miasta inteligentnego, w tym jak poradzić sobie z brakiem 

interoperacyjności różnych systemów oraz wymianą danych pochodzących z różnych źródeł  
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[http://www.bsigroup.com/en-GB/smart-cities/Smart-Cities-Standards-and-Publication/PAS-

182-smart-cities-data-concept-model/]. 

 

Na poziomie międzynarodowym problem standaryzacji został podjęty przez Międzynarodową 

Organizację Normalizacyjną (ISO), która w 2014 r. opublikowała techniczny raport ISO/TR 

37151 na temat infrastruktury inteligentnych społeczności, z naciskiem na harmonizację miar 

i metodyki używanej do benchmarkingu inteligentnej infrastruktury. Raport ten stanowił 

podstawę rozwoju specyfikacji technicznej ISO (ISO/TS 37151) 

[https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:37151:ed-1:v1:en].  

 

Program wspierania finansowego działań przyspieszających rozwój systemu standardów dla 

miast i społeczności inteligentnych ogłosiła natomiast Komisja Europejska [Komisja 

Europejska 2012]. 

 

5. Korzy ści i zagro żenia zwi ązane z wdra żaniem koncepcji smart cities  

Korzy ści 

Ze względu na różnorodność miast (miasta duże i małe, o wysokim i niskim poziomie 

rozwoju itd.) i uwarunkowań, w których funkcjonują (historycznych, politycznych, 

kulturowych, społecznych i in.), a także sposób wdrażania idei smart city (koncepcja 

greenfield smart city, czyli miasta budowanego „od zera”, koncepcja ewolucyjna – 

przekształcenie istniejącego miasta w ośrodek typu „smart” poprzez zaimplementowanie 

nowoczesnych rozwiązań w istniejącej tkance miejskiej, koncepcja hybrydowa – inwestycja 

„od zera” w istniejącym mieście) nie jest możliwe wskazanie katalogu uniwersalnych korzyści 

z wdrażania tej idei w praktyce. Poza tym, ze względu na niewielki stopień zawansowania 

realizacji różnych projektów i inicjatyw smart city, trudno jest ocenić zwłaszcza długofalowe 

efekty wdrażania strategii smart city. Niemniej jednak na podstawie licznych przykładów 

(projektów i inicjatyw opisanych w literaturze przedmiotu i opracowaniach o charakterze 

praktycznym) można wskazać spodziewane korzyści, jakie przyświecają dążeniom do 

wdrażania idei smart city w miastach na całym świecie. Są to korzyści implementowane w 

różnych obszarach (płaszczyznach) funkcjonowania miasta, odczuwane zarówno przez 

mieszkańców, jak i innych interesariuszy miast, w tym władze samorządowe i 

przedsiębiorstwa.  
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Poprawa komfortu/jako ści życia 

Smart city jest miastem „budowanym” dla mieszkańców. Przewiduje się więc dla nich takie 

korzyści, jak: 

− szybki i łatwy dostęp do informacji i usług publicznych dzięki wprowadzeniu 

technologii informatycznych w administracji, 

− komfortowa przestrzeń publiczną – np. z coraz powszechniejszym dostępem do wi-fi 

czy znacznie rzadziej spotykanym dostępem do indukcyjnych ładowarek do urządzeń 

elektronicznych, 

− nisko- lub zeroemisyjny transport, który ma wpływ na jakość powietrza 

atmosferycznego w mieście, 

 

Korzy ści dla władz miasta 

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom implementowanym w mieście można: 

− uprościć załatwianie spraw w urzędach, budując przychylny mieszkańcom obraz 

urzędnika i urzędu, 

− modyfikować zakres usług publicznych zgodnie z preferencjami mieszkańców, w tym 

również tworzyć przestrzeń do aktywności przedsiębiorców w tym zakresie, 

− oszczędzić energię niezbędną do oświetlenia miasta, a przez to również koszty (np. 

poprzez zastosowanie inteligentnego sterowania lampami ulicznymi, 

dostosowującego natężenie oświetlenia do pory dnia, pogody, intensywności ruchu 

ulicznego itd.), 

− usprawnić komunikację miejską (np. poprzez wprowadzenie bieżącego monitoringu i 

pomiaru stopnia wykorzystania taboru miejskiego – autobusów czy tramwajów), 

− zwiększyć przychody i poprawić płynność spółek miejskich (np. poprzez 

wprowadzenie systemu automatycznego pomiaru zużycia mediów i monitorowania 

sieci wodociągowych, energetycznych czy gazowych), 

− zoptymalizować koszty świadczenia usług publicznych (np. kosztów usług wywozu 

odpadów komunalnych poprzez wprowadzenie systemu monitorującego zapełnianie 

się śmietników),  

− realizować politykę wspierania osób niepełnosprawnych (np. wdrażając system Urban 

Navigator, będący usługą ułatwiającą poruszanie się niewidomym po mieście), 
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− kreować wizerunek miasta jako nowoczesnego i funkcjonalnego, czyli budować 

markę, sprzyjając tym samym napływowi nowych mieszkańców, inwestorów czy 

turystów. 

 

Idea smart city zakłada włączanie w procesy rozwoju miasta podmiotów prywatnych, m.in. w 

formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto za pośrednictwem partnera prywatnego 

zapewnia dostępność określonej usługi publicznej o jasno określonym standardzie w całym 

okresie umowy, osiągając np. korzyść ekologiczną (mniejsze zużycie energii) i/lub 

ekonomiczną (obniżenie kosztów utrzymania urządzeń), stwarzając przy tym przestrzeń do 

aktywności przedsiębiorcy  z korzyścią dla mieszkańców. 

 

Korzy ści z zastosowania inteligentnych rozwi ązań w obszarze transportu  odczuwane 

są przez wszystkich użytkowników miasta (mieszkańców, przedsiębiorców, władze, turystów 

i in.), ponieważ: 

− poprawiają płynność ruchu, 

− zwiększają komfort przemieszczania się, 

− poprawiają komfort życia i przebywania w mieście (np. strefy ograniczonego ruchu), 

nisko- lub zeroemisyjny transport), 

− przyczyniają się do redukcji emisji spalin i zanieczyszczeń powietrza, 

− powodują spadek natężenia hałasu, 

− umożliwiają skrócenie czasu podróży, 

− poprawiają bezpieczeństwa na drogach, 

− wpływają na ograniczenie degradacji infrastruktury drogowej. 

 

Korzy ści z zastosowania inteligentnych sieci elektroenerg etycznych (smart grid) są 

odczuwane przez mieszkańców, podmioty gospodarcze i inne instytucje działające w mieście 

oraz dostawców energii, ponieważ: 

− pozwalają optymalizować koszty energii elektrycznej – np. inteligentne liczniki razem 

z systemami zdalnego odczytu, tworzące podstawowy element smart grid, pozwalają 

odbiorcom energii dokładnie monitorować zużycie prądu w gospodarstwie domowym 

czy w firmie; dają również możliwość zdalnego sterowania zapotrzebowaniem na 

energię w domu, przedsiębiorstwie, urzędzie itp., 
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− umożliwiają szybką identyfikację miejsca powstania awarii, co przyspiesza jej 

usunięcie, 

− sterowanie poborem energii zapobiega przekroczeniom norm obciążenia i pozwala 

oszczędzać rezerwową moc w elektrowniach; dzięki dokładnej lokalizacji przeciążeń i 

strat sieciowych operator systemu dystrybucyjnego może optymalizować zarządzanie 

siecią, podnosząc tym samym jakość, bezpieczeństwo i efektywność dostaw energii, 

− ich upowszechnianie wiąże się z promocją koncepcji zrównoważonego rozwoju, w 

szczególności koncepcji prosumenta (producent i konsument energii w jednym); 

możliwość produkowania energii przez konsumenta energii (gospodarstwo domowe, 

przedsiębiorstwo, instytucja, obiekt handlowy czy biurowy) może doprowadzić do 

częściowego uniezależnienia się użytkowników energii od krajowych systemów 

przesyłu i mocy systemowych; zakłada się, że prosument w pierwszej kolejności 

zaspokaja swoje potrzeby energetyczne, a nadwyżki wyprodukowanej energii po 

ustalonych cenach sprzedaje poprzez sieć; jego rachunek rozliczeniowy za energię 

elektryczną może być w związku z tym niższy niż w sytuacji, gdy konsumowałby 

wyłącznie energię zakupioną od dostawcy, a w skrajnym przypadku może otrzymać 

dopłatę od innych użytkowników, którą wyliczy operator systemu dystrybucyjnego.  

 

Tworzenie kapitału społecznego 

Koncepcja smart city zakłada włączenie w rozwój miasta szerokiej grupy interesariuszy – 

użytkowników miasta, nierzadko reprezentujących sprzeczne interesy. Mądre zarządzanie 

taką mozaiką różnorodności prowadzi do: 

− powstania wspólnoty mieszkańców, którą łączy coś więcej niż status społeczny czy 

ekonomiczny,  

− stworzenia kreatywnej przestrzeni miejskiej, z której ludzie czerpią inspirację, a 

przedsiębiorstwa mają możliwość korzystania z unikatowych zasobów wiedzy 

tworząc na jej bazie innowacje. 

 

Rozwój obszarów funkcjonalnych (rozwój subregionaln y) 

Współcześnie granice miasta mają charakter wyłącznie umowny, administracyjny. Miasta są 

powiązane funkcjonalnie z obszarami, które je otaczają, tworząc z nimi spójne organizmy 

mające takie same cele rozwojowe. „Inteligencja” miasta przenika więc w sposób naturalny 
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do jednostek otaczających miasto – np.  budowana jest na ich terenie inteligentna 

infrastruktura transportowa, spójna i kompatybilna z infrastrukturą miasta. Miasto może także 

korzystać z inteligentnych zasobów zlokalizowanych poza jego granicami administracyjnymi, 

np. z kapitału ludzkiego, zamieszkującego w jego okolicach, a pracującego i działającego w 

sposób kreatywny w mieście. 

 

Smart city jako narz ędzie w globalnej rywalizacji o zasoby  

Strategia smart city może być również narzędziem skutecznej globalnej walki konkurencyjnej 

o zasoby (kapitał ludzki i finansowy). W krajach rozwijających się może być w związku z tym 

sposobem na poprawę poziomu i jakości życia, dzięki inwestycjom lokowanym w 

nowoczesne sektory gospodarki rozwijane w mieście, wykorzystujące oferowaną przez nie 

inteligentną infrastrukturę oraz wiedzę i kreatywność jego mieszkańców. Innymi słowy, może 

sprzyjać generowaniu dynamicznego wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych, trwałych 

miejsc pracy. Rozwój miasta poprzez realizację strategii smart może ograniczyć ryzyko 

„importu problemów”, z którymi borykają się inne ośrodki miejskie w regionie czy kraju (np. 

odpływ ludzi młodych, wykształconych, depopulacja, spadek konkurencyjności dóbr i usług 

„eksportowanych” przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w mieście). Może być także 

sposobem na ograniczenie wyzwań takich jak np. pogłębianie się nierówności społecznych, 

ekonomicznych i środowiskowych związanych z funkcjonowaniem Jednolitego Rynku 

Europejskiego. 

 

Zagro żenia 

Nie ma wątpliwości, że smart city jest słowem kluczem polityki miejskiej i planowania. 

Wyraża się przy tym dużo entuzjazmu i optymizmu dla podjęcia kluczowych wyzwań 

urbanizacji, umożliwienia rozwoju gospodarczego i rozwoju miasta przy jednoczesnym jego 

zrównoważonym rozwoju. Nie jest jednak pewne, na ile dobrze inicjatywy smart city 

odpowiedzą na te wyzwania. Z ich wdrażaniem mogą bowiem wiązać się pewne zagrożenia, 

które nie wynikają wyłącznie z tego, że smart city – jako miasto idealne –  może okazać się 

marzeniem nierealnym do zrealizowania, pewnego rodzaju utopią, której nie da się 

zaimplementować w rzeczywistości.  
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Zdaniem Hollands [Hollands 2008] zbyt duża koncentracja na idei smart city, zwłaszcza w 

wymiarze technologicznym, może skutkować pojawieniem się negatywnych efektów rozwoju 

nowoczesnej infrastruktury sieciowej, a także ignorowaniem alternatywnych dróg rozwoju 

miasta. Wśród możliwych wzorców rozwoju należałoby poważnie brać pod uwagę również 

te, które nie są oparte na modelu biznesowym. Immanentną cechą takiego modelu jest 

bowiem mobilność kapitału, a ten może  równie szybko napłynąć, co odpłynąć z miasta, 

zwłaszcza gdy inna lokalizacja oferuje więcej korzyści i można w związku z tym więcej 

zarobić. 

 

Pewnym zagrożeniem dla rozwoju miasta może być zjawisko wykluczenia pewnych grup 

społecznych z możliwości korzystania z usług oferowanych przez smart city – np. nisko 

uposażonych, starszych, wyłączonych ze społeczeństwa ze względu na niepełnosprawność, 

uzależnienia itp. Przykładowo, korzystanie z telefonu komórkowego w tych grupach jest 

znacznie mniejsze, niż wśród pozostałych członków społeczności miasta. W związku z tym, 

jeżeli sygnał wysyłany przez to urządzenie jest rejestrowany i przetwarzany na różne 

potrzeby, a na tej podstawie świadczone są pewne usługi publiczne, to może się okazać, że 

nie będą one dopasowane do struktury społeczności miasta [Glasmeier, Christopherson, 

2015].  

 

Niekorzystna może okazać się także zbyt duża koncentracja przy opracowywaniu strategii 

smart city na technologii i tzw. „twardej” infrastrukturze. Niekiedy lepszym sposobem na 

osiągnięcie celów strategii smart jest wykorzystanie wiedzy i inteligencji mieszkańców, którzy 

są w stanie samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby w sposób efektywniejszy, niż zrobi to 

lokalna administracja, nawet bez użycia zaawansowanych technologicznie narzędzi. Dzięki 

temu można uniknąć kosztownych inwestycji infrastrukturalnych, zastępując je kapitałem 

społecznym, czyli energią współpracy aktywnych obywateli. Przykładem może być  

rozwiązanie problemu zbiórki śmieci w dzielnicach biedy w brazylijskiej Kurytybie. Zamiast 

wysyłać samochody asenizacyjne, zaproponowano mieszkańcom faveli, by gromadzili śmieci 

w workach i przynosili je do punktów odbioru. W zamian za swą pracę dostawali paczki 

żywnościowe i bilety na komunikację publiczną [Raport „Przyszłość miast, miasta 

przyszłości” 2013].   
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Realizacji projektów rewitalizacyjnych, usiłujących zmienić przestrzeń miejską, towarzyszyć 

może gentryfikacja okolicy, tzn. gwałtowana zmiana charakteru danej części miasta 

wynikająca np. z realizacji inwestycji o innymi charakterze niż jego okolica. Skutkiem może 

być powstanie enklawy, której nic nie będzie łączyć z otoczeniem. Wystąpić może 

gentryfikacja ekonomiczna, społeczna i symboliczna (kulturowa). Gentryfikacja ekonomiczna, 

tj. nadanie większej wartości materialnej jakiemuś miejscu, dokonuje się np. przez działania 

na rzecz poprawy warunków życia, usytuowanie prestiżowych inwestycji czy nasadzenie 

zieleni. Oznacza więc zwiększenie atrakcyjności danego miejsca, co powoduje drożenie 

terenu i w określony sposób selekcjonuje następnych inwestorów i użytkowników. 

Gentryfikacja społeczna oznacza zmianę struktury społecznej zbiorowości zamieszkującej 

dany obszar. Wiąże się to z wieloma skutkami społecznymi, takimi jak zamieranie pewnych 

funkcji w poszczególnych częściach miasta (np. handel, tańsza gastronomia, itp.). Zmiana 

zbiorowości zamieszkującej dany obszar determinowana jest głównie przez czynniki 

ekonomiczne. Efektem tego procesu jest zmiana charakteru dzielnicy z typowo mieszkalnej, 

zamieszkanej przez ludzi o różnym stopniu zamożności, na strefę zamieszkałą w dużej 

mierze przez osoby o wysokich dochodach. Z reguły jest to proces towarzyszący 

gentryfikacji ekonomicznej, ale w pewnym zakresie można go celowo wzmacniać lub 

nieświadomie działać na niekorzyść mieszkańców. 

