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Miasta to centra innowacji, w których 
przyszłość przychodzi najwcześniej.  
Choć mieszka w nich już ponad połowa 
ludzkiej populacji, wciąż uczymy się je bu-
dować i dostosowywać do ewoluujących 
potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Wła-
śnie dlatego miasta nie tylko skupiają oso-
by tworzące innowacje, lecz także same 
są poligonem nowoczesnych technologii.

Tak też do niedawna inteligentne mia-
sta rozumiane były jako ośrodki wręcz 
naszpikowane zaawansowanymi rozwią-
zaniami, w pełni wykorzystujące możli-
wości, które przynosi czwarta rewolucja 
przemysłowa. Internet rzeczy, sztuczna 
inteligencja, łączność 5G i cały wachlarz 
powiązanych z nimi technologii to niewąt-
pliwie przełom w zarządzaniu miastami. 
Jednak idea smart city przeszła już z fazy 
fascynacji innowacjami w stronę spraw-
nego i przemyślanego wykorzystywania 
ich jako narzędzi do radzenia sobie z wy-
zwaniami społecznymi, środowiskowymi, 
ekonomicznymi i niezliczonymi aspektami 
zarządzania miastem. 

Ambitne cele, które stawiają przed sobą 
władze inteligentnych miast, muszą być 
wspierane przez inne sektory, również 

komercyjne. Niebagatelną rolę odgrywa 
w tym kontekście rynek nieruchomości. 
Wystarczy zresztą zatrzymać się nad 
znaczeniem słowa „deweloper”, po-
chodzącym od angielskiego określenia 
rozwoju i wzrostu. Branża nieruchomości 
odpowiada za rozwój miast, czyli, mówiąc 
górnolotnie, za współtworzenie środowi-
ska życia ludzi. 

Poniższa publikacja łączy wiedzę na 
temat nowoczesnych technologii w mia-
stach i budynkach z wyzwaniami, na które 
odpowiadają, oraz korzyściami, które 
kreują. W ThinkCo wierzymy, że właśnie 
tak szerokie spojrzenie, podparte huma-
nistyczną wrażliwością, pozwala tworzyć 
zrównoważone i przyjazne miasta. Za-
równo ze strony władz publicznych, jak 
i rynku nieruchomości. 

Owocnej lektury!
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Wartość globalnego rynku rozwiązań 
smart cities wynosi ponad 1,2 bln dola-
rów. W najbliższych latach spodziewany 
jest wzrost o ok. 24,1% rocznie; według 
prognoz osiągnie ponad 7 bln dolarów do 
końca dekady1. 

Proptech, który można uznać za skła-
dową sektora smart city, wycenia się 
obecnie na blisko 20 mld dolarów, rośnie 
o 16,8% rocznie i wart będzie ponad 80 
mld dolarów pod koniec obecnej dekady. 

Tak ogromne sumy są efektem szerokiej 
oferty inteligentnych rozwiązań, ich 
popularności na świecie oraz samej skali 
poszczególnych inicjatyw, które często 
stanowią kluczowe elementy infrastruk-
tury wiodących metropolii. Aż 88% 
spośród 167 badanych dużych miast 
na świecie poczyniło już inwestycje 
w chmurę, 86% w urządzenia mobilne, 
a 84% w Internet of Things (IoT). Istot-
ną rolę odgrywają także biometria oraz 
sztuczna inteligencja. Przewiduje się po-
nadto, że między 2021 a 2024 r. inwe-
stycje w cyfrowe bliźniaki (digital twins) 
oraz druk 3D co najmniej się podwoją2. 

kompleksowe zarządzanie 
i współpraca z biznesem

Mówienie o inteligentnym mieście wy-
łącznie w kontekście implementacji 
technologii to już przeszłość – obecnie 
dąży się do tworzenia tzw. smart cities 
czwartej generacji. Wykorzystują one 
innowacje do rozwiązywania realnych 
problemów swoich społeczności oraz 
włączania głosu mieszkańców do decy-
dowania o mieście. Patrzą również sze-
rzej na wyzwania, z którymi się mierzą, 
i uwzględniają cele zrównoważonego 
rozwoju ONZ w swoich strategiach. 
Wszystko po to, by nie tylko służyć 
swoim mieszkańcom, lecz także mieć 
pod kontrolą wpływ swoich działań  
na świat zewnętrzny.

Jeśli włodarze miast chcą osiągać tak 
ambitne cele, muszą sięgać do współpra-
cy międzysektorowej. Naukowcy i organi-
zacje pozarządowe mogą wspierać sa-
morządy w identyfikowaniu kluczowych 
wyzwań i sposobów mierzenia się z nimi, 
a partnerzy technologiczni to naturalny 
wybór przy poszukiwaniu konkretnych 
narzędzi.

Kompleksowość zadań związanych 
z zarządzaniem inteligentnym miastem 
wymaga jednak pójścia o krok dalej: 
podejmowania współpracy z przedsię-
biorstwami, które pozornie mają niewiele 
wspólnego z ideą smart city. Wszystko 
po to, by zwiększać możliwości finanso-
we i skalę działania w ramach PPP (part-
nerstwa publiczno-prywatnego) oraz 
implementować rozwiązania wspierające 
dobrostan mieszkańców miasta w róż-
nych gałęziach gospodarki – lub, mówiąc 
inaczej, w różnych aspektach życia. Nie-
bagatelną rolę odgrywa tutaj rynek nie-
ruchomości, którego działalność owocuje 
tworzeniem środowiska życia ludzi.

innowacje zmieniają  
nieruchomości

Przedstawiciele rynku nieruchomości 
pytani o to, co w następnych latach naj-
mocniej wpłynie na branżę, wskazują na 
aspekty ESG, zmiany środowiska, ewo-
lucję oczekiwań użytkowników oraz wła-

śnie nowe technologie3. Choć wymieniane 
niemal jednym tchem z poprawą kwestii 
środowiskowych i społecznych, w odróż-
nieniu od nich innowacje technologiczne 
nie są celem samym w sobie. Mogą za to 
stanowić przydatne narzędzie do mierze-
nia się ze zróżnicowanymi wyzwaniami. 
Nie dziwi zatem szybki rozwój proptechu, 
czyli kategorii innowacji związanych bez-
pośrednio z nieruchomościami. 

fot. CIC Warsaw

58% badanych 
wierzy, że dzięki 
technologii 
miasta i budynki 
stają się bardziej 
zrównoważone,  
a 57%, że poprawiają 
one jakość usług 
publicznych
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chmura

rozwiązania mobilne

IoT

biometra

AI

blockchain

robotyzacja i automatyzacja

telematyka

magazyny danych

platformy cyfrowe

drony

digital dashboard

narzędzia współpracy

edge computing

AR/VR

cyfrowe bliźniaki

druk 3D
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PROGNOZOWANE PRZYCHODY SEKTORA SMART CITY POPULARNE ROZWIĄZANIA SMART CITY
% miast inwestujących w dane rozwiązanie
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203,44
173,28

148,88
129,01

116,36

infrastruktura

wszystkie badane miasta

narzędzia najmu i sprzedaży budowa i zarządzanie obiektem finansowanie i inwestowanie

ochrona środowiska

budynki

smart cities 4. generacji

zarządzanie

media (woda, gaz, prąd)

oświetlenie

bezpieczeństwomobilność

zdrowie

100%88%

95%86%

100%84%

95%74%

90%66%

95%56%

90%54%

70%50%

70%43%

70%43%

60%43%

65%42%

60%37%

45%19%

15%17%

20%11%

5%4%

CZYNNIKI MAJĄCE NAJWIĘKSZY WPŁYW NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI DO 2040 R.
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42%

54%

35%

34%

29%

22%

21%

21%

wymagania ESG

zmiany klimatyczne

zmieniające się  
oczekiwania klientów

postęp technologiczny

dekarbonizacja

nieruchomości jako usługa

digitalizacja i robotyzacja

geopolityka

  
 mieszkańców wierzy,  
że inteligentne 
miasta są bardziej 
zrównoważone.

  
mieszkańców wierzy,  
że w inteligentnych 
miastach jakość usług 
publicznych jest na 
wyższym poziomie.

58% 57%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

WARTOŚĆ INWESTYCJI W FIRMY OFERUJĄCE PROPTECH NA CAŁYM ŚWIECIE
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Jednym z głównych frontów proptechu 
są mieszkania, czyli rozwiązania smart 
home, zwiększające komfort spędzania 
czasu w domu. Coraz szerszy dostęp do 
sieci 5G ma sprawić, że przychody tego 
segmentu w Polsce mają podwoić się do 
2026 r. i osiągnąć ponad 720 mln dola-
rów – przy czym nawet wtedy jedynie co 
piąte gospodarstwo domowe w kraju ma 
być smart, co pozostawia duże pole do 
rozwoju4. W przypadku biurowców inte-
ligentne rozwiązania koncentrują się na 
oszczędnym gospodarowaniu zasobami 
(zarówno ze względów finansowych, jak 
i środowiskowych) oraz podwyższaniu 
jakości środowiska pracy. To bardzo sze-

roki zakres, obejmujący zarówno syste-
my parkingowe i rezerwacji sal, jak i np. 
oświetlenie polepszające samopoczucie.

Aktywnym odbiorcą nowoczesnych 
technologii jest też segment magazy-
nów, które zmagają się ze skokowo ro-
snącym popytem poprzez automatyzację 
pracy. Prognozuje się, że globalny rynek 
automatyzacji magazynów będzie rósł 
o średnio 15% rocznie, a jego wartość 
osiągnie 41 mld dolarów w 2027 r5. 

Wyzwania rynku retail są zgoła inne – 
przy obniżonym zainteresowaniu sklepa-
mi stacjonarnymi sięga się po innowacje 

ograniczające liczbę niezbędnego per-
sonelu oraz polepszające doświadczenia 
zakupowe klienta. W 2021 r. wartość 
zawartych na całym świecie umów do-
tyczących finansowania technologii dla 
handlu detalicznego wzrosła o ponad 
100% rok do roku i przekroczyła  
109 mld dolarów6.

technologia  
to tylko narzędzie

Do innowacji ludzie podchodzą co do 
zasady optymistycznie, ale z pewną 
rezerwą. Jak wynika z badania przepro-
wadzonego w dziewięciu państwach 
świata w 2020 r., 58% badanych 
mieszkańców dużych miast wierzy, że 
za pomocą nowoczesnych technologii 
ich miasta i budynki stają się bardziej 
zrównoważone środowiskowo, a 57% 
– że poprawiają one jakość świadczenia 
usług publicznych. Jednocześnie 36% 
ankietowanych deklaruje gotowość po-
noszenia dodatkowych opłat za dostęp 
do nowoczesnych rozwiązań w różnych 
sferach życia w mieście7.

Miasta i budynki nie są jednak maszy-
nami. Efektywność niektórych innowacji 
może być kwestionowana, a jej ocena 
będzie możliwa dopiero po upływie 
czasu8. Doświadczenie uczy nas, że nie 
powinniśmy traktować żadnego rozwią-
zania jako docelowego i zaakceptować, 
że zarządzanie przestrzenią, zwłaszcza 
miastem, to ciągły proces powtarzania 
prób i błędów.

Technologia może w tych próbach po-
móc, ale samo naszpikowanie przestrze-
ni oraz budynków sensorami i robotami 
nigdy nie powinno stanowić o sukcesie 
miasta, które przede wszystkim tworzą 
jego mieszkańcy – i to rozwiązanie ich 
problemów należy utrzymywać w cen-
trum zainteresowania polityk miejskich. 
Zbyt szybka digitalizacja niesie też za 
sobą konkretne zagrożenia w zakresie 
bezpieczeństwa, prywatności i tego, kto 
tak naprawdę zarządza miastem, ulicami 
i budynkami. XX

XX

Reklama i informacja miejska jako dobrze zaprojekto-
wana usługa, odpowiadająca na potrzeby mieszkań-
ców i mieszkanek miasta, wpisująca się w jego tkan-
kę, historię i architekturę – to idea przyświecająca 
działaniom Warexpo sp. z o.o. Troska o jakość prze-
strzeni miasta jest dla nas priorytetem. W naszym 
portfolio znajduje się sieć nośników digital signage – 
Smart Citylight zlokalizowane na prestiżowym Kra-
kowskim Przedmieściu czy handlowej ul. Chmielnej; 
LED space, czyli trzy spektakularne trzydziestome-
trowe ekrany w przejściu pomiędzy I a II linią metra; 
1536 ekranów city transport oraz podświetlane słu-
py reklamowe i tradycyjne klejone. Dzięki nośnikom 
Warexpo Warszawa komunikuje się z mieszkańcami 
i mieszkankami skutecznie i mądrze.

Kierując się ideą smart city stworzyliśmy z pracow-
nią WWAA zestaw mebli miejskich pozwalających 
dowolnie aranżować przestrzeń relaksu. To nowo-
czesna mała architektura zapewniająca komfort 
wypoczynku, niezbędne funkcje użytkowe, łatwy 
dostęp do zieleni, segregację odpadów, możliwość 
brandingu. Tworząc rozwiązania ułatwiające do-
tarcie do odbiorców odpowiadamy na potrzeby 
dynamicznie zmieniającego się miasta z największą 
troską o podnoszenie jakości przestrzeni publicznej.

