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STRESZCZENIE

Rozwój współczesnego miasta w dobie globalizujących się rynków i stałej potrzeby 
konkurowania to już nie bazujący na wielkich kapitało-, energo- czy materiałochłonnych 
przemysłach bądź usługach progres industrialnych ośrodków, w których masa, ilość czy 
wielkość odgrywały kluczową rolę. Nowoczesne miasto europejskie, aby wygenerować roz-
wój musi koncentrować się na innowacji i kreatywności. To właśnie te czynniki wpływają 
na wzrost i konkurencyjność ośrodka miejskiego. Nowoczesne miasto to nowy, dynamiczny, 
żywy organizm, w którym wiedza, informacja, technologia i optymalizacja stanowią o jego 
pozycji konkurencyjnej w kraju i na arenie międzynarodowej. Współczesne miasto ma być 
nowoczesnym laboratorium innowacyjności i kreatywnych działań generujących wartość 
dodaną a zarazem przyjaznym dla mieszkańców miejscem do życia. Artykuł, bazując na 
przeglądzie dokumentów europejskich, literatury branżowej i wybranych doświadczeń miej-
skich, ma na celu zaprezentowanie koncepcji smart cities w budowaniu konkurencyjności 
współczesnych ośrodków miejskich. W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia argu-
mentów mających potwierdzić prawdziwość hipotezy mówiącej, że koncepcja smart cities to 
kierunek rozwoju umożliwiający stworzenie konkurencyjnego miasta atrakcyjnego dla jego 
mieszkańców i inwestorów.

Słowa kluczowe: koncepcja smart cities, rozwój, zrównoważony rozwój, rozwój inteligen-
tny, innowacyjność, kreatywność, transfer wiedzy, konkurencyjność, roz-
wój miejski, Unia Europejska, strategia Europa 2020, strategia lizbońska, 
SET-Plan, Porozumienie między burmistrzami, zielone technologie
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Wprowadzenie

Budowanie konkurencyjności ośrodków miejskich na podstawie zrównoważo-
nego i tzw. inteligentnego rozwoju to, pod względem współczesnych europejskich 
priorytetów gospodarczych i polityk rozwojowych, obszar zagadnień o istotnym 
znaczeniu dla realizacji trwałego i stabilnego wzrostu miast i regionów. 

Artykuł, bazując na przeglądzie dokumentów europejskich, literatury branżo-
wej i wybranych doświadczeń miejskich, ma na celu zaprezentowanie koncepcji 
smart cities w budowaniu konkurencyjności współczesnych ośrodków miejskich. 
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia argumentów mających potwierdzić 
prawdziwość hipotezy mówiącej, że koncepcja smart cities to kierunek rozwoju 
umożliwiający stworzenie konkurencyjnego miasta atrakcyjnego dla jego mieszkań-
ców i inwestorów.

1. Smart cities – idea konkurencyjnego miasta zrównoważonego

Rozwój współczesnego miasta w dobie globalizujących się rynków i stałej po-
trzeby konkurowania to już nie bazujący na wielkich kapitało-, energo- czy mate-
riałochłonnych przemysłach bądź usługach progres industrialnych ośrodków, w któ-
rych masa, ilość czy wielkość odgrywały kluczową rolę. Dzisiejsze nowoczesne 
miasto jest zupełnie nowym, dynamicznym, żywym organizmem, w którym wiedza, 
informacja, technologia i optymalizacja stanowią o jego pozycji konkurencyjnej 
w kraju i na arenie międzynarodowej. Współczesne miasto ma być nowoczesnym 
laboratorium innowacyjności i kreatywnych działań generujących wartość dodaną, 
a zarazem przyjaznym dla mieszkańców miejscem do życia. Jednym z rozwiązań 
wychodzących naprzeciw tym potrzebom jest smart city.

