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Streszczenie: 
Miasto przyszłości - inteligentne miasto. Inteligentne miasto to organizm, który łączy w sobie 
kwestie transportu, bezpieczeństwa, edukacji, opieki zdrowotnej oraz efektywnego 
zarządzania energią w sposób zrównoważony i w pełni zintegrowany. Systemy zarządzania 
transportem miejskim (optymalizacja i redukcja kosztów eksploatacji), inteligentne budynki 
(zarządzanie zużyciem energii, kontrola dostępu, itd.), inteligenta infrastruktura i sieci 
(połączenie systemów komunikacji i automatyzacji z infrastrukturą energetyczną) to tylko 
niektóre z obowiązkowych upgrade’ów jakie powinno przejść miasto współczesne aby stać 
się miastem przyszłości. 
Konieczna ewolucja miasta niesie jednak za sobą szereg niebezpieczeństw natury 
socjologicznej, które mogą w znaczny sposób wpłynąć na jego kształt i specyfikę. Błędy 
popełnione teraz na pewno odbiją się szerokim echem w przyszłości. 
 
Słowa kluczowe: 
miasto przyszłości, miasto inteligentne, inteligentne systemy miejskie, przyszłość urbanizacji, 
inwigilacja w miastach  
 
Artykuł: 
Miasto przyszłości - inteligentne miasto. 
 
"XX-wieczne miasto nie ma nam już nic do zaoferowania" Rem Koolhaas 
 
Miasto przyszłości - inteligentne miasto. Inteligentne miasto to organizm, który łączy w sobie 
kwestie transportu, bezpieczeństwa, edukacji, opieki zdrowotnej oraz efektywnego 
zarządzania energią w sposób zrównoważony i w pełni zintegrowany. Systemy zarządzania 
transportem miejskim (optymalizacja i redukcja kosztów eksploatacji), inteligentne budynki 
(zarządzanie zużyciem energii, kontrola dostępu, itd.), inteligenta infrastruktura i sieci 
(połączenie systemów komunikacji i automatyzacji z infrastrukturą energetyczną) to tylko 
niektóre z obowiązkowych upgrade’ów jakie powinno przejść miasto współczesne aby stać 
się miastem przyszłości. 
 
Inteligentne miasto, powszechnie znane pod pseudonimem „smart city” nie zostało jeszcze 
do końca zdefiniowane ani w sferze teoretycznej ani praktycznej. Istnieją jedynie pewne 
składowe całego systemu: projekty, wdrożenia, rozwiązania realizowane w konkretnych 
miejscach, które w przyszłości mogą opisać i stanowić o idei inteligentnego miasta: 
 

• „Miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno – komunikacyjne. W celu 
zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej, a także do 
podniesienia świadomości mieszkańców”1 – definicja ta skłania się ku technologiom 
IT, jako tym, które stanowią o idei inteligentnego miasta. W samym jednak artykule 
autorzy w ramy definiujące inteligentne miasto wstawiają również inwestycje w kapitał 
ludzki i społeczny oraz infrastrukturę komunikacyjną, jako składowe zrównoważonego 
rozwoju. 

• Cyfrowy wymiar „inteligentnego miasta” opisany został również w pracy „Landscape 
and Roadmap of Future Internet and Smart Cities”2. Za znaczącą uznano rolę 
rozmieszczania różnego rodzaju czujników oraz wykorzystania urządzeń i telefonów 
komórkowych, tworzących jeden system podobny do układu nerwowego. Nie bez 
znaczenia według autorów pozostaje również ochrona środowiska naturalnego 
(ekosystemy) oraz społeczeństwo. 

                                                      
1 Andrzej Sobczak Jak można zdefiniować „smart cities” cyt. za Arkuza I. Smart Cities Study: International study on the 

situation of ICT, innovation and Knowledge in the cities, The Committee of Digital and Knowledge – based Cities of UCLG, 

Bilbao 2012 
2 Schaffers H. Landscape and Roadmap of Future Internet and Smart Cities, 18 kwietnia 2012 



• Inteligentne miasto wg Komninos’a to środowisko, które stwarza możliwości do 
rozwijania umiejętności poznawczych i uczenia się. Inteligentne miasta to tereny , w 
których lokalny system innowacji jest wzmocniony przez cyfrową przestrzeń 
współpracy, narzędzia interaktywne i systemy wbudowane, systemy informatyczne i 
usługi online, które pozwalają na wdrożenie szeregu nowych funkcji miejskich 
związanych z wiedzą, transferem technologii, innowacyjnością oraz globalnym 
marketingiem.3 

