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W KIERUNKU INTELIGENTNYCH MIAST

Nie ma dwóch identycznych miast i  nie ma 
dwóch identycznych korzyści z  wdrożenia 
koncepcji inteligentnego miasta. Można je 
podzielić ze względu na wielkość miasta. Do-
datkowo dla mnie istotne jest przemyślenie 
i zdefiniowanie problemów danego miasta. Inne 
bowiem problemy są w miastach o charakterze 
turystycznym, inne w metropolii, jaką jest War-
szawa, a jeszcze inne w mieście o charakterze 
przemysłowym. Korzyści z wprowadzenia kon-
cepcji „Smart City” można pokazać obszarowo, 
np. transport - bardziej zintegrowany, bardziej 
ekologiczny, szybszy. Druga korzyść, to ekologia 
- mądre oszczędzanie przy użyciu technologii 
GREEN - tutaj przykładem może być inteligent-
ne oświetlenie oraz efektywność energetyczna. 
Kolejną korzyścią są kwestie, związane z usłu-
gami komunalnymi. Bardzo dobry przykład 
stanowi śmietnik miejski, który wzywa firmę 
wywozową, kiedy jest pełny. Następnym obsza-
rem jest zdrowie. Społeczeństwa starzeją się 
i problem ten będzie narastał, dlatego kwestia 
poprawy jakości usług medycznych, w perspek-
tywie najbliższych lat, będzie bardzo istotna. 
Aktualną kwestią jest również bezpieczeństwo. 
Żyjemy w trudnych czasach, więc w przypadku 
jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej, zagrażającej 
życiu, kwestia planowania, podejmowania dzia-
łań ratunkowych czy ewakuacyjnych, w  inteli-
gentnym mieście, jest zdecydowanie ułatwiona 
i bardzo sprawnie przeprowadzana. To są naj-
ważniejsze kwestie, jeśli chodzi o  inteligentne 
miasto i  to właśnie w  tych obszarach należy 
szukać korzyści. 

rozmawia PIOTR RUCIŃSKI

Transportowe. Druga faza rozwoju inteligent-
nych miast dotyczyła poprawy funkcjonalności 
działań urzędów i  otwarcia ich na obywateli - 
stąd pojawiła się koncepcja otwartych danych, 
udostępnianych przez urzędy miast. Natomiast 
teraz trzecia i zarazem najdojrzalsza koncepcja 
inteligentnego miasta odnosi się do współpar-
tycypacji obywateli w  rozwoju miasta, co jest 
możliwe między innymi dzięki rozwiązaniom 
technologicznym. Stąd popularność różne-
go rodzaju ruchów oddolnych i  NGOsów, które 
razem z  innymi podmiotami, w  szczególności 
z  urzędem miasta, działają na rzecz poprawy 
jakości życia mieszkańców. 

Jakich korzyści inteligentne miasto dostar-
cza mieszkańcom? Jak, dzięki takim rozwią-
zaniom, może poprawić się standard życia 
mieszkańców? 

Jak przygotować się do budowy inteligent-
nych miast – czy potrzebne są jakieś zmiany 
systemowe? 

Można wdrażać koncepcję inteligentnego mias- 
ta na dwa sposoby. Pierwszy, metoda na „huza-
ra”, daje szybkie rezultaty, ale zdecydowanie jej 
nie polecam, ponieważ w dłuższej perspektywie 
czasu nie zapewni zintegrowanych korzyści. 
W  tej metodzie włodarze miejscy wybierają 
punktowo pewne rozwiązania, które, bez szer-
szej wizji, wdrażają u siebie. Zdecydowanie roz-
sądniejszym, długoterminowym i niekoniecznie 
wymagającym dużych pieniędzy, lecz większe-
go przygotowania,  jest podejście całościowe, 
systemowe. Planujemy w  nim wizję miasta 
i kierunek jego rozwoju na 10-15 lat -  proszę 
pamiętać, że miasto jest dużym tankowcem, 
którego nie da się przesterować w 2-3 lata, jak 
np. firmę. W związku z tym mamy pewien obraz 
docelowy i widzimy, w którą stronę miasto chce 
się rozwijać, jakie ma aktualne problemy. Do ca-
łego procesu angażujemy oczywiście obywateli, 
a  potem powołujemy strukturę, która byłaby 
odpowiedzialna za transformację miasta w kie-
runku miasta inteligentnego. Realizujemy dzia-
łania w  formie zintegrowanych, zsynchronizo-
wanych ze sobą przedsięwzięć. Część z nich ma 
charakter stricte informatyczny, część eduka-
cyjny, bo wszyscy interesariusze -  mieszkańcy, 
przedsiębiorstwa - muszą wiedzieć, czego mają 
się spodziewać. Co ważne, wizja inteligentnego 
miasta nie jest dana raz na zawsze i w związku 
z  postępem technologicznym oraz zmienia-
jącymi się potrzebami mieszkańców wymaga 
weryfikacji i odświeżenia co kilka lat.

Czy w Polsce któreś z miast jest lub aspiruje 
do bycia inteligentnym? 

Miasto w  Polsce, które byłoby w  100% inte-
ligentne, jeszcze nie istnieje i  trochę czasu 
upłynie, zanim takowe się pojawi, ale są aglo-
meracje, będące pewnego rodzaju liderami. Tak 
jak wspominałem, zagadnienie inteligentnego 
miasta, to problem wielowymiarowy, więc są 
miejsca w  Polsce, które mają np. lepiej rozwi-
nięty obszar otwierania danych dla mieszkań-
ców - a  są miasta, które bardzo dobrze roz-
wiązały kwestię związaną z  transportem. Jeśli 
jednak miałbym wymienić któreś z miast, to na 
pewno są to większe aglomeracje, typu Gdynia, 
Gdańsk, Katowice, Wrocław, Poznań, Warsza-
wa, Kraków -  ale są też miasta mniejsze, dość 
mocno działające w tym obszarze, czego przy-
kładem są np. Kielce.

Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak 
Kierownik Zakładu Zarządzania 
Informatyką Instytut Informatyki 
i Gospodarki Cyfrowej, SGH

Panie Profesorze, czy mógłby Pan wytłuma-
czyć, co kryje się pod pojęciem inteligentne 
miasto? Która spośród definicji inteligentne-
go miasta jest Panu najbliższa? 

Pojęcie to ma bardzo dużo znaczeń inteligent-
ne miasto jest często utożsamiane tylko z po-
dejściem technologicznym, ponieważ uważa 
się, że jest to miasto, w  którym funkcjonują 
liczne, najczęściej zintegrowane ze sobą syste-
my informatyczne, które dodatkowo połączone 
są z  siecią czujników. Oczywiście technolo-
gia pełni istotną rolę, ale nie jest to do końca 
prawda. Najprostsza definicja, z jaką osobiście 
się spotkałem, określa inteligentne miasto jako 
to, które jest przyjazne dla mieszkańców - m.in. 
poprzez wprowadzenie szerokiego wachlarza 
usprawnień i  rozwiązań (często o  charakterze 
innowacyjnym) na terenie całego miasta. Mu-
simy spojrzeć na aglomerację całościowo, jako 
na zbiór urzędów, firm, obywateli, NGO, którzy 
funkcjonują i działają w jego ramach. W związku 
z tym poprzez inteligentne miasto można rozu-
mieć tak naprawdę zestaw pewnego rodzaju 
usług i  działań, podejmowanych przez te jed-
nostki, aby zwiększyć satysfakcję i zadowolenie 
z życia mieszkańców danego miasta.

Słysząc pojęcie inteligentne miasto, pierwsza 
myśl to technologia. Co jeszcze, oprócz niej, 
jest ważne? Jak rozumieć tę inteligencję?

Koncepcja inteligentnych miast funkcjonuje, 
jako pojęcie, od około 15 lat. Przy czym  przez 
cały ten czas rozwijała się, ewoluowała. Na po-
czątku rzeczywiście inteligentne miasto było 
utożsamiane wyłącznie z  rozwiązaniami tech-
nologicznymi -  tutaj przykładem takich roz-
wiązań, zwłaszcza w  dużych miastach, mogą 
być systemy ITS, czyli Inteligentne Systemy 

Proces cyfryzacji niezmiennie 
przekłada się na wzrost roli 
administracji samorządowej 
w zapewnieniu komfortu życia 
mieszkańcom. Na co powinny 
w pierwszej kolejności posta-
wić miasta?

Na pewno zmierzamy w kierunku, 
 w  którym miasta coraz wię-
cej danych będą udostępniać 

na zewnątrz – takie są oczekiwa-
nia mieszkańców jak i wymagania ze 
strony Unii. Aby dane mogły być udo-
stępniane w  sposób masowy, muszą 
być jednak odpowiednio przygoto-
wane, a  tego nie da się zrobić ręcz-
nie... Z  jednej strony zatem potrzeba 

Najdojrzalsza 
koncepcja 
inteligentnego 
miasta 
odnosi się do 
współpartycypacji 
obywateli 
w rozwoju 
miasta

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE DANYMI
odpowiednich rozwiązań technolo-
gicznych, typu hurtownie danych, na-
rzędzia Big Data, a  z  drugiej strony 
miasta muszą stworzyć struktury 
organizacyjne po swojej stronie. War-
to zastanowić się nad powołaniem 
w jednostkach samorządowych Chief 
Data Oficera, czyli osoby, która by-
łaby odpowiedzialna całościowo za 
dane przetwarzane w  urzędzie. Jest 

już pierwszy przykład na poziomie 
administracji rządowej - Pani Mini-
ster Anna Streżyńska powołała Chief 
Data Oficera dla administracji pub-
licznej. Dodatkowo miasta powinny 
powoływać zespoły międzyobszaro-
we, które dbałyby o  jakość danych, 
miałyby świadomość ich znacze-
nia i  byłyby przygotowane na prze-
twarzanie coraz większej ich ilości. 
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GDYNIA MIASTO INTELIGENTNE

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE DANYMI

stwa i komfortu na gdyńskich drogach, a pa-
sażerom komunikacji miejskiej gwarantuje 
lepszą jakość podróżowania. System połączył 
165 trójmiejskich skrzyżowań w  sprawnie 
funkcjonujący organizm. Jego sercem jest 
sieć komputerów – połączonych z  centrami 
w  Gdańsku i  Gdyni – która zarządza przede 
wszystkim sygnalizacją świetlną i ruchem po-
jazdów komunikacji miejskiej. 

Coraz popularniejsze w samorządach staje się 
także aktywizowanie obywateli. Jak w  Gdyni 
(poza udziałem w wyborach samorządowych) 
zachęca się mieszkańców do bieżącego par-
tycypowania w zarządzaniu miastem?