Czym zatem jest ta koncepcja i czy buduje ona konkurencyjność współczes-
nych miast? Smart cities ma wyznaczać nowy wymiar funkcjonalności miejskiej 
przekładającej się na konkurencyjność danego ośrodka. Jest to model miasta zbudo-
wany na podstawie paradygmatu zrównoważonego rozwoju, w którym innowacyjne 
technologie optymalizujące procesy zarządzania infrastrukturą miejską i inkluzja 
społeczna oparta na mechanizmach partycypacyjnych stanowią o jego przewadze 
konkurencyjnej oraz decydują o jego atrakcyjności. Koncepcja smart cities, czyli 
tzw. miast inteligentnych, czerpie inspirację z koncepcji „samopodtrzymującego się, 
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trwałego rozwoju”, powiązanej z innowacyjnością i nowymi możliwościami techno-
logicznymi, w której trwały i zrównoważony rozwój stanowi jednoczesne zmaksy-
malizowanie celów systemów biologicznych (różnorodność genetyczna, odporność, 
produktywność), ekonomicznych (zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkań-
ców, wzrost ilości przydatnych towarów i usług) oraz społecznych (różnorodność 
kulturowa, trwałość instytucjonalna, sprawiedliwość społeczna, partycypacja)1. 
W praktyce smart cities jest defi niowana jako wprowadzanie modelu zintegrowane-
go planowania i zarządzania gospodarką miejską (systemy optymalizacji procesów, 
opomiarowania, monitoringu, aktywnego wpływu, systemy dynamicznego wsparcia 
procesu decyzyjnego), szczególnie w zakresie gospodarki odpadami i zarządzania 
gospodarką wodno-kanalizacyjną, wodą i energią (wytwarzanie, dystrybucja ener-
gii), zintegrowanie zarządzania termiką budynków użyteczności publicznej, (np. 
szkoły, urzędy itp.) i pozostających w zasobach miejskich, optymalizacji systemów 
oświetlenia miejskiego, systemów zaopatrywania w ciepło i chłód, mobilności miej-
skiej, systemów fi nansowania inwestycji oraz poprawy przestrzeni obywa telsko-
-insty tucjonalnej . 

Bardzo istotną rolę w implementacji założeń koncepcji odgrywają również 
interakcje między różnymi podmiotami, partnerami lub interesariuszami (stakehol-
ders) organizmu miejskiego. W tym zakresie koncepcja smart cities nawiązuje do 
podejścia opartego na szeroko rozumianej współpracy klastrowej2, w której obok 
modelu tzw. potrójnej helisy kompetencji – czyli współpracy pomiędzy administra-
cją, przemysłem a sektorem naukowym – pojawia się czwarty, komplementarny 
komponent, czyli społeczeństwo obywatelskie3. Jak łatwo zauważyć jest to złożo-
ny model nowoczesnego miasta podążającego w kierunku miasta zrównoważonego 
rozwoju, w którym mają rozwijać się zarówno wysokie, innowacyjne technologie, 
jak i komunalna ekonomia miasta, współuczestnictwo społeczne, e-rozwiązania, 
mobilność miejska (w przypadku dużych ośrodków, funkcjonalna komunikacja me-
tropolitalna), procesy rewitalizacyjne i środowisko. 

1  Defi nicja Edwarda Barbier’a z 1987 r. – zob. V.K. Abrahamsson, Paradygmaty zrównoważonego 
rozwoju, w: Droga do ekorozwoju, rys historyczny, red. S. Sorlin, WNT „EcoEdycja”, Katowice–
Chorzów 1999, s. 30.

2  B. Mazurek, Klaster, gdzie, jak i po co?, w: Mechatronika. Przewodnik przedsiębiorcy. Regional-
ny foresight technologiczny, red. B. Piasecki, K. Kubiak, SWSPiZ, Łódź 2008, s. 49–50.

3  K. Kubiak, Klastry. Doświadczenia regionów, w: Mechatronika, op.cit., s. 63–64.
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2. Koncepcja smart cities w europejskiej strategii wzrostu

Czy koncepcja smart cities jest zgodna z europejską wizją rozwoju i czy obecna 
strategia rozwoju Unii Europejskiej uwzględnia ten rodzaj budowania konkuren-
cyjności miast? Dzisiejsza wizja rozwoju miast w państwach członkowskich UE 
dostrzegła potrzebę bazowania na wiedzy, nowych technologiach (stąd stosowanie 
kryterium najlepszych dostępnych technik dla wdrażanych rozwiązań infrastruktu-
ralnych, tzw. BAT – z ang. best available techniques) i odpowiedzialnym podejściu 
do zmian klimatycznych. Elementy te mają zapewnić silną pozycję gospodarki Eu-
ropy poprzez wzrost jej innowacyjności, kreatywności i lepszą jakość życia. Zało-
żenia koncepcji przyjęte w marcu 2000 r. na szczycie w Lizbonie, określane do dziś 
mianem strategii lizbońskiej, przyjęły jako cel stworzenie na obszarze Wspólnoty 
Europejskiej najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, zdol-
nej do tworzenia nowych miejsc pracy w innowacyjnych, przyjaznych środowisko-
wo miastach zapewniających spójność społeczną. Strategia ta, nazywana również 
Agendą na rzecz wzrostu i zatrudnienia, założyła, ujmowane obecnie we wszystkich 
dokumentach strategicznych, różnych poziomach rządzenia i zarządzania, ambitne 
priorytety z zakresu ekonomii i środowiska, na których bazuje idea smart cities4.