Aleksandra Derc 
 
Dyrektorka Marketingu  
i Komunikacji Społecznej  
w Warexpo sp. z o.o.

fot. James Thomas, Unsplash
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INTELIGENTNE BUDYNKI 

sprawniejsza komunikacja

- z klientami i partnerami
-  między zarządcami a najemcami 

i mieszkańcami
-  między właścicielem, projektantami 

i budowniczymi

dbanie o środowisko

- oszczędność wody i energii
- dodatkowe zazielenianie
- gospodarka odpadami

lepsze zdrowie

- dbanie o jakość powietrza
- wykrywanie i zwalczanie wirusów
-  odpowiednie: wilgotność, oświetlenie 

i poziom hałasu

zwiększone bezpieczeństwo

- kontrola dostępu
- monitoring stanu technicznego budynku
- minimalizacja zagrożeń w czasie budowy

komfort użytkowania

 
- personalizacja przestrzeni
- automatyzacja nużących czynności
-  zapewnienie przyjemnej wilgotności, 

oświetlenia i niskiego poziomu hałasu

efektywne zarządzanie 

przestrzenią

- systemy rezerwacji pokoi w biurach
-  optymalizacja pracy sklepów 

i magazynów
- inteligentne systemy parkingowe

oszczędności finansowe

- oszczędność zasobów i niższe rachunki
- mniejsza liczba pracowników
- przyspieszenie procesów

INTELIGENTNE MIASTA

 

konkurencyjność gospodarcza

- tworzenie otwartych baz danych
-  wspieranie innowacyjności 

i przedsiębiorczości mieszkańców
-  elastyczne i odpowiedzialne społecznie 

przedsiębiorstwa

transport

-  promowanie i rozwijanie transportu 
publicznego

-  wspieranie form transportu przyjaznego 
dla środowiska

-  inteligentna infrastruktura drogowa 
i transportowa

- efektywna logistyka

zarządzanie i partycypacja

-  budowanie dobrych relacji z innymi 
aktorami miejskimi

- tworzenie długoterminowych strategii 
- cyfryzacja i modernizacja urzędów

środowisko naturalne

-  efektywne wykorzystywanie 
ograniczonych zasobów

- czysta energia
- więcej zieleni i wody w miastach

jakość życia

- wysoka jakość usług publicznych
-  modernizacja i unowocześnianie 

budynków
-  wydarzenia kulturalne, sportowe 

i rozrywkowe

kapitał społeczny

-  ciągła nauka i zdobywanie nowych 
umiejętności

-  aktywne uczestnictwo w tworzeniu 
miasta i społeczności

-  otwartość i ciekawość świata
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NAJISTOTNIEJSZE WYMAGANIA  
WOBEC INTELIGENTNYCH MIAST

42%26% 16%

38%19% 19%

26%13% 13%

23%11% 12%

21%11% 11%

20%9% 11%

20%9% 11%

11%4% 7%

wybierane jako najistotniejsze

wybierane jako drugie najistotniejsze

miasto bardziej przyjazne środowisku

dostęp do taniego i szybkiego internetu

powszechność pracy zdalnej

zintegrowany system 
transportu publicznego

załatwianie spraw urzędowych online 
i bez użycia papieru

rozwój branży  
innowacyjnych technologii

powszechność bezgotówkowych  
form płatności

częstsze wykorzystanie  
produktów i usług AR i VR
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ZARZĄDZANIE  

I PARTYCYPACJA

 
Kluczem są efektywność, transparent-
ność oraz innowacyjność administracji 
i władz. W inteligentnym mieście samo-
rządy koncentrują się na zacieśnianiu więzi 
z mieszkańcami, biznesami oraz innymi 
organizacjami. Służy temu tworzenie dłu-
goterminowych strategii, dających poczucie 
stabilności, których głównym zadaniem jest 
realizacja potrzeb społeczności. Przy ich 
formułowaniu ważną rolę odgrywa dialog 
ze zwykłymi mieszkańcami, ułatwiany przez 
zastosowanie internetowych technologii. 

KONKURENCYJNOŚĆ  

GOSPODARCZA

Przedsiębiorstwa funkcjonują w oparciu 
o ogólnodostępne dane, ciągle powiększa-
ne zasoby wiedzy oraz w duchu wysokiej 
innowacyjności. Jest to możliwe dzięki 
inicjatywom władz publicznych, poprzez 
zwiększanie wydatków na badania i roz-
wój oraz tworzenie pozytywnego klimatu 
inwestycyjnego, zwłaszcza dla początku-
jących przedsiębiorców. W takim wysoce 
konkurencyjnym i elastycznym środowisku 
gospodarczym pozycję na rynku zdobywa 
się m.in. poprzez przywiązanie do założeń 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

 
ŚRODOWISKO NATURALNE

Nowoczesnych technologii używa się do 
ochrony środowiska naturalnego na wiele 
sposobów. Inteligentne miasta w moż-
liwie wysokim stopniu wykorzystują 
odnawialne źródła energii, a za pomocą 
systemów budynkowych są w stanie mie-
rzyć i efektywnie wykorzystywać energię 
elektryczną i wodę oraz zarządzać odpa-
dami. Rozwiązania inżynieryjne pozwalają 
na maksymalne zazielenianie miasta – nie 
tylko przez powiększanie terenów zieleni, 
lecz także przez stosowanie zielonych 
dachów, ścian, torowisk i roślinności przy-
ulicznej. W ramach dbałości o środowisko 
prowadzi się ponadto kampanie infor-
macyjne dla mieszkańców oraz stosuje 
odpowiednią legislację.

JAKOŚĆ  

ŻYCIA

 
Troska o zapewnienie mieszkańcom 
maksymalnego komfortu musi uwzględ-
niać praktycznie każdy aspekt życia. 
W mieście smart wszechobecne są nowe 
technologie, pozwalające np. na przy-
spieszenie reakcji służb, a osoby w nich 
działające posiadają nowoczesny sprzęt. 
Zabudowa powstaje w sposób przemy-
ślany, a inteligentne budynki podnoszą 
komfort i bezpieczeństwo ich użytkowa-
nia. Inteligentne miasto oferuje swoim 
mieszkańcom usługi publiczne na wyso-
kim poziomie, od transportu i edukacji po 
rekreację i kulturę, a władze stale dążą 
do podnoszenia jakości życia, zwłaszcza 
osób zagrożonych wykluczeniem. 

 
KAPITAŁ SPOŁECZNY

Mieszkańcy są otwarci, tolerancyjni i cie-
kawi świata, a przede wszystkim - aktyw-
ni. Uczestniczą w procesach partycypa-
cyjnych, inicjują działania i szybko reagują 
na pojawiające się problemy. Ich zaanga-
żowanie przekłada się na realną poprawę 
jakości życia w mieście. Aby tak aktywna 
społeczność mogła zaistnieć, potrzebna 
jest edukacja społeczna, otwartość władz 
oraz umożliwienie przepływu informacji, 
również poprzez technologię.

TRANSPORT

 
Polityka transportowa miasta obejmuje 
zarówno publiczne, jak i prywatne środki 
transportu oraz związaną z nimi infra-
strukturę. Jej głównym celem jest tworze-
nie szybszych, tańszych, dostępniejszych 
i lepszych dla środowiska metod prze-
mieszczania się. W praktyce oznacza to 
ułatwienia w poruszaniu się pieszo i na 
rowerze, rozwój i promocję komunikacji 
publicznej oraz modyfikacje w ruchu sa-
mochodowym – ograniczenia, ale też np. 
ulepszone systemy parkingowe i współ-
dzielone pojazdy. Istotne jest również za-
interesowanie logistyką, tak by usprawnić 
proces dostarczania dostaw i przesyłek 
do końcowych konsumentów.

-  wysokie i różnorodne 
kwalifikacje

-  dostęp do edukacji przez 
całe życie

- różnorodność społeczna

- elastyczność

- kreatywność

- kosmopolityzm

-  aktywny udział w życiu 
publicznym

- brak zanieczyszczeń

- ochrona środowiska

-  zrównoważone 
zarządzanie zasobami

-  dobre warunki  
zdrowotne

- poczucie bezpieczeństwa

-  jakościowe 
mieszkalnictwo

- placówki edukacyjne

- obiekty kulturalne

-  atrakcyjność 
turystyczna

- spójność społeczna

KAPITAŁ 
SPOŁECZNY

ŚRODOWISKO 
NATURALNE

KONKURENCYJNOŚĆ 
GOSPODARCZA TRANSPORT

ZARZĄDZANIE  
I PARTYCYPACJA

SMART CITY

JAKOŚĆ ŻYCIA

- innowacyjny duch

- przedsiębiorczość

- produktywność

- elastyczność rynku pracy

- zdolność do transformacji

-  międzynarodowy 
charakter gospodarki

-  wartościowa marka 
miasta

-  dobra dostępność lokalna

-  połączenia 
międzynarodowe

-  zrównoważone, 
innowacyjne i bezpieczne 
systemy transportowe

-  udział mieszkańców 
w podejmowaniu decyzji

-  rozwinięte usługi publiczne 
i społeczne

- przejrzyste zarządzanie

-  przemyślane strategie 
polityczne
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FILARY INTELIGENTNEGO MIASTA  

Miasta to ogromnie złożone organizmy i aby skutecznie nimi zarządzać, należy brać pod 
uwagę rozmaite konteksty, procesy i potrzeby. I choć ilu ekspertów, tyle definicji, jesteśmy 
w stanie wyodrębnić sześć podstawowych filarów inteligentnych miast9.
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Dane znaczą dziś coraz więcej i są wyko-
rzystywane w wielu branżach. A co, gdyby 
na ich podstawie budować mieszkania 
i całe miasta?

Przyzwyczailiśmy się do tego, że w mia-
stach funkcjonują czujniki smogu, a ruchem 
tramwajów steruje komputer. Podobnie 
zresztą jak czasem trwania zielonego świa-
tła dla pieszych. Za każdym z tych syste-
mów stoją dane – ogromne ilości informacji, 
które same w sobie nie stanowią wielkiej 
wartości, ale odpowiednio wykorzystane 
sprawiają, że życie w miastach staje  
się przyjemniejsze.

A gdyby tak pełne, aktualne i wiarygodne 
dane wykorzystać szerzej: do budowania 
miasta? Przecież by rozwijać nowoczesne 
miasto, potrzebujemy w nim ludzi i kapitału. 

Tymczasem trudno ściągać do miasta mło-
dych i utalentowanych, gdy mimo systemu 
sterowania ruchem mieszkańcy dojeżdża-
jący z obrzeży codziennie utykają w komu-
nikacji miejskiej na kilkadziesiąt minut.

 Nowoczesne miasto musi być atrakcyjne 
z punktu widzenia urbanistyki i szeroko 
pojętych mechanizmów miastotwórczych. 
A w tym wszystkim nie wolno zapominać 
o mieszkańcach. Obecnych i przyszłych 
– zarówno tych, którzy do miasta się wpro-
wadzą, jak i tych, którzy się w nim urodzą. 
Ostatnie lata pokazują, jak ważne jest 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego 
i wzmacnianie społecznych więzi.

Na wiarygodnych i pełnych danych 
powinny też pracować firmy dewelo-
perskie, bo to za ich sprawą w ostatnim 

dziesięcioleciu wybudowano w Polsce 
ponad milion mieszkań i wciąż tworzone 
są kolejne. Nie da się ukryć, że część 
z nich powstaje na obszarach, które nie 
sprzyjają zdrowemu rozwojowi miasta. 
Osiedla tworzone w oddaleniu od komu-
nikacji miejskiej, z dala od sklepów, szkół 
i przedszkoli to wielkie wyzwanie nie tylko 
dla mieszkańców, lecz także dla miasta 
czy dzielnicy. Ponadto część inwestycji 
jest budowana nieadekwatnie do potrzeb 
przyszłych mieszkańców – dla przykładu 
tam, gdzie mogłyby mieszkać rodziny,  
bo funkcjonują żłobki, szkoły i przed-
szkola, powstają zbyt małe mieszkania.

Dlaczego gospodarką mieszkaniową 
i w ogóle planowaniem miast nie zarzą-
dzać tak, jak transportem miejskim, odpa-
dami czy sygnalizacją świetlną – czyli na 
podstawie danych? Od jesieni 2022 r. 
działający w Polsce deweloperzy mają 
do dyspozycji Otodom Analytics, nowo-źr
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czesne narzędzie, które zapewnia dostęp 
do pełnych i wiarygodnych informacji 
o wszystkich segmentach rynku miesz-
kaniowego w Polsce. Jedyny na rynku 
monitoring obejmujący zarówno stronę 
podażową, jak i popytową (wraz z prefe-
rencjami kupujących) to szansa, by budo-
wać z głową. 

Dzięki kompleksowemu podejściu do 
gromadzenia danych oraz połączeniu 
wielowymiarowych analiz z eksperckim 
komentarzem można znacznie efektywniej 
podejmować strategiczne decyzje o rozpo-
czynaniu inwestycji i na bieżąco reagować 
na dynamicznie zmieniający się rynek. 
Dzięki takiemu podejściu w kilka minut 
da się sprawdzić, gdzie mieszkań szukają 
inwestorzy, a gdzie rodziny, zweryfikować, 
kto i co buduje w danej okolicy i porównać 
wszystko pod kątem cen. A docelowo 
mądrzej budować nie tylko inwestycje 
deweloperskie, lecz także całe miasta.
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wyzwania  
dzisiejszych miast

problemy globalne 

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

 
Obecnie najpoważniejszym problemem 
wynikającym z gwałtownej urbanizacji 
jest nadmierna eksploatacja środowiska, 
a co za tym idzie – degradacja warun-
ków naturalnych. Zwiększone zapotrze-
bowanie na obiekty infrastrukturalne 
skutkuje niekontrolowaną wycinką lasów 
i niszczeniem siedlisk przyrodniczych. 
Zła jakość powietrza i wody, zanieczysz-
czenia gruntu czy hałas to tylko niektóre 
z czynników stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia mieszkańców. Prawie 60% miast 
liczących dziś 300 tys. mieszkańców jest 
narażonych na co najmniej jeden z sze-
ściu rodzajów klęsk żywiołowych: cy-
klony, susze, powodzie, trzęsienia ziemi, 
osuwiska i erupcje wulkanów – a liczba ta 
stale rośnie10.

BIEDA I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE

 
Wraz ze wzrostem liczby superbogatych 
mieszkańców miast rośnie też liczba 
skrajnie ubogich, a nierówności społecz-
ne ciągle się zwiększają. Problem ten 
spotęgowała pandemia, która uderzyła 
przede wszystkim w najbiedniejsze war-
stwy społeczne11. Potwierdza to raport 
Smart City Index12, według którego naj-
istotniejszym problemem współczesnych 
miast jest dostęp do cenowo przystęp-
nych mieszkań. Wśród powodów rozwo-
ju przestępczości i patologii społecznych 
destabilizujących rozwój miast można 
wymienić bezrobocie, problemy miesz-
kaniowe i rozwój dzielnic biedy. Niemniej 
nierówności nie muszą przyjmować tak 
drastycznej formy, by negatywnie wpły-
wać na społeczności – rosnącym pro-
blemem jest coraz mniejsza dostępność 
mieszkaniowa, nawet wśród średnioza-
możnych mieszkańców.

DOSTĘP DO ZASOBÓW

 
Aby funkcjonować, miasta potrzebują 
wody, żywności i energii. Wraz z roz-
rostem miast zmniejsza się jednak po-
wierzchnia zlewni rzek, dostęp do słod-
kiej wody jest coraz bardziej ograniczony, 
a zapotrzebowanie na energię rośnie. 
Maleje również powierzchnia żyznych 
terenów rolnych, przez co ceny żywności 
mogą gwałtownie wzrosnąć, a to uderza 
najmocniej w najuboższych. Rozwiąza-
niem problemu ograniczonego dostępu 
do zasobów jest jak najszybsze wpro-
wadzenie w życie gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Obecnie ponad 90% surow-
ców wykorzystywanych na całym świecie 
nie wprowadza się ponownie do obiegu. 
Według organizacji Circle Economy 
w pełni okrężna gospodarka zmniejszyła-
by globalne zużycie zasobów o 28%13. 

ZDROWIE PUBLICZNE

 
Pandemia zmieniła sposób, w jaki liderzy 
i mieszkańcy inteligentnych miast po-
strzegają stojące przed nimi wyzwania. 
Jak wynika z danych Smart City Index, 
dostęp do usług zdrowotnych jest obec-
nie jednym z ważniejszych priorytetów 
według mieszkańców miast, niezależnie 
od regionu świata. Życie na zatłoczonych 
obszarach niesie za sobą zwiększone 
ryzyko rozprzestrzeniania się chorób – nie 
tylko wysoce zakaźnych. Wraz z ogólnym 
zanieczyszczeniem środowiska i ogra-
niczonym dostępem do czystej wody 
choroby takie jak astma, zatrucia po-
karmowe, alergie, a nawet bezpłodność 
i nowotwory występują coraz częściej, 
szczególnie w ubogich dzielnicach14.