W tym roku w Gdyni odbyła się czwarta edycja 
Budżetu Obywatelskiego. Od samego począt-
ku możliwość zgłaszania przez mieszkańców, 
a  potem wybierania konkretnych projektów 
zmian w  gdyńskich dzielnicach, spotkała się 
z  dużym zainteresowaniem ze strony gdy-

nian. Świadczy o tym zarówno liczba składa-
nych wniosków, jak i frekwencja w głosowaniu, 
oscylująca każdego roku w granicach 20%. To 
jedne z  najwyższych wyników w  całym kraju.
Charakterystyczny dla gdyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego jest fakt, że udział w  głoso-
waniu może wziąć każdy mieszkaniec Gdyni, 
niezależnie od wieku. Jedynym niezbędnym 
warunkiem jest posiadanie numeru PESEL. 
Nie trzeba być zameldowanym w  mieście: 
wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie 
potwierdzające fakt zamieszkania w  Gdyni. 
Głosowanie odbywa się on-line, co ma swo-
je ogromne plusy m.in. w  postaci łatwości 
dostępu i  niskich kosztów przeprowadzenia 
procedury. Osoby, które nie posiadają dostępu 
do Internetu lub potrzebują asysty przy gło-
sowaniu, mogą z kolei udać się do wyznaczo-
nych punktów, takich jak kluby seniora, Urząd 
Miasta czy nawet centra handlowe, w których 
mogą oddać swój głos.

Gdynia stawia też na konsultacje społeczne, 
które umożliwiają mieszkańcom wyrażanie 
opinii, aktywizują ich i  angażują w  sprawy 
miasta. Od 1 lutego uproszczono sposób ich 
inicjowania i prowadzenia, a grono podmiotów 
i osób wnioskujących o ich ogłoszenie zosta-
ło poszerzone. Obok tradycyjnych, otwartych 
spotkań z  mieszkańcami, w  gronie narzę-
dzi konsultacyjnych znalazły się warsztaty, 
wysłuchania publiczne, badania panelowe, 
ankiety i  głosowania. Konsultacje zarządza 
prezydent Gdyni – z  inicjatywy własnej, Rady 
Miasta lub innych uprawnionych podmiotów, 
m.in. Rad Dzielnic, Młodzieżowej Rady Miasta, 
co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub 
co najmniej 250 mieszkańców.

Nie stanie się inteligentnym miasto, które nie 
dba o  najsłabszych. Bezpieczne ulice, walka 

ność i  konkurencyjność miasta na poziomie 
ogólnoświatowym, np. pod względem go-
spodarczym czy społecznym. Pozwala także 
w  sposób świadomy budować markę mia-
sta, jako ośrodka rozwijającego się w sposób 
zrównoważony.

W  kontekście inteligentnych miast sporo 
mówi się ostatnio o  dostępie do otwartych 
danych. Co w tej kwestii ma do zaproponowa-
nia swojej społeczności Gdynia?

Podążając wzorem europejskich standardów 
Gdynia otworzyła zasoby z  danymi publicz-
nymi, dołączając tym samym do niewielu 
polskich miast dzielących się takimi informa-
cjami. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie 
dostępności danych publicznych oraz skali ich 
wykorzystania. Tak, by każdy mieszkaniec, in-
westor, przedsiębiorca, założyciel start-upu 
czy osoba odwiedzająca miasto mogła w pro-
sty sposób dotrzeć do informacji, której po-
szukuje. Gdyński portal, jako pierwszy w Pol-
sce, wykorzystuje innowacyjne technologie 
i  programy  dedykowane do gromadzenia 
i udostępniania danych. Służą one do aktyw-
nego zbierania informacji z  różnych źródeł, 
standaryzowania i składowania ich na portalu, 
a  także automatycznej ich wizualizacji. Udo-
stępniliśmy rekordową w  skali Polski liczbę 
115 zbiorów danych, które mogą być potem 
użyte np. do tworzenia aplikacji czy innych 
rozwiązań w branży ICT.

Jednym z  filarów inteligentnego miasta jest 
inteligentny transport, który przede wszyst-
kim powinien być przyjazny środowisku i oby-
watelom. Jakie rozwiązania wprowadziła 
Gdynia, aby usprawnić podróżowanie w obrę-
bie miasta?

Gdynia postawiła na transport, który zarówno 
spełnia oczekiwania mieszkańców, jak i  jest 
przyjazny środowisku. W  mieście trwa dyna-
miczny rozwój trolejbusów – zarówno nowych 
tras, jak i  intensywności ich obsługi. Tabor 
trolejbusowy liczy obecnie 93 pojazdy, w tym 
38 z  dodatkowym napędem bateryjnym, 
umożliwiającym obsługę tras bez sieci trak-
cyjnej. Wśród eksploatowanych trolejbusów 6 
najnowszych posiada baterie litowo-jonowe, 
pozwalające na pokonanie odległości co naj-
mniej 15 km bez zasilania z  sieci trakcyjnej. 
Od 2012 r. wszystkie trolejbusy eksploatowa-
ne na stałych liniach są niskopodłogowe.

W  ostatnich 20 latach przeprowadzono mo-
dernizację dużej części sieci trakcyjnej i  za-
kupiono wiele nowych pojazdów. Za realizację 
projektu „Rozwój proekologicznego transpor-
tu publicznego na Obszarze Metropolitalnym 
Trójmiasta” Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Trolejbusowej otrzymało prestiżową nagrodę 
Unii Europejskiej – RegioStars 2014. W  jego 
ramach wybudowano zajezdnię trolejbusową 
i zakupiono 28 trolejbusów z bateryjnym na-
pędem pomocniczym. To właśnie te pojazdy 
hybrydowe stały się wizytówką Gdyni. W naj-
bliższych latach planowane są ich dalsze za-
kupy. Efektywność i  funkcjonalność trolejbu-
sów hybrydowych, ze względu na specyfikę 
geofizyczną miasta, jest znacznie wyższa niż 
elektrobusów.

Nie zapominamy też o  autobusach. Wzglę-
dy ekologiczne przesądziły o  zakupie pojaz-
dów zasilanych sprężonym gazem ziemnym 
(CNG). Obecnie w Gdyni jest eksploatowanych 
31 takich autobusów. Po gdyńskich ulicach 
jeździ obecnie 238 autobusów, a już od 2007 
r. wszystkie te pojazdy są niskopodłogowe. 
W  ciągu najbliższych dwóch lat większość 
z  nich spełniać będzie najbardziej rygory-
styczną normę czystości spalin EURO 6. Waż-
nym elementem komunikacji jest niewątpliwie 
system sterowania ruchem TRISTAR, który 
wpływa na poprawę płynności, bezpieczeń-

z  wykluczeniem społecznym, szeroki dostęp 
do oferty kulturalnej nie tylko dla najbogat-
szych – czy w tych aspektach gdynianie mogą 
liczyć na wsparcie swoich władz?

Miasto inteligentne to miasto rozwijające 
się w  sposób zrównoważony. Niezbędne jest 
zatem zaangażowanie samorządu w  rozwój 
miasta na wielu płaszczyznach -aby w obsza-
rach takich jak dostęp do kultury, bezpieczeń-
stwo, transport, edukacja, sport, itp. ograni-
czać do minimum zagrożenie wykluczeniem 
społecznym. Gdynia od lat angażuje się w or-
ganizację prestiżowych wydarzeń, takich jak 
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Festi-
wal Open’er, Red Bull Air Race czy ostatnio Mi-
strzostwa Europy w Piłce Nożnej U-21. Część, 
a czasem nawet całość wydarzeń kulturalnych 
czy sportowych, jest bezpłatna. Pozwala to na 
aktywny udział wszystkich mieszkańców w ży-
ciu Gdyni i korzystanie z atrakcyjnych możli-
wości spędzania wolnego czasu. Ogromnym 

wyzwaniem jest również prowadzona obec-
nie w  5 dzielnicach rewitalizacja. Działania 
rewitalizacyjne mają szerokie spektrum – od 
remontów, budów dróg czy sieci kanalizacji, 
po działania miękkie, które mają za zadanie 
zintegrowanie lokalnej społeczności. Takie 
zadanie ma spełniać np. budowa domów są-
siedzkich czy poszerzenie oferty kulturalnej 
dla mieszkańców terenów rewitalizacji.

Certyfikat ISO 37120 to ogromne wyróżnie-
nie, ale też odpowiedzialność. Jakie zatem 
kierunki dalszego rozwoju wyznaczają sobie 
władze Gdyni, aby miasto stawało się jeszcze 
bardziej atrakcyjne i przyciągało coraz więcej 
młodych, aktywnych osób?

Każdy kolejny dzień przynosi nam, samorzą-
dowcom, nowe wyzwania, z  którymi musimy 
i chcemy się zmierzyć. Miasto atrakcyjne dla 
jego mieszkańców to miasto szyte na miarę 
ich potrzeb. Największą wartością Gdyni są 
oczywiście jej mieszkańcy. Chcemy ich słu-
chać, prowadzić z nimi dialog i wspólnie usta-
lać, które rozwiązania będą dla nich najlep-
sze. Taka jest rola samorządu. To my musimy 
dokonywać bieżących analiz funkcjonowania 
miasta, śledzić światowe trendy w tych ośrod-
kach miejskich, których mieszkańcy czują się 
szczęśliwi  i  szukać odpowiednich kierunków 
rozwoju. Wszystko po to, aby nie tylko przycią-
gać młodych i aktywnych, ale przede wszyst-
kim posiadać atrakcyjną ofertę dla obecnych 
mieszkańców i  wszystkich, którzy planują 
związać się z  naszym miastem – prywatnie 
czy zawodowo. Kierunki rozwoju wyznacza 
opracowana w lutym 2017 r. Strategia Rozwo-
ju Miasta Gdyni 2030. To dokument, który po-
zwoli samorządowi gdyńskiemu na wsparcie 
lokalnej społeczności w  realizacji życiowych 
i zawodowych aspiracji.

Bartosz Bartoszewicz 
Wiceprezydent Miasta Gdyni

W  2017 roku Gdynia, jako pierwsze miasto 
w  naszej części Europy, otrzymała certyfi-
kat miasta inteligentnego według normy ISO 
37120. Co oznacza ten certyfikat? Jakie są 
wymogi, aby go otrzymać?