Za najważniejsze wskaźniki w kontekście stworzenia nowoczesnej, opartej 
na innowacyjności i zrównoważonym rozwoju gospodarki europejskiej uznano 
osiągnięcie 70% stopy zatrudnienia i 3% udział PKB UE w badaniach i rozwoju do 
2010 r. Ponadto interesujący nas w kontekście rozwinięcia koncepcji smart cities 
komponent ekonomiczny strategii kładł nacisk na rozwój nowoczesnych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, dokończenie procesu budowy rynku wewnętrz-
nego WE, integrację rynków fi nansowych, rozwój przedsiębiorczości i stworzenie 
Europejskiego Obszaru Badawczego. Mimo wyznaczenia kierunku, określanego 
dziś mianem „procesu lizbońskiego”, w ciągu ostatniej dekady nie udało się zre-
alizować założonych, ambitnych wskaźników, choć dostrzec można było postępy 
obranej drogi. W 2008 r. stopa zatrudnienia w UE osiągnęła 66%, była o 4% wyższa 
niż w 2000 r. zanim ponownie spadła w wyniku postępującego kryzysu gospodar-
czego. Całkowite wydatki na badania i rozwój w UE, wyrażone jako procent PKB, 

4  Komitet Regionów, Działać teraz, patrząc w przyszłość po roku 2010, Platforma Monitorowania 
Procesu Lizbońskiego, Bruksela 2009.
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wykazały wzrost jedynie marginalny z 1,82% w 2000 r. do 1,9% w 2008 r.5 Biorąc 
pod uwagę powyższe fakty, administracja europejska dostrzegła szansę w podejściu 
zintegrowanym, uwzględniającym zarówno innowacyjność, kreatywność, środowi-
sko, jak i potencjał miast jako głównych ośrodków generowania wzrostu współczes-
nego świata – smart (wzrostu inteligentnego). 

Dziś kierunek WE, stawiającej na wiedzę i innowacyjność6, oparty jest w dużej 
mierze na koncepcji smart cities. W duchu zmian wynikających ze zmieniających się 
dynamicznie warunków socjoekonomicznych oraz potrzeby ciągłego doskonalenia 
narzędzi wzrostu odpowiadającego na współczesne wyzwania, UE przyjęła nową 
strategię rozwoju WE, mającą wychodzić naprzeciw potrzebom rynkowym europej-
skich miast i regionów. Występująca pod nazwą Europa 2020  – Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 
(Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth), 
podążając w duchu lizbońskim, proponuje wytyczenie nadrzędnych, wymiernych 
priorytetów i celów, z których podejście smart stanowi komponent kluczowy inte-
grujący zakresy: gospodarczy, środowiskowy i społeczny.

Podstawowe priorytety odnowionej strategii lizbońskiej, stanowiące jej rdzeń, 
defi niowane są w sposób następujący:

– rozwój inteligentny (smart) – rozwój gospodarki opartej na wiedzy 
i innowacji ;

– rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej 
z zasobów, przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;

– rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charak-
teryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Do wybranych, priorytetowych indykatorów wzrostu ekonomicznego WE wy-
znaczono w perspektywie 2020 r.:

– wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat na poziomie 75%;
– przeznaczenie na inwestycje w badania i rozwój 3% PKB UE;
– osiągnięcie celów „20/20/20” w zakresie klimatu i energii, w tym ogranicze-

nie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki;

5  Komisja Europejska, Dokument Roboczy Służb Komisji. Ocena strategii lizbońskiej, SEK(2010) 
114 wersja ostateczna, Bruksela 2010, s. 3.