 

Do innych zagrożeń zaliczyć można zakłócenie równowagi między [Institute for the Future 

2011]:  

− wzrostem gospodarczym i uczestnictwem obywateli w rządzeniu – konflikt między 

„zamkniętymi” koncepcjami rozwoju smart city promowanymi przez przedstawicieli 

biznesu a „otwartymi” promowanymi przez obywateli, 

− prywatnością i dobrem publicznym – zbieranie i analiza danych generowanych przez 

inteligentne systemy pomiarowe i zarządcze może przyczynić się do podniesienia 

jakości życia, ale grozi utratą prywatności, 

− współpracą i odpowiedzialnością – organizacje, które zaczną dostarczać usługi 

uprzednio dostarczane przez administrację publiczną, mogą doprowadzić do 

zmniejszenia jej efektywności.  
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6.  Wybrane inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz w dro żenia rozwi ązań smart cities  

Biorąc pod uwagę, przedstawione już krótko powyżej w niniejszym opracowaniu, światowe 

trendy w zakresie urbanizacji skutkujące wzrostem roli miast, a także w zakresie innowacji 

skutkujące potrzebą ich wdrażania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego,  UE 

dostrzegła korzyści płynące z zastosowania koncepcji smart cities, stąd jej organy, a w 

szczególności Komisja Europejska zaplanowały i podjęły realizację szeregu inicjatyw w 

zakresie przekształcenia unijnych miast w inteligentne i zrównoważone środowiska. 

 

Podstawą działań w wymiarze terytorialnym, a także dokumentem który uznał znaczenie 

europejskiej polityki miejskiej stała się Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 

europejskich przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i 

spójności terytorialnej w Lipsku 24-25 maja 2007 r. Inicjatywy prorozwojowe związane z 

obszarami miejskimi nabrały szczególnego wymiaru wobec potrzeby osiągania celów 

Strategii Europa 2020, a także kluczowego zgodnie z traktatem lizbońskim celu promowania 

spójności terytorialnej. Agenda Terytorialnej Unii Europejskiej zwróciła uwagę na 

zachodzące procesy metropolitalne i m. in. konieczność zapewnienia rozwoju gospodarki 

opartej na wiedzy. Zauważyć także należy, że początkowo  inicjatywy z zakresu smart cities 

były uruchamiane przede wszystkim jako projekty dot.  wzrostu efektywności energetycznej i 

redukcji  emisji CO2, a więc zakładały wdrożenie rozwiązań czy technologii ograniczających  

zużycie energii w miastach. Inne sfery działalności KE także miały raczej charakter 

sektorowy, np. KE wskazała najważniejsze wytyczne dla kształtowania miejskich systemów 

transportowych, wśród których znalazło się m. in. stosowanie inteligentnego transportu 

miejskiego [por. Zielona Księga: W kierunku nowej kultury mobilności – COM (2007) 551, 

Komunikat” Plan działań na rzecz mobilności miejskiej – COM (2009) 490; Komunikat: Plan 

działań na rzecz rozwoju inteligentnych systemów transportowych w Europie - COM (2008) 

886]. 

 

W wydanym w październiku 2011 r. Raporcie Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, 

perspektywy stwierdzono, że opracowanie europejskiej, normatywnej wizji miasta przyszłości 

może wydawać się bezcelowe, miasta winny bowiem opracować wizje we własnym zakresie 

z uwzględnieniem m. in. zasad partycypacji społecznej,  jednocześnie jednak uznano za 

zadanie UE „określenie ram, zapewniających przewodnie zasady i umożliwiające miastom 
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kształtowanie ich przyszłości” [Unia Europejska, Miasta przyszłości…,  s. 10]. Wspólna wizja 

europejskiego miasta przyszłości polegałaby na uwzględnieniu wszystkich wymiarów 

zrównoważonego rozwoju w sposób zintegrowany, a w szczególności określałaby cele 

(możliwy do osiągnięcia stan idealny); główne projekty i ich oczekiwane wyniki, które wytyczą 

kierunek rozwoju oraz system wspólnych wartości, które należy pielęgnować dla pogodzenia 

występujących w UE różnic oraz cech, jakie należy nabyć by zrealizować wizję [Unia 

Europejska, Miasta przyszłości…, s. 10]. 

 

W lipcu 2012 r. Komisja Europejska w oficjalnym komunikacie [Communication from the 

Commission: Smart Cities and Communities – European Innovation Partnership] na bazie 

wcześniejszych inicjatyw z zakresu energii i transportu powołała inicjatywę pt. Europejskie 

Partnerstwo Innowacyjne „Inteligentne miasta i społeczności” (dalej od skrótu 

angielskojęzycznej nazwy: EIP-SCC), mającą stanowić fundament działania na rzecz 

rozwoju i zintegrowania technologii w dziedzinie energii i transportu oraz technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w środowisku miejskim. W szczególności podjęto 

starania dla zachęcenia przedstawicieli sektora energetycznego, transportowego i 

teleinformatycznego na rzecz współpracy z miastami, a także zaangażowanie w realizację 

szerokiego grona interesariuszy, którzy weszli w skład organów zarządzających inicjatywą 

(oprócz władz samorządowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej i przedstawicieli 

gospodarki z zainteresowanych branż są to przedstawiciele środowisk akademickich, 

organizacji pozarządowych, czy organizacji doradczych). Oczekiwanymi efektami ma być 

przyspieszenie wprowadzania na rynek w miastach przełomowych innowacyjnych rozwiązań 

opartych na zintegrowanych technologiach, a w dłuższej perspektywie upowszechnienie w 

miastach co najmniej 20 przełomowych, innowacyjnych rozwiązań łączących w sobie 

technologie energetyczne, transportowe i informacyjno-komunikacyjne [Ogorkiewicz]. 

Inicjatywa ta została pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Regionów [Opinia Komitetu 

Regionów: Inteligentne miasta i społeczności – europejskie partnerstwo innowacyjne, 

20013/C 280/06], który jednak wśród uwag zawarł m. in. zalecenie dot. potrzeby określenia 

głównej (często decydującej) roli samorządów lokalnych w strategiach i projektach 

opracowywanych i zatwierdzanych w ramach partnerstwa, również przy ustalaniu i 

przedstawianiu zapotrzebowania lokalnych podmiotów; a także w zakresie konieczności 

zaangażowania i konsultacji pozostałych interesariuszy: obywateli, zainteresowanych agencji 
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krajowych i regionalnych, sektora wolontariatu i przedsiębiorstw prowadzących działalność w 

regionie (w szczególności przedsiębiorstw usług energetycznych – ESCO). Samorządy 

lokalne powinny zostać także włączone w zarządzanie partnerstwem. Opracowany w  2013 

r. Strategiczny Plan Wdrażania (Strategic Implementation Plan) i Operacyjny Plan Wdrażania 

(Operational Implementation Plan) określiły czynności, jakie należy podjąć, by ideę smart 

cities wdrożyć w UE. Na podstawie wypracowanych 11 priorytetów Komisja Europejska 

wystosowała zaproszenie do składania wniosków (call for engagement) do 

zainteresowanych realizacją inicjatyw z zakresu smart cities podmiotów. Ocenione wnioski i 

ich wnioskodawcy zreorganizowani w tzw. zespoły działań (action clusters) dzięki 

uruchomieniu platformy interesariuszy uzyskają możliwość realizacji projektów i wymiany 

doświadczeń. Zagwarantowano także finansowanie, szczególną uwagę należy poświęcić 

chociażby  dofinansowaniu dużych projektów demonstracyjnych (lighthouse projects), w 

ramach programu Horyzont 2020 [Ogorkiewicz]. 

 

7. Dokumenty programowe szczebla krajowego w Polsce od noszące si ę do idei smart 

cities  

Zgodnie z art. 2 i 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju [ustawa z dnia 6 grudnia 

2006 r.] przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań 

podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju 

kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia 

konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, 

regionalnej i lokalnej, a politykę tę prowadzą: Rada Ministrów, samorząd województwa oraz 

samorząd powiatowy i gminny. Ustawa wymienia dokumenty planowania strategicznego oraz 

plany i programy rozwoju, które są podstawą do prowadzenia tej polityki różnych szczebli. 

Poniżej, bazując na danych udostępnionych głównie na stronie Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju [https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-

rozwojem-kraju/czym-jest-zarzadzanie-rozwojem/] dokonano przeglądu dokumentów 

strategicznych szczebla krajowego pod kątem elementów służących zaprojektowaniu działań 

na rzecz urzeczywistnienia analizowanej idei w Polsce.  

 

Dwie podstawowe strategie zawierające wizję rozwoju kraju  w perspektywie odpowiednio 

do 2030 i 2020 r., a mianowicie: Długookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 2030. 
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Trzecia fala nowoczesności (dalej: DSRK) oraz Strategia Rozwoju Kraju 2020 (dalej: SRK) 

kładą nacisk na rozwój Polski w trzech obszarach: konkurencyjności i innowacyjności 

gospodarki, efektywności i sprawności państwa, wyrównywania różnic w poziomie rozwoju 

województw. W każdym z obszarów znajdują się sfery odnoszące się pośrednio do kwestii 

związanych z realizacją idei smart cities, a mianowicie wyróżniono strategiczne cele 

rozwojowe, które służą stworzeniu warunków do efektywnej realizacji inicjatyw na rzecz 

usprawnienia działania administracji, współudziału interesariuszy regionalnych i lokalnych na 

rzecz zapewnienia rozwoju czy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i innowacji w 

kluczowych dla idei branżach: 

− w obszarze konkurencyjno ści i innowacyjno ści gospodarki  - Polska Cyfrowa (tu 

znalazły się m. in. kwestie e-usług oraz informatyzacji i usprawnienia funkcjonowania 

administracji); 

− w obszarze efektywno ści i sprawno ści państwa  – sprawne państwo (podjęto tu 

kwestie m. in. partycypacji społecznej); 

− w obszarze wyrównywania ró żnic w poziomie rozwoju województw  – rozwój 

regionalny, transport. 

 

DSRK odwołuje się do Strategii Europa 2020 podkreślając konieczność zapewnienia rozwoju 

inteligentnego, tj. gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Nie odnosi się jednak w 

żadnym miejscu wprost do idei smart cities, wymienia tylko pewne powiązane z nią 

elementy, jak: inteligentne sieci w zakresie elektroenergetyki [por. DSRK, s. 104, 106]; 

wprowadzenie modelu inteligentnego transportu i powiązanie go z lokalnym systemami, 

szczególnie w zakresie zarządzania ruchem drogowym czy integrację taryfową różnych 

gałęzi transportu [DSRK, s. 115]. W strategii dostrzeżono rolę dużych miast, jednak głównie 

poszukując instrumentów dyfuzji procesów rozwoju do peryferiów [DSRK, s. 27], dla 

wykorzystania tych mechanizmów niezbędne będą znaczące inwestycje infrastrukturalne, 

np. w transporcie [DSRK, s. 30]. Jako jeden z kierunków interwencji zapisano w DSRK także 

przyjęcie ustawy metropolitalnej, która zawierać będzie regulacje porządkujące ustrój 

funkcjonalny metropolii, pozwoli na lepsze planowanie systemów komunikacji, 

zagospodarowania przestrzennego, działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, 

zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności, a także bardziej efektywną 

koordynację inwestycji (też współfinansowanych ze środków UE), np. w systemy transportu 
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[DSRK, s. 114]. Podjęto także tematykę udrożnienia obszarów miejskich i metropolitalnych, 

np. poprzez wskazanie konieczności wprowadzenia „zaawansowanych technik zarządzania i 

sterowania ruchem w dużych miastach” [DSRK, s. 116]. SRK – stanowiąca strategię 

średniookresową wskazała potencjalne przewagi konkurencyjne polskiej gospodarki, wśród 

których znalazły się odwołania do elementów istotnych także dla urzeczywistnienia idei smart 

cities, gdyż odwołała się do koncepcji rozwoju opartego na wiedzy, kapitale intelektualnym i 

społecznym, niezbędnym wykorzystaniu cyfryzacji na rzecz podnoszenia jakości usług 

publicznych itp. Podobnie jak wcześniej analizowany dokument, również SRK nie posługuje 

się terminem smart cities. W dokumencie użyto wielokrotnie terminu inteligentny rozwój, 

szczególnie w odniesieniu do Strategii Europa 2020. Wśród elementów niezbędnych m. in. 

do zwiększenia bezpieczeństwa  obywatela wymieniono natomiast m. in. budowę 

automatycznych systemów nadzoru nad ruchem drogowym, inteligentne systemy 

transportowe, usprawnienie kanałów komunikacji [SRK, s. 63, 138, 140]. Słowo inteligentny 

pojawia się także gdy mowa o wsparciu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji, koniecznych 

dla rozwoju lokalnych potencjałów [SRK, s. 83, 92]. Również tu mowa jest o inteligentnych 

sieciach energetycznych niezbędnych dla poprawy efektywności energetycznej [SRK, s. 

124]. 

 

SRK jako średniookresowa strategia rozwojowa Polski stała się także bazą dla 9 

uszczegóławiających ją tzw. strategii zintegrowanych W szczególności należy zwrócić tu 

uwagę, iż strategie te – w celu zapewnienia lepszej koordynacji i efektywności działań, 

zintegrowały planowanie społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Co za tym idzie, przyjęto w 

nich podejście odpowiadające warunkom na rzecz skutecznego wdrożenia idei smart cities 

oparte na połączeniu i koordynacji działań międzysektorowych, współpracy interesariuszy na 

rzecz realizacji wspólnych celów, partycypacji społecznej, wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii i oparciu się na innowacjach. Z reguły brak w nich bezpośrednich odwołań czy  

planów wdrożenia idei smart cities, jednak warte odnotowania są ww. elementy czy 

podejścia, a mianowicie: 

1. W Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG), 

której koordynatorem jest Ministerstwo Gospodarki, a dzięki dostosowaniu otoczenia 

regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej  i efektywnej gospodarki, stymulowaniu 

innowacyjności (poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy, wykorzystania zasobów 
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naturalnych i surowców), umiędzynarodowieniu polskiej gospodarki głównym celem jest 

stworzenie wysoce konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i współpracy, wśród 

przewag Polski zauważono w tym dokumencie zdolność do świadczenia wysokiej jakości 

usług narzędziowego programowania zintegrowanego ze sprzętem (embedded software, 

inteligent hardware) w projektach inteligentnej energetyki, inteligentnego transportu czy 

urządzeń, które wg autorów strategii „staną się podstawowym  elementem budowy 

inteligentnych miast [SIEG, s. 39-40]. W analizowanym dokumencie, wśród kierunków 

działań znalazły się już takie odwołujące się wprost do idei smart cities, np. założono 

konieczność wspierania rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, 

projektowania, wznoszenia budynków oraz zarzadzania nimi przez cały cykl życia. 

Podkreślono konieczność obniżenia energochłonności istniejących budynków, a przy 

projektowaniu konkretnych instrumentów wspierających efektywność energetyczność, 

uznano potrzebę wpisania ich w szersze inicjatywy typu „inteligentne miasta” [SIEG, s. 124-

125]. 

2. W Strategii rozwoju kapitału ludzkiego przyjętej w czerwcu 2013 r. znalazły się postulaty, 

których celem ma być rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób 

w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i 

 ekonomicznym. Jest to cel wprost zbieżny z tym przyświecającym koncepcji smart cities, 

gdzie jakość życia i możliwość uczestnictwa mieszkańców w realizacji lokalnych czy 

regionalnych inicjatyw na rzecz podniesienia poziomu życia stanowią racjonalizację 

podejmowanych działań prorozwojowych [https://www.mpips.gov.pl/praca/strategie-i-

dokumenty-programowe/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-srkl---projekt-z-31072012-r/]. 

3. W Strategii rozwoju transportu (SRT) oczywiście posłużono się pojęciami takimi jak 

inteligentne systemy transportu. Już w diagnozie stanu polskiego transportu dokonanej na 

rok 2010 przykładami były systemy „zielonej fali” w sygnalizacji świetlnej ruchu miejskiego, 

karty miejskie czy bilety elektroniczne, jak: trójmiejski system inteligentnego transportu 

aglomeracyjnego TRISTAR, inteligentny system sterowaniu ruchem dla regionu 

podhalańskiego [SRT, s. 19-20]. Wprowadzenie takich systemów znalazło się oczywiście 

wśród priorytetów rozwojowych [por. np. SRT, s. 45, 46, 65], a możliwości finansowe 

realizacji tych zadań służyć mają m. in. środki PO Infrastruktura i Środowisko. Jako istotny 

element zintegrowanego systemu transportowego podkreślono transport miejski. Odwołując 

się także do zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR) podkreślono także 
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konieczność wspierania rozwiązań integrujących przestrzeń funkcjonalnych obszarów 

miejskich, m. in. w zakresie transportu zbiorowego [SRT, s. 65-66]. 