Gdynia znalazła się w prestiżowym gronie 47 
miast na całym świecie posiadających cer-
tyfikat ISO 37120. To potwierdzenie faktu, że 
w mieście stale monitorowana jest jakość ży-
cia mieszkańców, a  inteligentne technologie 
wspierają ten proces. Związane z certyfikacją 
prace trwały prawie rok i polegały na przygo-
towaniu raportu, w którym znalazły się ustan-
daryzowane dane, odnoszące się do 17 róż-
nych obszarów funkcjonowania miasta. Ideą 
certyfikacji jest porównywanie takich samych 
danych z rożnych ośrodków miejskich. Zatem 
analizując np. wskaźnik zagrożenia hałasem 
mamy pewność, że niemalże identycznymi 
narzędziami przeprowadzono tę samą analizę 
w  Gdyni, Londynie, Amsterdamie, Helsinkach 
czy Dubaju. Nie ma zatem przestrzeni na to, 
by dane w  jakikolwiek sposób poprawiać czy 
ulepszać przed publikacją. Miasto ubiegające 
się o certyfikat musi być odważne, by dzielić 
się informacjami o jego dobrych stronach, ale 
i wskazywać strefy wymagające poprawy. 

Zebrane dane trafiają na specjalny por-
tal prowadzony przez World Council on City 
Data, gdzie zostają dokładnie sprawdzone 
przez zewnętrznego weryfikatora. Ostatecz-
nie Gdynia, jako pierwsza w Polsce i w naszej 
części Europy, otrzymała certyfikat i  została 
zarejestrowana na międzynarodowym, ogól-
nodostępnym portalu www.dataforcities.org. 
Zapraszam do odwiedzenia tej witryny 
i  sprawdzenia, jak poradziliśmy sobie w  ry-
walizacji z globalnymi liderami. Jest mi o tyle 
miło wystosować to zaproszenie, bo Gdynia 
wypada w tym zestawieniu naprawdę dobrze, 
a w niektórych obszarach wręcz znakomicie.  

Podnoszenie standardów jakości życia jest 
bardzo ważne. Nie tylko musimy zbierać i gro-
madzić własne doświadczenia, ale przede 
wszystkim powinniśmy szukać wzorów do-
brych praktyk na całym świecie i  wdrażać je 
z myślą o naszych mieszkańcach. Jako mia-
sto mamy aspiracje globalne co oznacza, że 
chcemy porównywać się z najlepszymi. Posia-
danie certyfikatu zrównoważonego rozwoju 
jest także ważnym punktem wyjścia do roz-
mów z  inwestorami. Potwierdza on atrakcyj-

Barcelona, Dubaj, Los Angeles, Amsterdam... Gdynia. Miasto 
z morza i marzeń, jako pierwsze w Europie Wschodniej, znalazło się 
w gronie miast certyfikowanych przez World Council on City Data.

rozmawia PIOTR RUCIŃSKI
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TANIEJ, SPRAWNIEJ, ZDROWIEJ
ryzacji indywidualnej i  kupujemy samochody 
na potęgę, choć czasami może lepiej byłoby 
powiedzieć, że sprowadzamy złom, którego 
mieszkańcy chociażby Niemiec chcą się po-
zbyć. Pomimo wzrostu liczby zarejestrowanych 
samochodów udział podróży komunikacją miej-
ską utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie. 
Rośnie wyraźnie ruch rowerowy. Odzyskiwanie 
przestrzeni w  miastach dla pieszych, będzie 
tym tendencjom jeszcze bardziej sprzyjać. 
Dość powiedzieć, że w  Warszawie, w  której 
przypada już grubo ponad 600 pojazdów na 
1000 mieszkańców, jak pokazały badania ruchu 
przeprowadzone w  2015 roku, udział komuni-
kacji miejskiej wynosi 57%, samochodów 39%, 
a rowerów 4%. Średnia udziału podróży samo-
chodem w  UE wynosi 43%. Kierowcy są więc 
u  nas w  mniejszości, mimo że domagają się 
większych praw od tych, które samorządy de-
cydują się przyznać transportowi publicznemu. 
Wyróżnia nas z pewnością to, że nie zmasakro-
waliśmy sieci tramwajowej i gdy dzisiaj dla żar-
tów nakłada się warszawskie dwie linie metra 
i porównuje np. do Berlina czy Paryża, proszę by 
nałożyć także sieć tramwajową i kolejową, choć 
wiadomo, że wymaga ona wciąż wielu nakładów 
finansowych by stała się bardziej atrakcyjna. 
W  naszych miastach następuje przebudze-
nie, że po prostu udusimy się od komunikacji 
indywidualnej, dlatego mamy szansę włączyć 
się w prąd wspólnego myślenia w tym zakresie, 
który już jakiś czas temu powstał na Zachodzie.. 

Na którym obszarze komunikacji powin-
ny w  pierwszej kolejności skupiać się wła-
dze polskich miast, aby poprawić komfort 
mieszkańców? Z jakimi problemami zmaga-
ją się najczęściej?

Na pierwszym miejscu dałbym chyba jednak 
walkę o  zmianę mentalności mieszkańców. 
Choć w  poprzedniej perspektywie finansowej 

we są propozycje aplikacji pokazujących wolne 
miejsca parkingowe w  strefach płatnych. Dziś 
nawet 30% ruchu to bezsensowne kręcenie się 
w  kółko w  poszukiwaniu wolnego miejsca, co 
tylko zwiększa zjawisko kongestii w  centrach 
i spowalnia bardzo często komunikację. 

Czy w  temacie komunikacji polskie miasta 
mogą się czymś pochwalić na tle bogatszych 
sąsiadów z zachodu? 

Różna jest oczywiście specyfika tych miast, 
ale to, co Polskę odróżnia od zachodu to to, 
że wciąż jesteśmy owładnięci szałem moto-

UE było kilka miast, które zdecydowanie mo-
gły mocniej postawić na odnowę infrastruktury 
i  taboru komunikacji publicznej – myślę tutaj 
chociażby o Łodzi czy aglomeracji śląskiej – to 
teraz plany i działania mają to opóźnienie nad-
robić. Na pewno problemem jest rozlewanie się 
miast i suburbanizacja, bo wiąże się to z kosz-
tami budowy szkół i  przedszkoli, doprowadza-
niem na nowe osiedla mediów czy w  końcu 
z zapewnieniem komunikacji publicznej. Punkt 
ciężkości położony jest obecnie na budowę linii 
tramwajowych, które dowiozą ludzi do centrum 
do pracy oraz na rozwój kolei aglomeracyjnych. 
To słuszna polityka. Koniecznie trzeba ją za-
wsze wzmacniać rozwiązaniami, które w ruchu 
dadzą komunikacji przywilej szybszej jazdy. 

Jaką rolę odgrywa ekologiczny transport 
w  rozwoju inteligentnego miasta? W  jakim 
czasie spodziewa się Pan, że liczba samo-
chodów na prąd dorówna klasycznym?

W 2022 roku mamy w Europie osiągnąć opła-
calność samochodów elektrycznych względem 
konwencjonalnych biorąc pod uwagę koszt za-
kupu i eksploatacji, a więc do tego czasu trzeba 
wspierać finansowo Polaków w ich zakupie, bo 
zachęty w  postaci korzystania z  bus pasów – 
dla mnie kontrowersyjne - czy obniżenia bądź 
zlikwidowania opłat parkingowych, a  nawet 
rezygnacji z podatku akcyzowego czy szybszej 
amortyzacji nie będą wystarczające. Bez za-
chęt finansowych nie osiągniemy miliona sa-
mochodów elektrycznych w  2025 roku. Widać 
to także z doświadczeń innych krajów, że póki 
nie rozwiążemy problemu ceny, zasięgu i infra-
struktury ładowania, popyt musi być sztucznie 
podsycany. Spokojny jestem zaś o postawione 
cele względem komunikacji publicznej. Tutaj nie 
musimy odkrywać Ameryki i  konstruować od 
zera nowego pojazdu, bo polscy producenci już 
je produkują. 

Adrian Furgalski 
Wiceprezes Zespołu Doradców 
Gospodarczych TOR

W szkolnej skali – jaką ocenę za podejście do 
inteligentnej komunikacji wystawiłby Pan 
polskim miastom? Czy któreś szczególnie 
wyróżniają się pozytywnie i negatywnie w tej 
kwestii?

Nie chcę wystawiać stopni jak w  szkole, bo 
wszędzie widzę pozytywne tendencje. Miasta 
zazwyczaj starają się rozwiązywać problemy 
kompleksowo, tak aby zapewnić szybszy prze-
jazd przez  miasto samochodem, łatwiejsze 
parkowanie i  sprawniejszą komunikację pu-
bliczną, co bardzo ważne, także przez odpo-
wiednie planowanie tras na podstawie badań 
frekwencji. Takie cele przyświecały chociażby 
systemowi zarządzania ruchem Tristar w Trój-
mieście. Przykład z  drugiej strony to chociaż-
by Warszawa, która zarzuciła rozszerzenie 
swojego systemu na kolejne części miasta, 
przez co nie spełnia on pokładanych w  nim 
oczekiwań. Z  pewnością wiele jest jeszcze do 
zrobienia z  integracją taryfowo – biletową                         
i  wspólnym biletem, uwzględniającym rzecz 
jasna kolej. Idzie to zbyt długo, a przecież co-
raz więcej jest aplikacji, dzięki którym może-
my płacić za rozmaite usługi, Polska przoduje                                      
w kartach zbliżeniowych, więc aż chciałoby się 
to wszystko połączyć w jedno narzędzie. Cieka-
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Perspektywy eko-transportu – 
rowery, elektryczne samochody 
i autobusy. Dopóki ich zalety nie 
zakorzenią się w świadomości 
mieszkańców, nie będzie łatwo 
miastom przestawić się na 
czystą komunikację.

INTERNET RZECZY-POTĘGA DANYCH
są to tylko pojedyncze rozwiązania punktowe. 
Aby w pełni wykorzystać zalety IoT, w obrębie 
inteligentnego miasta, konieczne jest podej-
ście holistyczne, tak by infrastruktura była na 
tyle elastyczna, aby mogła obsługiwać wiele 
scenariuszy (tzw. przypadków użycia), za-
miast budowania wielu silosów. Wyobraźmy 
sobie, że mamy dostęp do danych ze wszyst-
kich projektów, jakie dane miasto czy grupa 
miast wdrożyła. Gdybyśmy mogli wzbogacić 
te dane dodatkowo o analizy, mieszać je z in-
nymi źródłami a następnie udostępnić w zu-
nifikowanym formacie, to wtedy bylibyśmy 
w stanie wyciągnąć z tego największą wartość 
dla miast oraz mieszkańców. Myślę, że to wła-
śnie jest kolejny etap rozwoju projektów inte-
ligentnych miast.

Jakie możliwości stwarzają urządzenia za-
projektowane przez Państwa firmę?