Inteligentne rozwiązania nie istnieją same 
dla siebie, lecz stanowią odpowiedź na 
rozmaite wyzwania, przed którymi stają 
współczesne miasta. Część z nich ma cha-
rakter globalny, inne lokalny. Problemy kra-
jów wysoko rozwiniętych znacznie różnią 
się od problemów rynków wschodzących, 
dlatego wyzwania stojące przed miastami 

nie są jednorodne i uniwersalne dla każ-
dego zakątka świata. Niemniej na liście 
to do jest wiele problemów, które można 
uznać za wspólne. Wśród nich znajdziemy 
również takie, które w szczególny sposób 
dotyczą polskich miast. Dlatego powinni-
śmy patrzeć na miejskie wyzwania z obu 
perspektyw: globalnej i lokalnej. 

2
źródło: pikisuperstar, Freepik
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NOWE TECHNOLOGIE

 
Technologię coraz częściej wykorzystuje 
się w rozwoju i zarządzaniu miastami, 
a cyfrowe planowanie może obejmować 
każdą dziedzinę życia społecznego – od 
transportu, przez bezpieczeństwo pu-
bliczne, aż po równowagę ekologiczną 
i włączenie społeczne grup wykluczonych. 
Gwałtowna digitalizacja niesie za sobą 
jednak szereg zagrożeń, takich jak nierów-
nomierny dostęp do danych i informacji 
publicznej, a zatem wykluczenie cyfrowe. 
Rosną też zagrożenie bezpieczeństwa 
danych osobowych oraz ryzyko nadmier-
nego uzależnienia kluczowej infrastruktury 
od zautomatyzowanych systemów.

STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA 

 
Przestrzeń miejska jest mało przyjazna 
dla osób starszych. Wiele z nich staje się 
„więźniami czwartego piętra”, a nieod-
powiednia infrastruktura utrudnia poru-
szanie się po mieście. Problem stanowią 
też niedobór opieki medycznej oraz niska 
aktywność społeczna seniorów.

WYLUDNIANIE SIĘ MIAST

 
Polskie miasta, poza nielicznymi wyjąt-
kami, tracą mieszkańców. Przyczyny to 
nie tylko niska dzietność i emigracja za-
robkowa, lecz także rozlewanie się miast 
na tereny wiejskie. W efekcie coraz mniej 
osób utrzymuje z podatków istniejącą 
infrastrukturę, a tym samym coraz mniej 
jest pieniędzy na jej regenerację i nowe 
inwestycje – mimo że liczba użytkowni-
ków nie spada w równym stopniu.

CHAOS PRZESTRZENNY 

 
W 2021 r. jedynie 31,7% powierzchni 
kraju objęte było obowiązującym planem 
zagospodarowania przestrzennego15, 
a istniejące plany nie są skoordynowane 
pomiędzy sąsiednimi gminami. W rezul-
tacie miasta zabudowują się w sposób 
niezintegrowany przestrzennie, funkcjo-
nalnie, transportowo i estetycznie.

NIEBEZPIECZNE DROGI

 
Choć statystyki z roku na rok wyglądają 
coraz bardziej optymistycznie, polskie 
drogi nadal należą do najbardziej nie-
bezpiecznych w Europie. Problem nie 
leży jednak w jakości infrastruktury, lecz 
w kulturze jazdy i szacunku do ustano-
wionego prawa. W 2021 r. w kraju na 
drogach zginęło 59 osób na 1 mln miesz-
kańców, podczas gdy średnia dla UE 
wyniosła 4416.
 

WYKLUCZENIE KOMUNIKACYJNE 

 
Choć brak dostępu do transportu publiczne-
go kojarzy się głównie z terenami wiejskimi, 
występuje również w małych miastach i na 
obrzeżach aglomeracji. Problemami często 
są też niska częstotliwość istniejących połą-
czeń oraz brak wygodnych przesiadek.

INFRASTRUKTURA PIESZA  

I ROWEROWA

 
Problemy dotyczą nie tylko braku infrastruk-
tury oraz jej jakości i ciągłości, lecz także 
utrzymania istniejących chodników i dróg 
rowerowych (np. odśnieżanie) oraz zarzą-
dzania ruchem (np. regulacja cykli świateł 
drogowych).

MIESZKALNICTWO 

 
Ceny mieszkań stale rosną. Mamy też do 
czynienia z monokulturą własności – ci, 
których nie stać na kupno mieszkania, są 
zmuszeni do korzystania z głównie niepro-
fesjonalnego najmu indywidualnego. W ma-
łych miastach problem stanowią niedobór 
nowoczesnego zasobu mieszkaniowego 
oraz ograniczona oferta najmu.

NISKIE ZAANGAŻOWANIE  

SPOŁECZNE

 
Partycypacja społeczna, mimo że oficjalnie 
wymagana w wielu procesach, pozostaje 
słabo wykorzystanym narzędziem zarządza-
nia miastami. Obserwuje się w tym zakresie 
brak woli politycznej oraz redukowanie roli 
dialogu obywatelskiego do spraw drugo-
rzędnych17. 

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

 
Już od lat jesienią i zimą w Polsce powta-
rzają się te same dyskusje na temat smogu, 
a polskie miasta wypadają niekorzystnie nie 
tylko w europejskich, ale nawet światowych 
rankingach czystości powietrza. 

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE

 
Miasta to organizmy tak złożone i wielo-
wymiarowe, że zarządzanie nimi nigdy 
nie jest proste. Sprawa komplikuje się 
jeszcze bardziej, jeśli chce się osiągać 
realne postępy w poprawie jakości 
życia wszystkich sfer społecznych, 
jednocześnie spełniając zobowiązania 
dotyczące ochrony środowiska natu-
ralnego – a wszystko to w atmosferze 
ciągłych sporów politycznych. W krajach 
rozwiniętych częstym problemem są 
nadmierna biurokracja i rozdrobnienie 
struktur administracyjnych, utrudniające 
współpracę wewnątrz ratusza. W krajach 
rozwijających się często trudno o jakie-
kolwiek strategie rozwoju, a korupcja 
niweczy nawet bardzo ambitne plany. 
Abstrahując jednak od źródła problemu: 
wyzwaniem miast na całym świecie jest 
tworzenie, a następnie przywiązanie do 
kompleksowych i długofalowych strategii.

wyzwania dla polskich miast

fot. kande bonfim, unsplash
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STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA – PROGNOZOWANY PROCENTOWY UDZIAŁ 
LUDNOŚCI W WIEKU 65+ W POPULACJI

JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE
Poziom stężeń zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM2,5 w powietrzu w miastach w latach 2020 i 2021.
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2013 2023 2033 2043 2053 2063
14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

34%

36%

38%

Od 1989 r. siatka autobusowych połączeń regional-
nych skurczyła się o ok. 85–90% w skali całego kraju.

Do ok. 20% miejscowości w Polsce nie dojeżdża 
żaden transport publiczny, a kolejne 20% posiada go 
w postaci pojedynczych rzadkich kursów.

Realnego dostępu do transportu publicznego nie ma 
kilkanaście milionów Polaków.

W 2020 r. na inwestycje w mieszkalnictwo przezna-
czono w Polsce 2,2% PKB. To trzeci najniższy wynik 
w UE, znacznie poniżej średniej unijnej (5,4%).

Na jednego mieszkańca Polski przypada 1,2 pokoju, 
podczas gdy średnia unijna to 1,6 (2020).

36,9% mieszkańców Polski zamieszkuje przelud-
nione mieszkanie, podczas gdy średnia unijna to 
17,4% (2020).

CZĘSTOCHOWA

LUBLIN

KIELCE

POZNAŃ

ŁÓDŹ

RADOM

KATOWICE
SOSNOWIECGLIWICE

TORUŃ

14,8%

6,1%

9,6%

8,3%

15,4%

9,7%

6,5%

NAJSZYBCIEJ WYLUDNIAJĄCE SIĘ DUŻE MIASTA W POLSCE
Miasta powyżej 200 tys. mieszkańców, zmiana od 2002 do 2021 r.

10-15 μm 15-25 μm > 25 μm

WYKLUCZENIE 
TRANSPORTOWE

MIESZKALNICTWO

11,7%
15,9%

13,6%

https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer
https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer
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W JAKICH OBSZARACH SDGs MIASTA POCZYNIŁY NAJWIĘKSZE POSTĘPY

Wskaźnik postępu miast wyznaczony dzięki analizie danych ze 167 miast świata – zarówno ilościowych  
(Bank Światowy, Numbeo, IESE), jak i jakościowych (w formie wywiadów z liderami biznesu i decydentami rządowymi). 

cel zrównoważonego rozwoju ONZ wskaźnik postępu w osiągnięciu celu w miastach

84%

81%

89%

60%

82%

59%

90%

52%

81%

55%

87%

48%

87%

44%

82%

45%

77%

47%

63%

51%

61%

52%

67%

47%

73%

41%

57%

53%

77%

32%

35%

64%

63%

32%

koniec z ubóstwem

wzrost gospodarczy i godna praca

dobra jakość edukacji

dobre zdrowie i jakość życia

zrównoważone miasta i społeczności

innowacyjność, przemysł, infrastruktura

życie na lądzie 

czysta woda i warunki sanitarne

równość płci

czysta i dostępna energia

odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

partnerstwa na rzecz celów ONZ

pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

życie pod wodą

zero głodu

działania w dziedzinie klimatu

mniej nierówności
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cele dla ludzkości

Omawiając wyzwania miast przyszłości, 
nie można nie wspomnieć o celach zrów-
noważonego rozwoju (Sustainable Deve-
lopment Goals, SDGs), przyjętych przez 
wszystkie państwa członkowskie ONZ 
w 2015 r. Jest to zbiór 17 wyzwań two-
rzących plan działania na rzecz przemian 
i przeobrażeń świata, w którym potrzeby 
obecnego pokolenia powinny być zaspoko-
jone w sposób zrównoważony, z szacun-
kiem dla środowiska oraz z uwzględnie-
niem potrzeb przyszłych pokoleń18. 

Między 2015 a 2021 r. miasta poczyniły 
największe postępy w następujących ob-
szarach związanych z ludźmi i dobrobytem: 
walka z ubóstwem, dobre warunki pracy, 
wysoka jakość edukacji oraz zdrowie pu-
bliczne i jakość życia. Najmniejsze postępy 

poczyniły natomiast w zakresie eliminacji 
głodu, działań na rzecz klimatu i zmniej-
szania nierówności społecznych. Są to cele 
SDG najrzadziej uwzględniane w planach 
i strategiach zarządzania miastami19. 

Miasta Azji, Ameryki Południowej, Bliskie-
go Wschodu i Północnej Afryki najbardziej 
skupiają się na redukcji ubóstwa. Miasta 
europejskie i północnoamerykańskie są 
daleko w przodzie, jeśli chodzi o zdrowie, 
godną pracę, przemysł i innowacje i dzia-
łania w celu rozwoju zrównoważonych 
miast. Z kolei w obliczu rosnących tempe-
ratur i poziomu morza, które najbardziej 
zagrażają mieszkańcom globalnego połu-
dnia, miasta afrykańskie podejmują najdalej 
idące ruchy w zakresie przeciwdziałania 
zmianom klimatu. 

w krajach rozwiniętych w krajach rozwijających się
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czy wynajmujących. Chodzi też o firmy. 
One równie często – jeśli nie częściej  
– potrzebują danych, szerszego spojrzenia 
wykraczającego poza obszar, na którym 
działają, by podejmować strategiczne 
decyzje służące rozwojowi ich biznesów. 

I dlatego pojawił się  
Otodom Analytics… 

Otodom Analytics to owoc kilku lat pracy 
i zaangażowania wielu ludzi – najpierw  
w obido, a teraz również w Otodom. Dane, 
które obecnie zasilają to narzędzie, zbie-
rane były od dawna jako produkt uboczny 
naszych działalności. Wykorzystywaliśmy 
je, by optymalizować prezentację ofert, 
skuteczniej dobierać wyświetlane propo-
zycje do preferencji osób poszukujących 
nieruchomości na naszych platformach. 
W chwili, gdy w niemal równym stopniu 
zaczęliśmy obsługiwać wszystkie sektory 
mieszkaniówki – rynek deweloperski, 
wtórny oraz najmu – uznaliśmy,  
że wiedza ta jest na tyle kompleksowa,  
by mogła służyć do znacznie szerszych 
analiz i innych celów. Dziś to jeden 
z najbardziej innowacyjnych i zaawanso-
wanych technologicznie produktów dla 
branży nieruchomości. Pozwala na wielo-
wymiarowe analizy danych ze wszystkich 
sektorów rynku, na zróżnicowanym pozio-
mie szczegółowości. Jestem przekonany, 
że może nie tylko służyć do lepszego pla-
nowania i prowadzenia biznesu nierucho-
mościowego, ale być również narzędziem 
do lepszego zrozumienia i planowania 
polityk mieszkaniowych.

To firmy. A gdzie coś dla Kowalskiego?

Strategia Lighthouse, którą przyjęliśmy  
jako podstawę naszych działań, oznacza,  
że Otodom ma wskazywać kierunek, w jakim 
zmierza branża. Działania te są z jednej 
strony nastawione na profesjonalizację sek-
tora, promowanie dobrych praktyk i wskazy-
wanie postępujących zgodnie z nimi liderów 
wśród agentów nieruchomości i dewelope-
rów. Tworzymy wspólnie z nimi poradniki 
i materiały edukacyjne, w których krok po 
kroku prowadzimy przez różne procesy 
związane ze sprzedażą, najmem, kredytowa-
niem. Z drugiej strony stawiamy na dzielenie 
się wiedzą ekspercką. I tu znów wykorzy-
stujemy dane – zarówno te, które znajdują 
się w Otodom Analytics, jak i pozyskiwane 
w konkretnych badaniach. Badaliśmy np. 
poziom szczęścia mieszkańców miast, 
dobrostan Polaków czy „zieloność” dzielnic. 
Na podstawie tych badań powstają raporty 
i rekomendacje dotyczące różnych obszarów 
związanych z rynkiem nieruchomości, takie 
jak Ranking zielonych dzielnic Otodom i Hek-
sagonu, Dobry (wy)najem czy cykl raportów 
Szczęśliwy dom. Pracujemy z ekspertami 
rynkowymi, którzy na bieżąco komentują czy 
to wyniki tych badań, czy też bieżącą sytu-
ację w gospodarce, finansach oraz poszcze-
gólnych sektorach rynku. Wszystko to 
w duchu pełnej transparentności i równego 
dostępu. Cel jest jeden – żeby wspomniany 
Kowalski znalazł odpowiedź na każde 
swoje „nieruchomościowe” pytanie, rozwiał 
wątpliwości, poczuł się pewniej i wiedział, 
gdzie szukać najlepszych partnerów, którzy 
pomogą mu zrealizować jego plany.

Czyli można powiedzieć, że w jakimś 
stopniu badacie i opisujecie city  
experience?

Wolę myśleć, że nie tylko badamy i opisu-
jemy, ale też współtworzymy.