4. W Strategii Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (SBEiS) w ramach działania 26 

znalazły się odwołania do wdrożenia rozwiązań z zakresu inteligentnych sieci  (zarówno w 

zakresie przyjęcia odpowiedniej bazy normatywnej, jak i podjęcia działań, w tym kontynuacji 

dofinansowywania z NFOSiGW rozwiązań typu inteligentnych sieci elektroenergetycznych 

(smart grid) czy inteligentnego opomiarowania (smart metering) [SBEiS, s. 76-77]. 

5. W koordynowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Strategii Sprawne Państwo 

za najważniejsze cechy sprawnego państwa uznano służące pośrednio urzeczywistnieniu 

idei smart cities: przejrzystość m. in. prawa i procedur, efektywność komunikacji i wymiany 

dokumentów, zapewnienie szerokiej współpracy (między rządem, samorządem terytorialnym 

i organizacjami pozarządowymi) oraz zaangażowanie i uczestnictwo obywateli w procesie 

podejmowania decyzji przez administrację publiczną. Co szczególnie ważne dla realizacji 

projektów z analizowanego zakresu, podkreślono konieczność zapewnienia warunków dla 

sprawnej realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego [https://mac.gov.pl/strategie]. 

6. Podobnie do wskazanej w p. 2 oraz 5, tak i w koordynowanej przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego Strategii rozwoju kapitału społecznego zapisano tak ważne dla 

urzeczywistnienia idei smart cities kwestie jak: konieczność kształtowania postaw 

sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji, poprawę mechanizmów 

partycypacji społecznej i wpływu obywatelu na życie publiczne, czy usprawnienie procesów 

komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy. 

7. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

(KSRR) z 13 lipca 2010 r. określiła najważniejsze elementy polityki regionalnej odnoszące 

się m. in. do wzrostu konkurencyjności regionów, który nastąpić ma dzięki rozwinięciu 

potencjałów największych miast i otaczających je gmin oraz tworzenie warunków do 

korzystania z tego rozwoju przez pozostałe obszary. KSRR nie odwołała się bezpośrednio 

do idei smart cities, chociaż wprowadziła tzw. „nowy paradygmat polityki regionalnej”, 

oznaczający w interesującym nas kontekście zastosowanie m. in. następujących podejść: 

oparcia polityki na wzmacnianiu i wykorzystaniu potencjałów terytorialnych, integracji celów i 

działań podejmowanych na różnych szczeblach; decentralizacji i wielosektorowości, 

wdrożeniu wieloszczeblowego zarządzania (multi-level governance) oraz podejścia 
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funkcjonalnego [https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-

rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/]. 

 

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa określająca kluczowe kierunki 

rozwoju tytułowych sfer nie leży w świetle naszych zainteresowań w związku z tematyką 

niniejszego opracowania, podobnie jak Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa 

narodowego RP. 

 

Zauważyć należy, że w katalogu dokumentów planowania strategicznego kraju, 

przewidziano także tzw. strategie ponadregionalne, tj. dla dwóch lub więcej województw, z 

reguły opartych nie tylko na geograficznym sąsiedztwie ale także na innych wspólnych 

czynnikach (wyzwaniach i celach; warunkach czy zasobach). Co szczególnie istotne, 

strategie są odzwierciedleniem idei współpracy władz samorządowych regionów, często 

powstają z ich inicjatywy i przy zapewnieniu szerokiej reprezentacji interesariuszy 

regionalnych [https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-

rozwojem-kraju/czym-jest-zarzadzanie-rozwojem/#Strategie ponadregionalne]. Wśród 

obecnie funkcjonujących 4 strategii ponadregionalnych, w 2 brak jest odwołań bezpośrednich 

do idei smart cities. Mimo tego, stwierdzić należy, że ujęto w nich pewne elementy 

odnoszące się do branż bezpośrednio zaangażowanych w jej urzeczywistnienie, jak cele 

odnoszące się budowy nowoczesnej infrastruktury transportowej i elektroenergetycznej, 

podnoszenia innowacyjności gospodarki itp. W Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

Polski Wschodniej do roku 2020 [http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-

kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/strategie-

ponadregionalne/#Strategia%20rozwoju%20spo%C5%82eczno-

gospodarczego%20Polski%20Wschodniej%20do%20roku%202020] czy ujęcie wśród 

działań prorozwojowych na rzecz makroregionu objętego Strategią Rozwoju Polski 

Zachodniej do roku 2020 postulatów poprawy powiązań transportowych i inwestycji w sieci 

energetyczne [http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-

rozwojem-kraju/strategie-

ponadregionalne/#Strategia%20Rozwoju%20Polski%20Zachodniej%20do%20roku%20202]. 

Także w Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 powstałej w wyniku podpisania 

porozumienia pomiędzy województwami małopolskim i śląskim brak jest odwołań 
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bezpośrednich do idei smart cities, chociaż wśród kierunków interwencji przewidziano m. in. 

wykreowanie i wspieranie inteligentnych specjalizacji regionalnych gospodarek w oparciu o 

potencjał aglomeracji miejskich obu województw 

[http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-

kraju/strategie-ponadregionalne/#Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020]. W 

najświeższej ze strategii ponadregionalnych - Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 

2020 z perspektywą 2030 z 14 lipca 2015 r., obejmującej województwa łódzkie i 

mazowieckie szczególne mocny akcent położono na znaczenie powiązań pomiędzy 

aglomeracjami Warszawy i Łodzi prowadzące do umocnienia makroregionu na arenie 

krajowej i międzynarodowej. Podstawowym instrumentem rozwoju ma być transfer wiedzy i 

innowacji [http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-

rozwojem-kraju/strategie-ponadregionalne/#Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 

2020 z perspektywą 2030]. 

 

Także w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, wskazującej 

podstawowe zasady zagospodarowania polskiej przestrzeni znalazły się elementy pośrednio 

powiązane z realizacją idei smart cities związane np. z koniecznością zapewnienia rozwoju 

infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej i bezpieczeństwa energetycznego, tu też 

znalazły się cele związane z rozwojem inteligentnych sieci przesyłowych (smart grids) czy 

ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi (np. powodziami), systematycznej budowy i 

utrzymania skutecznego systemu planowania przestrzennego - np. eliminowania 

chaotycznego sposobu zabudowy przedmieść. Bardzo mocno zaakcentowano także 

podejście funkcjonalne [https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-

kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/koncepcja-przestrzennego-zagospodarowania-kraju/]. 

Ze względu na tematykę niniejszego opracowania, oprócz odniesienia się do ogólnej i 

sektorowych polityk rozwoju kraju, należy zwrócić szczególną uwagę na nowelizację 

przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 24 stycznia 2014 r., w 

szczególności rozdział 3a zatytułowany „Polityka miejska”, którą stanowi zespół działań 

prawnych, finansowych i planistycznych na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich 

obszarów funkcjonalnych, mających na celu wykorzystanie potencjału miast i ich obszarów 

funkcjonalnych w procesach rozwoju kraju, wzmocnienie ich zdolności do pobudzania 

wzrostu gospodarczego i tworzenia trwałych miejsc pracy oraz poprawy jakości życia 
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mieszkańców. Uwzględniając cele i założenia zaprezentowanych powyżej dokumentów 

strategicznych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

[https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/polityka-miejska/] przygotowało 

i poddało konsultacjom społecznym projekt dokumentu Krajowa Polityka Miejska (dalej: 

KPM). Zauważyć należy, że realizacja celów krajowej polityki miejskiej ma zmierzać do 

urzeczywistnienia wizji polskich miast, które mają być [KPM, s. 14]: 

− konkurencyjne (czemu służyć ma stymulowanie wzrostu innowacyjności 

przedsiębiorstw, szczególnie dzięki kreowaniu współpracy biznesu i nauki oraz 

wzmocnienie sieciowej współpracy miast z innymi ośrodkami i otoczeniem);  

− silne  (dzięki wsparciu siły rozwojowej miast subregionalnych i lokalnych ośrodków 

wzrostu nakierowanemu na wzmacnianie siły gospodarczej z równoczesnym 

podnoszeniem jakości życia); 

− spójne  (poddane rewitalizacji i odnowie w oparciu o wypracowaną wizję); 

− zwarte i zrównowa żone;  

− sprawne (zarządzanie rozwojem na obszarach miejskich, w szczególności 

metropolitalnych, ma być skuteczne i partnerskie; a za szczególnie ważne Autorzy 

uznali „wypracowanie optymalnych mechanizmów współpracy w miejskich obszarach 

funkcjonalnych, rozwijanie mechanizmów partycypacji i upowszechnianie 

partnerskiego udziału społeczeństwa w rozwoju miast”).  

 

Wśród najistotniejszych obszarów funkcjonowania miasta, które KPM dzieli na dziesięć 

wzajemnie przenikających się wątków tematycznych znalazły się wątki bezpośrednio 

odnoszące się do elementów koncepcji smart cities, jak np.: partycypacja społeczna, 

transport i mobilność miejska, niskoemisyjność i efektywność energetyczna, czy zarządzanie 

obszarami miejskimi [KPM, s. 7]. Wg autorów, „niebudzącym wątpliwości podsumowaniem 

wszystkich (…) wątków tematycznych Krajowej Polityki Miejskiej musi być stwierdzenie, że 

jej cele (w tym cel strategiczny) należy postrzegać poprzez zapewnienie, że realizacja tej 

polityki prowadzi do wzrostu jakości życia mieszkańców miast i ich obszarów funkcjonalnych. 

(…) Miasta, które stawiają swoich mieszkańców w centrum wszelkich przedsięwzięć, określa 

się często mianem „liveable cities” – miast „dobrego życia”. Ta wysokiej jakości przydatność 

do życia musi być udziałem wszystkich grup użytkowników miast – przede wszystkim stałych 

mieszkańców miejskich obszarów funkcjonalnych, ale także osób w nich pracujących i 
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odwiedzających je w celach biznesowych i turystycznych. Idea zawarta w powyższym 

stwierdzeniu streszczająca myśl przewodnią Krajowej Polityki Miejskiej daje się w sposób 

naturalny utożsamić z popularną i promowaną koncepcją „smart cites”. Oczywiście w jej 

najszerszym, holistycznym, a nie wąskim rozumieniu, które z komercyjnych powodów 

niejednokrotnie sprowadzane jest jedynie do wyposażania miasta w nowoczesne 

rozwiązania technologiczne, bez towarzyszących im powiązanych „inteligentnych” działań w 

różnych sferach funkcjonowania miasta. ” [KPM, s. 130]. 

 

Podsumowując, dokumenty planowania strategicznego rozwoju kraju w większości 

przypadków nie odwołują się bezpośrednio do koncepcji smart cities, jednak zawierają 

podejścia (gospodarka oparta na wiedzy, podejście funkcjonalne, decentralizacja, integracja i 

koordynacja polityk, zapewnienie konsultacji i partycypacji społeczna, zarządzanie 

wielopoziomowe, oparcie się na obszarach funkcjonalnych) i cele szczegółowe 

(innowacyjność, rozwój inteligentnych systemów zarządzania w transporcie, inteligentne 

sieci energetyczne, cyfryzacja i usprawnienie itp.) zapewniające warunki dla sprawnego 

wykorzystania elementów idei smart cities na rzecz rozwoju kraju, jego miast i obszarów 

funkcjonalnych. 

 

8. Dokumenty programowe szczebla regionalnego i lok alnego w Polsce odnosz ące si ę 

do idei smart cities 

Ze względu na rozmiary niniejszego opracowania, przegląd dokumentów planowania 

strategicznego szczebla regionalnego i lokalnego ograniczono do województwa kujawsko-

pomorskiego oraz 2 największym miast regionu, inne przykłady lokalne wskazano jedynie w 

przypadku bardzo zintensyfikowanych działań na rzecz stworzenia dokumentów 

programowych w zakresie wdrożenia koncepcji smart cities. 

 

Kluczowym dokumentem planowania strategicznego, który po konsultacjach z lokalnymi 

interesariuszami wskazał kierunki i cele rozwoju społeczno-gospodarczego regionu jest 

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nazywana także "Planem 

modernizacji 2020+”, wyznacza 4 priorytety rozwoju, a mianowicie: konkurencyjna 

gospodarka, modernizacja wsi i miast, silna metropolia i nowoczesne społeczeństwo [Plan 

modernizacji 2020+, s. 15], a także 8 celów strategicznych: dostępność i spójność, 
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gospodarka i miejsca pracy, aktywne społeczeństwo i sprawne usługi, innowacyjność, 

nowoczesny sektor rolno-spożywczy, bezpieczeństwo, sprawne zarządzanie oraz tożsamość 

i dziedzictwo. Bydgoszcz i Toruń mają pełnić funkcję „lokomotyw rozwoju” województwa, a 

docelowo w pełni rozwinąć funkcje o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym, 

będąc miastami atrakcyjnymi dla zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

zdolnych do kooperowania a jednocześnie konkurowania w tych dziedzinach z innymi 

krajowymi i europejskimi metropoliami [Plan modernizacji 2020+, s. 19]. W celu 

strategicznym „dostępność i spójność” zapisano działania w zakresie stworzenia systemu 

transportu aglomeracyjnego dla gmin wchodzących w skład czterech obszarów 

funkcjonalnych największych miast województwa, to znaczy: OF Bydgoszczy i Torunia, OF 

Włocławka, OF Grudziądza i OF Inowrocławia. Ma on być realizowany jako część pakietu 

działań polityki terytorialnej wobec obszarów funkcjonalnych największych miast - jako 

element pakietów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych [Plan modernizacji 2020+, s. 33]. 

Kolejne działania luźno powiązanie z ideą smart cities są zaprojektowane w ramach celu 

strategicznego „Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi”, a rezultatem ma być jest 

podniesienie kapitału ludzkiego i społecznego województwa, a także zapewnienie wysokiego 

standardu usług publicznych dla mieszkańców regionu [Plan modernizacji 2020+, s. 35]. 

Istotnym elementem w ramach celu „Bezpieczeństwo” jest rozwój inteligentnych systemów 

monitoringu, ostrzegania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego – wskazuje się tu zwłaszcza zamiar udoskonalenia i upowszechnienia systemu 

informatycznego powiadomienia ratunkowego. W zakresie bezpieczeństwa transportu 

zamierza się rozwijać inteligentne systemy transportowe (ITS) na terenie województwa [Plan 

modernizacji 2020+, s. 54]. W ramach celu strategicznego „Sprawne zarządzanie” 

przewidziano natomiast m. in.: wykorzystywanie technologii informatycznych i 

komunikacyjnych w celu udoskonalania zdalnego przekazu pomiędzy urzędem a 

mieszkańcem,  standaryzację usług e-administracji w sektorze publicznym, zastosowanie 

interaktywnych narzędzi informatycznych, portali internetowych i wykorzystanie dla 

konsultacji oraz udziału partycypacyjnego lokalnych społeczności w planowaniu 

przestrzennym, a także dla współdziałania pomiędzy jednostkami administracji [Plan 

modernizacji 2020+, s. 55]. Podkreślono także konieczność zwiększenia efektywności 

energetycznej i pozyskania energii z niskoemisyjnych źródeł oraz zapewnienia rzeczywistej i 

wykraczającej poza wymagania prawne szerokiej partycypacji społecznej w procesach 
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planowania przestrzennego i przygotowania inwestycji. Służyć temu ma nie tylko 

uświadamianie społeczeństwa w zakresie przysługujących mu praw, chroniących jakość 

życia i warunki zamieszkania, ale także wykształcanie właściwych postaw w dziedzinie 

estetyki i funkcjonalności, poszanowania ładu przestrzennego i zasad zrównoważonego 

rozwoju [Plan modernizacji 2020+, s. 56]. 