6 A. Rogut, B. Piasecki, Delphi. Technologie przyszłości, SWSPiZ, Łódź 2008, s. 15–16.
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– ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10%, 
przy czym 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobyć wyższe wy-
kształcenie;

– zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln.7

Realność realizacji założeń wyznaczonych przez strategię może zagwaranto-
wać rzeczywista korelacja działań administracji, w tym szczególnie działań miej-
skich (samorządów), sektora przedsiębiorstw z instytutami naukowymi bądź struk-
turami organizacyjnymi prowadzącymi badania naukowe i rozwijającymi nowo-
czesne technologie, centrami doskonałości i transferu technologicznego z udziałem 
obywateli, czyli faktyczna implementacja koncepcji smart cities. Wyznaczony kie-
runek, którego celem jest wykreowanie konkurencyjności miast, a w konsekwencji 
innowacyjności całej lokalnej, regionalnej gospodarki, prowadzi do generowania 
efektywniejszych rozwiązań techniki, technologii i organizacji, budowania liczącej 
się siły ekonomicznej. 

3. Środowisko i energia – matryca innowacyjności

W budowaniu koncepcji smart cities bardzo istotnym elementem jest odnie-
sienie do zarządzania energią i środowiskiem. W smart cities miasta postrzegane są 
przez pryzmat dysponowania energią jako ośrodki, centra energetyczne, świadomie 
i odpowiedzialnie zarządzające swoimi zasobami. Stąd też środowiskowe cele WE 
stanowią istotny element koncepcji, determinujący działania inwestycyjne miast. 
Koncepcja smart cities bezpośrednio odwołuje się do nich przez przedstawione cele 
strategii Europa 2020, transponujące unijny pakiet Energia dla zmieniającego się 
świata, przyjęty w 2007 r. na poziomie państw8, miast i regionów europejskich, ale 
również za pośrednictwem szeregu inicjatyw przyjmowanych na poziomie zarówno 
Komisji Europejskiej, jak i samych miast, np. Porozumienie między burmistrzami 
(Covenant of Mayors)9. Zgodnie z komentarzem komisarza ds. energii wspólnoty 

7 Komunikat Komisji Europejskiej, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważone-
go rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 2010.

8 M. Jarzemska, Działania samorządów na rzecz efektywności energetycznej i OZE oraz możliwość 
ich fi nansowania w ramach programu IEE, Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA, Warszawa 
2010, s. 3.

9 Komisja Europejska, Covenant of Mayors, ver. Pl, CdR 29/2008, załącznik EN – MPS(MSI)/
WN(DW)mr., Bruksela 2008.
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Andrisa Piebalgsa, wygłoszonym w 2008 r. w czasie inauguracji Porozumienia mię-
dzy burmistrzami:

[...] miasto staje się najbardziej odpowiednim miejscem do wprowadzania 
w życie nowych pomysłów i projektów innowacyjnych mających na celu wal-
kę z globalnym ociepleniem. Miasto to również przestrzeń publiczna, w któ-
rej możliwe są rozwiązania wielokulturowe i międzysektorowe, pozwalająca 
pogodzić interesy publiczne i prywatne. Podjęcie wyzwania, jakim są zmia-
ny klimatu musi mieć charakter całościowy, zintegrowany i długoterminowy, 
ale przede wszystkim musi opierać się na udziale społeczeństwa. Zarządzanie 
tak kompleksowym problemem powinno odbywać się na poziomie lokalnym. 
Miasta powinny zatem stać się liderami we wdrażaniu zrównoważonej polityki 
energetycznej i otrzymać wsparcie w swoich działaniach [...]10. 

Analizując strategiczne podejście UE do rozwoju, dostrzegamy, że smart cities 
poprzez swój wymiar holistyczny, a zarazem silne odniesienie do komponentu „eko”, 
jest interesującym projektem budowania nowej kreatywnej rzeczywistości miejskiej. 
Bardzo istotny jest również fakt uczynienia koncepcji smart cities obszarem prio-
rytetowym w zakresie nowych mechanizmów fi nansowania działań rozwojowych 
w miastach europejskich. Projekty smart cities mają integrować samorządy miejskie 
z ośrodkami badawczymi, sektorem przedsiębiorstw i tkanką społeczną. Smart cities 
stanowi obszar wsparcia w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europej-
skiej i tzw. Set-Planu Europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii 
energetycznych (European Strategic Energy Technology Plan SET-Plan)11 z perspek-
tywą fi nansowania dla okresu 2010–2020, realizowaną dzięki środkom struktural-
nym szacowanym na 10–12 mld EUR12. Finansowanie inwestycji i rozwiązań smart 
cities główny nacisk kładzie na nowoczesne budownictwo (smart buildings), w tym 
budownictwo zielone (green buildings), a także modernizację starej tkanki urbani-
stycznej (rewitalizację), inwestycje w sieci energetyczne (związane z zarządzaniem, 
wytwarzaniem, dystrybucją oraz optymalizacją rozwiązań z zakresu ciepła, chłodu, 

10 europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/103&format=HTML&aged=1& langua
ge=PL&guiLanguage=en (dostęp 12.05.2011).