Hewlett Packard Enterprise posiada w swoim 
portfolio szereg rozwiązań, w tym urządzenia 
oraz oprogramowanie, służące do realizowa-
nia projektów z zakresu Internetu Rzeczy. We-
dług analityków IDC już w roku 2019, 40% da-
nych w IoT będzie gromadzone, przetwarzane 
i analizowane na tzw. brzegu sieci i w związku 
z tym staramy się zapewnić możliwości budo-
wania inteligentnego brzegu sieci. Posiadamy 
specjalną linię serwerów HPE EdgeLine, które 
dostarczają moc obliczeniową, pozwalającą 
na uruchamianie zaawansowanych aplika-
cji, w  tym analityki, analizy wideo bliżej źró-
dła powstawania danych. Szczególnie ważne 
jest to tam, gdzie danych generowanych jest 
tak dużo, że może pojawić się problem z  ich 
przesłaniem (technologiczny lub kosztowy) 
albo nie powinny być przesyłane ze względu 
na bezpieczeństwo, czy chociażby opóźnie-
nia. Kolejnym przykładem jest inteligentna 

przechodzi branża motoryzacyjna (tzw. con-
nected car), rolnictwo czy bankowość deta-
liczna, a następne w kolejce są ubezpieczenia 
i  produkcja oraz usługi komunalne i  eduka-
cja. W  kontekście Smart City (inteligentnych 
miast) mówimy o strefach zurbanizowanych, 
wykorzystujących w  bezpieczny sposób cy-
frowe technologie, np. w celu poprawienia za-
rządzania majątkiem, zrównoważenia rozwoju 
gospodarczego, obniżenia kosztów, lepszego 
wykorzystania zasobów czy w końcu poprawy 
poziomu życia obywateli. Niewątpliwie Inter-
net Rzeczy jest nie lada wyzwaniem, pamię-
tajmy, że to nowoczesne technologie, takie jak 
Cloud Computing oraz transformacja cyfrowa, 
przez którą przechodzą kolejne branże, umoż-
liwiają odnoszenie sukcesów w projektach In-
ternetu Rzeczy. Ważne jest więc, aby dobrać 
odpowiedniego partnera, z którym można re-
alizować tak zaawansowane projekty. 

W  jaki sposób rozwiązania IoT mogą być 
wykorzystywane w inteligentnych miastach ? 
Jak zastosowanie tych rozwiązań wpływa na 
nasze życie dziś, a  jakie perspektywy rysują 
się w przyszłości? 

IoT już przynosi wymierne korzyści miastom, 
takim jak Los Angeles i  Oslo, gdzie odnoto-
wano oszczędność energii o  ponad 60% po 
zastosowaniu inteligentnego oświetlenia 
ulicznego. Inne miasta osiągnęły znaczne 
oszczędności, wdrażając np. inteligentne 
rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami 
(wyposażenie koszy na śmieci w czujniki po-
ziomu wypełnienia wraz z  aktualizacją trasy 
przejazdu samochodów wywożących nieczy-
stości), redukując emisję CO2 czy zwiększając 
satysfakcję obywateli dzięki inteligentnemu 
parkowaniu i zarządzaniu ruchem. Jednocze-
śnie należy nadmienić, że w wielu przypadkach 

sieć Wi-Fi, pozwalająca na analizę przepływu 
osób np. w centrach handlowych i innych du-
żych skupiskach, a także nawigację wewnątrz 
budynków czy śledzenie obiektów.

Poza urządzeniami dysponujemy także ska-
lowalną, hybrydową platformą, HPE Universal 
IoT Platform, gromadzącą dane z  urządzeń 
(czujników) podłączonych, z  wykorzystaniem 
różnych technologii (LPWAN, 3G, WiFi, Blueto-
oth) oraz służąca do ich analizy. Największą 
zaletą tej platformy jest możliwość realizacji 
wielu projektów w  jednym miejscu, co ogra-
nicza koszty i  przyspiesza wdrażanie pro-
jektów. Jednym z  najważniejszych aspektów 
w  projektach IoT jest bezpieczeństwo. Dzięki 
naszym rozwiązaniom, możemy zaadreso-
wać bezpieczeństwo na każdym etapie życia 
danych, t.j. począwszy od czujnika, poprzez 
zabezpieczenie danych podczas transmisji, 
skończywszy na bazie danych i aplikacji.

Urządzenia oraz oprogramowanie to nie 
wszystko. W  Hewlett Packard Enterprise po-
siadamy dedykowany zespół, posiadający od-
powiednie kompetencje oraz cały ekosystem 
partnerów, wraz z którymi jesteśmy w stanie 
dostarczać rozwiązania i  projekty Internetu 
Rzeczy.

Jakie cele stawia sobie HPE na drodze do roz-
woju Internetu Rzeczy?

Innowacje, i właściwe wdrażanie nowych tech-
nologii, wymagają starannego przygotowania. 
Celem HPE jest wspieranie klientów w rozwoju 
i  wdrażaniu projektów, a  także umożliwienie 
korzystania z  najnowszej technologii, pod-
czas transformacji cyfrowej tak, aby skrócić 
czas niezbędny do przekształcenia pomysłów 
w wartości.

Miroslaw Polski 
Solutions Architect IoT & Hybrid IT, 
Hewlett Packard Enterprise

IoT jest nie tylko wielką szansą, ale i wyzwa-
niem. Jak najprościej zdefiniować Internet 
Rzeczy?

Internet Rzeczy może mieć wiele defini-
cji, w zależności od tego z kim rozmawiamy. 
Dla mnie Internet Rzeczy to nowy rozdział 
w  otaczającej nas rzeczywistości, otwiera-
jący wiele możliwości, takich jak  oszczęd-
ności, nowe źródła przychodu, innowacyjne 
sposoby na zaangażowanie i  obsługę klien-
ta. Możliwości te w  głównej mierze biorą się 
z  łączenia różnych technologii, masowego 
gromadzenia i  analizy danych, ale w  równej 
mierze wymagają one transformacji cyfro-
wej (zmiany sposobu działania organizacji). 
Taka ewolucja czeka praktycznie wszystkie 
branże, a  niektóre mają to już częściowo za 
sobą, np. handel detaliczny (Amazon), branża 
muzyczna (Spotify). Aktualnie metamorfozę 

Inteligentne oświetlenie, redukcja emisji CO2, czy inteligentna gospodarka odpadami, to 
tylko kilka przykładów zastosowania koncepcji Internetu rzeczy (IoT). Idea ta rozwija się 
bardzo dynamicznie i stwarza ogromne możliwości dla inteligentnych miast. 

rozmawia BARTOSZ DANEL
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INTERNET RZECZY-POTĘGA DANYCH
Dla wielu miast ważne jest 
promowanie środków publicz-
nego transportu jako lepszej 
alternatywy podróżowania 
oraz zachęcanie do korzystania 
z nich większej liczby osób. 
Aby osiągnąć te cele, niezbęd-
ne jest zagwarantowanie 
pasażerom i pracownikom 
bezpieczeństwa.

Miasto to złożony organizm – urzędy, osiedla, 
biurowce, parki i centra handlowe to tylko nie-
które z jego elementów. Ale to dzięki systemowi 
dróg i  transportu współczesne metropolie są 
w  stanie sprawnie funkcjonować – wewnątrz 
i  na zewnątrz. Codziennie tysiące osób korzy-
stając z publicznych środków transportu, wła-
snych lub służbowych pojazdów porusza się po 
mieście. Każdego dnia kolejne tysiące do nie-
go wjeżdża albo wyjeżdża – odwiedza dworce, 
lotniska i trasy wyjazdowe. Ruch miejski się nie 
zatrzymuje. Dopiero gdy zdamy sobie z  tego 
sprawę, okazuje się, jak wiele wyzwań czeka na 
specjalistów dbających o  jego płynność i  bez-
pieczeństwo pasażerów. 

Ochrona…
Podróżni przede wszystkim chcą dotrzeć bez-
piecznie do celu. A  prawda jest taka, że tam, 
gdzie jest dużo ludzi, częściej dochodzi do 
niebezpiecznych zdarzeń. System kamer sie-
ciowych – przewodowych w  budynkach i  bez-
przewodowych w  pojazdach – przekazują-
cych obraz w  czasie rzeczywistym, pozwala 
na bieżąco śledzić wydarzenia we wszystkich 
punktach sieci transportowej. W  przypadku 

Właśnie taki system z  powodzeniem działa 
w mieście Dubuque w Stanach Zjednoczonych. 
Na podstawie analiz wizyjnych inżynierowie ru-
chu mogą poprawiać sygnalizację i oznaczenie 
na drogach bez konieczności ponoszenia kosz-
tów nowych inwestycji. Z kolei Policja korzysta 
z  materiału wizyjnego przy ustalaniu przyczyn 
wypadków.

- Na podstawie analizy ruchu miejskiego można 
też planować nowe inwestycje lub rozwiązania. 
W Holandii kamery wykorzystywane były do sta-
tystycznego przeliczenia pieszych i  cyklistów 
w  danych punktach. Chodziło o  sprawdzenie, 
czy wybudowanie tunelu wyłącznie dla rowerzy-
stów, usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo. 
Wykazano , że w ciągu godziny jest tak wielu cy-

klistów, że często dochodzi do kolizji z pieszymi. 
– opowiada Jan Gruszczyc. 

Kamery sieciowe mogą przekazywać wysokiej 
jakości obraz lub wyodrębniać z niego na bie-
żąco tylko te elementy, które nas interesują, np. 
tablice rejestracyjne pojazdów. Służą do auto-
matycznego wykrywania wypadków, liczenia 
pojazdów, czyli sprawdzania natężenia ruchu, 
a aplikacje działają bezpośrednio w kamerach. 
Nie trzeba więc strumieniowo przesyłać obrazu 
do centrum zarządzania ruchem. To wszystko 
sprawia, że współczesne systemy monitoringu 
powoli stają się nieodzownym „składnikiem” 
w  każdym mieście. Postępu technologicznego 
raczej nic już nie zatrzyma, a możliwości jakie 
on daje stają się niemal nieograniczone.

zaistnienia incydentu – czy to wypadku, czy 
przestępstwa – można od razu zawiadomić od-
powiednie służby, a potem przekazać im zapis 
wizyjny. Taki system, wprowadzony przez firmę 
Axis, działa m.in. w miejskim metrze w Ningbo 
w Chinach. Na wszystkich dwudziestu stacjach 
podziemnej kolejki zamontowany jest system 
monitoringu połączony ze służbami odpowie-
dzialnymi za bezpieczeństwo publiczne oraz 
z  komisariatami. Jak przekonują użytkownicy 
z  Azji, dzięki temu mogą sprawnie zarządzać 
bezpieczeństwem, szybko reagować w  przy-
padku niepożądanych zdarzeń, a  efektywność 
współpracy między poszczególnymi podmio-
tami wzrosła. Dużą zaletą nowoczesnych cy-
frowych systemów monitoringu jest ich ela-
styczność. Po pierwsze sieć można budować 
stopniowo, dzięki możliwości włączenia do niej 
wcześniej funkcjonujących urządzeń analogo-
wych i instalacji CCTV. Po drugie z czasem i no-
wymi potrzebami można dodawać nowe funk-
cjonalności. Bo współczesne systemy sieciowe 
to nie tylko nowoczesne kamery, ale też plat-
formy analiz i  szereg aplikacji dostosowanych 
do potrzeb użytkownika. 