Dając Polakom możliwość spojrzenia na 
własną sytuację z innej, szerszej perspek-
tywy, dajemy im szansę na łatwiejsze 
zaspokojenie własnych potrzeb. Umożli-
wiamy prostsze odnalezienie swojego miej-
sca w przestrzeni miast. Mówiąc np. o tym, 
że 80% mieszkańców Rataj – największego 
z poznańskich osiedli wielorodzinnych  
– jest zadowolonych z miejsca, w którym 
żyje, odczarowujemy złą sławę blokowisk. 
Wiedząc na podstawie naszych ankiet, 
że zaledwie co trzecia osoba wynajmu-
jąca mieszkanie ma świadomość istnienia 
sektora instytucjonalnego, a tym samym 
alternatywy dla wynajmowania od osób 
prywatnych, staramy się mówić częściej 
i więcej o tej formie najmu. Podkreślając 
w naszych publikacjach to, że aż 39% 
mieszkańców Łodzi narzeka na czystość 
i zadbanie swojego miasta, wierzymy,  
że stanie się to przedmiotem zainteresowa-
nia odpowiednich organów.

Dajemy firmom i podmiotom publicznym 
wiedzę i narzędzia do sprawniejszego 
zarządzania oczekiwaniami, do budowania 
miast w duchu zrównoważonego rozwoju, 
do tworzenia projektów, które sprzyjają 
inkluzywności i rozwijaniu więzi społecz-
nych. Sprawiamy, że miasta stają się bar-
dziej przyjazne.

Ostatnie lata to duża zmiana w komuni-
kacji Otodom i orientacja na dzielenie się 
wiedzą. Skąd taki kierunek?

Marcin Kawecki, General Manager for 
Real Estate Poland, Grupa OLX:  
Ostatnie lata to też duże przyspiesze-
nie na rynku nieruchomości, prawdziwy 
rollercoaster zmian. Najpierw rekordy 
zakupów, później zamrożenie i ocze-
kiwanie w pandemii, odbicie, a teraz 
znów turbulencje. Otodom to platforma 
łącząca sprzedających z kupującymi oraz 
najemców z wynajmującymi, ale nie tylko 
detalistów. Jesteśmy także partnerem dla 
dużych podmiotów: deweloperów, agencji 
nieruchomości – i tu pojawia się pewna 
dysproporcja. Rynek nieruchomości może, 
szczególnie dla osób z nim niezaznajo-
mionych, być mało przystępny.  
My stawiamy na transparentność  
– chcemy być przyjaznym doradcą i prze-
wodnikiem, który wzbudza zaufanie. 

Chcecie być latarnią  
na wzburzonym morzu?

Chcemy dostarczać rzetelnej, przystępnej 
i aktualnej wiedzy wszystkim uczestnikom 
rynku nieruchomości, by mogli poruszać 
się po nim pewnie i podejmować słuszne 
decyzje oparte na danych i konkretnej 
wiedzy. Tam, gdzie pojawiają się spore 
pieniądze, pojawiają się także wielkie 
emocje, stres i niepewność – Otodom ma 
wspierać w pokonaniu tych barier, dawać 
narzędzia do poradzenia sobie z nimi.  
Nie chodzi jednak wyłącznie o kupujących 

źródło: Otodom

Marcin Kawecki  
General Manager for Real 
Estate Poland, Grupa OLX

dzielimy się wiedzą,  
by wyrównywać szanse  
wszystkich stron
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https://www.otodom.pl/wiadomosci/kupuje/zainspiruj-sie-kupuje/ranking-zielonych-dzielnic-otodom-i-heksagonu
https://www.otodom.pl/wiadomosci/kupuje/zainspiruj-sie-kupuje/ranking-zielonych-dzielnic-otodom-i-heksagonu
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Duże, miastotwórcze projekty rozwijające 
okolicę w zrównoważony sposób, a jed-
nocześnie miejsca, w których ludzie mogą 
pracować, mieszkać, bawić się i zaspoka-
jać potrzeby dnia codziennego – to właśnie 
tzw. destination. Browary Warszawskie, 
łódzka Fuzja oraz Wieża Jeżyce w Pozna-
niu to tylko część przykładów realizacji 
Echo Investment, które łącząc mieszkania, 
usługi, rozrywkę, gastronomię i biura, two-
rzą wspólną przestrzeń społeczną. 

Wielofunkcyjne destinations są projekto-
wane jako spójne założenia architektonicz-
ne i urbanistyczne. Co bardzo ważne, do-
starczają miastom wysokiej jakości ogólno-

dostępnej przestrzeni przy jednoczesnym 
zachowaniu szacunku do historii danych 
miejsc. Podążają za obowiązującymi tren-
dami w urbanistyce, takimi jak promowa-
nie komunikacji pieszej i rowerowej oraz 
szeroko rozumiana ekologia – trendami, 
które coraz częściej stają się oczekiwaniami 
mieszkańców wobec nowych inwestycji.

Znajduje to potwierdzenie w premierowej 
edycji badania „Nie jak w domu! Czyli jak 
mieszkają Polacy”. W raporcie przygo-
towanym na zlecenie Echo Investment 
bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych 
jako czynnik brany pod uwagę przy wy-
borze kupowanego mieszkania lub domu 

wskazało 48% badanych. Ważniejsze są 
tylko dobry dojazd oraz komunikacja miej-
ska. Komfort miejsca zamieszkania buduje 
ekologia, rozumiana np. jako energo-
oszczędność budynku, a także przyjazne 
przestrzenie bogate w zieleń i miejsca do 
odpoczynku. Znajdują się one wśród naj-
istotniejszych wartości przyświecających 
Echo Investment w dostarczaniu produktu 
na miarę oczekiwań. 

Z tego powodu deweloper opracował au-
torski standard zrównoważonego budynku 
Eko Echo, stosowany we wszystkich obec-
nych projektach. Sześciostopniowa skala 
ocen pozwala porównać, jak proekologicz-
nie zaawansowana jest inwestycja w sto-
sunku do rynku wtórnego oraz projektów 
Echo Investment z lat poprzednich. Celem 
firmy jest, aby w ciągu kilku lat wszystkie 
budynki osiągnęły piąty lub szósty poziom 
zrównoważenia. Umożliwiają to: stale 
rosnący procent powierzchni biologicz-
nie czynnej na terenie osiedli, tarasy do 
spędzania czasu wolnego oraz integracji, 
rozwiązania smart w częściach wspólnych 
i mieszkaniach, ogólnodostępne paczko-
maty, a także przyjazne środowisku tech-
nologie służące do ogrzewania budynków.

Echo Investment coraz większy nacisk kła-
dzie również na elektromobilność – stąd po-
mysł, aby wiosną 2023 r., przy współpracy 
z Keratronik i Veolią, uruchomić na terenie 
łódzkiego osiedla Zenit pierwszą stację 
Echo Share. Pionierskie w Polsce osiedle 
z własnym punktem mobilnym zapewni 
mieszkańcom możliwość wypożyczenia 
rowerów, hulajnóg, a nawet samochodu. 

Ponadto Echo Investment rozwija paletę 
usług Echo Smart i wraz z markami Fi-
baro oraz Blue Bolt oferuje np. sterowa-
nie domowym oświetleniem za pomocą 
głosowych komend, inteligentne zamki 
w drzwiach i przywołanie windy z po-
ziomu aplikacji w smartfonie oraz zdalną 
obsługę alarmu i rolet w oknach. Wszyst-
kie te działania mają wspólny cel: zagwa-
rantować maksymalny komfort i wygodę 
życia przy jednoczesnej dbałości o bezpie-
czeństwo mieszkańców. źr
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wielofunkcyjność, zrównoważone 
osiedla i technologia – filary 
nowoczesnych projektów 
mieszkaniowych Echo Investment
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66% spośród 167 badanych dużych 
miast na całym świecie inwestuje 
w sztuczną inteligencję, a 80% zrobi to 
do 2024 r.20 Ważną rolę odgrywa tzw. 
big data, umożliwiające przeglądanie 
ogromnych ilości danych oraz identyfi-
kowanie wzorców, korelacji i trendów. 
Stanowi to ogromne wsparcie dla służb 
bezpieczeństwa, władz, ale też zarząd-
ców budynków. Szczególnie na rynku 
nieruchomości dużą popularność zyskują 
tzw. cyfrowe bliźniaki (digital twins) – cy-
frowe repliki fizycznych zasobów oraz ich 
współzależności, które są wykorzystywa-
ne do planowania oraz bieżącego zarzą-
dzania obiektami. 

Coraz lepiej rozumiemy potrzebę zielone-
go podejścia do planowania budynków 
i przestrzeni wokół nich oraz idące za tym 
korzyści, takie jak obniżenie temperatury 
w miastach, złagodzenie zanieczyszcze-
nia powietrza czy zwiększanie odpor-
ności na skutki zmian klimatu. Zielone 
planowanie to jeden z najważniejszych 
elementów na drodze do dekarbonizacji 
miast i większego komfortu życia miesz-
kańców, dlatego powinno stanowić cen-
tralny punkt wszelkich strategii rozwoju. 
Aby jednak przyniosło realne korzyści, 
musi być prowadzone ze zrozumieniem 
warunków lokalnych konkretnego miasta 
oraz unikać greenwashingu21. 

UAVs, czyli bezzałogowe statki powietrzne, są po-
wszechnie stosowane w Singapurze. Singapurskie siły 
obrony cywilnej używają ich do monitorowania działań, 
śledzenia pożarów oraz misji poszukiwawczo-ratowni-
czych. Maszyny wykorzystywane są również do obser-
wowania tłumów podczas masowych imprez publicz-
nych. Ponadto od grudnia 2016 r. drony pomagają policji 
łapać przestępców prowadzących nielegalną działalność 
na terenach otwartych.

 
źródło: Unsplash

Kampania #FreetownTheTreeTown to inicjatywa mająca 
na celu ograniczenie osuwania się ziemi i zagrożenia 
powodziowego poprzez zwiększenie pokrywy roślinnej 
w mieście o 50% do końca 2022 r. W związku z tym 
planowane jest zasadzenie 1 mln drzew. W pierwszej 
kolejności zalesiono obszary najbardziej zagrożone kata-
strofami naturalnymi, takimi jak seria osuwisk w 2017 r., 
które spowodowały śmierć ponad 1 tys. mieszkańców22.

źródło: Panorama Solutions, https://bit.ly/3IL2MGp

WienBot to chatbot, który odpowiada na pytania 
użytkowników, jednocześnie ucząc się na podstawie 
swoich rozmów. Dzięki zdolności do przechwytywania 
najczęściej zadawanych pytań lub używanych słów 
kluczowych chatbot sugeruje je z wyprzedzeniem. 
Obecnie WienBot odpowiada na pytania dotyczące 
250 najczęściej wyświetlanych treści na oficjalnej stro-
nie Wiednia. Oszczędza to czas użytkowników oraz 
odciąża infolinie telefoniczne.
 
źródło: Smart City Stadt Wien, https://bit.ly/3ZvDy4J

Redukowanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła może 
być wspomagane przez rozwiązania inne niż nowe 
nasadzenia. Zastosowany w Los Angeles program 
malowania nawierzchni ulic na jasny kolor okazał się 
efektywny: od czasu ukończenia projektu w dzielnicach 
objętych tym przedsięwzięciem odczuwalna tempera-
tura spadła o nawet 6°C23. 
 
źródło: ArchDaily, https://bit.ly/3CMlppz

KORZYŚCI:

lepsze zarządzanie i długookresowe 
planowanie,

szybsze reagowanie na nagłe wydarzenia,

sprawniejsze świadczenie usług,

poprawa bezpieczeństwa.

wykorzystywanie zbiorów danych do 
przewidywania przestępstw,

tworzenie cyfrowych bliźniaków,

tworzenie systemów  
wczesnego ostrzegania,

inteligentny monitoring.

sztuczna 
inteligencja  
i big data

zielone  
planowanie

DRONY DLA 
BEZPIECZEŃSTWA
SINGAPUR

ZALESIANIE
FREETOWN,  
SIERRA LEONE

INTELIGENTNY 
CHATBOT
WIEDEŃ, AUSTRIA

JASNO  
POMALOWANE ULICE
LOS ANGELES, USA

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:

KORZYŚCI:

lepsze zdrowie fizyczne i psychiczne,

redukcja zjawiska miejskiej  
wyspy ciepła,

zwiększenie bioróżnorodności,

naturalne bariery dla hałasu 
i zanieczyszczeń.

zwiększanie liczby drzew 
i powierzchni terenów zieleni,

inwestycje w błękitną infrastrukturę,

wykorzystanie energii odnawialnej,

wprowadzanie zieleni na dachy 
i fasady.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:

3736
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Według danych Eurostatu jedynie 60% 
materiałów wprowadzonych do obiegu 
w Europie zostaje poddanych recyklingo-
wi24. Gwałtowna urbanizacja prowadzi do 
większego wydobycia i zużycia zasobów 
naturalnych, a to z kolei wywiera ogrom-
ną presję na środowisko naturalne. Wpro-
wadzanie rozwiązań opartych na gospo-
darce w obiegu zamkniętym i ekonomii 
współdzielenia jest więc nieuniknionym 
elementem rozwoju miast przyszłości. 
Coraz częściej zwraca się też uwagę na 
lokalną produkcję żywności. Innowacyjne 
rolnictwo miejskie pozwala lepiej wyko-
rzystać przestrzeń i zasoby oraz skrócić 
drogę do konsumenta. 

Duże miasta składają się często z dzielnic 
skupionych na jednej funkcji – miesz-
kalnej, biznesowej czy przemysłowej. 
Generuje to potrzebę licznych podróży, co 
przekłada się m.in. na problemy transpor-
towe i słabe wykorzystanie przestrzeni 
publicznych. W odpowiedzi powstają 
coraz to nowe koncepcje kompakto-
wych wielofunkcyjnych miast, z których 
największą sławę zyskało tzw. miasto 
15-minutowe, czyli pozwalające na za-
spokojenie codziennych potrzeb w odle-
głości kwadransa spaceru lub przejażdżki 
rowerem. Priorytetowe znaczenie zyskują 
obecnie walkability, czyli stopień, w jakim 
miasto jest przyjazne pieszym, oraz inwe-
stycje wielofunkcyjne.

Infarm to startup zajmujący się rolnictwem miejskim, 
posiadający ponad 50 gospodarstw zlokalizowanych 
w magazynach, supermarketach i kuchniach restaura-
cyjnych. Gospodarstwa składają się z modułów, dzięki 
czemu można je zbudować w dowolnym miejscu w mie-
ście. Projekt pozwolił dotychczas zaoszczędzić 214 tys. 
m2 powierzchni ziemi i 154 mln l wody, które zostałyby 
użyte do produkcji tej samej ilości roślin przy użyciu tra-
dycyjnych metod rolniczych25. 