 

Wyżej opisany dokument stał się także podstawą do podziału środków w perspektywie 

finansowej 2014-2020, która to  przyniosła za sobą znaczące zmiany dotyczące celów i 

sposobów realizacji polityki terytorialnej w regionie. W województwie kujawsko-pomorskim 

przyjęto 4 szczeblowy system prowadzenia tej polityki, w którym wyróżniono [Założenia 

polityki terytorialnej województwa]: 

− poziom wojewódzki  - tzw. ZIT wojewódzki (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla 

obszaru Bydgoszczy i Torunia wraz z ich obszarem funkcjonalnym); 

− poziom regionalny i subregionalny  obejmujący obszary funkcjonalne Włocławka, 

Grudziądza i Inowrocławia; 

− poziom ponadlokalny (powiatowy)  - tzw. obszary rozwoju społeczno-

gospodarczego (ORSG) obejmujące stolice powiatów ziemskich regionu oraz ich 

obszary funkcjonalne; 

− poziom lokalny  obejmujący obszary lokalnej aktywności lokalnych grup działania w 

ramach instrumentu rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 

 

Takie podejście oznacza zastosowanie podejścia funkcjonalnego, tj. postrzegania 

poszczególnych jednostek nie tylko w ramach ich  granic administracyjnych, lecz ich 

delimitacji poprzez pełnione funkcje. Na każdym poziomie realizowane będą zadania 

odpowiadające jego specyfice. Zadania będą realizowane głównie przy wsparciu środków 

Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, a w przypadku 

poziomu lokalnego (zakresu działania LGD) będą to także środki Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Polityka terytorialna na poszczególnych poziomach zarządzania będzie 

realizowana w oparciu o proces programowania, którego podstawą będą Strategie rozwoju 

określające uwarunkowania, specyfikę oraz kierunki i przedsięwzięcia rozwojowe. Pozwolą 

one na sformułowanie logiki funkcjonowania oraz wskazanie celów, zadań i środków 

realizacji [Plan modernizacji 2020+]. 
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W Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku (dalej: Bydgoszcz 2030) w ramach programu 

„Bydgoszcz sprawna komunikacyjnie” przewidziano osiągnięcie rezultatów zbieżnych z ideą 

smart cities, jak chociażby: wprowadzenie inteligentnych systemów transportowych jako 

nowoczesnego systemu zarządzania ruchem, transportem zbiorowym, przestrzenią 

parkingową oraz opłatami za korzystanie z usług komunikacji zbiorowej i parkingowych 

[Bydgoszcz 2030, s. 59]. Wśród głównych wyzwań rozwoju przewidziano natomiast 

wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego, zbudowanie silnego obszaru funkcjonalnego 

miasta oraz rozwój jego funkcji metropolitalnych, rozwój lokalny ma być oparty na wiedzy i 

innowacjach [Bydgoszcz 2030, s. 21]. 

 

W Strategii Rozwoju Torunia do 2020 pochodzącej z 2010 r. również brak bezpośrednich 

nawiązań do idei smart cities. Podobnie jak w przypadku innych dokumentów planistycznych, 

tak i tutaj znalazły się działania cząstkowo luźno wpisujące się w analizowana sferę, np. w 

ramach celów strategicznych „Toruń miastem społeczności aktywnej, solidarnej i gościnnej”. 

 

W budowie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego [por. np. Deloitte] również 

przewidziano działania interwencyjne i rozwojowe nawiązujące do idei smart cities 

(inteligentne zarządzanie energią w ramach całego obszaru, kompleksowe projekty 

wodnościekowe z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami, 

inteligentne systemy transportowe itp. działania). 

 

Należy także pamiętać o integracji i koordynacji działań na różnych płaszczyznach. Oprócz 

przyjęcia strategii rozwoju (także dla obszarów funkcjonalnych nie pokrywających się z 

granicami administracyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego co wymagać będzie 

współdziałania władz samorządowych na danych terytorium), niejednokrotnie istnieje także 

konieczność posiadania przez jednostki lokalne dodatkowych dokumentów programowych. 

Chodzi więc nie tylko o dokumenty planistyczne odnoszące się do tradycyjnego układu 

branżowego czy wynikające z obowiązujących już jakiś czas przepisów prawa (jak np. 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), lecz stanowiących pewne novum dla 

jednostek samorządowych, jak: plany gospodarki niskoemisyjnej, plany mobilności miejskiej, 

lokalne plany rewitalizacji. 
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W tym miejscu zauważyć należy, iż w Polsce podjęto już pierwsze inicjatywy mające na celu 

bardziej bezpośrednie lub nawet kompleksowe zaplanowanie rozwoju opartego na idei smart 

cities w odniesieniu do jednostki terytorialnej. W szczególności, ze względu na 

zaawansowanie i zakres prac wskazać należy Strategię SMART_KOM: mapa drogowa dla 

inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, opracowywaną jako 

planowany rezultat projektu „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”, 

realizowany przez Krakowski Park Technologiczny, województwo Małopolskie i Miasto 

Kraków we współpracy z Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytet Technicznego w 

Wiedniu [http://www.sse.krakow.pl/pl/smart-kom.html].  

 

Podsumowując, podobnie jak w przypadku dokumentów strategicznych szczebla krajowego, 

również w strategiach i planach rozwoju tworzonych na szczeblu regionalnym i lokalnym 

występuje raczej brak bezpośrednich odwołań do samej idei smart cities. Jednak i tu 

stwierdzić należy, iż zakres zaplanowanych w dotychczas obowiązujących dokumentach 

planistycznych i operacyjnych celów i podejść zapewnia możliwość skutecznego wdrożenia 

projektów z zakresu koncepcji smart cities przez polskie miasta oraz ich obszary 

funkcjonalne. Nie ma więc potrzeby opracowywania odrębnych dokumentów, a nawet 

aktualizacji obowiązujących, jeśli tylko ich zakres zawiera elementy odwołujące się do sfer 

wchodzących w skład koncepcji smart cities. Zainicjowane już w Polsce tworzenie 

dokumentów koncentrujących się głównie na strategii wdrożenia idei smart cities może 

jednak zaowocować większym rozpropagowaniem działań, a także pozwala na łatwą 

identyfikację jednostek terytorialnych zainteresowanych tą tematyką przez potencjalnych 

partnerów, szczególnie z sektora gospodarczego. Tworzenie nowych dokumentów wymaga 

wprawdzie koordynacji z dotychczas obowiązującymi, stanowi jednak kolejną okazję dla 

zapewnienia partycypacji społecznej przy planowaniu procesów rozwojowych. Ze względu 

na udział partnerów gospodarczych i interesariuszy, a także nierzadko szeregu ekspertów, 

pozwala na racjonalizację decyzji. Nie do przecenienia są także efekty marketingowe i 

psychologiczne – posiadanie jasno wyartykułowanej strategii działań na rzecz wdrożenia 

koncepcji smart cities (a w szczególności podjęcie działań z jej zakresu) zaowocować może 

popularyzacją pojęć z tego zakresu, a co za tym idzie np. uznaniem miasta przez opinię 

publiczną za „inteligentne”. 
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9. Popularyzacja idei smart cities  w Polsce 

Wraz z rozwojem koncepcji smart cities zaczęły się pojawiać się różnorodne raporty i 

rankingi „inteligentnych” miast, jednak zakres i metodyka ich przygotowania jest bardzo 

zróżnicowana. W zależności od skali badań, najczęściej autorzy rankingów opierali się na 

doborze cech świadczących ich czy zgodności z przyjętą przez nich definicją i klasyfikowali 

wytypowane do badania miasta. Pojawiło się sporo zagadnień kontrowersyjnych, jak np. 

problemy z opracowaniem zestawu cech wzorcowych (wobec braku jednoznacznej definicji 

miasta, które byłoby „smart”, dobór próby (oparcie się na kryterium wielkości miasta, jego 

statusu). Stąd też opracowywane rankingi często miały jedynie charakter częściowy, zawsze 

dość subiektywnie oceniający rzeczywistość, a ich porównywalność między sobą była 

wątpliwa. Z czasem pojawiła się możliwość porównań dynamicznych, gdyż niektóre rankingi 

tworzone są cyklicznie przy zastosowaniu jednorodnej metody. Często opisywano i 

porównywano po prostu poszczególne inicjatywy realizowane w poszczególnych miastach 

posługując się jedynie metodą opisu przypadku (case study),  tego typu analizy pozwoliły 

zidentyfikować najlepsze praktyki (best practises), najczęściej w odniesieniu do 

poszczególnych sfer, których dotyczą elementy idei smart cities (inteligentny transport, 

energetyka itp.).   

 

Wspominany już wcześniej, Raport Mappining Smart Cities in the EU został przygotowany by 

zapewnić podstawowe informacje dla  Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu 

Europejskiego oraz posłużyć jako podstawa do wnioskowania o funkcjonowaniu 

mechanizmów w zakresie wdrożenia idei smart cities, szczególnie w odniesieniu do celów 

Strategii Europa 2020 [Manville et al. 2014, s. 17]. Pokazał on, iż w perspektywie UE 

niewielki udział polskich miast odpowiada opracowanej, szerokiej definicji miasta, które jest 

„smart” (por. rysunek poniżej). 
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Rysunek. Udział procentowy miast zdefiniowanych jako „smart” w stosunku do ogółu miast, 

wg państw UE 

 

Źródło: Manville et al. 2014, s. 42. 

 

Interesujących wniosków na temat poziomu „inteligencji” wybranych polskich miast 

dostarczyć może analiza wyników badania prowadzonego od 2007 r. przez konsorcjum 

Politechniki w Delft (Holandia), Politechniki Wiedeńskiej (Austria) oraz Uniwersytetu w 

Lublanie (Słowenia) w ramach projektu European Smart Cities (ESC), którego celem stało 

się stworzenie rankingu inteligentnych miast europejskich. Analizę zawężono do miast 

spełniających określone kryteria, których celem był dobór próby wykluczający metropolie 

europejskie. Generalnie, w pierwszych edycjach rankingu ograniczono się do miast o liczbie 

mieszkańców między 100 a 500 tysięcy, dodatkowe warunki objęły takie elementy jak: 

posiadanie przez miasto co najmniej jednej uczelni wyższej czy obszar oddziaływania 

poniżej 1,5 mln mieszkańców. Zespół badawczy opublikował 3 edycje rankingów (2007, 

2013 i 2014), stopniowo wzbogacano instrumentarium i dopracowywano metodykę badania, 

które w objęła wartości dla 74 (w 2007 r.) do 81 wskaźników w 28 dziedzinach (2014 r.). Już 

od 2007 r. zdefiniowano 6 głównych obszarów decydujących o „inteligencji” miasta i 

tworzących model [http://www.smart-cities.eu/model.html] - inteligentne warunki życia (smart 

living), inteligentna mobilność (smart mobility), inteligentne zarządzanie (smart governance), 

inteligentna gospodarka (smart economy), inteligentne środowisko naturalne (smart 

environment), inteligentna populacja (smart people). W rankingu tym ujęto w 2014 r. 6 
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polskich miast, a mianowicie:  na 56. miejscu Rzeszów, 57 – Szczecin, 62 – Bydgoszcz, 66 – 

Białystok, 68 – Kielce, 70 – Suwałki. W 2015 r. zastosowano nieco inny dobór miast 

(podstawowe kryterium ludnościowe objęło wartości od 300 tys. do miliona mieszkańców), a 

profile ujętych w opracowaniu miast (Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, 

Lublina, Poznania, Szczecina i Wrocławia) można porównać do liderów poprzez stronę 

internetową projektu.  

 

Mimo próby standaryzacji danych w projekcie, analizując jego wyniki uznać można, iż na 

rankingach tego typu w znacznej mierze ciąży dobór zmiennych, tymczasem o miejscu 

danego miasta nie powinny decydować jedynie elementy o charakterze ilościowym, jak 

liczba zastosowanych nowoczesnych technologii i inteligentnych systemów sterowania ale w 

znacznej mierze jakościowych – kompleksowość i efektywność w realizacji misji skierowanej 

na podniesienie poziomu życia i uatrakcyjnienie oferty, w szczególności zaś wykorzystując 

badania preferencji mieszkańców (rozumianych także jako ruchy miejskie, społecznicy, 

użytkownicy) oraz lokalnych interesariuszy [http://www.designforall.pl/jak-zmierzyc-

inteligencje-miasta-aspirujacego-do-miana-smart-city/]. Nie wdając się w niniejszym miejscu 

w dyskusje o charakterze metodycznym, uznać należy niewątpliwy walor rankingu 

przejawiający się w możliwości zastosowania przez polskie miast benchmarkingu, tj. 

umożliwieniu porównywania zachodzących u nas procesów i praktyk stosowanych przez 

polskie miasta, ze stosowanymi w miastach europejskich uznanych przez wykonawców 

projektu ESC za najlepsze w analizowanej dziedzinie. 

 

Niewątpliwym dowodem na to, że idea smart cities zyskuje w Polce coraz większą 

popularność, jest pojawienie się w ostatnich latach w naszym kraju różnego rodzaju 

publikacji i raportów poświęcone temu zagadnieniu, jak np. Raport Ośrodka Analiz 

ThinkTank Przyszłość miast. Miasta przyszłości, wydany w 2013 r. Zawiera on m. in. 

odwołania do literatury i dokumentów programowych, studia przypadków, postulaty i 

rekomendacje. Zanotować można także prawdziwy wysyp publikacji i prac naukowych w tym 

zakresie.  

 

W końcu maja 2015 r. został opublikowany pierwszy w Polsce ranking miast uczących się, 

którego celem było wyłonienie „liderów i maruderów innowacyjności miejskiej” 
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[http://www.schuman.pl/pl/europolis/ranking-miast-uczacych-sie]. Ranking miast uczących 

się dla Fundacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera przygotowała Polityka Insight. 

Ranking jest częścią projektu "Europolis", a partnerami Rankingu są PKN ORLEN oraz 

Siemens (partnerzy konferencji Europolis są natomiast: MasterCard, PKN ORLEN, RWE 

Polska). Miasta sklasyfikowano na podstawie danych statystycznych i informacji 

udostępnionych przez instytucje publiczne (np. ZUS, ministerstwa, Ośrodek Przetwarzania 

Informacji, Komenda Głównej Policji). Analizy dokonano w 5 kategoriach (infrastruktura 

produkcyjna, kapitał ludzki, infrastruktura podstawowa i informacyjna, współpraca między 

firmami i mieszkańcami, łatwość prowadzenia biznesu, czyli to, jak efektywnie działają 

instytucje publiczne, z którymi bezpośrednio kontaktuje się przedsiębiorca). Liderami 

stworzonego rankingu zostały Warszawa, Rzeszów i Poznań, wśród miast województwa 

kujawsko-pomorskiego na 22 miejscu sklasyfikowano Toruń, a na 24. Bydgoszcz. 

 

Powyżej opisane krótko i podobne opracowania, a także szereg innych działań 

popularyzatorskich podejmowanych w naszym kraju (pojawienie się konferencji i spotkań w 

tym zakresie, bloga itp.) świadczą o fakcie, iż idea smart cities staje się coraz bardziej znana, 

a to przełożyć się powinno także na popularność wdrożenia projektów z jej zakresu. 