…i płynność
To właśnie w  połączeniu możliwości urządzeń 
rejestrujących i  programów komputerowych 
tkwi siła sieciowych systemów monitoringu. 
Obecnie ich rola znacznie się rozszerzyła i co-
raz częściej wykorzystywane są do analiz, po-
trzebnych do usprawnienia ruchu miejskiego. 

- Kamery montowane w  ITS, czyli Intelli-
gent Transportation System, mają za za-
danie analizować bieżący ruch na skrzyżo-
waniach oraz drogach miejskich. Informują 
służby, a  miejmy nadzieję, że niebawem też 
kierowców, że w  danym miejscu tworzy się 
zator i  wskazują idealne objazdy. – mówi 
Jan Gruszczyc z  Axis Communications.  

NIE TYLKO OCHRONA

ITS – OPŁACALNA INWESTYCJA
projektu indywidualnego, ale grupy projektów, 
które mają dążyć do jakiegoś określonego 
celu - np. skrócenia czasu podróży. Zaczęto 
więc aplikować o  te projekty, rozwijać ITS-y. 
Generalnie samorządy zdają sobie sprawę 
z  istniejących problemów komunikacyjnych 
i  chcą je niwelować wprowadzając ITS-y. 
 
Jaka jest najbliższa przyszłość zarządza-
nia ruchem drogowym? Jakie działania 
należałoby podjąć, aby kierowcy w  najbar- 
dziej zatłoczonych aglomeracjach odczuli 
wyraźną ulgę?

Przyszłość na pewno będzie silnie związana 
z  wykorzystaniem ITS-ów. Przede wszystkim 
dlatego, że zdolność przepustowa sieci trans-
portowej w naszych miastach się wyczerpuje 
a  czasami nie ma możliwości technicznych, 
ekonomicznych lub urbanizacyjnych rozbu-
dowy infrastruktury. Prawdopodobnie może-

my się spodziewać w  przyszłości celowego 
pogarszania warunków ruchu dla transpor-
tu indywidualnego po to, aby poprawić ruch 
w transporcie publicznym. 

Czyli na przykład więcej BUS-pasów?

Więcej BUS-pasów, częściej funkcjonujący 
transport publiczny, wygodniejsze i cichsze au-
tobusy lub na przykład droższe opłaty za parko-
wanie czy nawet za sam wjazd do centrów miast. 
Tak się rozwijają miasta w  zachodniej Europie 
i taki kierunek prawdopodobnie czeka także nas.

rozmawia PIOTR RUCIŃSKI

Patrząc kilka lat wstecz – czy dostrzega Pan 
zmianę w podejściu władz polskich miast do 
kwestii Inteligentnych Systemów Transpor-
towych? Czy ITS zalicza się dziś do prioryte-
towych inwestycji samorządowych?

Oczywiście dostrzegalne jest coraz lepsze 
podejście władz. Nowa perspektywa finanso-
wa Unii Europejskiej przyczyniła się do tego, 
że zwrócono uwagę na ITS-y, ponieważ dofi-
nansowanie do projektów infrastrukturalnych 
jest przekazywane dla tzw. Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, czyli nie jednego 

W  jaki sposób Inteligentne Systemy Trans-
portowe wpływają na komfort podróżowa-
nia na polskich drogach?

Przede wszystkim Inteligentne Systemy 
Transportowe są to instrumenty techniczne, 
organizacyjne i  informatyczne, które mają za 
zadanie poprawić komfort podróżowania. Za-
sadniczym aspektem funkcjonowania ITS jest 
skrócenie czasu podróżowania. Można rów-
nież wpływać na wydłużenie – celowe – czasu 
trwania podróży. Na przykład projektuje się 
systemy ITS w  taki sposób, aby skrócić czas 
podróży transportem publicznym i  wydłużyć 
czas podróży transportem indywidualnym. 
Najczęściej jednak projektuje się takie sys-
temy, w  których doprowadza się do poprawy 
warunków ruchu w  transporcie publicznym 
i  indywidualnym. Innym użytecznym aspek-
tem systemów ITS jest zmniejszenie liczby 
koniecznych postojów, np. na sygnalizacji 
świetlnej przed skrzyżowaniami. Jeszcze in-
nym aspektem jest dostarczenie odpowied-
niej informacji użytkownikom systemu trans-
portowego, chociażby poprzez dynamiczną 
informację pasażerską.

Coraz więcej aut, 
ciaśniejsze ulice, ale 
też więcej sztucznej 
inteligencji. W jaką 
stronę zmierza 
zarządzanie ruchem 
drogowym?

Przyszłość na pewno będzie silnie 
związana z wykorzystaniem ITS-ów

infrastruktury. Prawdopodobnie możemy się spo-
dziewać w przyszłości celowego pogarszania wa-
runków ruchu dla transportu indywidualnego po 
to, aby poprawić ruch w transporcie publicznym. 

Czyli np. więcej BUS-pasów?

 Więcej BUS-pasów, częściej funkcjonujący trans-
port publiczny, wygodniejsze i cichsze autobusy 
lub na przykład droższe opłaty za parkowanie czy 
nawet za sam wjazd do centrów miast. Tak się 
rozwijają miasta w zachodniej Europie i taki kie-
runek prawdopodobnie czeka także nas.

dr inż. Aleksander Sobota 
Wydział Transportu, Politechnika Śląska
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ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ?
Jak istotna jest pomoc państwa w  tym ob-
szarze?

Podstawową barierą jest mnogość obszarów, 
którymi należy się zająć a  poza inwestycjami 
konieczne jest zapewnienie bieżącej ciągłości 
funkcjonowania miasta. Kolejną barierą jest 
brak dostępnych lokalnych kompetencji i  wie-
dzy o  sprawdzonych rozwiązaniach. Nie bez 
znaczenia pozostaje bariera ograniczonego 
dostępu do środków. Pewnym obszarem barier 
są również ograniczenia prawne np. możliwość 
wykorzystania danych telekomunikacyjnych 
i geolokalizacyjnych do analizy ruchu lokalnego 
i  wykorzystania miejskiej infrastruktury. Pod-
stawową rolą państwa jest właśnie tworzenie 
ram prawnych i finansowych do realizacji wdro-
żeń Smart City. Ministerstwo Rozwoju przygo-
towało zapowiedziany w  rządowej Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, pakiet dzia-
łań dla miast średnich. Jego główne elementy 

to dedykowane wsparcie z  funduszy europej-
skich, preferencje w  lokowaniu inwestycji oraz 
ułatwienie dostępu do środków Funduszu In-
westycji Samorządowych zarządzanego przez 
Polski Fundusz Rozwoju. Wsparcie projektów 
miejskich mogą stanowić również środki z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego. Tworząc 
inteligentne miasta warto czerpać z  polskich 
i zagranicznych doświadczeń. W tym pomocne 
mogą być środki z programu Horyzont 2020 fi-
nansującego badania naukowe i innowacje w UE. 
Na ten cel zaplanowano prawie 80 mld euro. 
 
Projekty miejskie można sfinansować ze środ-
ków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwe-
stycji Strategicznych, czyli części tzw. Planu 
Junckera. To dokładnie 21 mld euro na reali-
zację inwestycji uznawanych do tej pory przez 
instytucje finansowe za zbyt ryzykowne, jednak 

rozmawia BARTOSZ DANEL

preferencji w  zakresie kanałów komunikacyj-
nych, co podpowiada nam gdzie warto włożyć 
wysiłek. Dla przykładu okazuje się, że niezależ-
nie od grupy wiekowej popularnością cieszą się 
różne formy komunikacji mobilnej. 

Ostatnio coraz większą uwagę poświęca się 
idei inteligentnych miast. Dlaczego warto 
w nie inwestować?

Klucz leży w  słowie inteligencja czyli umiejęt-
ności wykorzystania danych i  informacji z  po-
szczególnych procesów do ich optymalizacji. 
Z jednej strony warto jest obserwować wdroże-
nia, które realizują poszczególne miasta i  ko-
piować najlepsze rozwiązania ale z drugiej stro-
ny warto jest też systematycznie inwestować 
w tego typu rozwiązania na własnym obszarze. 
Miasta są jak małe państwa, z pełną komplika-
cją wszystkich procesów infrastrukturalnych, 
administracyjnych, obywatelskich etc. Wydaje 
mi się, że pierwsze rozwiązania wielkoskalowe 
pretendujące do miana inteligentnych miast 
były w  obszarze systemów transportowych. 
Zwrot z inwestycji i satysfakcja obywateli z ta-
kich rozwiązań są bardzo szybko zauważalne. 
Bardzo ważnym i  ciekawym obszarem jest 
otwarte udostępnianie danych w  celu ich po-
nownego wykorzystania oraz zaangażowanie 
lokalnego biznesu i  obywateli w  procesy roz-
woju miasta, chociażby budżet partycypacyjny. 
Z pomocą przychodzą takie rozwiązania jak ko-
munikacja Internetu Rzeczy, algorytmy uczenia 
maszynowego, analityka biznesowa danych. 
 
Jakie bariery napotykają polskie miasta na 
drodze do rozwoju w  obszarze Smart City? 

ważne dla gospodarki i społeczeństwa. 

Jakie istotne zmiany, w  podejściu do inte-
ligencji miast, zaobserwował Pan u  władz 
miejskich w ostatnim czasie?

Zauważam na pewno zwiększone zaintereso-
wanie władz miejskich tym obszarem, aktyw-
ny udział w  konferencjach poświęconych tej 
tematyce i  poszukiwanie sprawdzonych roz-
wiązań a  także nowych pomysłów. Widoczne 
jest również przeznaczanie zwiększonych bu-
dżetów na ten cel. Ale to co najbardziej cieszy 
–  widoczne są coraz częstsze, i  nagradzane, 
efekty wdrożeń w  obszarze inteligencji miast. 
Zamiast osobnych wydziałów tematycznych 
powstają departamenty interdyscyplinarne, 
stanowiska pełnomocników ds. Smart City lub 
warsztaty konsultacyjne. Najlepsze efekty mają 
te samorządy, które są najbardziej otwarte na 
współpracę, wymianę doświadczeń i konsulta-
cje z obywatelami i lokalnym biznesem.   

Jaki jest mieszkaniec polskiego inteligent-
nego miasta? Jak długa droga przed nami, 
by dorównać mieszkańcom najinteligent-
niejszych miast świata?