źródło: KFW, https://bit.ly/3Xpf9vS

Władze Pleszewa okrzyknęły go pierwszym 15-minuto-
wym miastem w Polsce. Tamtejszy samorząd jest zaan-
gażowany w realne wysiłki na rzecz rozwoju miasta, ale 
planowane tak, by zachować jego kompaktowy charakter. 
Lokalny TBS dogęszcza centralną część miasteczka zróżni-
cowaną zabudową mieszkaniową, a współpraca z partne-
rami prywatnymi przyniosła w ostatniej dekadzie znaczny 
wzrost liczby przedszkoli i żłobków. Jak na miasto swojej 
wielkości, Pleszew może też pochwalić się rozbudowaną 
i nowoczesną ofertą kulturalną i rekreacyjną. 
 
źródło: Pleszew Miasto15, http://miasto15.pl/

Projekt Western Cape Industrial Symbiosis Programme 
(WISP) łączy przedsiębiorstwa ze wszystkich sekto-
rów przemysłu, dzięki czemu energia, woda i materiały 
z jednej firmy mogą być odzyskiwane, przetwarzane 
i ponownie używane przez inne. Program rozpoczęty 
w 2013 r. ma obecnie 300 członków, a w pierwszych 
pięciu latach działalności korzyści finansowe wynikają-
ce z powtórnego wykorzystania materiałów w firmach 
członkowskich wyniosły 2,5 mln euro26.
 
fot: Matt Seymour, Unsplash

W stolicy Szwecji punktowo realizowana jest koncepcja 
miasta jednominutowego. Projekt Street Moves wpro-
wadza zmiany na poziomie ulicy w czterech lokalizacjach 
w Sztokholmie. Podejście to koncentruje się na bezpo-
średnim sąsiedztwie, a jego celem nie jest udostępnienie 
wszystkich funkcji miejskich w obrębie jednej minuty od 
domu, lecz raczej przeobrażenie ulic, obecnie służących 
tylko do przemieszczania się i parkowania samochodów, 
w strategiczne miejsca integracji społeczności.  
 
źródło: Visit Sweden, https://cisn.co/3QBxPq0

KORZYŚCI:

mniejsza presja środowiskowa, 
 
efektywne wykorzystanie zasobów, 
 
większe samowystarczalność 
i niezależność, 
 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

ponowne wykorzystanie materiałów,
 
tworzenie i kupowanie trwalszych 
produktów, 
 
farmy miejskie, 
 
systemy uzdatniania wody.

gospodarka 
o obiegu 
zamkniętym 

kompaktowe  
dzielnice 

MODUŁOWE  
ROLNICTWO  
MIEJSKIE
BERLIN, NIEMCY

MAŁE MIASTO 
15-MINUTOWE
PLESZEW, POLSKA

WSPÓŁPRACA 
CYRKULARNA
KAPSZTAD, RPA

MIASTO JEDNO-
MINUTOWE
SZTOKHOLM, 
SZWECJA

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:

KORZYŚCI:

efektywniejsze wykorzystanie terenu 
i zasobów, 
 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, 
 
wzrost poczucia wspólnoty  
w obrębie dzielnic, 
 
oszczędność czasu i kosztów 
związanych z transportem.

przemyślane dogęszczanie zabudowy, 
 
stawianie na obiekty wielofunkcyjne, 
 
wygodna infrastruktura dla pieszych 
i rowerzystów, 
 
tworzenie atrakcyjnych przestrzeni 
sąsiedzkich.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:

3938

http://miasto15.pl/
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Miasta pracują nad wprowadzeniem cy-
frowych, inteligentnych, autonomicznych 
oraz przyjaznych dla środowiska środków 
transportu, a także nad rozwojem infra-
struktury dla pieszych i rowerzystów. 
Zrównoważona mobilność to filar Stra-
tegii Mobilności Miejskiej, zatwierdzonej 
w 2020 r. przez Komisję Europejską. 
W dokumencie tym stwierdza się, że 
aby osiągnąć 90% redukcji emisji gazów 
cieplarnianych z transportu do 2050 r., 
konieczne będą priorytetowe traktowanie 
optymalnego wykorzystania danych oraz 
wdrażanie automatyzacji i zintegrowanych 
rozwiązań mobilnych na dużą skalę. Wsku-
tek tych zmian ma m.in. zmniejszyć zanie-
czyszczenia powietrza i liczbę wypadków 
oraz poprawić wygodę podróżnych.

Poprawa jakości przestrzeni publicznych 
niezamożnych dzielnic, projektowanie 
uniwersalne w budynkach czy centra 
wsparcia grup wykluczonych to tylko 
niektóre sposoby redukcji nierówności 
społecznych. Miasta inkluzywne zwracają 
szczególną uwagę na aktywizację grup 
takich jak osoby starsze i niepełnospraw-
ne, dbając jednocześnie o przestrzeganie 
polityk antydyskryminacyjnych. Miasta 
aktywnie dążące do sprawiedliwości 
społecznej i włączenia grup margina-
lizowanych są bardziej konkurencyjne 
gospodarczo, a wzrost zamożności prze-
kłada się w nich na korzyści dla całego 
społeczeństwa28. 

Platforma Whim łączy wszystkie dostępne środki trans-
portu publicznego i prywatnego w jednej aplikacji oraz 
oblicza najlepszy sposób dotarcia do celu. Dzięki temu 
podróżni mogą w jednym miejscu zaplanować, zare-
zerwować i opłacić podróż. To rozwiązanie typu MaaS 
(Mobility as a Service), czyli łączące różne usługi mobil-
ności we wspólnym kanale cyfrowym. Po sukcesie, który 
Whim odniósł w Helsinkach, rozszerzył działalność także 
m.in. na Wiedeń, Antwerpię oraz Tokio.  
 
źródło: Unsplash

Plan Barrio Mugica ma na celu kompleksową rewitalizację 
osiedla o tej samej nazwie. W jego ramach rozwiązywane 
są problemy związane z brakiem odpowiedniego dostępu 
do usług publicznych czy złymi warunkami mieszkaniowymi, 
ale także przewaga szarej strefy na rynku pracy. W zakresie 
infrastruktury przeprowadzane są m.in. remonty sieci kanali-
zacyjnej i elektrycznej, wprowadza się instalacje uzdatniania 
wody oraz montuje się lepsze oświetlenie uliczne. 
 
źródło: Barrio 31, Instituto de la Espacialidad Humana – Uni-
versidad de Buenos Aires, 2015, https://bit.ly/3vYoleX

Shenzhen jest liderem w przechodzeniu na mobilność 
elektryczną. Już w 2017 r. stało się pierwszym mia-
stem na świecie, w którym zelektryfikowano wszystkie 
autobusy publiczne. Dzięki zmianom w 2018 r. Shenzen 
odnotowało najlepszą jakość powietrza wśród wszyst-
kich chińskich miast, a średnia ilość drobnych cząstek 
(PM2,5) w powietrzu osiągnęła najniższy poziom od 15 
lat27.  
 
źródło: Unsplash

We francuskim Évreux realizowana jest kampania zwiększa-
jąca świadomość w zakresie tzw. niewidocznej niepełno-
sprawności, czyli osób dotkniętych niewidocznymi na pierw-
szy rzut oka ograniczeniami. W jej ramach organizowane są 
warsztaty dla dzieci, a w wielu miejscach instaluje się znaki 
informacyjne, np. przy miejscach parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych. Przy ratuszu powołane zostało forum 
niepełnosprawności, składające się z kilku grup roboczych 
skupiających profesjonalistów, wolontariuszy i urzędników29. 
 
źródło: Unsplashtransforms-streets-from-parking-spaces-
-into-meeting-places,c3646563

KORZYŚCI:

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 
 
zwiększenie wygody podróżujących, 
 
spadek liczby wypadków, 
 
lepsze wykorzystanie przestrzeni 
publicznych.

wykorzystywanie elektrycznych środków 
transportu, 
 
automatyzacja pojazdów, 
 
współdzielenie pojazdów, 
 
rozbudowa infrastruktury rowerowej.

mobilność  
miejska

wielowymiarowa 
inkluzywność

MOBILITY  
AS A SERVICE
HELSINKI,  
FINLANDIA

KOMPLEKSOWA 
REWITALIZACJA
BUENOS AIRES, 
ARGENTYNA

POJAZDY  
ELEKTRYCZNE
SHENZHEN, CHINY

ZWIĘKSZANIE 
ŚWIADOMOŚCI 
NT. NIEPEŁNO-
SPRAWNOŚCI
ÉVREUX, FRANCJA

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:

KORZYŚCI:

włączenie wykluczonych grup 
społecznych, 
 
redukcja nierówności, 
 
zwiększenie konkurencyjności 
gospodarczej.

projektowanie uniwersalne, 
 
programy rozwoju kompetencji (w tym 
edukacji cyfrowej), 
 
dbanie o miks społeczny i ekonomiczny 
dzielnic.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:
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Władze miast, które poczyniły największe 
postępy w realizacji większości celów 
zrównoważonego rozwoju, znacznie 
częściej łączą siły z instytucjami finanso-
wymi, akademickimi i badawczymi przy 
tworzeniu projektów miejskich, planowa-
niu i strategii, a przede wszystkim liczą się 
z opinią publiczną30. Dzięki wymianie wie-
dzy i doświadczeń zapewniane są lepszej 
jakości usługi i przestrzenie publiczne. 
Aby zaangażować mieszkańców w rozwój 
miast, konieczne są jednak umożliwienie 
i ułatwienie kontaktu z władzami oraz 
edukacja obywatelska, dotycząca zarów-
no zwiększenia aktywności mieszkańców, 
jak i większej otwartości włodarzy.

Partnerstwo publiczno-prywatne to typ finan-
sowania stosowany w prawie każdym obsza-
rze inwestycji miejskich: sektorach transportu, 
służby zdrowia, energii, mieszkalnictwa, eduka-
cji, utylizacji odpadów, rewitalizacji. Jego głów-
nym wyzwaniem jest skonstruowanie modelu 
współpracy, który pozwoli na podział ryzyk 
i zadań pomiędzy podmiot publiczny a pry-
watny, zapewniając jednocześnie korzyści dla 
obu stron porozumienia. Firma prywatna czer-
pie zazwyczaj końcowe korzyści finansowe, 
zapewnia jednak know-how i specjalistyczne 
kompetencje, których często brakuje przy reali-
zacji usług w tradycyjnej formie finansowania 
projektów miejskich. Dzięki tego typu synergii 
istotnie zwiększają się skuteczność i efektyw-
ność realizacji usług publicznych.

Za pośrednictwem platformy internetowej Better Reykja-
vik obywatele mogą łatwo decydować o tym, jak wydać 
prawie 6% budżetu inwestycyjnego miasta. Od początku 
działania projektu zrealizowano 700 pomysłów obywa-
telskich. W 2019 r. w ósmej edycji w fazie zgłaszania 
pomysłów wzięło udział aż 37% populacji mającej pra-
wo głosu31. 
 
źródło: Observatory of Public Sector Innovation,  
https://bit.ly/3iHoYXf

Wiele pomyślnych realizacji ekodzielnic w Sztokholmie to 
wynik skutecznych sojuszy publiczno-prywatnych między 
miastem, sektorem prywatnym i instytutami badawczymi. 
Miasto zapewnia silne przywództwo, kierunek i główne 
planowanie inwestycji, dodatkowo oferuje wsparcie finan-
sowe w postaci dotacji i platformy komunikacji dla partner-
stwa. Dało to sektorowi prywatnemu pewność inwestowa-
nia, wprowadzania innowacji i dostarczania rozwiązań32. 
 
fot. Ana Bórquez, Unsplash

Laboratorio para la Ciudad działało w latach 2013–2018 
jako kreatywna przestrzeń tworzenia, prototypowania 
i testowania nowych rozwiązań dla miasta. W ramach 
laboratorium inkubowano projekty pilotażowe oraz pro-
mowano spotkania w zakresie innowacji obywatelskich 
i miejskiej kreatywności we współpracy z agencjami 
rządowymi, obywatelami i sektorem akademickim. 
 
fot. Emir Saldierna, Unsplash

Wraz z rosnącą popularnością inwestycji w bezprzewodo-
wy internet miejski, działań w zakresie telemedycyny czy 
inwestycji w e-government rośnie także zapotrzebowanie 
na kompetentnych partnerów komercyjnych. Portal eCitizen 
jest platformą z zakresu zarządzania miastem online, która 
w pełni zdalnie zapewnia dostęp do szerokiego zakresu usług 
publicznych. Uruchomiony w 1999 r. portal to własność Mini-
sterstwa Finansów, zarządza nim natomiast prywatna firma 
Infocomm Development Authority of Singapore (IDA). 
 
fot. John Schnobrich, Unsplash

KORZYŚCI:

zwiększone poczucie przynależności 
i tożsamości, 
 
większe poszanowanie przestrzeni 
wspólnych, 
 
lepsza jakość usług publicznych, 
 
usługi i przestrzenie publiczne 
odpowiadające potrzebom mieszkańców.

budżety partycypacyjne, 
 
platformy ułatwiające głosowania, 
 
jasne procesy zarządcze i przejrzystość, 
 
laboratoria innowacji obywatelskich.

partycypacja  
społeczna 

partnerstwo 
publiczno-
prywatne (PPP)

ŁATWY UDZIAŁ  
W BUDŻECIE  
PARTYCYPACYJNYM
REYKJAVIK, ISLANDIA

EKODZIELNICE
SZTOKHOLM, 
SZWECJA

INKUBATOR  
INNOWACJI  
OBYWATELSKICH
MIASTO MEKSYK, 
MEKSYK

USŁUGI  
PUBLICZNE  
ONLINE
SINGAPUR

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:

KORZYŚCI:

większa skala możliwości 
inwestycyjnych, 
 
wzrost jakości usług publicznych, 
 
szybsza realizacja inwestycji, 
 
zwiększony obieg wiedzy 
i doświadczeń.

tworzenie ram prawnych dla PPP, 
 
stały dialog między podmiotami 
publicznymi i prywatnymi, 
 
tworzenie baz inwestycji i potencjalnych 
projektów PPP, 
 
szkolenia dla administracji publicznej 
i przedsiębiorców.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:
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smart city 4.0

Nie da się określić jednej poprawnej de-
finicji inteligentnego miasta, ponieważ 
to wciąż względnie nowe pojęcie. Jedną 
z cech inteligentnych miast faktycznie 
stanowi wykorzystanie nowych techno-
logii, lecz zakres tego pojęcia jest dużo 
bardziej rozbudowany. Smart city naj-
częściej rozumie się  jako miasto, którego 
główny cel to efektywne odpowiadanie 
na potrzeby jego użytkowników i podno-
szenie jakości ich życia. Technologia pełni 
w nim jedynie funkcję narzędzia wyko-
rzystywanego do osiągnięcia wspomnia-
nego celu.