11 ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm (dostęp 10.05.2011).
12 A. Siemaszko, K. Sobótka, Europejska Inicjatywa Przemysłowa Smart Cities, Konferencja Smart 

Cities – Inteligentne Miasta, 1 marca 2011, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych, 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011, s. 3–4, 7, 9. 
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energii elektrycznej), OZE (odnawialne źródła energii i kogeneracja) oraz zrównowa-
żony transport. Podstawy założeń związanych z „zielonymi” inwestycjami, jako ele-
ment smart, powinny również uwzględniać procedury tzw. ekologicznych zamówień 
publicznych (Green Public Procurement)13, stanowiąc impuls dla ożywienia rynku 
produktów innowacyjnych i wykorzystujących technologie ekologiczne14. 

Rysunek 1. SMART Cities (inteligentne miasta) – elementy

Źródło: A. Siemaszko, K. Sobótka, Europejska Inicjatywa Przemysłowa Smart Cities, 
Konferencja Smart Cities – Inteligentne Miasta, 1 marca 2011, Krajowy Punkt Kontaktowy 

Programów Badawczych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki 
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011, s. 5. 

Elementy smart cities są realizowane również na podstawie mechanizmów fi -
nansowania platform i sieci współpracy oraz inicjatyw, takich jak:

– Porozumienie między burmistrzami (dotacje oraz preferencyjne pożyczki 
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla sygnatariuszy Porozumienia)15, 

– The European Local Energy Assistance (ELENA)16 (dotacje na programy 
rewitalizacyjne, termomodernizacje i inwestycje energooszczędne fi nanso-
wane z programu Intelligent Energy-Europe)17,

13 Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010–2012, 
Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010, s. 5–6.

14 M. Pchałek, A. Jachnik, P. Kupczyk, Prawne aspekty „zielonych” zamówień publicznych, 
w: Zielone Zamówienia Publiczne, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2009, s. 41.

15 www.eumayors.eu/index_en.html (dostęp 12.05.2011).
16 www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm (12.05.2011).
17 ec.europa.eu/energy/intelligent/ (dostęp 12.05.2011).
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– CIVITAS (partnerskie projekty z zakresu zrównoważonego transportu i mo-
bilności)18,

– Green Digital Charter Europe (inicjatywa wspierająca projekty miejskie 
z zakresu ICT – niskoemisyjnych technologii informatycznych)19,

– URBACT (projekty współfi nansowane przez Komisje Europejską z zakresu 
zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem w miastach)20,

– LIFE+ (partnerskie projekty inwestycyjne i promocyjne z zakresu zrówno-
ważonego rozwoju i ochrony środowiska) 21.

– Realizacja ambitnych celów środowiskowych ma być katalizatorem prze-
obrażeń w miastach oraz powinna dać impuls rozwojowi innowacyjnych technologii 
i usprawnień optymalizujących ich działanie. Do wspomnianych europejskich celów 
2020 r., w realizacji których bierze się pod uwagę rozwiązania smart cities, obok re-
dukcji emisji CO2 o minimum 20%, zwiększenia wykorzystania OZE w dostarczaniu 
energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu o 20% oraz zwiększenia efektywności wy-
korzystania energii przez odbiorców końcowych o minimum 20%. Dochodzą także 
wzrost udziału transportu publicznego, rowerowego i pieszego łącznie o 20% oraz 
zwiększenie udziału pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi we fl otach 
pojazdów publicznych do 50%. 

Inicjatywa wspólnotowego wsparcia działań smart cities miała za cel uczynie-
nie miast europejskich liderami w zakresie oszczędzania energii i przeciwdziałania 
zmianom klimatu poprzez:

– zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE,
– zrównoważony rozwój transportu miejskiego,
– smart buildings (inteligentne budynki z systemami dynamicznego zarządza-

nia energią i mediami).
Przy jednoczesnym wykreowaniu:
a) przewagi konkurencyjnej gospodarki WE;
b) poprawy:

– jakości życia mieszkańców miast,

18 www.civitas-initiative.org/main.phtml?lan=en (dostęp 12.05.2011).
19 ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/green_digital_charter/index_

en.htm (dostęp 12.05.2011).
20 urbact.eu/ (dostęp 12.05.2011).
21 ec.europa.eu/environment/life/ (dostęp 12.05.2011). 
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– jakości życia oraz stanu zdrowia mieszkańców,
– wizerunku miast,
– długoterminowej niezależności energetycznej miast,
– efektywności wykorzystania oraz zmniejszenia opłat za energię, 
– dostępu do krajowych i europejskich źródeł fi nansowania inwestycji; 

c) wygenerowaniu oszczędności fi nansowych, stanowiących potencjalne środ-
ki fi nansowe na przyszłe działania i projekty (dzięki redukcji kosztów ener-
getycznych oraz lokalnej generacji energii);

d) partnerstw i współpracy sieciowej.