Każdy obywatel niezależnie od wieku i wykształ-
cenia chce i zasługuje na to by być mieszkań-
cem inteligentnego miasta. Myślę, że każdy 
chce być dobrze poinformowany i czuć, że jego 
podatki są dobrze zainwestowane a  potrzeby 
wysłuchane. Nie mam wątpliwości, że miesz-
kańcy w Polsce są bardzo aktywni i angażują się 
w życie i rozwój miast, gdy tylko stworzy im się 
taką możliwość. Wbrew pozorom droga do inte-
ligentnych miast nie jest długa, ponieważ jest 
to element otaczającej nas rzeczywistości. Przy 
zrównoważonej polityce rozwojowej możliwe 
jest zarówno inwestowanie w podstawowe po-
trzeby mieszkańców jak i  usługi dodane wpły-
wające na wyższą jakość i niższe koszty życia. 
Władze miast widzą, że nowoczesna infrastruk-
tura i  usługi, przyciągają zarówno mieszkań-
ców, biznes jak i  inwestorów. Przy wzmożonej 
mobilności obywateli, jakość i koszty życia mają 
ogromne znaczenie. Mógłbym powiedzieć, że 
inteligentne miasto to takie, które ma serce, 
oczy i  uszy szeroko otwarte. Przykładem, że 
inteligencja tkwi w  różnych miejscach jest np. 
nowojorskie centrum obsługi klienta i  infolinia 
311. Mieszkańcy są “agentami” miasta w tere-
nie. Dajmy im szansę, aby oceniali wprowadzo-
ne rozwiązania, zgłaszali zauważone problemy 
i sugestie szybko z miejsca zdarzenia i bądźmy 
z nimi w kontakcie - w każdej formie (mail, tele-
fon, sms, aplikacja).

Sebastian Christow 
Ekspert rynku cyfrowego, wieloletni dyrektor 
Departamentu Gospodarki Elektronicznej 
w Ministerstwie Rozwoju

Od wielu lat jest Pan związany z  szeroko 
pojętą transformacją cyfrową na poziomie 
centralnym. Jakie główne cele udało się 
w  tym czasie zrealizować, a  jakie wyzwania 
są jeszcze przed nami?

Transformacja na poziomie centralnym była 
silnie napędzana w  poprzedniej perspektywie 
finansowej UE 2007-2013. Jest to jednak zło-
żony proces techniczno-organizacyjno-regu-
lacyjny i sztuką nie jest dostarczenie i urucho-
mienie systemu informatycznego a stworzenie 
podstaw prawnych i  organizacyjnych do jego 
funkcjonowania. Ogromne znaczenie w  tym 
obszarze ma zaszczepienie odpowiedniej wie-
dzy w  organizacji i  promocja danego sposobu 
funkcjonowania wśród obywateli. Popełniono 
wiele błędów, ale dokonano też wiele pożytecz-
nych korekt i wdrożeń, które wiele nas nauczyły 
i stanowią podstawę do dalszego doskonalenia 
procesu transformacji cyfrowej. Kilka wdro-
żeń pokazało, że możliwa jest automatyzacja 
procesów i  międzyresortowa wymiana danych 
bez angażowania obywatela i  przedsiębiorcy. 
W  obecnej perspektywie finansowej RPO spo-
dziewam się większej ilości rozwiązań uspraw-
niających pracę urzędów na ostatniej mili kon-
taktu z  obywatelem, dzięki koordynacji tych 
prac przez Ministerstwo Cyfryzacji. Liczę, że 
w końcu powstaną rozwiązania infrastruktural-
ne do sprawnej i bezpiecznej wymiany danych 
pomiędzy urzędami centralnymi jak i  samo-
rządami i  że nie będzie to tylko sieć Internet. 
Nadzieję w tym obszarze dają takie projekty jak 
“Ogólnopolska Sieć Edukacyjna”. Inne obszary 
wymagające standaryzacji to m.in. elektroniza-
cja obiegu dokumentów, w i pomiędzy urzędami 
oraz elektronizacja poboru opłat administra-
cyjnych, skarbowych, podatkowych w  formie 
bezgotówkowej. Obszar o  który warto zadbać 
to różne kanały kontaktu z klientem i  łączenie 
ich w spójny system CRM. Jedno z kluczowych 
wyzwań to rozumienie potrzeb obywateli i  ich 

Pomimo licznych barier 
dążenie do zrównoważonego 
rozwoju stało się głównym 
celem władz. Jednak nie 
stanie się inteligentnym 
miasto, które nie chce 
słyszeć swoich obywateli.

Mieszkańcy 
w Polsce są 
bardzo aktywni 
i angażują się 
w życie miast, 
gdy tylko 
stworzy im się 
taką możliwość

URZĘDY PRZYSZŁOŚCI

nieczności logowania profilem zaufanym, bo 
mimo wszystko jest to jeszcze mało popu-
larna metoda autoryzacji. Wdrożenie odpo-
wiednich rozwiązań informatycznych nie jest 
trudne. Większym wyzwaniem jest zrobić to 
w  taki sposób, żeby ludzie faktycznie chcieli 
z nich korzystać. My jako Blue Media opraco-
waliśmy proste rozwiązanie, z którego miesz-
kańcy chcą korzystać, bo znają je doskonale 
np. z zakupów internetowych. 

W jaki sposób rozwiązania Blue Media prze-
kładają się na poprawę komfortu życia 
mieszkańców?

Kluczem do sukcesu e-usług, które ułatwiają 
codzienne życie obywatelom, jest umiejsco-
wienie ich w odpowiednim kontekście. Podam 
przykład. Urząd Miejski w Gdańsku umożliwia 
mieszkańcom internetowe umówienie wizyty 
w urzędzie w konkretnej sprawie na konkret-
ny termin oraz od razu podpowiada jakie do-
kumenty trzeba mieć ze sobą. Jednocześnie 

ności online dla sektora publicznego, czyli 
internetową platformę opłat urzędowych. Za-
letą naszego rozwiązania jest prostota ob-
sługi. W opisie czynności administracyjnej na 
stronie www miasta lub urzędu, kwota opłaty 
pojawia się automatycznie po wskazaniu kon-
kretnej sprawy, którą chce się załatwić. Mogą 
to być sprawy meldunkowe, opłaty skarbowe, 
zezwolenia budowlane, procedury związa-
ne z  uzyskaniem uprawnień do prowadzenia 
pojazdów oraz wiele innych typów wniosków 
urzędowych. Nie trzeba szukać dodatkowych 
informacji o  wymaganych kwotach ani tym 
bardziej regulować płatności w kasie urzędu.

Oferujemy współpracę z  urzędami miast 
w  oparciu o  sprawdzony model biznesowy, 
z  powodzeniem od lat stosowany na rynku 
masowych wystawców faktur - firm teleko-
munikacyjnych, firm energetycznych, do-
stawców Internetu i  telewizji. Dzięki naszej 
platformie obywatele mają możliwość zała-
twienia prostych spraw urzędowych bez ko-

dzięki naszemu systemowi płatności miesz-
kańcy mają możliwość zapłacenia online za 
czynność, którą chcą załatwić. W ten sposób 
mogą załatwić daną sprawę bezstresowo, 
a czas ich wizyty w urzędzie zostaje skrócony 
do niezbędnego minimum. Biorąc pod uwagę, 
że zdecydowana większość Polaków niena-
widzi czekać w  kolejkach, nasze rozwiązanie 
płatnicze idealnie odpowiada na ich potrzebę 
szybkiego i wygodnego załatwienia sprawy. 

20-21 września kolejna edycja Smart City 
Forum – okazja do spotkania i wymiany do-
świadczeń między władzami miast, jak też 
firmami oferującymi inteligentne rozwiąza-
nia. Jak ocenia Pan tego typu inicjatywy?

W czasie Smart City Forum w jednym miejscu 
spotykają się innowatorzy, eksperci i urzędni-
cy zajmujący się rozwojem miast. Tego typu 
wydarzenie to idealna okazja, by nawzajem 
się inspirować oraz pokazywać dobre praktyki 
z polskich miast. 

Krzysztof Ambroziak 
Business Development Manager 
Blue Media S.A.

Jak Blue Media wspiera miasta we wdraża-
niu koncepcji Smart City?

Kluczowym elementem koncepcji Smart City 
jest dobrze rozwinięta e-administracja. Blue 
Media wspomaga ją rozwijając usługę płat-

Bardzo istotnym elementem Smart City jest e-administracja, dzięki której 
mieszkańcy mogą załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia 
z domu. Inteligentne miasto to miasto przyjazne mieszkańcom.

rozmawia PIOTR RUCIŃSKI
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NOWOCZESNE PŁATNOŚCI
BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO

i bez potrzeby drukowania biletu możemy po-
dróżować legalnie), w  niedalekiej przyszłości 
w podobny sposób będziemy mogli wchodzić 
na duże wydarzenia kulturalno-sportowe – 
bez posiadanego biletu, a  raczej z  biletem 
w  postaci instrumentu płatniczego, którym 
zapłaciliśmy za udział. Odpowiednie termi-
nale zweryfikują, czy faktycznie mamy prawo 
wstępu. Za chwilę instrument płatniczy może 
zastąpić kartę biblioteczną czy kartę wstępu 
na basen publiczny. Nie będziemy potrzebo-
wali dziesiątek kart – jeden instrument płatni-
czy przejmie ich rolę. Wszystkie te udogodnie-
nia ułatwią nam życie, a  dodatkowo będziemy 
mogli na bieżąco weryfikować, jakie mamy 
uprawnienia na naszej karcie płatniczej.

Czy samorządy otwarte są na wprowadzanie 
tych udogodnień, czy potrzebna jest szersza 
edukacja społeczeństwa i  władz w  tym za-
kresie? 

Jestem przekonany, że samorządy już dziś 
widzą korzyści wynikające z włączania bezgo-
tówkowych instrumentów płatniczych w życie 
lokalnych społeczności. Stąd inicjatywy po-
dejmowane przez poszczególne samorządy. 
To, do czego bym namawiał, to tworzenie jed-
nolitych standardów – pozwolą one zmniej-
szyć koszty i  przyspieszyć wdrożenia. Dziś 
każdy samorząd stara się być na swój sposób 
liderem wdrażanego produktu – robi to po 
swojemu, inaczej niż inni. Być może daje to 
większą satysfakcję z sukcesu, ale nie zapew-

instrumentami płatniczymi.  Aby proces przy-
spieszył potrzebne są odpowiednie działania 
– zarówno ze strony rynku, jak i administracji 
publicznej. Fundacja Rozwoju Obrotu Bez-
gotówkowego od lat aktywnie wspiera rynek, 
podejmując akcje na rzecz detalistów i konsu-
mentów. Szczególnie zmiana zachowań kon-
sumentów jest kluczowa dla rozpowszechnia-
nia płatności bezgotówkowych. Dziś niecałe 
20% transakcji opłacamy bezgotówkowo, 
pomimo iż około 70% obrotu gospodarczego 
w punktach detalicznych i hurtowych realizo-
wana jest przez firmy posiadające odpowied-
nie urządzenia płatnicze. 