• Miasta działają jak organizmy żywe, a ich podsystemy są bardzo podobne: szkielet 
konstrukcyjny, warstwy ochronne (skóra), czy systemy nerwowe. Aby stworzyć nowy 
rodzaj miasta – inteligentne miasto, wszelkie cyfrowe sieci telekomunikacyjne muszą 
działać razem, a wszystkie urządzenia powinny być wyposażone w czujniki i 
identyfikatory.4 

 
Smart City to żywy organizm o skomplikowanej strukturze społecznej, prawnej, 
technologicznej, przemysłowej, przyrodniczej i komunikacyjnej, a raczej ich zrównoważona 
kombinacja. 
 
Postępująca urbanizacja oraz związane z nią problemy komunikacyjne, demograficzne oraz 
urbanistyczne stawia przed władzami miast nowe, trudne zadania, ponieważ konwencjonalne 
metody działań doraźnych dawno przestały już wystarczać. 
 
„Miasta przepełnione są ludźmi, domy mieszkańcami, hotele gośćmi, koleje podróżnymi, 
kawiarnie konsumentami. Za dużo jest przechodniów na ulicach, za dużo urlopowiczów w 
kurortach… To co kiedyś osiągało się bez trudu, dziś stanowi nie lada problem: znaleźć 
gdzieś wolne miejsce:. Jose Ortega y Gasset, hiszpański filozof, który już w 1929 roku tak 
pisał o postępującej urbanizacji. 
 
Współczesne miasta osiągnęły kres swoich możliwości urbanistycznych: nie da się już 
zbudować dodatkowej drogi, zaplanować nowych miejsc parkingowych, zapewnić 
odpowiednią ilość zieleni. Zanim zatem przyjdzie pora na metody inżynierskie 
(wielopoziomowe drogi, parkingi, czy nawet latające środki komunikacji miejskiej) 
współcześni naukowcy sięgają po metody mniej inwazyjne w tkankę miejską i na chwilę 
obecną najbardziej prawdopodobne: technologie informacyjno – komunikacyjne oraz 
rozwiązania prospołeczne: Smart Economy (rozwój innowacyjności i konkurencyjności na 
rynku pracy), Smart Mobility (dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych oraz zrównoważone systemy transportowe), Smart Environment (ochrona 
środowiska i zarządzanie zasobami naturalnymi), Smart People (ludzie), Smart Living 
(edukacja obywateli oraz interakcje społeczne, integracja i otwartość na swiat zewnętrzny, 
ale także kultura, zdrowie, bezpieczeństwo) i Smart Governance (zarządzanie). Kategorie 
humanistyczno - społeczne zawarte w sześciu powyższych kategoriach realizowane są 
poprzez nowoczesne technologie już istniejące w niektórych miastach europejskich: 
Inteligentne sieci energetyczne (Smart Grid Technology) pozwalają na racjonalne 
wykorzystywanie nie tylko energii, ale i wody, czy gazu a dostawcom na skuteczną kontrolę 
przesyłu oraz sprawne wykrywanie i usuwanie strat mediów. 
Inteligentna kontrola ruchu ulicznego (Smart Traffic Control) dzięki sensorom drogowym 
skutecznie rozładowują korki oraz zapobiegają powstawaniu nowych. 
Nadzór wideo (Smart CTV) monitoring ulic pozwala na skuteczne przeciwdziałanie 
przestępczości oraz kontroluje wzrost natężenia ruchu. 
Zdalne monitorowanie stanu zdrowia mHealth (mHealth remote monitoring solutions) 
umożliwia przewlekle chorym pacjentom dostosowanie wizyt domowych do ich 
indywidualnych potrzeb. 

                                                      
3 Komninos N., Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, Londyn i Nowy Jork, Routledge 2008 
4 Mitchell W. Intelligent cities, e-Journal on the Knowledge Society, 2007 



Samochodowe systemy telematyczne (In-vehicle telematics) udostępniające użytkownikom 
samochodów elektrycznych informacje o najbliższych stacjach ładowania, ich dostępności i 
przewidywanym czasie oczekiwania. 
Rejestr aktywności miejskiej (Data records of urban activity) umożliwiający stworzenie 
bardziej efektywnych narzędzi planowania długofalowego, z których mogą korzystać 
urbaniści, służby miejskie, systemy transportu. 
 