Zauważyć należy, hasła „miasto inteligentne”, „miasto przyszłości” są bardzo nośne pod 

względem marketingowym, stanowią także realną platformy dla zaangażowania w projekty 

rozwojowe lokalnych interesariuszy, w tym w szczególności stanowić mogą podstawę do 

zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego. Świadczy o tym chociażby duże 

zainteresowania przedsiębiorstw z branż związanych z technologiami służącymi wdrożeniu 

poszczególnych elementów idei smart cities przejawiające się chociażby patronatem (także 

poprzez udzielenie wsparcia organizacyjnego czy finansowego) nad szeregiem inicjatyw 

oraz coraz liczniejszy udział przedstawicieli nie tylko samorządów, lecz także organizacji 

pozarządowych i biznesu w wydarzeniach propagujących analizowaną ideę. Wśród 

przykładów inicjatyw w zakresie budowy platformy dla dialogu administracji i biznesu w tym 

zakresie wskazać można w bieżącym roku chociażby Smart City Forum 

[http://smartcityforum.pl] czy Sesję Dialogu Miasta Przyszłości [http://mttp.pl/centrum-

prasowe/aktualnosci/sesja-dialogu-miasta-przyszlosci-2]. 
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Podczas ostatniego z powyżej wskazanych wydarzeń zaprezentowano ciekawe, mogące 

służyć za podsumowanie niniejszej części opracowania wyniki badań opinii samorządowców 

polskich wykonane przez Ośrodek Analiz THINKTANK w zakresie barier wdrażania idei 

smart city w Polsce oraz spodziewanych przez nich korzyści z tego wdrożenia [za: 

http://www.geekweek.pl/aktualnosci/23556/kiedy-polskie-miasta-stana-sie-smart]. Według 

samorządowców na przeszkodzie we wdrażaniu idei smart city stoi: 

− brak kompleksowego podejścia (53% respondentów),  

− brak zapisów dotyczących tego zagadnienia w strategicznych dokumentach 

obejmujących rozwój miast (52%),  

− przypisanie ewidencji zasobów do pojedynczych komórek organizacyjnych w 

urzędach i ich agendach oraz brak integracji działań poszczególnych jednostek 

prowadzonych przez samorządy (po 51% wskazań), 

− bariery finansowe i trudna sytuacja budżetowa (35%), 

− brak możliwości bądź skomplikowane procedury pozyskiwania środków unijnych na 

rozwój koncepcji inteligentnego miasta (38%); 

a do najistotniejszych korzyści dla miast należą: 

− możliwość efektywnego zarządzania zasobami i przetwarzania danych oraz 

prognozowania potencjalnych problemów (74%); 

− wyższa sprawność administracji za sprawą nowoczesnych narzędzi i systemów IT 

(73% wskazań),  

− oszczędność wydatków budżetowych w dłuższej perspektywie czasu, mniejsze 

zużycie energii oraz zwiększenie rentowności i zdolności do konkurowania z innymi 

ośrodkami miejskimi (po 70%) 

 

 

10. Przykłady instrumentów smart cities  z Europy i świata z zakresu transportu, 

energetyki, gospodarki odpadami oraz jako ści życia społecze ństwa 

 

TRANSPORT 

Rower miejski  (Barcelona i wiele innych m. in. Warszawa, Amsterdam Kopenhaga, Toruń, 

Bydgoszcz). Aby zostać użytkownikiem miejskiego roweru należy zarejestrować się na 

odpowiedniej stronie internetowej i wpłacić opłatę inicjalną. Operator wysyła kartę 
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użytkownika na podany adres. W Barcelonie po otrzymaniu karty można korzystać z 420 

stacji na terenie miasta, które oferują 6 tys. rowerów. Po dotarciu do stacji wypożyczeń 

rozłożonych wokół miasta należy przesunąć kartę w czytniku, a następnie postępować 

zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Oddając rower należy ponownie przesunąć 

kartę przez czytnik. Pierwsze 30 minut wypożyczenia jest darmowe. Maksymalna podróż 

może trwać 2 godziny. Dla korzystających z roweru miejskiego jest dostępna także prosta 

aplikacja na telefon, która informuje o dostępności rowerów na konkretnych stacjach. 

Aplikacja ta może być pobrana poprzez zeskanowanie kodu QR lub rysunku umieszczonego 

na każdej stacji [http://smartcity.bcn.cat/en/bicing.html]. Bardzo dynamicznie rozwija się 

usługa roweru miejskiego w Polsce. Dla przykładu, po kilku latach warszawski system notuje 

dziennie ok. 10 tys. wypożyczeń i jest w nim zarejestrowanych ponad 200 tys. osób. 

 

Infrastruktura dla rowerzystów  (Kopenhaga). W Kopenhadze w 2011 r. ok. 35% 

mieszkańców dojeżdżało do pracy bądź szkoły na rowerze (ciekawostką jest fakt, że 63% 

parlamentarzystów w tym mieście deklaruje dojazdy rowerem do pracy). Władze miasta w 

trosce o ich bezpieczeństwo oraz w celu większej popularyzacji tego środka komunikacji 

podejmują szereg działań. Stworzono system transportu publicznego, który stara się 

zminimalizować czas podróży przez połączenie różnych rodzajów komunikacji, w sposób 

optymalny. Autobusy, pociągi, metro oraz rowery są częścią zintegrowanej sieci. Przystanki 

autobusowe i udogodnienia dla rowerów zostały zbudowane w pobliżu dworców kolejowych 

w celu zapewnienia sprawnego transferu. Rozbudowywane są trakty rowerowe, 

wprowadzono system rezerwacji rowerów na przystankach komunikacji miejskiej on-line, 

ścieżki rowerowe są zintegrowane z publicznym transportem, skrzyżowania przebudowano 

dla większego bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, na głównych ścieżkach 

wprowadzono ,,zieloną falę’’ (rowerzyści podróżujący z prędkością 20km/h korzystają z 

przejazdu na zielonym świetle). W oznaczonych pociągach i autobusach rowery mogą być 

przewożone bezpłatnie. Dla zbierania danych o ruchu rowerowym zainstalowano na 

ścieżkach rowerowych czujniki wykrywające liczbę rowerzystów oraz ich szybkość 

[Copenhagen 2012, s. 8-9]. 

− Kopenhaga kreuje się na zielone miasto przyjazne mieszkańcom. Ambicje władz są 

wysokie. Świadczą o tym cele, które miasto wyznaczyło do osiągnięcia przed 2025 

rokiem: 
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− 75% wszystkich podróży będzie odbywać sie na piechotę, rowerem lub środkami 

transportu publicznego; 

− 50% podróży do pracy lub szkoły będzie odbywać się rowerem; 

− 20% wzrost pasażerów komunikacji miejskiej; 

− transport publiczny będzie mniej emisyjny (głównie CO2); 

− 20-30% wszystkich pojazdów osobowych używanych na dojazdy do pracy będzie 

zasilane energią elektryczną, wodorem, biogazem lub bioetanolem; 

− 30-40% wszystkich pojazdów ciężarowych w ruchu będzie wykorzystywało nowe 

paliwa (jak wyżej)  [City of Copenhagen 2012, s. 46]. 

 

Wypo życzalnie samochodów elektrycznych  (Paryż). Publiczny system car sharing 

docelowo ma być obsługiwany przez 3 tys. elektrycznych samochodów i 1,2 tys. stacji. Jest 

to system znany już w kilkuset miastach na świecie polegający z reguły na 

krótkoterminowym wypożyczeniu samochodu (możliwy czas wypożyczenia może być  

mierzony w minutach, godzinach i dniach). Ponadto, różni się on od tradycyjnych 

wypożyczalni samochodów także tym ,że rezerwacje, odbiór, zwrot i zapłata odbywa się we 

własnym zakresie użytkownika (nie istnieje klasyczne biuro) oraz, że samochody są 

rozmieszczone w wielu punktach miasta, do których łatwo dotrzeć za pomocą publicznych 

środków transportu. Klienci przed korzystaniem z usługi wyrabiają specjalną kartę (okazują 

przy tym prawo jazdy), za pomocą której dostają się do samochodu, gdzie z reguły ukryty 

jest kluczyk. Rezerwacji samochodu można dokonywać on-line, za pomocą telefonu lub 

smsa. Przy rezerwowaniu samochodu określa się potrzebny typ auta, czas wypożyczenia, 

adres stacji, z której nastąpi wypożyczenie. Po zakończonej jeździe auto należy przygotować 

dla następnego użytkownika. Za wszelkie naprawy, ubezpieczenie i obsługę pojazdu 

odpowiada operator. Paryski system wypożyczalni samochodów pozwala na ograniczenie 

natężenia ruchu, mniejsze zanieczyszczenie środowiska, zmniejszenie zapotrzebowania na 

miejsca parkingowe. Jest on alternatywą dla posiadania własnego samochodu. Szacuje się, 

że przy nieregularnych jazdach i niskim przebiegu rocznym (do 10 tys. km) jest też bardziej 

ekonomiczny od własnego auta. 

 

Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum  (Londyn, Sztokholm, Mediolan). W tych 

miastach wprowadzono strefy  w centrach miast, do których wjazd jest płatny. Właściciele 
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aut aby wjechać do określonego obszaru powinni posiadać uprzednio wyrobione specjalne 

karty. Wysokość opłat jest uzależniona od normy emisji spalin konkretnego samochodu oraz 

od miejsca zamieszkania kierowcy. Obecnie samochody spełniające normę emisji spalin 

Euro 4 i Euro 5 są zwolnione z opłat wjazdowych (Mediolan). Systemy w tych miastach nieco 

różnią się od siebie. We Włoszech i Szwecji wykorzystano technologię kamer IP, które 

umożliwiają bieżącą identyfikację tablic rejestracyjnych pojazdów i naliczenie odpowiedniej 

opłaty. Systemy te wspomagane są przez inne rozwiązania np.: parkingi „parkuj i jedź”, na 

których zostawia się samochód i przesiada do komunikacji miejskiej. Innym rozwiązaniem są 

programy wspólnego korzystania z samochodów polegające na dopuszczenie do korzystania 

z buspasów samochodów osobowych, w  których podróżuje kilka osób. Badania 

przeprowadzone w Mediolanie pokazały, że w pierwszym roku istnienia płatnych stref do 

centrum wjechało prawie 57% mniej samochodów, które emitują najwięcej zanieczyszczeń. 

Pozwoliło to na redukcję zanieczyszczenia powietrza o 19%. Co więcej, mieszkańcy zaczęli 

chętniej korzystać z komunikacji miejskiej. Także w pozostałych miastach zauważono 

pozytywne skutki wprowadzenia stref płatnego wjazdu (w Sztokholmie przez pierwsze pół 

roku testowania systemu natężenie zmalało o 25%, a emisja spalin o 14%).  Oprócz 

zmniejszenia zanieczyszczeń w powietrzu (w Londynie o 7%), odnotowano spadek 

natężenie hałasu od 1 do 4 db oraz spadek poziomu degradacji infrastruktury transportowej. 

Innym pozytywem wprowadzonych rozwiązań było skrócenie czasu podróży w wyniku 

mniejszego natężenia ruchu (np. w Londynie spóźnienia komunikacji miejskiej w strefie 

ograniczonego ruchu spadły o 30%) [Ośrodek Analiz ThinkTank 2013, s. 56-57]. 

 

 Inteligentne systemy sterowania ruchem  (Nowy Jork, Tokio, Saragossa, Hamburg, 

Saloniki Eindhoven, Dublin, Enschede). W części wymienionych miast systemy znajdują się 

w bieżącym w użyciu, zaś w niektórych przechodzą fazę testów. Głównym założeniem 

wprowadzonych rozwiązań jest przyspieszenie rozwiązywania problemów z siecią dróg, 

zmniejszenie natężenia i poprawa płynności ruchu. Chociaż założenia i cele są zbieżne we 

wszystkich miastach wdrażających system, różnią się one pewnymi rozwiązaniami 

technicznymi. Dla przykładu, w hiszpańskiej Saragossie system oparty jest na sieci 

czujników, które pozyskują wiele danych na temat rzeczywistych warunków ruchu 

komunikacyjnego. Sieć tworzy 150 czujników miejskich, które umożliwiają monitoring 90% 

wszystkich dróg w mieście. W ten sposób centrum zarządzania ruchem zbiera informacje m. 
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in. o warunkach atmosferycznych, czasie przejazdu i udostępnia je mieszkańcom poprzez 

tablice świetlne nad drogami. Podobny system działa też w Hamburgu. Tam dodatkowo 

monitoruje się masę własną pojazdów poruszających się po mostach, szacuje na tej 

podstawie natężenie w przyszłości i aktualizuje harmonogram konserwacji i inspekcji 

infrastruktury drogowej. 

 

W greckich Salonikach funkcjonują obok siebie dwa systemy drogowe. Pierwszy informuje 

na bieżąco kierowców o zaistniałych utrudnieniach w ruchu oraz szacuje natężenie ruchu do 

końca danego dnia, zawiadując jednocześnie zmianą świateł na skrzyżowaniach. Drugi 

system informuje kierowców o czasie przejazdu pomiędzy określonymi punktami w mieście i 

umożliwia im wybór drogi najkrótszej, najbardziej ekonomicznej bądź najbardziej przyjaznej 

środowisku. 

 

Z kolei w Eindhoven, gdzie projekt znajduje się w fazie testów, grupa samochodów jest 

wyposażona w specjalne czujniki, które zbierają informacje dotyczące sytuacji na drogach 

ale także rozmieszczeniu dziur czy oblodzeniu fragmentów dróg. Następnie urządzenia te 

przesyłają dane do centrum zarządzania ruchem, które udostępnia je kierowcom w formie 

tzw. chmury internetowej. Jeszcze inaczej działa testowany system w holenderskim 

Enschede, gdzie za pomocą czujników pomiaru ruchu bada się czas przejazdu pomiędzy 

skrzyżowaniami na trzech głównych drogach w mieście. Dane te są po przetworzeniu 

wyświetlane na ekranach umieszczonych nad innymi drogami [Manville et al. 2014, s. 137-

138]. 

 

Dość zawansowany system umożliwiający sterowanie ruchem jest obecnie testowany w 

polskim Trójmieście. Obejmie on w sumie 141 skrzyżowań, z tego 67 w Gdańsku, 60 

w Gdyni i 14 w Sopocie. Głównym punktem systemu Tristar, opracowanego przez 

naukowców z  Politechniki Gdańskiej, jest specjalny komputer połączony z dwoma centrami 

sterowania ruchem zlokalizowanymi w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów śledzą 

setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych. W ramach systemu planuje się instalację ponad 

100 fotoradarów i kamer, wyłapujących kierowców, którzy blokują skrzyżowania. Tristar 

obejmuje m. in. [http://www.mobilnagdynia.pl/tristar]: 
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− system monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów , który ma za zadanie 

gromadzenie i dostarczanie szczegółowych danych dotyczących liczby i rodzaju 

pojazdów poruszających się w obszarze objętym systemem. System za pomocą 

kamer, pętli indukcyjnych i urządzeń zainstalowanych w autobusach zbiera takie 

informacje jak: czasy przejazdu na odcinkach, średnie prędkości, gęstości ruchu, 

długości zatorów. Dzięki tym danym system jest w stanie obliczać i podawać 

kierowcom za pośrednictwem tablic i znaków o zmiennej treści informacje o 

przewidywanym czasie dojazdu do kluczowych z punktu widzenia natężenia ruchu 

miejsc, np. do centrum Gdyni, centrum Gdańska; 

− system nadzoru wizyjnego , który obejmuje obrotowe kamery na skrzyżowaniach 

dostarczające operatorom centrum zarządzania i sterowania ruchem oraz 

użytkownikom dróg za pośrednictwem portalu internetowego, podgląd na bieżącą 

sytuację drogową. 

− system informacji dla pasa żerów transportu zbiorowego , który dostarcza 

pasażerom informacji o rzeczywistych czasach odjazdu pojazdów transportu 

zbiorowego. Służą do tego tablice informacji pasażerskiej, które wyświetlają numer 

linii, kierunek oraz czas odjazdu; 

− system zarz ądzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego , który umożliwia 

lokalizację pojazdów transportu zbiorowego (autobusy i trolejbusy posiadają nadajniki 

GPS) i kontrolę zgodności przejazdu z rozkładem oraz podejmowanie przez 

dyspozytorów czynności mających na celu reagowanie na zakłócenia w obsłudze 

pasażerów środkami transportu zbiorowego; 

− system informacji dla kierowców , który gromadzi i przetwarza dane o ruchu 

pochodzące z urządzeń detekcji systemu Tristar (m.in. kamery pełniące także funkcje 

fotoradarów, moduły wykrywania zdarzeń drogowych, stacje meteorologiczne itd.). 

Informowanie kierowców o zaburzeniach w ruchu odbywa się za pośrednictwem 

tablic i znaków zmiennej treści, zainstalowanych w strategicznych miejscach sieci 

drogowej oraz za pośrednictwem strony internetowej; 

− system zarz ądzania bezpiecze ństwem ruchu drogowego , którego jedną z funkcji 

będzie ograniczanie liczby wykroczeń związanych z przejazdem na czerwonym 

świetle oraz przekraczaniem dopuszczalnej prędkości. Pomiar prędkości odbywać się 

będzie na dwa sposoby: punktowo oraz w jednej lokalizacji – odcinkowo; 
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− system informacji parkingowej  służy do przekazywania kierowcom informacji o 

dostępnej liczbie wolnych miejsc na najważniejszych dla miasta parkingach. Tablice 

informacyjne z wyświetlaczami LED zostały zainstalowane przed skrzyżowaniami 

prowadzącymi na wybrane parkingi w mieście, umożliwiają informowanie kierowców 

o dostępnej liczbie miejsc parkingowych. 

 

Ułatwienia dla statków wpływaj ących do portu  (Hamburg). Dla wpływających do portu 

statków bardzo istotne są informacje na temat poziomu wody, kierunku i siły wiatru. 

Władze Hamburga zdecydowały się na zamontowanie czujników środowiskowych wokół 

portu i miasta. Czujniki mierzą począwszy od temperatury i wilgotności powietrza do kierunku 

wiatru, zanieczyszczenia powietrza, wody i poziomu rzek wewnątrz miasta. Dane są 

przesyłane do centrum sterowania, gdzie są przetwarzane w celu prognozowania 

długoterminowego. W efekcie statki wpływające otrzymują raporty w czasie rzeczywistym na 

temat warunków wodnych i wiatrowych panujących w Hamburgu i okolicy. To pomaga im 

efektywniej wybierać kursu oraz skrócić czas przybycia [http://www.cisco.com/web/tomorrow-

starts-here/cars/hamburg/index.html]. 