Tabela 1. Kluczowe wskaźniki inicjatywy smart cities

Główne obszary wsparcia 
uwzględnione w SET-Planie Kluczowe wskaźniki osiągnięć

Sieci energetyczne, rewita-
lizacja, inteligentne budow-
nictwo, opomiarowanie

Średni koszt ogrzewania z OZE 15 EUR / GJ w 2020 r. 50% cie-
pła i chłodzenia z odnawialnych źródeł energii dla 10–20 programów
Ustanowienie inteligentnych sieci w połączeniu z inteligentnymi bu-
dynkami i ich wyposażeniem, energią elektryczną z OZE i inteligen-
tnymi licznikami. Co najmniej 20 pilotażowych programów w 2015 r. 

Transport W uczestniczących miastach pionierskich (20 miast) 100% fl oty 
transportu publicznego działa na alternatywnych paliwach oraz projek-
ty dot. niskoemisyjnych działań w transporcie do 2015 r.

Źródło: A. Siemaszko, K. Sobótka, op.cit., s. 8. 

4. Miasta – dobre praktyki w implementowaniu podejścia sustainable i SMART 
na przykładzie Warszawy

Podejście smart cities, w tym implementacja jego elementów w miastach, 
staje się już dziś wyznacznikiem działań nastawionych na konkurencyjny wzrost, 
uwzględniający zasadę zrównoważonego rozwoju. Miasta chcą być bardziej smart 
i bardziej sustainable, ponieważ oprócz efektu promocyjnego, tzw. green promo-
tion, tego rodzaju działania i inicjatywy generują oszczędności oraz umożliwiają 
pozyskiwanie środków europejskich na inwestycje, o które z każdym rokiem sa-
morządom coraz trudniej. O powodzeniu koncepcji smart cities mierzonej choćby 
wskaźnikiem partycypacji miast w inicjatywie Porozumienia między burmistrzami, 
obecnie traktowanego jako miernik podejścia, świadczy fakt uczestnictwa w niej 



155TOMASZ JAKUBIEC
KONCEPCJA SMART CITIES W BUDOWANIU KONKURENCYJNOŚCI ...

2 654 miast i gmin europejskich22, w tym już 14 polskich miast. Na tle innych sa-
morządów krajowych wyróżnia się w tym zakresie wyraźnie Warszawa. Stanowi 
ona przykład miasta konsekwentnie realizującego elementy koncepcji smart cities, 
w ramach agendy tzw. drogi do niskoemisyjnej Warszawy. Stolica polski smart cities 
wdraża na podstawie międzynarodowych platform współpracy i partnerstwa, dające 
realne możliwości zarówno transferu know how z zakresu inteligentnych rozwiązań 
miejskich i kreowania zrównoważonego rozwoju, jak i uczestniczenia w projektach, 
dających możliwość pozyskania środków inwestycyjnych na tego typu działania. 
Warszawa w ramach działań defi niowanych jako smart cities partycypuje:

– od lutego 2009 r. w Porozumieniu między burmistrzami; 
– w grupie miast C40 – największe miasta świata działające na rzecz adaptacji 

do zmian klimatycznych;
– jako aktywny członek Eurocities – szczególnie w zakresie zrównoważonego 

rozwoju i efektywności energetycznej;
– jako członek Energiecities – miasta działające na rzecz zrównoważonej po-

lityki energetycznej;
– we współpracy z Królestwem Danii, w ramach współdziałania z Minister-

stwem Środowiska w inicjatywie Partnerstwo dla Klimatu.
Bardzo istotnym przedsięwzięciem Warszawy w kontekście podejścia sustaina-

ble i smart było powołanie Zespołu ds. Ochrony Klimatu, który odpowiada za:
– bilans emisji dla miasta, 
– monitoring obniżenia CO2, 
– współpracę dotyczącą wymiany danych dotyczących dużych, miejskich pro-

jektów infrastrukturalnych wpływających na środowisko,
– działania miękkie, czyli udział w projektach związanych z wdrażaniem 

zrównoważonego rozwoju, jak np.: 
– akcje sadzenia drzew (z Klubem Gaja sadzonych jest kilkadziesiąt tysięcy 

drzew rocznie, a następnie dokonuje się pomiaru bilansu działania, o ile 
zmniejszyła się emisja CO2),