Pomimo różnic w występujących defi-
nicjach inteligentnego miasta kręgosłup 

idei pozostaje taki sam. Smart city jest 
połączeniem technologii, innowacyjnych 
koncepcji i, przede wszystkim, koncen-
tracji na człowieku. Jego nadrzędne  
zadanie to poprawa jakości życia lokal-
nej społeczności.

cztery generacje  
inteligentnych miast

Fazy rozwoju inteligentnych miast można 
podzielić na cztery generacje. Pierwsza 
generacja wprowadzała rozwiązania 
dostarczane przez komercyjnych partne-
rów technologicznych, traktując innowa-
cje jako cel sam w sobie. Z tego powodu 
zamiast zaspokajać potrzeby obywateli 

smart cities popadały w gadżeciarstwo 
i nie potrafiły dobrze zinterpretować 
wpływu wdrażanych rozwiązań na 
mieszkańców. Dlatego bardziej dojrzałe 
inteligentne miasta drugiej generacji 
skupiają się na rozwiązaniach cyfrowych 
jako narzędziach do realizacji swojego 
programu społecznego. 

Problemem, z którym aktywnie mierzą 
się miasta zaliczane do trzeciej gene-
racji smart cities, jest zaangażowanie 
mieszkańców w rozwój miasta – stąd 
obecny w nich nacisk na wyrównywanie 
kompetencji cyfrowych i bardziej egali-
tarny dostęp do korzyści wynikających 
z innowacji. Inteligentne miasta czwartej 
generacji, poza tym, że posiadają cechy 
poprzednich faz, są też mocno skupione 
na realizowaniu celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ oraz aktywnie współpra-
cują z podmiotami publicznymi i prywat-
nymi dla większej efektywności i nowych 
metod finansowania33.

smart city w działaniu

Technologia to istotny czynnik w tworze-
niu inteligentnego miasta, lecz powinno 
się ją traktować jako narzędzie, nie cel. 
I choć z powodu mnogości lokalnych 
uwarunkowań nie ma jednego przepisu 
na inteligentne miasto, istnieje kilka uni-
wersalnych elementów ułatwiających 
wdrożenie koncepcji smart city.

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ

 
Przemyślana, kompleksowa i długofa-
lowa strategia to podstawa planowania 
w mieście, jednak często dużym proble-
mem jest jej implementacja. W Rio de 
Janeiro stworzono centrum operacyjne, 
które integruje kilka wydziałów ratusza 
odpowiedzialnych za kontrolowanie 
codziennych operacji miasta oraz zarzą-
dzanie sytuacjami kryzysowymi. Popra-
wia to współpracę i komunikację między 
jednostkami publicznymi oraz dostarcza 
odpowiednich informacji lokalnym służ-
bom i mieszkańcom34.
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Obecnie inteligent-
ne miasta coraz 
mocniej skupiają się 
nie tylko na techno-
logii i zaangażowa-
niu mieszkańców, 
ale też realizowaniu 
celów zrównoważo-
nego rozwoju ONZ
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podążanie za 
innowacjami 

technologicznymi

włączenie głosu 
mieszkańców do 

decydowania o mieście

zwrócenie uwagi 
na realne problemy 

społeczności

wypełnianie celów 
zrównoważonego 

rozwoju i współpraca 
międzysektorowa

KOLEJNE GENERACJE SMART CITY

fot. Echo Investment

3



4948

DANE  

I ICH ANALIZA  

Technologia umożliwia zbieranie i prze-
twarzanie licznych danych na temat 
funkcjonowania miasta, od pomiaru 
natężenia ruchu po poziom hałasu. 
Udostępnienie ich, czyli tzw. open data, 
ułatwia wyzwolenie innowacyjności 
i zaangażowanie mieszkańców. W Seulu 
działa system Open Data Plaza, który 
zapewnia publiczny dostęp do ponad 
5 tys. miejskich zbiorów danych. Na ich 
podstawie stworzono poza ratuszem już 
kilkaset rozmaitych aplikacji ułatwiają-
cych życie w mieście35.

PARTNERSTWO 

Władze inteligentnych miast muszą być 
otwarte na kooperację z zewnętrznymi 
organizacjami, w tym komercyjnymi. 
W chińskim mieście Hangzhou dzięki 
współpracy lokalnych władz i firm tech-
nologicznych powstał City Brain, czyli 
oparty na chmurze system do przechwy-
tywania, agregacji i zarządzania danymi 
w czasie rzeczywistym, służący do 
optymalizacji przepływu ruchu drogo-
wego. Wskutek implementacji programu 
zwiększyła się płynność ruchu, a prze-
ciętna prędkość pojazdów wzrosła36.

ZAANGAŻOWANIE  

SPOŁECZNOŚCI  

W inteligentnym mieście należy po-
zwolić mieszkańcom na zaangażo-
wanie i włączyć ich w rozwiązywanie 
problemów. W Barcelonie stworzono 
cyfrową platformę Decidim, dzięki której 
mieszkańcy mogą proponować pomysły, 
debatować nad nimi oraz głosować. Po-
nadto wdrożono system DECODE, który 
ma umożliwić obywatelom decydowanie 
o tym, jakie dane udostępniać innym i do 
czego mogą one być wykorzystywane. 
Nie tylko zwiększa to prywatność, lecz 
także buduje większe zaufanie do wdra-
żanych technologii37. 

 

EDUKACJA CYFROWA  

 

Powszechne zaangażowanie tego typu 
nie byłoby możliwe bez budowania umie-
jętności cyfrowych oraz prowadzenia 
polityki wspierającej implementację inteli-
gentnej technologii przez samych miesz-
kańców38. W Nowym Jorku mieszkańców 
zachęca się do udziału w konkursach, 
które polegają na zaproponowaniu roz-
wiązania różnych problemów miejskich. 
Dotyczą one m.in. zanieczyszczeń, nie-
równości dochodowych czy problemów 
transportowych39. 

dumb city

Określenie dumb city odnosi się do 
świadomego wykorzystywania tradycyj-
nych, prostych rozwiązań do radzenia 
sobie z problemami pojawiającymi się 
w dzisiejszych miastach40. Zyskało na 
popularności po tym, jak w 2019 r. ka-
nadyjska inżynier Shoshanna Saxe użyła 
go w publikacji „New York Timesa”41. 
Słowo dumb (ang. głupi) zostało przez 
nią wykorzystane jako przeciwieństwo 
smart (ang. inteligentny) w ironicznym 
sprzeciwie wobec popularnej narracji, 
wedle której innowacyjność i skuteczność 
są równoznaczne z technologią.

Koncepcja dumb city nie odrzuca w pełni 
postępu technologicznego, ale sięga po 
rozwijane przez pokolenia dziedzictwo 
danego obszaru, uwzględniając jego 
uwarunkowania. Dobrym przykładem 
jest odrodzenie się chinampas w Mieście 
Meksyk, czyli formy uprawiania ziemi na 
małych wysepkach stosowanej już przez 
Azteków42. Metoda sprzed kilkuset lat 
okazała się dobrze wpisywać w popu-
larny obecnie trend rolnictwa miejskiego 
(urban farming); zapewnia mieszkańcom 
miasta dostęp do świeżej żywności.

Poza skutecznością rozwiązania dumb 
mają jeszcze kilka zalet: zazwyczaj są 
tańsze, łatwiejsze do wprowadzenia bez 
zaawansowanej wiedzy informatycznej 
oraz bardziej odporne na drobne błędy 
czy cyberataki. Ma to niebagatelne zna- XX

XX

Od kilku lat obserwujemy swojego rodzaju agoryzację 
przestrzeni biurowych - stają się one czymś więcej 
niż tylko miejscem do pracy, ale również miejscem 
spotkań i wymiany wiedzy. Kiedyś tę funkcję pełniły 
miejskie rynki, a obecnie coraz częściej pełnią ją  
przestrzenie biurowe, a w szczególności przestrzenie  
open space ułatwiające kontakt z szeroką grupą 
kolegów i koleżanek oraz przestrzenie dedykowane 
organizacji rozmaitych wydarzeń. Kampus Innowacji 
CIC Warsaw idealnie wpisuje się w ten trend.  
Nasz Kampus działa jako katalizator postępu tech-
nologicznego poprzez wymianę wiedzy i budowania 
społeczności składających się z przedstawicieli 
startupów, biznesu, Venture Capital oraz organizacji 
pozarządowych związanych z technologiami.  
Robimy to po to, aby umożliwić współpracę przy 
tworzeniu innowacji, z których docelowo skorzystają 
wszyscy - także poza naszą przestrzenią. Wiele z tych 
technologii stanie się częścią miast przyszłości, które 
będą definiowały smart w smart cities. 

Jakub Jóźwicki

Director of Operations, CIC Warsaw

czenie zwłaszcza dla państw rozwija-
jących się lub odizolowanych obszarów 
z ograniczonym dostępem do zasobów. 
Korzystanie z tradycyjnych metod radze-
nia sobie z problemami może też wspie-
rać lokalne kultury i tożsamości, mające 
problemy z przetrwaniem w globalizują-
cym się świecie.

fo
t. 

R
ob

er
t B

ye
, U

ns
pl

as
h



5150

smart enough city 

Koncepcja ta zakłada, że miasta powinny 
wykorzystywać nowoczesną technologię 
jako przydatne narzędzie, ale pamiętając 
o sprawdzonych tradycyjnych meto-
dach i stawiając mieszkańca w centrum 
każdej sprawy43. Miastu smart enough 
daleko od gadżeciarstwa i pochopnych 
wydatków na innowacyjne rozwiąza-
nia, ale nie jest ono równie radykalne 
w kwestionowaniu technologii co dumb 
city. Zazwyczaj debacie podlega „inte-
ligencja” miasta – co to tak naprawdę 
oznacza i czy w ogóle jest możliwe do 
osiągnięcia? Dodanie słowa „wystar-
czająco” rozszerza perspektywę o cel, 
jakiemu bycie smart ma służyć – każe 
się bowiem zastanowić, do czego dane 
rozwiązanie ma być wystarczające, jaki 
efekt chcemy poprzez nie osiągnąć.
 
Autor tego pojęcia, Ben Green, w książce 
The Smart Enough City zawarł pięć pod-

stawowych porad dla włodarzy wystar-
czająco inteligentnych miast: 
 
1. Skup się na złożonych problemach 
zamiast rozwiązywać te sztucznie proste.
 
2. Wykorzystuj technologie w celu zaspo-
kojenia potrzeb społecznych i wdrażania 
obranej polityki, ale nie dostosowuj swo-
ich celów i wartości do technologii.
 
3. Najpierw reformuj istniejące progra-
my i struktury, a dopiero potem wdrażaj 
przydatne dla nich technologie.
 
4. Upewnij się, że wdrażane rozwiązania 
technologiczne wpisują się w wartości 
demokratyczne.
 
5. Rozwijaj kompetencje cyfrowe wśród 
pracowników administracji, by uniezależ-
niać się od firm komercyjnych.

potencjalne  
smart kłopoty 

BRAK PRYWATNOŚCI  
 

Coraz doskonalsze czujniki, kamery 
i dane pobierane z telefonów komór-
kowych pozwalają łatwiej śledzić ruch 
poszczególnych osób. To obosieczna 
broń: pomaga efektywniej rozwiązywać 
bieżące problemy, ale jednocześnie grozi 
nadmierną inwigilacją.

(NIE)BEZPIECZEŃSTWO DANYCH  
 

Awarie systemów bankowych czy 
wiodących platform internetowych 
udowodniły już, że zagrożenie atakami 
hakerów – ale i zwykłymi ludzkimi błę-
dami – dotyczy wszystkich w internecie. 
Przenoszenie coraz większych i istot-
niejszych obszarów zarządzania mia-
stem do sieci musi zatem iść w parze ze 
stale udoskonalanymi zabezpieczeniami.

UZALEŻNIENIE OD PARTNERÓW 

TECHNOLOGICZNYCH 
 
Innowacyjne technologie stosowane 
w miastach znajdują się często w rękach 
zewnętrznych przedsiębiorstw. Może to 
budzić wątpliwości co do bezpieczeń-
stwa danych i prywatności, ale też np. 
utrzymywania rozwiązań kluczowych 
dla miasta w sytuacji, gdy odpowiadają-
ca za nie firma kończy działalność.

PROBLEMY  

Z FINANSOWANIEM 
 
Po pierwsze kwestionuje się zasad-
ność wydatków publicznych na imple-
mentację rozwiązań, które ze względu 
na swoją świeżość mogą jeszcze nie 
być w pełni sprawdzone. Po drugie 
dostrzega się potencjalne zagrożenia 
wynikające ze współpracy z firmami 
komercyjnymi, które często udostępniają 
swoje technologie w zamian za prawo 
do zarządzania uzyskiwanymi w ten 
sposób danymi.

BRAK UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH 
 

Za innowacjami trudno nadążyć, zwłasz-
cza jeśli mówimy o tysiącach ludzi jedno-
cześnie. Wprowadzanie rozwiązań zakła-
dających aktywne korzystanie z techno-
logii przez poszczególnych mieszkańców, 
choćby poprzez aplikacje na smartfony, 
automatycznie wyklucza niemałą grupę 
osób, które nie chcą lub nie są w stanie 
z nich korzystać.

NIEEFEKTYWNE WDROŻENIA 
 

Paradoksalnie jednym z problemów 
z inteligentnymi rozwiązaniami może 
być ich popularność. Wyjściowo wyko-
rzystują swoją skomplikowaną naturę do 
odpowiadania na konkretne wyzwania. 
W praktyce jednak część technologii jest 
biernie kopiowana do kolejnych miast nie 
w wyniku zapotrzebowania, lecz raczej 
chęci wpisania się w trend.fot. Mauro Mora, Unsplash

fot. Brandon Green,  
Unsplash
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Nowoczesna przestrzeń biurowa to coś 
więcej niż wyłącznie strefa do pracy  
– to także miejsce spotkań, dzielenia się 
wiedzą oraz budowania relacji i spo-
łeczności. Nic zatem dziwnego, że we 
współczesnych miastach tradycyjne 
biurowce coraz częściej uzupełniane 
są przez obiekty oferujące przestrzenie 
typu open space i coworkingowe, jak 
również sale konferencyjne i pomiesz-
czenia przystosowane do organizacji 
wydarzeń, spotkań na większą i mniej-
szą skalę, czy nawet rekreacji. 

CIC Warsaw to przestrzeń, która odpo-
wiada przede wszystkim na potrzebę 
budowania relacji i dzielenia się wiedzą. 
Poza biurami i przestrzenią coworkin-
gową oferuje swoim użytkownikom 
różnorodne miejsca spotkań: nie tylko 

sale konferencyjne i liczne meeting ro-
omy, lecz także atrakcyjne przestrzenie 
wspólne zachęcające do nieformalnych 
rozmów i przypadkowych interakcji.

By podczas rozmów móc w komforcie 
skupić się na tym, co najważniejsze, 
miejsca spotkań w CIC Warsaw wypo-
sażone są w najwyższej jakości sprzęt 
audio-video, szybkie i stabilne łącze 
internetowe oraz ergonomiczne krzesła 
i regulowane biurka. Problemem w tego 
typu miejscach bywają nadmiernie 
skomplikowane technikalia, utrudnia-
jące korzystanie z dostępnego sprzętu. 
Dlatego przy doborze wyposażenia 
kierowano się łatwością i intuicyjnością 
obsługi, tak aby oszczędzić kłopotów 
i straty czasu również początkującym 
użytkownikom.