 

Udogodnienia dla niewidomych pieszych  (Barcelona). Urządzenia zaprojektowane do 

pomocy osobom niewidomym korzystającym z przejścia dla pieszych. System obejmuje 

zdalnie sterowanego pilota, który jest używany przez osobę niewidomą zbliżającą się do 

świateł. W momencie zmiany świateł na zielone system emituje dźwięk na kilka minut tak, by 

umożliwić przejście przez ulicę. System ten jest ulepszoną wersją stosowaną w wielu innych 

miastach, które jednak emitują hałas w sposób ciągły zakłócając życie okolicznych 

mieszkańców [http://smartcity.bcn.cat/en/smart-traffic-lights.html]. 

 

Udogodnienia w transporcie miejskim  (Kopenhaga). Wprowadzono jeden bilet miejski 

ważny na autobusy, kolej i metro, pomimo tego, że na występowało w tym zakresie trzech 

operatorów. Na przystankach zamontowano tablice świetlne podające informacje o czasie 

przyjazdu, spóźnieniach i możliwych połączeniach. Stworzono aplikacje, w której można 

zaplanować podróż po mieście łącząc trzy różne moduły środków transportu (autobus, kolej i 

metro). Przy wykorzystaniu radia i systemu GPS autobusy mają zapewnione ,,zielone 

światło’’ na skrzyżowaniach. Wprowadzono także możliwość kupna biletu przez telefon 
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komórkowy. Pasażer wysyła smsa z trasą przejazdu komunikacji miejskiej. System wysyła 

smsa zwrotnego, który służy jako bilet i pobiera stosowną opłatę (60% wszystkich biletów 

jest nabywanych w ten sposób) [Copenhagen 2012, s. 12]. 

 

ENERGETYKA 

Smart metering – inteligentne pomiary  (Amsterdam, Londyn, Barcelona i wiele innych 

miast). System ten polega na zamontowaniu w gospodarstwach domowych, 

przedsiębiorstwach specjalnych mierników do zarządzania zużyciem energii, wody lub gazu. 

Głównym celem stosowania tego typu urządzeń jest optymalizacja zużycia oraz wzrost 

świadomości użytkowników w zakresie oszczędności mediów. Korzyści jakie płyną z 

zastosowania inteligentnych mierników są następujące: 

− podają zużycie w czasie rzeczywistym, umożliwiają porównanie z poprzednim 

okresem, zaznaczają szczyty i spadki oraz wyświetlają dane o emisji CO2 (w 

przypadku liczników prądu) i porównują z normą dla danego typu gospodarstwa, 

przedsiębiorstwa; 

− umożliwiają one zdalny odczyt przez operatora za określony czas; 

− mierniki wyposażone są w wyświetlacz, dzięki czemu można porównywać poziom 

zużycia między okresami i łatwiej dopasować taryfę do potrzeb; 

− w przypadku problemów z płatnościami operator może zdalnie zablokować określony 

miernik; 

− umożliwiają one elastyczne ustalanie taryf i naliczanie stosowanych opłat; 

− mierniki zdalnie wysyłają do operatora informację o awarii. 

 

Domowy system zarz ądzania energi ą (Manchester). Władze miasta wraz z firmami 

prywatnymi, kilkoma uniwersytetami oraz organizacjami z sektora non-profit zrealizowały 

pilotażowy projekt, który polegał na wykorzystaniu nowych technologii do zwiększenia 

efektywności wykorzystania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Projekt 

wpisuje się w realizację postanowień strategii Europa 2020 dotyczących ograniczenia emisji 

CO2. Uczestniczyło w nim 250 gospodarstw domowych, w których zainstalowano na 

przewodach elektrycznych wszystkich urządzeń domowych specjalne sensory, które 

rejestrowały godziny poboru prądu. Sensory te przesyłały zgromadzone informacje do 

domowych baz danych, skąd później przez łącze internetowe trafiały do ogólnej bazy dla 



                                      

 Projekt systemowy „Dobre prawo-sprawne rządzenie”,  

Działanie 5.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

48 

wszystkich badanych gospodarstw. Po zestawieniu wszystkich informacji pojedyncze 

gospodarstwo miało dostęp on-line do: 

− porównania wysokości bieżącego rachunku z ostatnim rachunkiem w konkretnych 

dniach; 

− informacji o bieżącym zużyciu energii (kosztowym, CO2 i kwh) i porównanie ze 

średnim zużyciem w całej badanej grupie; 

− zestawienia zużycia energii w ciągu dnia w porównaniu do średniej dla całej grupy 

(kosztowo, CO2 i kwh). 

Wyniki pilotażowego programu pokazały, że stosowanie inteligentnych liczników ma 

bezpośredni wpływ na  ilość zużywanej energii. Oszczędności oszacowano na ok. 20%. 

Projekt ten ukształtował świadomość wielu gospodarstw domowych oraz potwierdził 

zasadność zastosowanie nowoczesnych technologii w monitoringu zużycia energii.  

 

Wniosek jaki wypływa z działań miasta Manchester to fakt, że wraz ze wzrostem 

cen energii, wykorzystanie inteligentnych systemów pomiarowych i wgląd w zachowania 

konsumentów może być bardzo ważny, gdyż przyczynia się do zwiększenia świadomości 

konsumentów na temat ich zużycia energii i potencjalnie prowadzić do zmniejszenia zużycia 

energii i ogólnej emisji CO2 [http://cordis.europa.eu/project/rcn/87608_pl.html]. 

 

System sterowania o świetleniem ulicznym  (m. in. Barcelona) System ten ma na celu 

rozwiązanie problemu oświetlenia dróg publicznych, które zużywają energię w sposób 

wysoce nieefektywny. Składa się on z dwóch głównych elementów. Pierwszy polega na 

wyposażeniu lamp ulicznych w technologię LED, która wymaga znacznie mniej energii niż 

zwykłe żarówki. Drugi element to wyposażenie lamp w czujniki, które zbierają informacje o 

środowisku (temperatura, wilgotność, zanieczyszczenia), jak również poziomie hałasu i 

obecności osób. Czujniki przesyłają dane do specjalnej szafy sterującej umieszczonej na 

ulicy, która zawiera także światłowody (odpowiedzialne za Wi-Fi) oraz ładowarki do 

samochodów elektrycznych. Stamtąd informacje są transmitowane do centralnej jednostki 

sterującej, gdzie zbiera się dane i przystosowuje czas pracy lamp do pory dnia, natężenia 

ruchu, obecności ludzi itp. W całym regionie Katalonii zlokalizowanych jest ponad 700 tys. 

lamp, które pochłaniają rocznie 400GWh. Koszty energii szacowane są na ok. 44 mln EUR. 
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Wynika stąd olbrzymi potencjał środków możliwych do zaoszczędzenia [Manville et al. 2014, 

s. 151-152]. 

 

Ekologiczne baseny miejskie  (Amsterdam). Władze miejskie aby ograniczyć rachunki za 

energię w miejskich basenach wprowadziły szereg innowacyjnych rozwiązań. Oparte są one 

na zastosowaniu systemów przeszkleń w ramach dachów i ścian dla wykorzystania promieni 

słonecznych, wymianie oświetlenia na LED oraz na pokrywaniu tafli wody specjalnymi 

płynnymi substancjami zapobiegającymi jej parowaniu (wpływa to na ograniczenie zużycia 

energii do ogrzania powietrza i odwilgocenia) [Smart Stories  2011]. 

 

Morska farma wiatrowa  (Kopenhaga). Z inicjatywy władz miasta powstała spółdzielnia, 

która jest właścicielem farmy wiatrowej w zatoce. Udziałowcami farmy są po połowie spółka 

miejska i członkowie wspólnoty lokalnej. Jest ich ok. 10 tys. Każdy z nich wyłożył ok. 600 

EUR. Farma produkuje rocznie ok. 89 mln kwh energii. Znajduje się na morzu ok. 3,5 km od 

Kopenhagi. Kiedy powstawała w 2000 r. była wówczas największą morską farmą na świecie, 

z 20 turbinami. Farma dostarcza około 4% energii zużywanej w Kopenhadze. Inwestycja 

wymagała zaprojektowania specjalnych fundamentów odpornych na lód, fale i wodę morską. 

Zachęcona sukcesem spółka miejska chce do 2025 r. wybudować 100 kolejnych turbin 

wiatrowych [Copenhagen 2012, s. 24]. 

 

Poczta neutralna dla środowiska  (Wiedeń). Austriacka poczta jest jedną z największych 

firm logistycznych w kraju. Do obsługi swych pojazdów potrzebuje około 14 mln litrów paliwa 

na rok. Dodatkowo, w swoich budynkach i pozostałej infrastrukturze zużywa ok. 150 mln 

kilowatogodzin energii rocznie. To prowadzi do emisji CO2, który jest dużym obciążeniem dla 

globalnego klimatu. Główne obszary działalności poczty to duże metropolie, w szczególności 

Wiedeń. Od 2011 roku firma podjęła następujące kroki ukierunkowane na ograniczenie 

negatywnego wpływu na środowisko: 

− w swoich budynkach monitoruje zużycie energii, wykorzystuje technologię LED, od 

2012 r. w centrum logistycznym we Wiedniu znajduje się największa w całej Austrii 

instalacja ogniw fotowoltaicznych; 

− w zakresie floty samochodowej - optymalizuje trasy oraz unowocześnia tabor 

pojazdów (od 2014 r. dysponuje flotą 653 pojazdów elektrycznych - docelowo ma ich 
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być 1300 - oraz 71 pojazdów na gaz. Rok 2016 ma być pierwszym, w którym poczta 

dla klientów indywidualnych będzie dostarczana we Wiedniu tylko przez e-

samochody. 

 

Dodatkowym aspektem działalności austriackiej poczty jest wspieranie projektów w zakresie 

zalesiania, biomasy, efektywności energetycznej, wody i energii wiatru w takich krajach jak 

Malezja, Panama, Kenia, Kolumbia i Indie 

[https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/umwelt-klimaschutz/co2-neutrale-post/]. 

 

Ekologiczny hotel  (Wiedeń). Na bazie budynku z przełomu XIX i XX w. rozbudowano hotel 

w centrum miasta, który stał się domem pasywnym. Posiada on 130 m² paneli słonecznych, 

93 m² ogniw fotowoltanicznych, pompę ciepła, oświetlenie LED, własną studnię i pompy 

tłoczące wodę do toalet oraz do nawadniania unikatowego ogrodu, którego część znajduje 

się na dachu budynku. Dzięki tym rozwiązaniom hotel jest samowystarczalny w zakresie 

wykorzystywanej energii. Co więcej, oferuje swoim klientom darmowe stacje doładowania do 

samochodów elektrycznych. Szczególna oferta jest skierowana do rowerzystów i pasażerów 

komunikacji miejskiej, którzy otrzymują 10% zniżki na usługi hotelowe. Na śniadania serwuje 

się tylko lokalne organiczne produkty, hotel wynajmuje elektryczne skutery swoim gościom 

do zwiedzania miasta, ma też podpisaną umowę z firmą taksówkarską, która dysponuje flotą 

elektryczną.  

Boutiquehotel Stadthalle jest przykładem na to, że pomysłowość jest szczególnie istotna dla  

wyróżnienia swojej oferty. Hotel ten został wielokrotnie nagradzany za ekologiczne 

innowacyjne rozwiązania, szczyci się kilkoma certyfikatami organizacji pro środowiskowych 

[https://www.hotelstadthalle.at/en/sustainability/],[https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/

bauen-wohnen/boutiquehotel-stadthalle/]. 

 

Monitoring zu życia energii  (Amsterdam). Utworzono stronę internetową przedstawiającą 

stopień zużycia energii w budynkach i obiektach użyteczności publicznej w czasie 

rzeczywistym. Wraz z monitoringiem realizowano projekty ograniczające zużycie 

(zredukowano pracę systemów grzewczych i wentylacyjnych poza godzinami urzędowania) 

[Smart Stories, 2011]. 
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Punkty poboru energii  (Amsterdam). W porcie amsterdamskim oraz na kanałach wewnątrz 

miasta rozlokowano kilkadziesiąt punktów do poboru energii (gniazd elektrycznych). Mogą z 

nich korzystać statki morskie i rzeczne, które dotychczas w miejscach postoju używały 

własnych spalinowych generatorów prądu, które zatruwały miejskie powietrze oraz były 

bardzo głośne. Załoga statków za użytą energię z miejskiej sieci może płacić za pomocą 

telefonu komórkowego co jest znacznym ułatwieniem w całej usłudze [Smart Stories 2011]. 

 

Zielona energia  (Kopenhaga). W mieście prawie 98% energii cieplnej jest dostarczana 

poprzez sieć ciepłowniczą. Władze miejskie wdrażają program ograniczania emisji CO2, w 

związku z tym węgiel jako źródło energii jest zastępowany przez biomasę. Ponadto, 

zwiększono udział produkcji biogazu uzyskiwanego ze ścieków miejskich. W planach jest 

także włączenie geotermii jako źródła energii cieplnej w miejskiej sieci [Copenhagen 2012, s. 

31-32]. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

System pneumatycznego usuwania śmieci  (Kopenhaga, Barcelona, Sztokholm, Londyn, 

Trondheim). We wspomnianych miastach wprowadzono mechanizm automatycznego 

usuwania śmieci z miejskich śmietników oraz pojemników zainstalowanych w instytucjach 

publicznych oraz wybranych osiedlach mieszkaniowych. Pojemniki ustawione są w 

wybranych punktach miasta, znajdują się w nich wloty dla wszystkich rodzajów odpadów 

(organicznych, papierowych i mieszanych). Wloty znajdują się ok. 1,5 m. nad ziemią, 

natomiast zbiornik dużej pojemności schowany jest pod powierzchnią gruntu. Przestrzeń 

podziemna służy również jako pomieszczenie techniczne, miejsce instalacji różnych 

czujników i zaworów spustowych. Gdy zbiorniki podziemne są pełne, śmieci transportuje się 

za pomocą sprężonego powietrza poprzez sieć podziemnych rurociągów o średnicy 500 mm 

do głównych stacji odpadów. Stacje odpadów znajdują się ok. 2 km od punktów zbiórki 

odpadów. Są one wyposażone w kontenery na każdy typ odpadów. Ich ilość zależy od frakcji 

odpadów, częstotliwości opróżniania pojemników w mieście. Pozostają one przez cały czas 

zamknięte. Jedyny kontakt z powietrzem następuje w momencie zamiany kontenera na 

pusty. W ten sposób zachowuje się wysoki poziom higieny. Z tych stacji odpadów śmieci są 

odbierane przez tradycyjne śmieciarki lub za pomocą istniejącej podziemnej sieci kolejowej 

na wysypisko, gdzie są podawane dalszemu przetworzeniu. Stacje odpadów są na bieżąco 
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monitorowane przez operatorów. Obszary zastosowań dla pneumatycznych systemów 

zbierania odpadów obejmują duże obszary w centrach miast, wysokie budynki, przestrzenie 

publiczne, placówki zdrowia, i kompleksy hotelowe i biurowe. Korzyści jakie płyną dla miasta 

z takiego rozwiązania to przede wszystkim redukcja kosztów osobowych oraz 

eksploatacyjnych pojazdów. Nie istnieje potrzeba indywidualnego zbierania odpadów przez 

śmieciarki przez co zmniejsza się emisję CO2 oraz ruch w pobliżu osiedli mieszkaniowych. 

Dodatkowo, zmniejszony ruch pojazdów wielkogabarytowych wpływa na poprawę jakości 

środowiska oraz bezpieczeństwa dla osób zamieszkujących centra dużych miast. Poza tym, 

wloty nigdy nie są przepełnione co eliminuje nieprzyjemne zapachy i jest korzystne zarówno 

dla czystości, jak i wizerunku miasta. Inną korzyścią jest to, że system zbierania odpadów 

oparty na rurociągu jest bardzo elastyczny i nie grozi mu przeciążenie nawet godzinach 

szczytu. 