– akcje Pikniki z Klimatem.
Ponadto w ramach tzw. twardych działań z zakresu implementacji elementów 

smart cities Warszawa zakłada realizację od grudnia 2011 r. pilotażowego programu 
wprowadzenia pojazdów bazujących na paliwach alternatywnych, biopaliwach (bio-

22 www.eumayors.eu/about/covenant-in-fi gures_en.html (13.05.2011).
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gaz), pojazdów hybrydowych oraz autobusów o napędzie elektrycznym do zbiorowe-
go transportu miejskiego. W ramach wsparcia zrównoważonej mobilności miejskiej 
zakłada poszerzanie i funkcjonalną integrację systemu ścieżek rowerowych i traktów 
pieszych z systemem zbiorowego transportu miejskiego (obecnie Warszawa posiada 
270 km ścieżek rowerowych). Bardzo interesującą inicjatywą jest również wdrażany 
przez Warszawę program modernizacji oświetlenia ulicznego do 2018 r. na bardziej 
efektywne energetycznie (program zakłada redukcję kosztów prądu o około 8 mln zł 
w ciągu roku, zmniejszenie o 20,5 tys. ton CO2 w skali roku). Z innych działań war-
to wspomnieć choćby o uprzywilejowaniu transportu publicznego (tramwaj, metro, 
SKM) i dalszym wprowadzaniu tzw. bus pasów oraz realizacji Planu działań na rzecz 
zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie 2020 r. w zakresie 
kompleksowej termomodernizacji i opomiarowania budynków miejskich. Do inwesty-
cji z zakresu tzw. Smart-buildings należy wprowadzenie w ramach planowania prze-
strzennego do planów miejskich, planu niskoemisyjnego osiedla o wysokich rygorach 
energetycznych ze znacznym ograniczeniem transportu indywidualnego (etap eksper-
tyzy formalno-prawnej, koncepcji funkcjonalno-technicznej i ekspertyzy merytorycz-
nej – próba stworzenia zachęt dla prywatnych deweloperów do tego typu koncepcji 
– pilotażowe „smart osiedle”). Efektownym przykładem implementacji elementów 
smart cities jest także wdrożony w Warszawie pilotażowy program gospodarowania 
energią w obiektach oświatowych trzech warszawskich szkół podstawowych o nume-

 Tabela 2. Wybrane cele planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii 
dla Warszawy do 2020 r., stanowiącego element działań w ramach koncepcji smart cities

Punkty odniesienia Cele planu dla Warszawy do 2020 r.
2007 r. Poziom emisji CO2 przez Warszawę będzie wynosił 

80% emisji z 2007 r., czyli 10 362 387 MgCO2 
na rok

2007 r. Poziom zużycia energii końcowej przez Warszawę 
będzie wynosił 80% poziomu zużycia z 2007 r., 
czyli 22 715 545 MWh

Co najmniej 20% zużycia energii będzie stanowić energia z OZE
Zostaną zrealizowane działania informacyjne i promocyjne dotyczące poszanowania energii

Źródło: L. Drogosz, Droga do niskoemisyjnej Warszawy, Biuro Infrastruktury Miasta Stołecz-
nego Warszawy, Warszawa 2011, s. 6.
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rach 32, 210, 158: z pełnym opomiarowaniem i automatyką, internetowym monito-
ringiem i systemem dynamicznego zarządzania parametrami energii, wody i ciepła za 
pośrednictwem aplikacji WWW23.