Płatności bezgotówkowe są nieodłącz-
nym elementem Smart City. Jak transakcje 
bezgotówkowe mogą wpłynąć na komfort 
mieszkańców w życiu codziennym? 

Pamiętajmy, że Smart City to nie tylko ułatwie-
nia w  przeprowadzaniu zakupów. To wszyst-
kie czynności na styku miasta i  obywatela. 
Obecnie mówi się o tych najbardziej znanych 
obszarach, gdzie płatności bezgotówkowe 
występują – codzienne zakupy, regulowanie 
zobowiązań wobec samorządów terytorial-
nych (coraz więcej samorządów wprowadza 
akceptację płatności bezgotówkowych za 
podatki i opłaty urzędowe). A przecież mamy 
też inne – już pojawiały się w Polsce projekty, 
w których bezgotówkowe instrumenty płatni-
cze zastąpiły bilet komunikacji publicznej (wy-
starczy kartę zbliżyć do czytnika w autobusie 

nia odpowiedniej ekonomiki skali. Jednocze-
śnie edukacja społeczeństwa jak najbardziej 
jest potrzebna – aby nie obawiało się nowych 
rozwiązań, rozumiało ich zastosowanie i przy 
okazji wywierało presję na władze jeszcze nie 
przekonane do nowinek. 

Jak ocenia Pan rynek płatności mobilnych 
w Polsce w porównaniu z najbardziej rozwi-
niętymi gospodarkami świata?

Przynależność do najbardziej rozwiniętych 
gospodarek świata nie jest automatyczną 
gwarancją, że jest się liderem w każdym ob-
szarze. Tak się składa, że Polska jest liderem 
w wielu aspektach płatności bezgotówkowych 
– między innymi to w  Polsce testowane jest 
wiele rozwiązań płatności bezstykowych (tzw. 
contactless). Nie mamy absolutnie czego się 
wstydzić w tym zakresie. Podobnie jest z płat-
nościami mobilnymi – mamy rozwiązania 
zdecydowanie nowocześniejsze i  szybciej się 
rozwijające, niż niejedna gospodarka bardziej 
rozwinięta od polskiej. 

Oczywiście przed nami jeszcze dużo pracy. 
Ale już dziś można powiedzieć, że płatności 
mobilne są przyszłością – coraz „mądrzejsze” 
smatfony i  inne urządzenia mobilne w  pełni 
pokryją nasze potrzeby w bardzo wielu obsza-
rach, w tym również w płatnościach. Musimy 
tylko zadbać, abyśmy się od nich nie uzależnili 
w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek dzia-
łanie, gdy odmówią nam posłuszeństwa.

Robert Łaniewski 
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Płatności bezgotówkowe w  Polsce z  roku 
na rok są coraz bardziej popularne, obecnie 
mamy ponad 500 tys. terminali i coraz wię-
cej transakcji jest dokonywanych za pomo-
cą karty lub smartfonu. Czy Pana zdaniem 
zmierzamy w  kierunku społeczeństwa bez-
gotówkowego? 

Tak, wzorem innych państw europejskich 
u  nas również udział płatności bezgotów-
kowych będzie systematycznie rósł. Zatem 
kierunek mamy wytyczony. Oczywiście czymś 
zupełnie innym jest kwestia, ile lat zajmie 
nam przekroczenie 50% udziału transakcji 
bezgotówkowych w  całości obrotu na rynku. 
Zależy to zarówno od dostępności urządzeń 
płatniczych, jak i  skłonności konsumentów 
do regulowania płatności bezgotówkowymi 

Czy papierowy pieniądz to już przeszłość? Wobec awarii systemów zapewnia 
spokój, lecz już wkrótce może okazać się zbyteczny.

rozmawia PIOTR RUCIŃSKI

ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ?

OCZY MIASTA
Współczesny dozór wizyjny niczym nie przypomina 
stereotypowych wyobrażeń. To rozwiązania na miarę 
XXI w., dzięki którym można dbać o bezpieczeństwo, 
planować inwestycje miejskie oraz usprawnić ruch 
w mieście. 

Inteligentne miasto powinno być przede 
wszystkim bezpieczne. Pod każdym względem. 
Tak, aby z jednej strony można było minimalizo-
wać ryzyko wandalizmu, a służby mogły wykry-
wać sprawców przestępstw i szybko reagować 
w  razie zagrożenia. Z  drugiej zaś, by miesz-
kańcy mogli spokojnie i jak najwygodniej funk-
cjonować. Dlatego też firmy specjalizujące się 
w  systemach dozoru wizyjnego wprowadzają 
coraz nowocześniejsze rozwiązania. Analogowa 
kamera już nie wystarcza. 

- Obecnie kamera to de facto wyspecjalizowany 
komputer, który realizuje coraz więcej funkcji. 
Z uwagi na coraz wyższe rozdzielczości obrazu 
a zatem więcej danych do analizy urządzenia te 
muszą być wyposażone w  coraz większą moc 
obliczeniową – tłumaczy Jan Grusznic z  Axis 
Communications, firmy specjalizującej się 
w dostarczaniu systemów monitoringu. 

Cyfrowa rewolucja
To właśnie możliwości techniczne sprawiają, że 
kamery sieciowe powoli wypierają „klasyczne” 
urządzenia analogowe. Po pierwsze dostarcza-
ją obraz w jakości HDTV, a to oznacza, że można 
go niemal dowolnie powiększać i wyłowić nawet 
drobne detale. Co więcej z całościowego obrazu 
można dowolnie wyodrębniać interesujące nas 
elementy. A na tym nie koniec. 

- Coraz częściej analiza danych zawartych 

moglibyśmy określać, czy dalsze prace wydo-
bywcze nie wpływają negatywnie na elementy 
konstrukcyjne budynków – mówi.

Nowe rozwiązania
Już teraz, dzięki mocy obliczeniowej zainstalo-
wanej w kamerach sieciowych, system monito-
ringu miejskiego może działać znacznie spraw-
niej niż kilkanaście, a  nawet kilka lat temu. 
Obraz przekazywany z wielu urządzeń w czasie 
rzeczywistym pozwala służbom bezpieczeń-
stwa szybko reagować i  zapobiegać niebez-
piecznym zdarzeniom. Pomocne są tu też do-
stosowane do potrzeb danego miasta aplikacje 
i  możliwość łączenia nowoczesnych urządzeń 
z systemem monitoringu analogowego. 

- Coraz częściej pojawiają się rozwiązania audio 
przydatne m.in. do zbierania informacji o prze-
mieszczaniu sie tłumów. W  Sopocie np. były 
testowane matryce mikrofonów, które zbierają 
informacje, w  którą stronę przemieszcza się 

konkretne zdarzenie. Obraz wizyjny coraz czę-
ściej jest zintegrowany z tak wieloma elemen-
tami, że coraz trudniej mówić o samej kamerze. 
Teraz to są wyspecjalizowane komputery prze-
znaczone do przechwytywania wysokiej jakości 
obrazów, które na wczesnym etapie przetwa-
rzają informacje dostarczając dane, na które 
czeka użytkownik – opowiada Jan Grusznic.

Dlatego też specjaliści i konstruktorzy stawia-
ją sobie coraz bardziej ambitne cele. Sieciowe 
urządzenia monitoringu miejskiego wykorzy-
stywane są do badań statystycznych – np. 
liczenia przechodniów, odwiedzających lub 
petentów. A  niebawem mają również przepro-
wadzać bardziej skomplikowane analizy, np. 
tras turystycznych. W  przyszłości dzięki temu 
systemowi będzie można stworzyć też inte-
ligentną mapę 3D dla mieszkańców – na bie-
żąco informującą o ruchu miejskim, atrakcjach 
i wydarzeniach w okolicy. W ten sposób nowo-
czesne rozwiązania jeszcze bardziej przybliżają 
nas do miasta przyszłości. 

w obrazie jest wykonywana bezpośrednio w ka-
merze. Co oznacza, że już na tym etapie se-
parujemy odpowiednie informacje: np. co jest 
tłem, a  co nim nie jest. Urządzenie może też 
wycinać z obrazu pewne elementy i wysyłać do 
dalszej analizy. – opisuje Jan Grusznic. Zasto-
sowanie technologii cyfrowej umożliwia dodat-
kowo dopasowanie systemu kamer do potrzeb 
konkretnego miejsca i  odbiorcy - rejestratory 
mogą być ruchome lub stabilne. Mogą mieć 
zamontowany zoom lub być mniejsze niż były 
komórki na początku naszego milenium. 

- Właściwie teraz ogranicza nas już tylko fizyka. 
Przykładem obecnych ograniczeń kamer wizyj-
nych jest brak obrazu z miejsc nieoświetlonych. 
Rozwiązaniem mogą być urządzenia termo-
wizyjne przetwarzające ciepło na obraz, które 
mogą „zauważyć” m.in. ludzi ukrywających się 
w  całkowitej ciemności. W  Łodzi np. kamery 
termowizyjne są wykorzystane do alarmowania 
o osobach koczujących na ławkach w parkach. 
Duże zadrzewienie powoduje, że kamera wizyj-
na nie jest w  stanie przebić się przez gąszcz 
gałęzi. Zastosowanie technologii termowizyjnej 
rozwiązuje ten problem – podaje przykład Jan 
Grusznic i dodaje: 

- Jeżeli skleimy odpowiednią liczbę danych wi-
zyjnych i skompresujemy je do bardzo krótkie-
go okresu, np. z roku robimy godzinę,  to jeste-
śmy w stanie zobaczyć zmianę np. elementów 
stałych infrastruktury. Na Śląsku na przykład 
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Dziś średnie roczne tempo wymiany punktów świetlnych na LED 
w Polsce to 3 proc. Jest jeszcze spory potencjał do modernizacji.