 

Cykl życia systemu pneumatycznego usuwania odpadów zależy od wielu czynników m. in. 

od ilości zebranych odpadów, klimatu oraz warunków gruntowych. Szacuje się, że system 

powinien pracować co najmniej 60 lat (dotyczy to rurociągów oraz pojemników z wlotami do 

odpadów). Początkowe koszty inwestycyjne dla układu pneumatycznego są większe niż w 

przypadku tradycyjnych sposobów. Natomiast koszty operacyjne nowego systemu są już o 

wiele niższe. szacuje się, że okres zwrotu inwestycji to ok. 10-12 lat [http://www.waste-

management-world.com/articles/print/volume-10/issue-4/features/the-future-of-waste-

collection-underground-automated-waste-conveying-systems.html]. 

 

Energia ze ścieków  (Wiedeń). We Wiedniu jest realizowany projekt, który zakłada 

optymalizację wykorzystania energii powstałej z zagospodarowania osadów ściekowych. 

Osady te stanowią produkt uboczny obróbki ścieków w głównej oczyszczalni ścieków w 

mieście. Na początku procesu będą one ogrzewane do temperatury 38°C, po czym 

przepompowane do sześciu, wysokich na 35 m, komór fermentacyjnych o całkowitej 

objętości 75,000 m³, hermetycznie zamkniętych. W następnym etapie będzie wytwarzał się 

gaz powstały na skutek beztlenowej stabilizacji. Dwie trzecie tego gazu zawierać będzie 

metan, który stanowi doskonałe źródło energii. Będzie on wykorzystywany w 

elektrociepłowniach, gdzie nastąpi jego przekonwertowanie w energię cieplną. Projekt po 

fazie prac dokumentacyjnych, uzyskaniu pozwoleń środowiskowych, przetargu na 
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wykonawcę jest na etapie budowy. Pełne uruchomienie instalacji planuje się przed 2020 r. 

Jest to kolejny przykład na zagospodarowanie niebezpiecznych dla środowiska odpadów. W 

ten sposób produkuje się energię odnawialną. Wartością dodaną projektu jest to, że pozwala 

on zredukować emisję CO2 o 40 tys. ton rocznie, co przełoży się bezpośrednio na jakość 

życia mieszkańców [https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/umwelt-klimaschutz/eos-

energie-aus-klaerschlamm/] (12.07.2015). 

 

Śmieciowa aplikacja  (m. in. Wiedeń, Warszawa, Kraków, Wrocław). Darmowa aplikacja na 

telefon informująca o terminach wywozu śmieci z poszczególnych dzielnic, zbiórkach 

odpadów wielkogabarytowych, sposobie segregacji śmieci. Zawiera ona również linki do 

organizacji środowiskowych oraz informacje o imprezach ekologicznych itp.  

[https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/umwelt-klimaschutz/ma-48-mist-app/]. 

 

JAKOŚĆ ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA 

Teleopieka  (m. in. Barcelona, Wiedeń, Opole). Władze Barcelony zapewniają darmowy 

serwis teleopieki dla ponad 70 tys. mieszkańców. Polega on na tym, że osobom starszym 

(powyżej 75 lat), niepełnosprawnym (w wieku 18-74) bądź zależnym od innych wydaje się 

specjalne urządzenia podłączone do telefonu stacjonarnego lub mobilnego. Zapewniają one, 

poprzez naciśnięcie jednego przycisku, szybkie połączenie z call center, skąd operatorzy 

oddzwaniają i udzielają niezbędnej pomocy. 

 

System ten jest częścią usługi zapoczątkowanej przez władze centralne. 

Gdy wybuchł kryzys finansowy rząd w ramach oszczędności zredukował wydatki na 

teleopiekę i przerzucił koszty na władze regionalne. W Barcelonie zdecydowano się 

kontynuować i rozwijać świadczenie usług skierowanych do osób w podeszłym wieku, 

niepełnosprawnych i zależnych od innych, które mieszkają samotnie lub spędzają wiele 

godzin same w domu. 

Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i ma podwójny cel: 

− odpowiednie reagowanie na prośby o pomoc; 

− utrzymywanie częstych kontaktów z osobami wymagającymi pomocy w celu 

złagodzenia skutków samotności i mieszkania w izolacji. 
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Call Centre dysponuje zespołem profesjonalistów, którzy oferują pomoc adekwatną do 

sytuacji – wzywają lekarza, lokalizują członków rodziny, powiadamiają ich o problemie, 

wysyłają pracowników opieki społecznej do domu potrzebujących oraz mobilizują inne służby 

ratownicze (pogotowie gazowe, straż pożarną, policję). Ponadto, pracownicy call center 

utrzymują relacje telefoniczne z użytkownikami usług. Rozmowy te odbywają się cyklicznie, 

dotyczą m. in. przypomnień o urodzinach członków rodziny, przekazywania istotnych 

informacji medycznych (np. jak radzić sobie z upałami) itp. 

[http://smartcity.bcn.cat/en/telecare-service.html]. 

 

Z kolei władze Wiednia zapewniają osobom starszym tzw. Senior Pads - tablety z ekranem 

dotykowym i połączeniem z platformą przeznaczoną dla seniorów. Znajdują się na niej 

połączenia do organizacji pomocowych, szpitali, aptek, sieci społecznych skupiających 

osoby starsze, komunikatory do rozmów z rodziną, znajomymi. Tablety z usługą dla 

seniorów łączą w sobie elementy ułatwiające codzienne funkcjonowanie oraz technologie 

informacyjne i komunikacyjne [https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/gesundheit-

soziales/seniorpad/]. 

 

E-urząd (m.in. Barcelona). Władze Barcelony w celu zwiększenia przejrzystości działań 

publicznych uruchomiły następujące e-usługi: 

− portal internetowy zawierający ponad 300 kategorii danych. Główne z nich to: 

terytorium, ludność, usługi miejskie, gospodarka i administracja. Są tam również 

informacje o parkingach, punktach wypożyczeń rowerów, metrze czy mapy miasta. 

− kioski znajdujące się w różnych punktach miasta (centra handlowe, biblioteki) z 

odpowiednimi aplikacjami zapewniają mieszkańcom możliwość  realizacji czynności 

administracyjnych on-line [Manville et al. 2014, s. 155]. 

− portal umożliwiający zgłaszanie przez mieszkańców rozwiązań i pomysłów na rzecz 

poprawy jakości życia w mieście. Wszystkie pomysły i rozwiązania, które zostaną 

poparte przez minimum 50 mieszkańców są rozpatrywane przez Radę i, jeśli to 

możliwe, wprowadzone w życie. 

− bezpłatna aplikacja na Androida i iPhone, która umożliwia obywatelom komunikację z 

przedstawicielami miasta. Mogą oni w ten sposób wyrażać swoje opinie, oceniać 

politykę miejską i angażować się w różne procesy w mieście. Aplikacja ta jest łatwa w 
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użyciu i pozwala na zdobycie aktualnych informacji na temat rożnych wydarzeń i 

działań podejmowanych przez władze [http://smartcity.bcn.cat/en/barcelona-open-

government.html]. 

 

Poprawa jako ści podstawowych usług publicznych  (Hamburg). Władze miasta pilotują 

projekt instalacji wirtualnych kiosków obywatelskich w centrach handlowych i innych 

miejscach publicznych. Kioski te umożliwiają mieszkańcom wygodny sposób interakcji z 

urzędami w sprawie rutynowych usług. Wewnątrz kiosków mieszkańcy mogą uczestniczyć w 

telekonferencji z urzędnikiem miejskim. Mogą zadawać pytania, a jednocześnie drukować 

dokumenty i składać on-line wnioski i formularze. Korzyści z tego rozwiązania są 

następujące [http://www.cisco.com/web/tomorrow-starts-here/cars/hamburg/index.html]: 

− mieszkańcy mają szybszy i łatwiejszy dostęp do usług, których potrzebują; 

− usługa jest oferowana przez dłuższy czas niż godziny pracy urzędu; 

− mieszkańcy nie muszą odbywać podróży do centrum dla załatwienia spraw 

administracyjnych - powoduje to ograniczenie ruchu i mniejszą emisję CO2. 

  

Serwis internetowy z danymi statystycznymi  (Helsinki). Władze miasta wraz z 

okolicznymi regionami tworzącymi wspólnie aglomerację zaangażowały się w przygotowanie 

serwisu internetowego oferujący szeroki zakres danych statystycznych z zakresu zjawisk i 

procesów miejskich. W ramach projektu została uruchomiona strona internetowa, na której 

mieszczą się dane publiczne dotyczące m. in. warunków życia, gospodarki, zatrudnienia, 

transportu czy środowiska. Portal jest darmowy i dostępny dla turystów, przedsiębiorców, 

naukowców, urzędników i zwykłych mieszkańców. Użytkownicy mają szybki dostęp do 

danych, które są wykorzystywane w podejmowaniu decyzji odnośnie miejsca zamieszkania 

(np. zanieczyszczenie środowiska), lokalizacji biznesu (gęstość zaludnienia, mobilność 

mieszkańców, gęstość sieci sprzedażowych) czy realizacji badań naukowych. Dane 

statystyczne mogą być przetwarzane w różnego rodzaju aplikacjach i programach. Są one 

dostępne już od 2011 r. (www.hri.fi) i obejmują zestaw ponad 1000 cech. Projekt ma również 

na celu promowanie działań B + R i wzrost świadomości i zaangażowania obywateli w to, co 

dzieje się w ich okolicy [http://connectedsmartcities.eu/helsinki-region-infoshare-hri/]. 
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Modułowe przystanki autobusowe  (Paryż). Przystanki są wyposażone w ładowarkę do 

urządzeń elektronicznych, wi-fi, ekran dotykowy, defibrylator. Dodatkowo, znajdują się przy 

nich stacje wypożyczalni rowerów oraz kiosk z przekąskami i napojami. Przystanki są różnej 

wielkości, dopasowane do specyfiki danego miejsca. Tworzą one utylitarną przestrzeń do 

korzystania z Internetu, odpoczynku lub jako węzeł przesiadkowy na inny typ środków 

transportu. 

 

Płatno ść za parking przez telefon  (Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa). Jednym z 

przykładów wykorzystania smartphonów w usługach publicznych jest aplikacja, która 

umożliwia kierowcom płacenie za określone strefy parkowania poprzez ich telefon 

komórkowy bez konieczności używania parkometrów. Należy najpierw pobrać aplikację do 

telefonu lub tabletu i zarejestrować się. System korzysta z technologii geolokalizacji, dzięki 

czemu właściwie naliczy taryfę postojową uzależnioną od strefy parkowania. Opłatę można 

przelać na konto miasta również poprzez Internet. Kierowcy, którzy korzystają z tego 

systemu mają naklejki na samochodach informujące o tym fakcie. Kontrolerzy mogą 

wówczas za pomocą odpowiednich aplikacji sprawdzić konkretny  samochód 

[http://tech.wp.pl/kat,1009781,title,Nowa-aplikacja-do-placenia-za-parking-we-wszystkich-

systemach,wid,17089992,wiadomosc.html?ticaid=115402&_ticrsn=3]. 

 

Infrastruktura ICT  (Sztokholm). Współcześnie Szwecja, a w szczególności Sztokholm jest 

jednym z najbardziej innowacyjnych regionów na świecie. Miasto zasłynęło z tego, że 

powstała tu w 2009 r. pierwsza na świecie sieć 4G, która umożliwia użytkownikom niezwykle 

szybki Internet. Miasto oferuje szerokopasmowy Internet zarówno dla urządzeń mobilnych, 

jaki i stacjonarnych na 100% swojej powierzchni. Dysponuje ona 600 węzłami oraz ponad 15 

tys. punktów dostępu. W raporcie Networked Society City Index (2013 r.) porównano stopień 

zaawansowania infrastruktury ICT w 31 miastach na świecie. Sztokholm zajął w tym 

rankingu pierwsze miejsce, wyprzedzając Londyn, Singapur i Paryż. 

Celem tworzenia infrastruktury internetowej było zapewnienie lokalnym firmom narzędzi 

komunikacji po konkurencyjnych cenach. Obecnie w mieście działa 50 dostawców usług 

internetowych. Od 2006 r. miasto zainwestowało przeszło 70 mln EUR w tworzenie e-

administracji. Powstało 50 usług internetowych z zakresu gospodarki komunalnej 

[http://international.stockholm.se/city-development/the-smart-city/]. 



                                      

 Projekt systemowy „Dobre prawo-sprawne rządzenie”,  

Działanie 5.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

57 

 

Hotspoty  (m. in. Warszawa, Mediolan, Paryż). W centrach dużych miast instaluje się 

Hotspoty - urządzenia do emitowania sygnału internetowego zapewniającego dostęp 

bezprzewodowy (Wi-Fi). Usługa ta jest z reguły bezpłatna ale podlega pewnym 

ograniczeniom (poprzez limitowanie stron do których jest dostęp czy też przerywanie sesji po 

upływie określonego czasu). 

 

System irygacyjny stosowany w parkach miejskich  (Barcelona). System ten jest 

uruchamiany na podstawie zautomatyzowanego badania wilgotności gleby. Pracownicy 

parków i ogrodów miejskich sprawdzają na tablecie stan roślin (stopień wilgotności gleby) 

oraz stan całego systemu nawadniania. W ten sposób szybko wychwytują informacje o 

awarii oraz ją lokalizują. System nawadniania wylicza objętość wody na wejściu i wyjściu w 

określonym czasie, porównuje je z potrzebami roślin i uzupełnia braki w wilgotności. Poza 

tym, bierze pod uwagę także opady deszczu oraz parowanie wody, transpirację. W ten 

sposób zapewnia tylko taką ilość wody, która jest dokładnie potrzebna do nawadniania. 

Dodatkowo, system automatycznie zatrzymuje się, gdy pada deszcz i dopasowuje się do siły 

wiatru tak, że woda nie wykracza poza obszar nawadniania. Rada Miasta zdecydowała się 

zastosować inteligentny system nawadniania w ramach efektywnego gospodarowania 

zasobami wodnymi miasta. Głównym celem tego działania jest poprawa postrzegania 

wartości wody, poprzez wykorzystanie nowych technologii 

[http://smartcity.bcn.cat/en/telemanaging-irrigation.html]. 

 

W wielu miastach na całym świecie stosuje się rozwiązania opisane powyżej lub bardzo do 

nich zbliżone. Dlatego też warto przytoczyć przykład zupełnie unikatowego projektu, który już 

funkcjonuje chociaż jego oficjalne zakończenia jest planowane na rok 2018. W pobliżu 

miasta Incheon u wybrzeży Morza Żółtego w Korei Południowej powstaje zupełnie od 

podstaw ultranowoczesne miasto. Władze Korei postanowili zbudować infrastrukturę, która 

byłaby symbolem postępu technologicznego i demonstracją innowacyjności państwa. W 

2003 r. rozpoczęła się budowa dzielnicy biznesowej w pobliżu międzynarodowego lotniska. 

Później, dzielnica ta, zaczęła się rozrastać i przybierać kształt całego miasta. Obecnie (2015 

r.) szacuje się, że miasto jest ukończone w ponad 60%. Zamieszkuje je ok. 70 tys. 

mieszkańców – 1/3 planowanego stanu. 
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W mieście wykorzystano m. in. następujące rozwiązania [http://www.songdo.com/songdo-

international-business-district/news/in-the-news.aspx]: 

− inteligentne systemy sterowania ruchem drogowym; 

− czujniki rejestrujące poziom emisji CO2 w fabrykach i na ulicach; 

− mieszkania i biura połączone z podziemnym systemem rur, które zasysają śmieci i 

przetransportowują je do punktu gromadzenia odpadów w celu automatycznego 

przetworzenia na energię; 

− 40% miasta stanowią tereny zielone przeznaczone do wypoczynku i rekreacji; 

− systemy inteligentnego oświetlenia ulic (LED, czujniki ruchu); 

− systemy monitorowania natężenia hałasu; 

− detektory pozwalające zidentyfikować miejsce awarii wodociągów; 

− monitoring miejsc parkingowych połączony z tablicami świetlnymi o zmiennej treści; 

− infrastruktura drogowa dostosowana głównie dla rowerzystów; 

− szerokie wykorzystania aplikacji telefonicznych do sterowania sprzętem 

elektronicznym, klimatyzacją, ogrzewaniem w gospodarstwach domowych; 

− czujniki umożliwiające pomiar wibracji oraz stan i kondycje mostów i budynków; 

− farmy wiatrowe na morzu oraz na powierzchni lądu zasilające miasto; 

− panele fotowoltaiczne na dachach budynków; 

− planuje się wykorzystanie mikrochipów w bransoletkach na ręce dla dzieci dla 

większego nadzoru rodzicielskiego i identyfikacji miejsca pobytu; 

− elektryczne autobusy. 