Podsumowanie

Współczesne miasto europejskie, by generować rozwój, musi postawić na in-
nowacyjność i kreatywność. To te czynniki decydują o wzroście i konkurencyjno-
ści ośrodka miejskiego. Innowacyjność, w czym utwierdza nas analiza europejskiej 
strategii, jest dziś kreowana przez komercjalizację wiedzy i know how z zakresu 
technologii środowiskowych (działania związane z podejściem proadaptacyjnym 
do zmian klimatycznych), zarządzania energią (kryzys energetyczny, zbliżający się 
koniec ery paliw kopalnych), ale również partycypację obywatelską umożliwiającą 
– poprzez świadome współuczestnictwo mieszkańców w zarządzaniu współdzieloną 
przestrzenią miejską – stopniowy wzrost jakości życia całego „organizmu” miejskie-
go. Wszystkie te elementy stanowią o poziomie atrakcyjności miasta jako miejsca 
do życia oraz inwestowania. Miasto zrównoważone, w którym funkcjonuje skutecz-
na energooszczędna, monitorowana infrastruktura umożliwiająca stabilność życia 
i działania w długim okresie, z perspektywą optymalizacji i zmian zwiększających 
efektywność jej działania, to miasto, w którym chce się żyć, pracować i inwestować. 
Synonimem niezawodności i sprawności działania precyzyjnych mechanizmów jest 
przysłowiowy szwajcarski zegarek. Smart city ma być właśnie takim szwajcarskim 
zegarkiem w ramach systemów miejskich, niezawodnym, skutecznym, zintegrowa-
nym systemem wyzwalającym rzeczywisty efekt synergii, generowany z fuzji dzia-
łań ośrodków administracyjnych, naukowych, sektora przedsiębiorstw i zaangażo-
wania społecznego. 

Według autora postawiona na wstępie hipoteza mówiąca, że koncepcja smart 
cities to kierunek rozwoju umożliwiający stworzenie konkurencyjnego miasta atrak-
cyjnego dla jego mieszkańców i inwestorów jest prawdziwa. Przedstawiona analiza 
wskazuje jednoznacznie na obrany kierunek rozwoju miast europejskich, które kon-
kurencyjność mają budować na wiedzy i nowoczesnych technologiach, przy zacho-
waniu zasady zrównoważonego rozwoju. Jeżeli dodamy do tego nowe perspektywy 

23 L. Drogosz, Droga do niskoemisyjnej Warszawy, Biuro Infrastruktury Miasta Stołecznego Warsza-
wy, Konferencja Smart Cities – Inteligentne Miasta, 1 marca 2011, Warszawa 2011, s. 2–3, 20–21. 
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fi nansowania projektów zauważymy, że smart cities przestaje być jedynie alternaty-
wą, czy jedną z wielu koncepcji rozwoju. Smart cities jest po prostu koniecznością. 
Miasta, które chcą być konkurencyjne, chcą odnotowywać wzrost muszą być coraz 
bardziej smart. Za kilka lat tylko tam będziemy chcieli żyć, pracować i realizować 
ambitne projekty, których wyznacznikiem będzie kreatywność i innowacje. Smart 
cities to zatem koncepcja europejskiego miasta przyszłości, które jest interesujące 
zarówno ze względu na holistyczne podejście integrujące wiele aspektów w jednym 
innowacyjnym podejściu, jak również ze względu na realne korzyści generowane 
przez implementację omawianych elementów w praktyce funkcjonowania miast. 
Z uwagi zatem na bieżący aspekt poruszanego tematu pojęcie smart cities, w szer-
szym ujęciu w literaturze funkcjonuje od niedawna, jest to temat, który szczególnie 
w zakresie analizy wpływu efektów wdrażania jego elementów na rzeczywisty roz-
wój miast i ich przeobrażenia powinien być interesującym obszarem dla dalszych 
poszerzonych badań. 
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CONCEPT OF SMART CITIES IN BUILDING THE COMPETITIVENESS 
OF MODERN CITY

Summary

The development of the modern city in the era of globalizing markets and the conti-
nuing need to compete is no longer progress of industrial centers based on large capital and 
energy absorbing industries or services, in which the weight, quantity or size have played 
a central role. Modern European city to generate development must focus on innovation and 
creativity. It is these factors affect the growth and competitiveness of the urban center. The 
modern city is a new, dynamic, living organism, where knowledge, information, technology 
and optimization are giving its competitive position in the country and internationally. Today 
the city is to be a modern laboratory for innovation and creative activities that generate added 
value and also a friendly place to live for its residents. Article based on a review of European 
documents, branch literature, and selected urban experience, shows the concept of smart 
cities in building the competitiveness of today’s urban centers. The paper presents arguments 
supporting the idea that smart cities is the direction that allows to create a competitive city 
attractive to its residents and investors.

Keywords: smart cities concept, development, sustainable development, smart growth, in-
novation, creativity, knowledge transfer, competitiveness, urban development, 
European Union, Europe 2020 Strategy, the Lisbon Strategy, SET-Plan, The 
Covenant of Mayors, green technologies