Milowy krok ku jaśniejszym miastom
wowy parametr świadczący o energooszczęd-
ności źródeł jest dla LED-ów porównywalny 
z  lampami sodowymi. Zaistnienie technologii 
LED stało się też impulsem do modernizo-
wania infrastruktury oświetlenia ulicznego 
w  miastach. Zostało to podyktowane dostrze-
żeniem potrzeby i możliwości (dzięki techno-
logii LED) unowocześnienia przestarzałych, 
pamiętających niekiedy czasy lamp żarowych 
instalacji, latarni itp. Do momentu wdrożenia 
technologii LED zarządzanie oświetleniem 
w  mieście sprowadzało się w  zasadzie do 
decyzji o załączaniu i wyłączaniu oświetlenia 
i bardzo prymitywnych, mało energooszczęd-
nych prób sterowania. Modernizacja oświetle-
nia ulicznego przeprowadzona na bazie źródeł 
LED uzbrojonych w odpowiedni osprzęt insta-
lacyjny (zasilacze) pozwala na realizację zin-

przedmiotów, niż tradycyjne źródła używane 
w  oświetleniu ulicznym. Również trwałość 
źródeł LED jest znacznie większa niż żaró-
wek, lamp rtęciowych czy sodowych. Jest 
to półprzewodnikowe źródło światła, któ-
re łatwo się poddaje operacjom sterowa-
nia (włączanie/wyłączanie/ściemnianie) 
a  tym samym tworzy korzystne warunki dla 
energooszczędności w  oświetleniu poprzez 
dostosowanie poziomu oświetlenia ulicy do 
aktualnych potrzeb ruchowych (np. natężenia 
ruchu pojazdów). Wraz z  zaistnieniem tech-
nologii LED poprawiła się też jakość projekto-
wania sprzętu oświetleniowego; światło może 
być kierowane tylko tam, gdzie jest potrzebne. 
Dzięki temu dzisiejsze projekty oświetlenia 
ulic charakteryzuje większa energooszczęd-
ność mimo, że skuteczność świetlna, podsta-

tegrowanych systemów oświetlenia ulicznego 
w  danej aglomeracji. Możliwe jest indywidu-
alne sterowanie każdej latarni, powiązanie 
sygnałów i  czujników natężenia ruchu z  po-
ziomem oświetlenia ulicy, możliwe jest reali-
zowanie idei oświetlenia podążającego za ru-
chem pojedynczego pojazdu itp. Wszystko to 
może prowadzić do znacznej energooszczęd-
ności oświetlenia ulicznego.

Wdrożenie technologii LED to duży skok ja-
kościowy w rozwoju oświetlenia. Musi mu to-
warzyszyć wzrost kultury oświetlenia, wzrost 
liczby fachowców rozumiejących tę techno-
logię i potrafiących z niej skorzystać. W prze-
ciwnym razie technologia LED pozostanie 
przez dłuższy czas tylko dobrze rokującym 
dzieckiem przemysłu oświetleniowego.

Pod wieloma względami przewyższa wszyst-
kie dotychczasowe technologie źródeł świa-
tła od żarowej poczynając a  na sodowej 
kończąc. Technologia LED szczególnie do-
brze sprawdza się w  odniesieniu do aplika-
cji zewnętrznych. Emituje światło białe, le-
piej oddające barwy naturalne oświetlanych 

Technologia LED to najmłodsze „dziecko” światowego przemysłu oświetleniowego w zakresie 
źródeł światła. Najmłodsze i dobrze rokujące! 

prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan 
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej

Trzeba podjąć działania na rzecz efektyw-
ności energetycznej – w  takim tonie wypo-
wiadają się eksperci, mówiąc o  przyszłości 
i bezpieczeństwie energetycznym Polski. Czy 
to jest apel, na który także powinny zareago-
wać samorządy?

Zdecydowanie tak. I  to z  różnych względów. 
Po pierwsze większość gmin w Polsce uważa, 
że wydatki na zaopatrzenie w wodę i energię 
elektryczną są za wysokie. Po drugie to mia-
sta jako obszar są głównym konsumentem 
energii. Globalne badania mówią nawet o  80 
proc. zużyciu energii przez miasta. Po trze-
cie potencjalne braki w  dostawach prądu to 
ogromne zagrożenie nie tylko dla rozwoju 
gospodarczego, ale także komfortu, zdrowia, 
a nawet życia mieszkańców. A o te wszystkie 
aspekty dbają również samorządy, nie tylko 
władza centralna.

To, co w takim razie powinni zrobić włodarze?  
 
Przede wszystkim warto przeanalizować, jak 
wygląda zużycie energii przez miasto i  które 
obszary są najbardziej energochłonne. Naj-
częściej pierwsze miejsce w  tym rankingu 
zajmuje z  przyczyn oczywistych oświetlenie 
miejskie, które stanowi nawet do 40 proc. cał-
kowitego zużycia energii elektrycznej w mie-
ście.

To bardzo dużo.

Zgadza się, dlatego warto rozważyć jego 
modernizację. Tym bardziej, że w  większości 
infrastruktura oświetleniowa w  Polsce ma 
ponad 20 lat i bazuje na przestarzałych tech-
nologiach. Najczęściej są to lampy sodowe, 
ale niestety zdarzają się jeszcze pojedyncze 
przypadki wykorzystywania lamp rtęciowych. 

Nowe technologie zmieniają sposób 
zarządzania infrastrukturą oświetle-
niową. To, co kiedyś zajmowało nam 
kilka dni, dziś możemy zrealizować 
w  kilka godzin. Wystarczy porównać 
proces diagnozowania i  naprawiania 
usterek. Jeśli lampa przestanie dzia-
łać, dojdzie do jej uszkodzenia, sama 
poinformuje o  tym system. Dzięki 
temu nie musimy czekać na zgłosze-
nie problemu np. przez mieszkań-
ców, ale możemy podjąć działania 
naprawcze znacznie szybciej, zaraz 
po otrzymaniu powiadomienia z sys-
temu. Takie możliwości zapewnia 
nam system CityTouch firmy Philips, 
który funkcjonuje na terenie miasta 
Kalisza i  Ostrowa Wielkopolskiego. 
Jego wdrożenie nastąpiło w  wyni-
ku przeprowadzonych  postępowań 
przetargowych obejmujących wy-
mianę oświetlenia tradycyjnego na 
oprawy LED wraz z  systemem zdal-
nego zarządzania. W  wyniku reali-
zacji tych przedsięwzięć docelowo 
wymienionych zostanie ponad 2000 
istniejących opraw na nowoczesne 
energooszczędne oprawy typu LED, 
które będą zdalnie zarządzane i mo-
nitorowane przez system CityTouch 
firmy Philips. Technologia LED i bez-
przewodowa komunikacja oraz moż-

z  nich kontrolowana jest z  poziomu szafek 
zasilających, wyposażonych w system do za-
rządzania oświetleniem. Naszą ambicją jest 
jednak, aby w niedalekiej przyszłości wdrożyć 
inteligentny system do zarządzania infra-
strukturą oświetleniową, który objąłby swoim 
działaniem cały obszar miasta. Dlatego już 
dziś każda zakupiona przez nas oprawa jest 
przystosowana do współpracy z  modułami 
do komunikacji, które połączą je z  wdrożo-
nym systemem. W  kolejnych krokach moż-
liwa będzie integracja systemu oświetlenia 
z innymi systemami zarządzania miastem - 
zwłaszcza z systemem zarządzania ruchem. 
Byłaby to szansa na dopasowanie i automa-
tyczną regulację oświetlenia w  zależności 
od natężenia ruchu, warunków pogodowych, 
sytuacji i potrzeb szczególnych np. wypadek, 
roboty drogowe, przejazd pojazdów uprzywi-
lejowanych. 

liwość zdalnego zarządzania oświe-
tleniem i  monitorowania poziomu 
zużycia energii to kierunek, którym 
chcemy podążać. Stały, w  trybie 24 
godzin na dobę, dostęp do zasilania, 
otwiera przed nami zupełnie nowe 
możliwości wykorzystania istniejącej 
infrastruktury oświetleniowej. Może-
my podłączyć do niej takie urządze-
nia, jak choćby kamery monitoringu 
miejskiego, stacje pogodowe, tablice 
informacyjne czy punkty hot-spot. 
Jako firma obsługująca ponad 100 
gmin i  ponad 100.000 punktów 
świetlnych naszym celem jest za-
pewnienie miastom i  gminom jak 
najlepszych parametrów oświetlenia, 
jednocześnie wspierając je w rozwoju 
i realizacji strategii Smart City. 

Na rynku są dostępne rozwiązania znacznie 
bardziej ekologiczne i energooszczędne.

Czyli czas na LED?

Dokładnie. Dziś średnie roczne tempo wy-
miany punktów świetlnych na LED w Polsce 
to 3 proc. Jest jeszcze spory potencjał do 
modernizacji. A trzeba zaznaczyć, że jest to 
inwestycja, która ze względu na generowane 
oszczędności, szybko się zwraca. Mówimy 
tutaj o  redukcji kosztów na energię elek-
tryczną przynajmniej o  połowę, a  przy za-
stosowaniu inteligentnych systemów do za-
rządzania oświetleniem jak Philips CityTouch 
oszczędności sięgają nawet 70 proc. To są 
konkretne środki, które można zainwestować 
w  inne rozwiązania, wdrażając koncepcję 
Smart City, której filarem powinno być bez-
pieczeństwo, również to energetyczne.

Bogdan Rogala 
Prezes Philips Lighting Poland

dr Krzysztof Żuk 
Prezydent Miasta Lublin

Maciej Witczak
Prezes Oświetlenie Uliczne 

i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE 
ELEMENTEM SMART CITIES

Lublin jest jednym z tych miast Polski, które 
już kilka lat temu dostrzegły potrzebę i  za-
sadność inwestowania w  rozwiązania z  ob-
szaru smart city. Nie są to technologie do-
bierane w sposób przypadkowy. Przed każdą 
inwestycją stawiamy sobie konkretne cele 
społeczne, biznesowe i  finansowe. Przykła-
dem takiej realizacji jest m.in. inteligentne 
oświetlenie w mieście. Pierwsze kroki w tym 
kierunku polegające na stosowaniu opraw 
w technologii LED oraz stosowaniu szafek za-
silających z funkcją redukcji mocy podjęliśmy 
już trzy lata temu. Stosowanie tych technolo-
gii wynika z naszego przekonania, że o świetle 
w mieście warto myśleć w sposób strategicz-
ny i kompleksowy. Przede wszystkim dlatego, 
że są to projekty, które przynoszą korzyści 
w  wielu obszarach. Wpływają na bezpie-
czeństwo mieszkańców, poprawiają wygląd 
miasta, ułatwiają zarządzanie infrastrukturą, 
a co najważniejsze pozwalają obniżać koszty 
eksploatacyjne. Niższe zużycie energii elek-
trycznej to mniejsze wydatki i więcej wolnych 
środków w  budżecie, które można przezna-
czyć na kolejne inwestycje. Warto też wspo-
mnieć o  kwestiach ekologicznych. Stoso-
wane rozwiązania pozwalają obniżyć emisję 
CO2, a Lublin pomimo intensywnego rozwoju 
gospodarczego, chce zachować równowagę 
pomiędzy wysokim poziomem zurbanizowa-
nia a troską o środowisko. Obecnie w Lublinie 
funkcjonuje ponad 1200 opraw LED, część 

SIĘGAMY PO INNOWACJETak dla inteligentnego 
oświetlenia w mieście
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