Wygodna przestrzeń to tło wymiany 
wiedzy i budowania relacji, które owocu-
ją nowymi rozwiązaniami. CIC Warsaw 
jest zorientowane na wzmacnianie inter-
dyscyplinarności i łączenie transsekto-
rowe. Powstałe w tym celu tematyczne 
huby innowacji – PropTech Hub, IoE Hub 
oraz Cosmic Hub – budują społeczności 
skupiające się wokół technologii. 

Huby innowacji CIC Warsaw moderują 
relacje podmiotów z danego sektora – 
zarówno między nimi, jak i z różnymi 
podmiotami trzecimi. Wszystko po to, by 
efektywnie identyfikować nowo powsta-
jące potrzeby mieszkańców miast całego 
regionu Europy Centralnej i Wschodniej 
oraz umożliwiać wdrożenie rozwiązań 
technologicznych odpowiadających na 
te wyzwania.

Na pierwszym piętrze Kampusu Innowa-
cji CIC Warsaw znajduje się District Hall 
– darmowa przestrzeń coworkingowa. Jej 
użytkownicy to w większości osoby roz-
poczynające swoją przygodę z innowa-
cjami. District Hall daje im wygodne miej-
sce do pracy, dzielenia się wiedzą i bu-
dowania relacji. To także wspólna prze-
strzeń, w której regularnie organizowane 
są wydarzenia umożliwiające networking 
i łączenie ekspertów z różnych dziedzin 
w celu wspierania innowacyjności. 

CIC Warsaw wykorzystuje przestrzeń 
i technologię jako międzyludzki łącz-
nik pozwalający na tworzenie coraz to 
nowych sposobów ulepszania naszych 
miast i jakości życia. Działalność CIC 
Warsaw wpisuje się również w model 
budowania dzielnic innowacji – sektorów 
miast, w których firmy, startupy i inne 
organizacje skupiają się na współpracy 
przy budowaniu nowych innowacji. 
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PUNKTUALNY TRANSPORT MIEJSKI 
 
Linię metra zautomatyzowano, aby zapewnić stabilną i częstą obsługę 
metra, wolną od ludzkich błędów. Zarówno ruch pociągów, jak i sterowanie 
planowe czy rozwiązywanie konfliktów w ruchu pociągów są realizowane 
przez centrum planowania. Poza zwiększeniem wydajności i zmniejszeniem 
prawdopodobieństwa wystąpienia błędu ludzkiego rozwiązanie to pozy-
tywnie wpłynęło na utrzymanie punktualności przyjazdów – metro przyjeż-
dża planowo w 99,9% przypadków (w innych liniach jest to ok. 95%)44.

BEZPIECZNE DOMY 
 
Ten projekt dla seniorów mieszkających samotnie polega na zainstalo-
waniu czujników ruchu w ich domach. Zebrane przez nie dane przesy-
łane są do centrum przetwarzania informacji, gdzie analizuje się je za 
pomocą specjalnych algorytmów. Projekt ma zapobiec sytuacji, w której 
np. senior się przewraca i nie ma możliwości wstać. Dla zachowania 
prywatności nie stosuje się kamery ani mikrofonu.

OSZCZĘDNOŚĆ WODY
 
Zainstalowane w gospodarstwach domowych inteligentne wodomie-
rze wyposażone są w system alarmowy, który ostrzega użytkowników 
o przeciekach, a także wysyła powiadomienia o nadmiernym zużyciu 
wody. Dzięki ustaleniu limitów średniego zużycia można wyróżnić dwa 
niestandardowe poziomy: alarm pierwszy, czyli ostrzeżenie o nieszczel-
ności, oraz alarm drugi, czyli ostrzeżenie o nadmiernej konsumpcji.
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rozwiązanie: 
inteligentne 
wodomierze

lokalizacja:  
Brno,  
Republika Czeska

rok wprowadzenia: 
2017

rozwiązanie: 
CrimeRadar

lokalizacja:  
Rio de Janeiro, 
Brazylia

rok wprowadzenia: 
2016

rozwiązanie: 
Waste-to-Energy

lokalizacja: 
Singapur

rok wprowadzenia: 
2009

rozwiązanie: 
MONSE

lokalizacja: 
Słowacja

rok wprowadzenia: 
2019

rozwiązanie: 
automatyczna 
linia metra M4

lokalizacja: 
Budapeszt,  
Węgry

rok wprowadzenia: 
2016
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BEZPIECZNE DZIELNICE
 
Aplikacja CrimeRadar na podstawie częstości oraz czasu wystąpienia 
przestępstw w różnej części miasta prezentuje poziom bezpieczeństwa 
konkretnych lokalizacji w określonym czasie. Dzięki temu dane na te-
mat przestępstw są lepiej dostępne oraz transparentne, co poprawia 
bezpieczeństwo mieszkańców. Od czasu powstania platformy liczba 
przestępstw spadła o ok. 30-40%, aa dokładność odwzorowania ryzyka 
w odniesieniu do rzeczywistych zdarzeń sięga 85%45.

OGRANICZENIE ILOŚCI ODPADÓW
 
Waste-to-energy to system polegający na spalaniu odpadów, umożli-
wiający znaczne zmniejszenie objętości wysypisk śmieci. Parę wodną 
uwalniającą się w procesie spalania wykorzystuje się do generowania 
energii elektrycznej, a dym nie stanowi problemu dla czystości powie-
trza, ponieważ przechodzi przez rozbudowany system filtracji. Spala-
nych jest 8200 ton zanieczyszczeń dziennie, co zmniejsza ich objętość 
o 90%. Dziennie wytwarza się przy tym ponad 2500 MWh energii46.
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rozwiązanie: 
London  
Datastore

lokalizacja:  
Londyn,  
Wielka Brytania

rok wprowadzenia: 
2010
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OGÓLNODOSTĘPNE DANE
 
London Datastore to bezpłatny i otwarty portal służący do udostępnia-
nia danych dotyczących stolicy. Każdy może uzyskać do nich dostęp. 
Strona zawiera ponad 700 zestawów danych, które pomagają lepiej 
zrozumieć miasto i opracować rozwiązania londyńskich problemów. Por-
tal odwiedza ponad 30 tys. osób miesięcznie, a na bazie udostępnionych 
informacji powstało wiele nowych rozwiązań47.

https://eshop.monse.sk/eshop/
https://eshop.monse.sk/eshop/
https://www.wired.co.uk/article/crimeradar-rio-app-predict-crime
https://www.wired.co.uk/article/crimeradar-rio-app-predict-crime
https://smartlondon.medium.com/london-datastore-turns-9-today-eec8f59e439b
https://smartlondon.medium.com/london-datastore-turns-9-today-eec8f59e439b
https://smartlondon.medium.com/london-datastore-turns-9-today-eec8f59e439b
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technologie miejskie  
na świecie

planowanie  
i zarządzanie miastem

 Cyfrowe procesy administracyjne: 
automatyzacja kontaktu z urzędami (np. 
przez chat- i voiceboty) oraz elektronicz-
ne zarządzanie dokumentami i faktura-
mi, zwiększające dostępność urzędów 
i ich efektywność.

 Otwarta baza danych katastralnych: 
udostępniona publicznie, kompletna mapa 
działek dostępnych w mieście, ułatwiają-
ca planowanie i analizy urbanistyczne.

 Lustro czynszowe: system zestawia-
nia danych dotyczących stawek najmu 
oraz standardu lokali, ułatwiający najem-
com wybór oferty, a właścicielom sku-
teczniejsze przewidywanie przychodów 
z najmu.

 Systemy informacji przestrzennej: 
dane na temat zagospodarowania i cech 
terenów miejskich zgromadzone w taki 
sposób, że wystarczy internet, by móc je 
przeglądać, analizować i prezentować, 
co pozwala skuteczniej planować 
zagospodarowanie i rozwiązywać 
problemy miejskie.

 Budżety obywatelskie: proces, 
w którym o części wydatków miejskich 
decydują bezpośrednio mieszkańcy mia-
sta – zarówno biernie, poprzez zgłaszanie 
projektów do dyskusji publicznej, jak 
i czynnie, poprzez głosowanie i wybór 
zgłoszonych projektów.

 Prototypowanie przestrzeni miej-
skiej: projektowanie i wprowadzanie 
tymczasowych przekształceń przestrzen-
nych w celu sprawdzenia ich skuteczno-
ści, odczuć i oceny; testowanie rozwiązań 
pozwala na modyfikację założeń projek-
towych oraz skuteczniejszą optymalizację 
projektu i końcowych rekomendacji48.

społeczność

 Lokalne aplikacje zaangażowania 
obywatelskiego: narzędzia, które umoż-
liwiają zgłaszanie niedogodności, udział 
w cyfrowych inicjatywach miejskich czy 
ułatwienie kontaktu z urzędnikami.

 Lokalne platformy połączeń: strony 
internetowe lub aplikacje pomagające 
ludziom łączyć się online oraz spotykać 
z innymi osobami ze swojej społeczności.

 Alerty o wydarzeniach: informowa-
nie użytkowników o wydarzeniach w ich 
pobliżu na podstawie lokalizacji.

 Nawigacja w pomieszczeniach:  
kierowanie do celu w rozległych wnę-
trzach, np. w biurach, na lotniskach czy 
w magazynach.

 Crowdfunding: alternatywny sposób 
finansowania oddolnych inicjatywach 
poprzez liczne drobne donacje; promocja 
wydarzeń i zbiórka pieniędzy odbywają 
się online.

 Pożyczki peer-to-peer: cyfrowe plat-
formy umożliwiające dopasowanie osób, 
które szukają pożyczki oraz tych, którzy 
są skłonne je pożyczyć bez udziału insty-
tucji finansowych.

 Platformy zakwaterowania peer-to-
-peer: cyfrowe platformy, poprzez które 
indywidualni gospodarze mogą wystawić 
i krótkoterminowo wynająć lokum.
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mobilność

 Dynamiczny system informacji 
pasażerskiej: w czasie rzeczywistym 
informuje o czasie przyjazdu pojazdów 
transportu publicznego, opóźnieniach, 
objazdach i nagłych sytuacjach.

 Pojazdy autonomiczne: funkcjonują 
bez interwencji człowieka, są wyposażo-
ne w czujniki i oprogramowanie działają-
ce samodzielnie.

 Inteligentne parkingi: wyposażone 
w sensory wykrywające zajętość, dzięki 
którym kierowcy otrzymują informacje 
o liczbie i lokalizacji wolnych miejsc.

 Udostępnianie miejsc parkingowych: 
właściciele mogą udostępniać nieuży-
wane prywatne miejsca parkingowe, aby 
zmaksymalizować użycie przestrzeni.

 Inteligentne sterowanie ruchem: 
optymalizacja sygnalizacji świetlnej 
i ograniczeń prędkości w zależności od 
sytuacji na drodze; pojazdy uprzywilejo-
wane i/lub pojazdy komunikacji publicznej 
mają zapewnione pierwszeństwo.

 Monitoring stanu pojazdów komu-
nikacji publicznej: pozwala na przepro-
wadzenie konserwacji z wyprzedzeniem, 
przed wystąpieniem awarii i zakłóceń.

 Platformy płatności mobilnych: 
umożliwiają m.in. zakup biletów kolejo-
wych i komunikacji miejskiej oraz doko-
nanie opłaty za parkowanie za pomocą 
karty przypiętej do aplikacji w smartfonie.

energia

 Systemy automatyki budynkowej: 
optymalizują zużycie energii i wody 
w budynkach dzięki specjalnym czujni-
kom; obejmują zoptymalizowane oświe-
tlenie oraz HVAC.

 Dynamiczne ustalanie cen energii: 
system, który pozwala firmom energe-
tycznym ustalać ceny zmiennie w ciągu 
dnia, w zależności od parametrów zuży-
cia, a tym samym obniżać zapotrzebowa-
nie na zużycie w szczytowych godzinach.

 Śledzenie zużycia energii w domu: 
system, który za pośrednictwem aplikacji 
lub wiadomości SMS wysyła informacje 
dotyczące zużycia energii oraz tworzy 
analizy i prognozy.

 Inteligentne latarnie uliczne: wyposa-
żone w czujniki, które optymalizują jasność 
oraz zmniejszają potrzeby konserwacyjne.

 Domowe systemy automatyki ener-
getycznej: optymalizacja zużycia energii 
w domu m.in. poprzez wykorzystanie 
inteligentnych termostatów czy innych 
programowalnych i zdalnie sterowanych 
urządzeń, a także systemów łączących 
w sieć urządzenia elektroniczne i produ-
kujące energię.

 Sezonowe magazynowanie energii 
cieplnej (STES): magazynowanie pod 
ziemią nadmiaru ciepła wytwarzanego 
przez budynki w sezonie letnim oraz 
wykorzystywanie go w sezonie jesienno-
-zimowym.

 Wykorzystywanie nadmiaru ciepła: 
nadmiar ciepła wytwarzany przez obiekty 
komercyjne jest wykorzystywany do pod-
grzewania wody lub ogrzewania budyn-
ków w otoczeniu.

fot. Daesun Kim, Unsplash
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woda

 Wykrywanie i kontrola wycieków: 
zdalne monitorowanie stanu rur za po-
mocą czujników oraz kontrola ciśnienia 
pompy w celu ograniczania zaistniałych 
wycieków.

 Inteligentne nawadnianie: automa-
tycznie wykorzystuje informacje dotyczą-
ce aktualnej pogody, warunków glebo-
wych i potrzeb rośliny dla efektywnego 
podlewania.

 Śledzenie zużycia wody: monito-
ring zużycia wody i wysyłanie informacji 
zwrotnych do mieszkańców.

 Monitorowanie jakości wody w cza-
sie rzeczywistym: natychmiast alarmuje 
o przekroczeniu dopuszczalnych norm. 

odpady

 System pay-as-you-throw: oblicza-
nie ceny wywozu śmieci na podstawie 
faktycznej ilości odpadów generowanych 
przez dane gospodarstwo domowe, co 
ma zachęcać do ich ograniczania.

 Optymalizacja trasy odbioru odpa-
dów: zastosowanie czujników do pomia-
ru objętości odpadów wewnątrz koszy 
umożliwia optymalizację tras śmieciarek.

 Podziemny system próżniowy: insta-
lacja systemów próżniowych z automa-
tycznym sortowaniem i recyklingiem.
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bezpieczeństwo

 Aplikacje alarmowe: za ich pośred-
nictwem mieszkańcy mogą wysyłać aler-
ty o nagłych przypadkach medycznych 
lub kryminalnych; system automatycznie 
wykrywa lokalizację oraz powiadamia 
służby. 

 Drony do oceny ryzyka: stosowane 
do rekonesansu poprzez zbieranie zdjęć 
z lotu ptaka przed wysłaniem odpowied-
nich służb.

 Inteligentny monitoring wideo: ofe-
rujący rozwiązania oparte na sztucznej 
inteligencji, w tym programowalne re-
akcje na konkretne zdarzenia i alerty dla 
właściciela.

 Mapowanie przestępstw: systemy, 
które w czasie rzeczywistym kartują, 
wizualizują i analizują incydenty prze-
stępcze.

 Wykrywanie wystrzałów: nadzór 
akustyczny oparty na czujnikach, prze-
znaczony do wykrywania, lokalizowania 
i ostrzegania w czasie rzeczywistym.