Na chwilę obecną nie możliwym jest zastosowanie wszystkich systemów jednocześnie, 
dlatego w niektórych miastach testowane są pojedyncze elementy całości: 
 
W San Francisco autobusy przesyłają dane do centralnego komputera, który oblicza 
szacunkowy czas ich przyjazdu i wyświetla na zainstalowanych na wiatach przystankowych 
ekranach (zasilanych energią słoneczną). Miasto to wykorzystuje również do ponownego 
użytku 72 proc. swoich odpadów. Mieszkańcy mogą korzystać aplikacji, która wskazuje 
najbliższy punkt zbioru nieczystości. Z kolei dzięki aplikacji mobilnej cabspotting, mieszkańcy 
tego miasta mogą namierzyć najbliższą wolną taksówkę. 
 
Singapur z kolei jest miastem, które stawia na inteligentną ekologię. Posiada jeden z 
najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów zarządzania gospodarką wodną, 
włączając w to system do zbierana wody deszczowej, przetwarzania wody szarej oraz 
odsalania. Władze miasta konsekwentnie stawiają na powszechne wykorzystanie środków 
komunikacji zbiorowej m.in. wprowadzając opłatę za wjazd wyliczaną każdorazowo na 
podstawie poziomu natężenia ruchu. Przywiązują również dużą wagę do zieleni i terenów 
rekreacyjnych, czego przykładem są "Gardens by the Bay" - zespół parków wraz z ogrodem 
botanicznym, których cechą charakterystyczną parku są ‘solarne drzewa’ – konstrukcje 
imitujące drzewa palmowe. W ciągu dnia zapewniają schronienie przed słońcem, natomiast 
w nocy święcą dzięki energii zebranej przez baterie słoneczne. 
 
Przed Igrzyskami Olimpijskimi i Mistrzostwami Świata w piłce nożnej Rio de Janeiro 
inwestuje ogromne środki w rozwój przestrzeni miejskiej. W mieście otwarto jedno z 
najbardziej zaawansowanych centrów miejskiego monitoringu na świecie, który jest 
wykorzystywany do wykrywania i szybkiego reagowania na praktycznie każde zagrożenie w 
mieście: od powodzi do monitorowania imprez z udziałem dużej liczby osób, ewakuacji 
kibiców ze stadionu, czy wypadków samochodowych. W przypadku Rio Operations Center, 
uwzględnione zostały wszystkie etapy zarządzania kryzysem. Począwszy od prognozowania, 
a skończywszy na podjęciu natychmiastowej reakcji oraz otrzymania pełnej analizy danego 
zdarzenia, aby móc w przyszłości efektywniej działać w przypadku podobnych zagrożeń. 
 
W ślad za naprawianiem „starych miast” (nowe systemy w starej tkance) pojawiają się 
koncepcje zupełnie nowych, futurystycznych metropolii. Miasto, którego ambicją jest stać się 
pierwszym w świecie samowystarczalnym pod względem energetycznym ośrodkiem 
miejskim, produkującym energię wyłącznie ze źródeł odnawialnych – promieni słonecznych, 
wiatru, wody oraz biomasy. Budowie przyświeca hasło "Zero carbon, zero waste". oznacza 
to, że miasto nie będzie emitować CO2, ani wyrzucać odpadów. Odpady nieorganiczne z 
miasta będą poddawane recyklingowi, natomiast organiczne staną się surowcem do 
produkcji paliw. Początkowo z przestrzeni miejskiej całkowicie wyeliminowano samochody na 
rzecz transportu publicznego oraz tzw. Personal Rapid Transit – całkowicie 
zautomatyzowanych, samo prowadzących się pojazdów. Miasto jest swego rodzaju 
poligonem doświadczalnym – jeśli wykorzystane przy jego budowie rozwiązania sprawdzą 
się, będą replikowane w innych miastach. Inwestycja warta blisko 20 mld dolarów zostanie 
ukończona najprawdopodobniej w 2025 roku. 
 
Smart Cities to mimowolne zderzenie technologów z demokratami. Z jednej strony 
zautomatyzowane systemy zarządzania i kontroli miasta, a z drugiej odwieczne prawo 
człowieka do wolności. Mimo niepowtarzalnych zalet rozwiązań technologicznych dzisiejszy 



świat powinien odpowiedzieć sobie na pytanie czy pojęcie Smart City powinno być tożsame 
ze „świadomą” zgodą na inwigilację?  
 