 

11. Rozwi ązania smart cities  dost ępne na polskim rynku 

Współcześnie na świecie istnieje bardzo wiele zróżnicowanych projektów smart cities, z 

których część znajduje się w fazie wdrażania, inne natomiast funkcjonują z powodzeniem już 

od pewnego czasu. Rosnące zainteresowanie samorządów wykorzystaniem nowoczesnych 

rozwiązań spowodowało gwałtowny rozwój podaży produktów i usług tego typu. Wiele 

przedsiębiorstw kieruje swoją ofertę nie do konkretnego państwa ale globalnie, w związku z 

czym dostępność nowych technologii w służbie miastom jest dosyć duża. Polskie samorządy 

zainteresowane omawianą tematyką mają do dyspozycji instrumenty oferowane zarówno 

przez duże koncerny, obecne w większości państw Unii Europejskiej, ale także przez 

rodzime przedsiębiorstwa ukierunkowane tylko na lokalnego odbiorcę. Poniżej (zob. tab.) 
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zamieszczono przykładowe oferty firm, zarówno globalnych, jak i tych mniejszych, dotyczące 

inteligentnych narzędzi w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców oraz w obszarze 

transportu, bezpieczeństwa i energetyki. 

 

Tabela. Przykładowe oferty firm dotyczące inteligentnych narzędzi w zakresie poprawy 

warunków życia mieszkańców oraz w obszarze transportu, bezpieczeństwa i energetyki 

Obszar  

smart cities 
Nazwa firmy i adres www Przykładowa oferta 

Transport, 

bezpieczeństwo, 

energetyka 

Proximus S.A., Katowice; 

http://www.proximus-it.pl 

 

Rozmieszczenie w mieście czujników oraz 

pełna analiza przepływających z nich danych. 

Zakres działania systemu obejmuje m. in. : 

- monitorowanie ulic w zakresie wykrywania 

przestępczości oraz zarządzanie ruchem 

drogowym. Inne dziedziny funkcjonowania firmy 

to systemy inteligentnego pomiarowania sieci 

dystrybucji energii oraz pozostałych mediów. 

Obejmują one obsługę zarówno dystrybutorów , 

jak i konsumentów i dotyczą przygotowania 

strategii, projektu, montaż elementów systemu 

oraz jego serwis. Korzyści jakie płyną z 

zastosowania inteligentnego pomiarowania to 

bieżąca analiza zużycia mediów, wykrywania 

awarii, optymalizacja zleceń remontowych itp. 

Jakość życia 

społeczeństwa, 

energetyka 

Greeneris Sp. z o.o., 

Warszawa; 

http://www.greeneris.com 

Firma oferuje budowę sieci bezprzewodowej o 

dużym zasięgu i przepustowości w miejscach, 

gdzie położenie kabla jest utrudnione. 

Urządzenia do przekazywania sygnału mogą 

być zamontowane np.: na słupach 

energetycznych czy oświetleniowych. Oprócz 

niskiej awaryjności sieci zapewniają wysoki 

poziom bezpieczeństwa dla użytkowników. 

Drugim przykładowym rozwiązaniem w ofercie 

firmy są systemy do sterowania lampami 

ulicznymi. Umożliwiają one optymalizację 
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zużycia energii poprzez ograniczanie natężenia 

światła w godzinach mniejszego ruchu oraz 

obszarach o mniejszym znaczeniu. W każdej 

lampie instaluje się kontrolery/sterowniki, które 

przesyłają dane oraz odbierają sygnały poprzez 

sieć energetyczną (w tym celu wykorzystuje się 

protokół LonWorks oraz technologię PLC - 

Power Line Communication). Z kolei serwer 

komunikuje się z centrum zarządzania poprzez 

technologię WiFi lub 3G. Oszczędności w 

zużyciu energii wynikające z zastosowania tego 

instrumentu sięgają nawet 40%. 

Jakość życia 

społeczeństwa 

IT Expert Sp. z o.o., Warszawa, 

Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów;  

http://www.itexpert.pl 

E-urząd to platforma do komunikacji 

mieszkańców z administracją miasta. Firma 

oprócz szerokiej gamy usług IT oferuje taką 

możliwość. Polega ona na utworzeniu portalu 

samorządowego, możliwości przekazywania 

dokumentów on-line, stworzeniu archiwum itp. 

Transport Integrated Solutions Sp. z o.o., 

Warszawa; 

http://www.integratedsolutions.pl 

Firma dostarcza m. in. rozwiązań z zakresu 

inteligentnych systemów transportowych 

zorientowanych na zwiększenie przepustowości 

dużych miast. Oferta obejmuje takie 

instrumenty, jak zarządzanie sygnalizacją 

świetlną, komunikacją miejską, oświetleniem 

ulicznym, monitoring miejski, płatne strefy 

parkowania.  

Energetyka Schneider Electric Polska Sp. z 

o.o., Warszawa; 

http://www.schneider-electric.pl 

Firma ma w ofercie różnorodne instrumenty z 

obszaru energetyki i infrastruktury, procesów 

przemysłowych, systemów automatyki 

budynków i centrów przetwarzania danych. Jej 

specjalizacją jest zarządzanie energią i innymi 

mediami. Jako przykład można tutaj wymienić: 

smart metering, fotowoltaikę naziemną, czujniki 

i oprogramowanie do zarządzania energią. 

Jakość życia Cisco Systems Poland Sp. z Firma dostarcza rozwiązania z zakresu 
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społeczeństwa o.o., Warszawa; 

http://www.cisco.com/web/PL 

bezpiecznej komunikacji oraz przetwarzania 

danych. Szczególna oferta jest przeznaczona 

dla szkół. Są to nowoczesne narzędzia 

nauczania i partycypacji w kursach. Z kolei 

instytucje publiczne mogą pozyskać instrumenty 

w zakresie bezpieczeństwa danych. 

Jakość życia 

społeczeństwa 

Seventica Sp. z o.o., Warszawa; 

http://www.seventica.pl 

Specjalnością firmy jest system komunikacji 

niewerbalnej, który może być uruchomiony w 

urzędach i innych instytucjach publicznych. 

System zapewnia kontakt w czasie 

rzeczywistym osoby posługującej się językiem 

migowym z tłumaczem za pomocą 

wideokonferencji. Dzięki temu możliwe jest 

sprawne załatwienie spraw administracyjnych 

przez osoby mające problemy z komunikacją. 

Jakość życia 

społeczeństwa 

Vulcan Sp. z o.o., Wrocław; 

https://www.vulcan.edu.pl 

Firma oferuje aplikacje z zakresu zarządzania 

placówkami edukacyjnymi. Mogą to być np. 

hurtownie danych o szkołach dostępne dla 

samorządowych decydentów, elektroniczny 

nabór do szkół i przedszkoli oraz instrumenty do 

optymalizacji obsługi finansowo-księgowej 

oświaty. Ponadto, firma dostarcza także 

narzędzi ułatwiających komunikację na linii 

rodzice-szkoła. Są to m. in. elektroniczne 

dzienniki do domowego wglądu w sprawy 

dotyczące uczących się dzieci. 

Transport, 

energetyka 

Swarco Traffic Polska Sp. z 

o.o., Warszawa; 

https://www.swarco.com/stp 

Firma oferuje diody LED do zastosowania w 

oświetleniu miejskim, urządzenia informacyjne 

dla kierowców i pasażerów transportu 

publicznego, czujniki, video, radary, centra 

sterowania służące poprawie płynności ruchu 

drogowego oraz wiele innych rozwiązań z 

zakresu zarządzania mobilnością w mieście. 

Jakość życia 

społeczeństwa 

Young Digital Planet S.A. a 

Sanoma Company, Gdynia; 

Oferta firmy dotyczy narzędzi wspomagających 

proces dydaktyczny. Obejmuje ona zasób 
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http://www.ydp.pl multimedialnych lekcji, platformy on-line do 

komunikacji i realizacji nauczania. Wszystkie te 

rozwiązania oparte są na modelu chmury 

edukacyjnej i stanowią wsparcie nowoczesnego 

nauczania w szkołach, za które odpowiedzialne 

są samorządy terytorialne. 

Energetyka Philips Lighting Poland Sp. z o. 

o., Piła; 

http://www.lighting.philips.pl 

Oferta firmy obejmuje energooszczędne 

systemy sterowania oświetleniem przestrzeni 

miejskich, w oparciu o technologię LED. 

Ponadto, posiada szeroką gamę produktów 

przeznaczonych do oświetlenia budynków 

użyteczności publicznej, hal sportowych, jak i 

obszarów mieszkalnych. 

Jakość życia 

społeczeństwa 

AMS S.A., Warszawa; 

http://www.ams.com.pl 

Firma realizuje kampanie outdoorowe oraz 

projekty polegające na wyposażeniu centrów 

miast w nowoczesne meble w postaci kiosków, 

podświetlanych słupów reklamowych, wiat, 

kwietników, nośników typu citylight. Meble te 

zapewniają komfort użytkowania, wysoką 

estetykę oraz przestrzeń reklamową. 

Transport Solaris Bus & Coach S.A., 

Owińska Bolechowo; 

https://www.solarisbus.com 

Firma jest producentem autobusów do 

transportu miejskiego wyposażonych w silniki 

elektryczne I hybrydowe. Rozwiązania 

zastosowane w autobusach tej marki polegają 

na połączeniu silników trakcyjnych oraz baterii 

litowo-jonowych, dzięki czemu zmniejsza się 

zużycie paliwa i jednocześnie emisję CO2. 

Autobusy elektryczne są wyposażone w 

urządzenia umożliwiające bezdotykowy pobór 

energii z ładowarek zamontowanych w 

infrastrukturze przystankowej (czas poboru to 

zaledwie kilka minut). kolejnym sposobem na 

uzupełnienie energii jest urządzenie na dachu, 

które w sposób bezobsługowy ładuje baterie na 

pętli lub na przystankach. W ofercie Solarisa 
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znajdują się również autobusy wyposażone w 

ogniwa paliwowe zasilane wodorem. 

Jakość życia 

społeczeństwa, 

transport 

Neptis S.A., Poznań;  

http://yanosik.pl 

Firma oferuje aplikacje mobilne umożliwiające 

zapłatę za parkowanie przez telefon. Aplikacja 

polega na tym, że kierowca otrzymuje w 

miejscu parkowania informacje o cenniku, 

wybiera system płatności i dokonuje przelewu 

bez wychodzenia z samochodu. 

Jakość życia 

społeczeństwa 

Amistad Sp. z o.o., Krakow; 

http://www.amistad.pl/ 

Specjalnością firmy jest m. in. mobilny system 

informacji turystycznej - aplikacja na telefon 

umożliwiająca otrzymywanie wiadomości o 

wydarzeniach miejskich, zaplanowanie trasy 

zwiedzania (w serwisie dostępne są mapy z 

systemem GPS), zidentyfikowanie restauracji, 

barów w pobliżu miejsca przebywania i inne 

usługi dla turystów i mieszkańców.   

Jakość życia 

społeczeństwa 

SkyCash Poland S.A., 

Warszawa; 

https://www.skycash.com/ 

Firma oferująca płatności mobilne. Produkty 

firmy obejmują aplikacje umożliwiające m. in. 

kupowanie biletów komunikacji miejskiej czy 

zapłatę za parkowanie. 

Jakość życia 

społeczeństwa 

Nextbike Polska Sp. z o.o., 

Warszawa; https://nextbike.pl 

Firma dostarcza infrastrukturę i obsługę 

wypożyczalni rowerów miejskich. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych w kolumnie 2 stron internetowych. 

 

12. Rekomendacje  

Wobec problemów współczesnego świata (demografia, globalizacja, kryzysy gospodarcze, 

konkurencja o zasoby) rozwój miast poprzez realizację strategii smart city wydaje się 

atrakcyjną koniecznością. Jeżeli jednak wdrażanie tej strategii ma być skuteczne i 

efektywne, należy pamiętać, że: 

• Inicjatywa Komisji Europejskiej pt. Europejskie Partnerstwo Innowacyjne „Inteligentne 

miasta i społeczności” polega na koordynacji działań różnych partnerów (jak: 

przedstawicieli sektora energetycznego, transportowego i teleinformatycznego; władz 

miast i innych jednostek terytorialnych, organizacji pozarządowych itp.). Powinni oni 

połączyć swoje zasoby i działania na rzecz zaspokojenia potrzeb współczesnych 
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miast i ich mieszkańców w sposób innowacyjny i z wykorzystaniem inteligentnych 

rozwiązań technologicznych. Komisja Europejska uznała swoją rolę jako 

koordynatora oraz podmiotu zachęcającego i wspierającego finansowo miasta i 

obszary miejskie w zakresie inwestycji w technologie mobilności, Internet i 

energetykę na rzecz wzrostu jakości życia w miastach UE. 

• Smart city budowane jest przede wszystkim po to, aby w bardziej efektywny sposób 

zaspokajać potrzeby jego mieszkańców. Dlatego wszystkie rozwiązania (techniczne, 

technologiczne, infrastrukturalne, organizacyjne i in.) implementowane w mieście 

muszą służyć mieszkańcom, tzn. muszą przekładać się na wzrost ich satysfakcji, 

zadowolenia czy wygody.  

• Bez wiedzy na temat preferencji mieszkańców nie jest możliwe zapewnienie struktury 

usług publicznych dostosowanej do ich potrzeb. 

• Przed podjęciem decyzji w zakresie obszaru inwestycji wskazane jak 

przeanalizowanie wydatków samorządowych z tytułu utrzymania placówek 

edukacyjnych, budynków administracyjnych, basenów i sportowych hal miejskich 

oraz oświetlenia ulic itp. W ten sposób można zidentyfikować najbardziej pilne 

potrzeby zastosowania innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie 

wydatków bieżących w przyszłości.  

• W realizacji projektów typu „smart” mogą być zaangażowani partnerzy z sektora 

prywatnego. Udział partnera prywatnego w realizacji projektu „smart”, np. w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego, powinien być jednak poprzedzony kompleksową 

analizą finansową oraz rozpoznaniem ryzyk dla samorządu miasta, jakie wiążą się z 

jego udziałem w tego typu projekcie. 

• Przy projektowaniu działań prorozwojowych, niezbędne jest  zapewnienie  spójności 

projektów  smart cities  z  programami rozwoju różnego szczebla (strategiami rozwoju 

np. województw/powiatów/miast/gmin) i innymi dokumentami strategicznymi, a także 

zapewnienie współdziałania interesariuszy lokalnych w tym zakresie. 

• Wyposażenie miasta w nowoczesną infrastrukturę i technologie ICT nie sprawi, że 

miasto stanie się inteligentne. Kluczem są tu kreatywni, niezależni, zadowoleni z 

życia i pracy w mieście mieszkańcy.  

• Budowanie miast inteligentnych wymaga konsekwencji oraz elastycznego i 

systemowego podejścia. Nie uda się, gdy po zmianie władzy w mieście przyjęta 
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strategia rozwoju nie będzie kontynuowana. Nie powiedzie się również wtedy, gdy 

założenia strategii nie będą konfrontowane ze zmieniającą się nieustannie 

rzeczywistością społeczno-gospodarczą i ewentualnie w związku z tym 

modyfikowane. Nie przyniesie spodziewanych korzyści, gdy strategia „smart” będzie 

polegała wyłącznie na realizacji pojedynczych, niepowiązanych ze sobą i nie 

wspierających się wzajemnie inicjatyw. 

• Skutkiem rozwoju miast inteligentnych powinien być także rozwój ich obszarów 

funkcjonalnych. Proces ten nie powinien jednak polegać wyłącznie na dyfuzji 

rozwiązań „smart” zaimplementowanych najpierw w mieście, a gdy miasto „spije 

śmietankę”, to dopiero wtedy w otaczających je regionach, lecz na równolegle 

postępujących działaniach mających na celu przekształcenie miasta i jego obszaru 

funkcjonalnego w region smart. 

• Efektywne wykorzystanie technologii ICT w wielu przypadkach wymaga otwartego 

dostępu do różnych danych, w tym osobowych. Należy w związku z tym zapewnić ich 

bezpieczeństwo, tzn. wdrożyć takie rozwiązania, aby możliwe było generowanie tych 

danych, poddawanie ich obróbce, przechowywanie i monitorowanie bez obawy, że 

trafią w niepowołane ręce i zostaną wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. 

Kwestią wymagającą szczególnej uwagi jest również rozstrzygnięcie tego, kto będzie 

ich właścicielem.  
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