W książce „Corpus Delicti” Juli Zeh człowiek szczęśliwy to człowiek uwolniony od ograniczeń 
ludzkiego ciała (chorób, niepełnosprawności). Człowiek wychowany w higienicznym 
zdrowym społeczeństwie. Człowiek który nigdy nie zaznał fizycznych ograniczeń. Autorka 
ukazuje człowieka uzależnionego od rozwiązań technologicznych poprawiających jakość 
życia, pokazuje człowieka, który w zamian za luksus technologiczny chce być posłuszny… 
Wierzy, że inwigilacja pomaga mu być zdrowym (codziennie zdaje raporty o śnie, czy 
żywieniu, ćwiczy na urządzeniach bezpośrednio połączonych z centralą, które przekazują 
dane o zaniedbaniach treningów, właściwym odżywianiu się, czy wyjściu poza bezpieczną/ 
higieniczną strefę (w razie zaniedbań pociągnięty zostanie do odpowiedzialności). Zeh nie 
pisze kiedy została przekroczona granica pomiędzy wygodą a inwigilacją, opisuje jedynie 
skutek. Piętnuje dążenie człowieka do ideału i luksusu. 
 
Wizja przyszłości w Spielberg’owskim „Raporcie mniejszości” również jest mroczna, ale nie 
ze względu na domniemane wojny, choroby, czy kataklizmy. To krańcowo „uporządkowana” 
organizacja państwa wywołuje przerażenie. Ceną bezpieczeństwa jest całkowita utrata 
prywatności (przechowywanie danych i szpiegowanie obywateli). Piekło powszechnej 
inwigilacji wzmocnione jest również dzięki „inteligentnej” reklamie zwracającej się 
bezpośrednio do każdego przechodnia indywidualnie (wykorzystujące popularne „cookies” 
oraz bazy danych obywateli). W przyszłości widzianej oczyma Spielberga zniknie sfera życia 
prywatnego, a anonimowość stanie się nieosiągalnym luksusem. W filmie tym podobnie 
zresztą jak w powieści Zeh, rysem deformującym konwencję opowieści są wplecione w 
poetykę filmu science – fiction elementy iście Orwellowskiej utopii. Zindustrializowane 
społeczeństwo, które godzi się na nieustającą inwigilację. System strzegący bezpieczeństwa 
obywateli (niczym w „Roku 1984”) doprowadza do reifikacji jednostek ludzkich. 
Podporządkowane mu zostają wszelkie sfery życia mieszkańców, ich dane osobowe, nawet 
ich rodzinne problemy. 
 

 
Kadry z filmu Equilibrium 
 
Czy Smart Cities przyszłości również nie pozostawią nam wyboru? Jest to wielce 
prawdopodobne. Bezpieczeństwo publiczne oraz zdrowie obywateli może w przyszłości 
okazać się ważniejsze od prozaicznej potrzeby do prywatności i indywidualności. To właśnie 
wyjątkowość każdego z nas, to coś co nas wyróżnia od innych ludzi wydaje się być 
najbardziej zagrożona. Powszechne przeświadczenie społeczne o tym, że to co inne, 
nieznane jest złe może doprowadzić do unifikacji zbiorowości ludzkiej. Łatwiej bowiem 
sprawować kontrolę nad narzuconym, zdefiniowanym i usystematyzowanym „algorytmem” 
życiowym, niż różnorodnymi, nieobliczalnymi indywidualnościami. Pod przykrywką potrzeby 
bezpieczeństwa może odbyć się proces destrukcji charakteru i spontaniczności. Juliusz 
Machulski prześmiewczo ale dobitnie pokazuje go w swojej komedii „Seksmisja”, gdzie 
przyszłość jest nudna i jednakowa, a każda inność jest postrzegana jako zagrożenie i 
natychmiast niszczona. Podobny sposób postępowania można zauważyć w filmie Kurta 
Wimmera „Equilibrium”, w którym wolność jest przestępstwem. W mieście panuje równość, 
nie ma problemu dyskryminacji z powodu koloru skóry, płci czy stanowiska. Wszystko odbyło 
się jednak kosztem zlikwidowania indywidualizm. Wszyscy noszą taki sam krój ubrań, mają 
takie same przybory i rozstaw narzędzi na biurkach. Taki porządek świata można łatwo 



kontrolować i nadzorować. Jakie powinno być zatem to miasto przyszłości? Czy powinno być 
jak Masdar? Wybudowane za wiele miliardów dolarów cudo dla wybranych? Metropolis 
Fritza Langa wydaje się być pozycją obowiązkową dla urbanistów XXI, jako przestroga przed 
tym co może się stać. Reżyser już w 1927 roku zdawał się widzieć problemy przyszłości. W 
swoim filmie dzieli aglomerację miejską na „dolną” część zamieszkałą przez biedotę i na 
wysoko położoną nowoczesną dzielnicę z biurowcami i centrami handlowymi. Podobny 
problem piętnuje film „Elizjum” Neilla Blomkampa, który ukazuje widzowi zderzenie sterylnie 
czystego, płynącego mlekiem i miodem Elizjum z zasypanym piachem, brudem, 
pęczniejącymi od kolejnych lepianek slumsami Los Angeles. 
 
Musimy pojąć tę trudną prawdę, że przyszłość ludzkości będzie znośna tylko wówczas, gdy 
zarówno w sferze stosunków międzynarodowych, jak i we wszystkich i innych dziedzinach 
będziemy postępować sprawiedliwie i zgodnie z prawem, a nie grozić użyciem przemocy. 
Albert Einstein 
 

 
Kadr z filmu Elizjum 
 
Miasto przyszłości nie może stać się luksusem dla bogatych, a wszelkie wysiłki mające na 
celu poprawę jakości życia powinny być skierowane na rozwiązywanie problemów 
teraźniejszości. Nie bez znaczenia jest również zachowanie prawa do prywatności jednostki. 
Wszelkie nowe systemy zarządzające i sterujące powinny przede wszystkim służyć ludziom, 
a nie bezwzględnej potrzebie bezpieczeństwa. Miasta przyszłości powinny być 
drogowskazem w poszukiwaniu właściwego kształtu dla naszego indywidualnego a zarazem 
społecznego życia. Nasze przyszłe otoczenie będzie ważne o tyle, że będzie wyznacznikiem 
dla przyszłych pokoleń i to od nas zależy jak ono będzie wyglądało. Czy stworzony przez nas 
Świat będzie starzał warunki do manipulacji i łatwej kontroli nad innymi? Niech słowa 
Dewey’a będą dla nas przestrogą a zarazem pomocą:  
„koncepcja kultury, znana nam z prac badawczych antropologów, prowadzi do wniosku, że 
jakiekolwiek by nie były wrodzone komponenty natury ludzkiej, kultura danego okresu 
historycznego i danej grupy społecznej wywiera determinujący wpływ na ich kształt i układ; to 
ona właśnie określa wzory zachowania charakterystyczne dla działań jakiejkolwiek grupy, 
rodziny, klanu, narodu, sekty, frakcji, klasy. Równie prawdziwe jest twierdzenie, zgodnie z 
którym aktualny stan kultury określa porządek i kształt wrodzonych tendencji, jak twierdzenie, 
ze to natura ludzka, aby osiągnąć własne spełnienie, wytwarza jakiś szczególny zbiór czy 
system zjawisk społecznych. Rzeczywisty problem polega na tym, zęby rozpoznać, w jaki 
sposób elementy danej kultury wzajemnie oddziaływują na siebie i w jaki sposób elementy 



natury ludzkiej oddziaływuja na siebie pod wpływem warunków wyznaczonych przez ich 
interakcje z ich aktualnym otoczeniem”.5 
Jego zdaniem za podstawowe elementy natury ludzkiej można uznać pewne wspólne 
wszystkim ludziom potrzeby (fizjologiczne, psychiczne i społeczne):  
„potrzeba kontaktu społecznego; potrzeba wydatkowania energii, wywierania wpływu na 
otoczenie; potrzeba kooperacji, wspierania bliźnich i wzajemnej pomocy, jak i potrzeba walki; 
potrzeba jakiegoś rodzaju estetycznej ekspresji i satysfakcji; potrzeba kierowania innymi oraz 
posłuszeństwa; etc.”6 
W świecie manipulacji, inwigilacja jest narzędziem pożądanym i potrzebnym. W świecie 
unifikacji, kontrola jest czynnością konieczną. 
Indywidualizm powinien być pod ochroną. Prywatność powinna być pod ochroną. Natura 
ludzka jest chwiejna i podatna na bodźce zewnętrzne, co czyni ją bezbronną. Nie należy 
stwarzać ku temu okazji. Zamknięte, monitorowane przestrzenie miejskie są niczym reality 
show na naszych osiedlach. Wielki Brat patrzy i analizuje. Utrata swobody prowadzi do 
unifikacji i jednakowości, do standaryzacji zachowań. Oby nie doszło do sytuacji pokazanej 
we wspomnianym już „Raporcie mniejszości”, kiedy to naszym oczom ukazuje się tłum ludzi 
wychodzących z metra i oczekujących na zeskanowanie oczu. Obyśmy nie doczekali 
klaustrofobicznego świata Wielkiego Brata, w którym każda sekunda ludzkiego życia 
znajduje się pod kontrolą, a dominującym uczuciem jest strach. 
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