 Systemy wczesnego ostrzegania 
o katastrofach: analiza big data oraz IoT 
w celu przewidywania i łagodzenia skut-
ków klęsk żywiołowych.

 Optymalizacja reagowania kryzy-
sowego: efektywne przetwarzanie połą-
czeń alarmowych oraz planowanie opera-
cji terenowych, takich jak rozmieszczenie 
pojazdów uprzywilejowanych.

 Zarządzanie tłumem: monitorowa-
nie, a w razie potrzeby także kierowanie 
masami ludzi podczas zgromadzeń, wy-
darzeń i wypadków.

zdrowie

 Zintegrowany system zarządza-
nia przepływem pacjentów: zapewnia 
wgląd w lokalizację pacjentów, aby 
usprawnić działalność szpitali i koordyno-
wać wykorzystanie obiektów na poziomie 
miasta lub województwa.

 Alerty o potrzebie udzielenia pierw-
szej pomocy: ostrzegają osoby postronne 
przeszkolone w zakresie RKO, aby umoż-
liwić szybką pomoc potrzebującym.

 Prewencja chorób zakaźnych: zbie-
ranie danych, analiza i podejmowanie od-
powiednich działań w celu zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. 

 Urządzenia monitorujące stan 
zdrowia: zbierają dane dotyczące stylu 
życia oraz aktywności użytkownika, 
a następnie informują o krokach, które 
powinien podjąć.

 Monitorowanie jakości powietrza: 
zbieranie aktualnych informacji o jakości 
powietrza, zarówno na zewnątrz, jak 
i wewnątrz pomieszczeń, daje odbiorcom 
możliwość śledzenia danych i dostoso-
wania do nich swojego zachowania.
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ciera do mieszkańców bez względu na ich 
umiejętności cyfrowe, poglądy czy „bańkę 
społecznościową”, w której się znajdują. 

Teraz to narzędzie staje się jeszcze no-
wocześniejsze dzięki cyfryzacji...

Tak. OOH staje się DOOH, czyli digi-
tal out-of-home. Oprócz wspomnianej 
informacji w czasie rzeczywistym nośniki 
cyfrowe umożliwiają profilowanie treści 
w zależności od pory dnia czy grupy 
odbiorców. Dzięki temu coraz częściej 
pojawia się synergia z innymi mediami, 
które funkcjonują online. 

Dobrze zaprojektowane sieci nośników to 
doskonałe narzędzie do komunikowania 
się z użytkownikami przestrzeni biuro-
wych, klientami centrów handlowych, 
hoteli. Idealnie wpisują się w charakter 
kompleksów mixed use.

Dla branży nieruchomości sieci nośników 
cyfrowych stają się narzędziem komuni-
kacji właściciela obiektu z najemcami, na-
jemców z klientami czy budują rozpozna-
walność obiektów przez spektakularne 
realizacje ścian LED we foyer i wyświe-
tlane na nich kreacje.

Digital signage to nie jest nowy temat 
na rynku nieruchomości. 
 
Tak, ale wciąż rzadkością są inwestycje, 
w których np. typ nośnika jest konsul-
towany z ekspertami na odpowiednio 
wczesnym etapie projektowym. To ważne 

w przypadku małych ekranów, które po-
winny być po prostu widoczne dla użyt-
kowników, i równie istotne w kontekście 
tych większych realizacji, które powinny 
wpisywać się architekturę wnętrza.  
 
Jak projektować sieci digital signage?

Dla nas w Warexpo bardzo ważna jest 
estetyka: dobrze zaprojektowane rozwią-
zania, szacunek dla architektury i prze-
strzeni wspólnej to wartości, którymi 
się kierujemy. Oczywiście nadrzędnym 
celem jest dotarcie z komunikatem do jak 
najszerszego grona odbiorców. Zatem 
kluczem w tym wypadku jest potrzeba 
komunikowania się, która staje się jedną 
z koncepcji projektowych pojawiających 
się już na początku procesu tworzenia 
nowego miejsca, nieruchomości, prze-
strzeni publicznej. 

Jakie są z tego korzyści?

Gdy mówimy o nowoczesnej architek-
turze biurowej, handlowej czy mieszka-
niowej, to zdecydowanie powinniśmy 
myśleć o trzech kwestiach: sprawnym 
informowaniu, dodatkowych przycho-
dach, czy też finansowaniu takich urzą-
dzeń jak ładowarki do aut elektrycznych, 
oraz o budowaniu rozpoznawalności 
przestrzeni poprzez wrażenia optyczne. 
Świetnym przykładem takiej realizacji jest 
Salesforce Video Wall w San Francisco, 
czyli duże ściany wizyjne umieszczone 
w biurowym lobby, na których wyświe-
tlane są realizacje slow motion.

Czyli stworzenie przemyślanej sieci 
nośników to pierwszy krok do sukcesu? 
Kolejny to zarządzanie treścią?

Tak. Odpowiednie budowanie contentu 
jest bardzo ważne. Ciekawe realizacje 
budują markę miejsca. Odpowiednie 
połączenie treści ważnych dla danej 
społeczności z przekazem komercyjnym 
gwarantuje konkretne przychody dla 
właściciela sieci. Nasze doświadczenie 
zbudowaliśmy na wieloletnim zarządza-
niu ekranami w tak reprezentacyjnych 
miejscach stolicy, jak ulice Krakowskie 
Przedmieście czy Chmielna, w pojazdach 
Tramwajów Warszawskich oraz w końcu 
w jednej z najbardziej spektakularnych 
przestrzeni wideo w miejscu publicznym 
– LED Space w przejściu podziemnym 
nad stacją metra Świętokrzyska. Dzięki 
temu doświadczeniu możemy skutecz-
nie doradzić, wdrożyć i zarządzać siecią 
digital signage, tak by miała ona wymiar 
estetyczny, użyteczny i komercyjny.

Jaką funkcję pełni reklama OOH  
(out-of-home) w nowoczesnym  
mieście?

Marcin Ochmański: Innowacyjne i uży-
teczne społecznie rozwiązania podno-
szą jakość przestrzeni publicznej. Jedną 
z podstawowych potrzeb mieszkańców 
i mieszkanek miast jest pozyskiwanie in-
formacji. Dzięki podanej w czasie rzeczy-
wistym informacji o awarii czy o wypadku 
możemy podjąć decyzję o zmianie trasy, 
środka komunikacji itp. Z pozoru drobna 
decyzja może znacząco usprawnić poru-
szanie się po metropolii, a także ograni-
czyć emisje CO2.

Nośniki reklamy zewnętrznej dają dostęp 
także do informacji o dużo większej wadze. 
Jako element zarządzania kryzysowego 
mogą uprzedzać o gwałtownych zmianach 
pogody, np. nawałnicy, silnych powiewach 
wiatru. Po agresji Rosji na Ukrainę nasze 
nośniki służyły jako ważne źródło infor-
macji dla uchodźców o tym, gdzie uzyskać 
pomoc, a dla mieszkańców stolicy – o tym 
jak pomagać.

No dobrze, ale wszystkie te informacje 
dostarczają nam teraz urządzenia mobil-
ne, a na nich media społecznościowe…

Zgadza się. Natomiast musimy pamiętać, 
że część społeczeństwa, jak np. osoby 
starsze, nie jest biegła w używaniu urzą-
dzeń mobilnych. Skuteczność nośników 
OOH wynika z ich demokratycznego cha-
rakteru. To medium zasięgowe, które do-

Marcin Ochmański
Prezes zarządu  
w Warexpo sp. z o.o.

Nośniki digital signage tworzą 
inteligentne miasto
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Pandemia koronawirusa mocno przy-
spieszyła istniejące wcześniej trendy 
w biurach. Ogromna popularność pracy 
hybrydowej sprawiła, że nagle wielu 
pracowników dojeżdża do biura jedynie 
dwa czy trzy razy w tygodniu, a parkin-
gi w biurowych garażach opustoszały. 
Stało się tak nie tylko dlatego, że brakuje 
chętnych do parkowania, lecz także ze 
względu na przypisanie miejsc do kon-
kretnych pracowników. W efekcie par-
kingi nie są wykorzystywane tak maksy-
malnie efektywnie.

ParkCash dostarcza nowoczesny sys-
tem rezerwacji miejsc parkingowych 
dostosowany do dynamiki pracy hy-
brydowej, który rozwiązuje problem 

pustych miejsc parkingowych w biu-
rowcach. Po wprowadzeniu systemu 
miejsca nie muszą już być przypisane 
na stałe do jednej osoby – zamiast tego 
każdy pracownik może zarezerwować je 
przy pomocy aplikacji mobilnej.

Rezerwacje miejsc parkingowych 
znacznie rozszerzają potencjalną liczbę 
użytkowników jednego miejsca – staty-
styki ParkCash pokazują, że na jednym 
miejscu parkingowym może parkować 
nawet 10 osób miesięcznie. System 
rezerwacji ma wpływ na komfort ko-
rzystania z miejsca pracy. Pracownicy 
mają możliwość zaplanowania podróży, 
ponieważ wiedzą, czy są dostępne miej-
sca parkingowe. W przypadku ich braku 

mogą wybrać alternatywną metodę do-
jazdu do pracy, np. komunikacją publicz-
ną. Nie tracą również czasu na szukanie 
miejsca parkingowego – to oszczędność 
do 15 minut dziennie! Bardziej rozważne 
korzystanie z samochodu bezpośrednio 
przekłada się na mniejszą emisję spalin, 
a efektywniej wykorzystane parkingi 
biurowców to mniej aut zajmujących 
przestrzeń przyuliczną.

Z aplikacji ParkCash korzysta już ponad 
40 tys. pracowników firm takich jak 
j-labs, Nordea Bank, ING Bank, Warta 
oraz Credit Suisse.

Dzięki ParkCash zarządcy budynków 
mogą czerpać dodatkowe korzyści fi-
nansowe. W ramach systemu funkcjo-
nuje bowiem możliwość wynajmowania 
miejsc parkingowych indywidualnym 
użytkownikom za dodatkową opłatą. 
Chodzi o miejsca, które nie są objęte 
długoterminową umową z najemcą prze-
strzeni biurowej w budynku. Dzięki temu 
parking jest lepiej wykorzystany, a za-
rządca zyskuje nowe źródło dochodu.

Technologia ParkCash wspiera też 
parkingi na osiedlach budowanych na 
wynajem (PRS). Miejsca parkingowe nie 
muszą służyć wyłącznie mieszkańcom 
takich osiedli – można je wynajmować 
innym użytkownikom. Przykładowo 
osiedlowi goście, osoby korzystające 
z lokalnych usług czy pracownicy pobli-
skich firm mają możliwość zakupienia 
abonamentu na stronie internetowej, 
a następnie regularnego parkowania na 
wybranym miejscu parkingowym. Mogą 
również zaparkować jednorazowo, uży-
wając przy tym aplikacji i płatności mo-
bilnych w swoim telefonie.

System ParkCash ułatwia efektywne 
wykorzystanie każdej przestrzeni par-
kingowej, dzięki czemu pracownicy, 
mieszkańcy oraz osoby z zewnątrz mogą 
komfortowo i bezstresowo zostawić 
swój samochód, a zarządcy nie muszą 
martwić się o odpowiednie zagospoda-
rowanie przestrzeni. źr
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efektywne wykorzystanie 
parkingów w biurowcach 
i na osiedlach PRS
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5rozwiązania smart city 
w Polsce

Choć na świecie coraz częściej wprowa-
dza się rozwiązania z trzeciej i czwartej 
generacji smart city, czyli skupione na 
potrzebach społeczności i włączające 
mieszkańców w dialog, w Polsce na-
dal dominuje myślenie o inteligentnym 
mieście głównie przez pryzmat nowo-
czesnych technologii. Nie oznacza to, że 
nad Wisłą niewiele się dzieje – ciekawe 
rozwiązania znajdziemy nawet w nie-
wielkich miejscowościach.

Polska na tle świata

Większość światowych rankingów smart 
cities bierze pod uwagę wyłącznie War-
szawę, niekiedy uwzględnia Kraków lub 
Wrocław (będący jednym z faktycznych 
liderów smart city w Polsce). Według 
trzech najpopularniejszych rankingów: 
IMD-SUTD Smart City Index, Kearney 
Global Cities Index oraz IESE Cities in 
Motion Index Warszawa plasuje się od-
powiednio na 75., 64. i 54. miejscu spo-
śród ponad 100 analizowanych ośrod-
ków. Najlepiej wypadamy w rankingu 
IESE Cities in Motion Index, który ocenia 
stolicę Polski stosunkowo wysoko na tle 
całego kontynentu. 

Według ESI Thoughtlab polskie miasta 
nie podejmują żadnych pionierskich 
wysiłków w zakresie rozwiązań smart 
cities, a w skali świata wypadają prze-
ciętnie, choć nie najgorzej. Stopień roz-

woju Warszawy oceniono jako średnio-
zaawansowany, plasując ją tym samym 
w pobliżu miast takich jak Kijów, Porto, 
Tokio czy Monachium. Stopień rozwoju 
inteligentnego miasta trudno zatem jed-
noznacznie połączyć z rozwojem ekono-
micznym czy kwestiami kulturowymi49. 

Zróżnicowane oceny stolicy Polski jako 
miasta smart wynikają przede wszyst-
kim z różnego stopnia zaawansowania 
miasta w poszczególnych obszarach 
branych pod uwagę w rankingach. 
Podczas gdy rozwój technologii miej-
skich i wpływ na środowisko wypadają 
stosunkowo słabo, kategorie takie jak 
zarządzanie miastem czy układ urba-
nistyczny są oceniane wysoko nawet 
w skali świata. Według rankingu IESE 
Cities in Motion Index Warszawa plasuje 
się na ósmym miejscu w kategorii za-
rządzanie miastem, tuż obok Londynu, 
Zurychu czy Kopenhagi50. Szczególnie 
wysoki wynik w kategorii „układ urba-
nistyczny” jest z jednej strony mocno 
związany z powojennym charakterem 
miasta, a z drugiej z inwestycjami 
w przestrzenie publiczne w ostatnich 
latach. Ponadto Warszawa wyróżniana 
jest na tle innych miast Europy w jeszcze 
jednej kategorii: w 2020 r. Komisja Euro-
pejska w konkursie Access City Award 
przyznała jej pierwsze miejsce w ran-
kingu europejskich miast dostępnych dla 
osób z ograniczoną mobilnością51. 

rozwiązania smart city 
w Polsce

Już w 2017 r. 64% ankietowanych 
mieszkańców miast oraz 63% przed-
stawicieli samorządów twierdziło, że ich 
miasto posiada pojedyncze rozwiązania 
wpisujące się w koncepcję inteligentnego 
miasta. Ponadto według aż 33% bada-
nych samorządowców ich miasto jest 
zaawansowane technologicznie i wdro-
żyło liczne rozwiązania z zakresu smart 
city; zdanie to podzielało jednak tylko 8% 
ankietowanych mieszkańców52.

O rosnącej dojrzałości podejścia do kon-
cepcji inteligentnego miasta świadczą 
m.in. organizowane co pół roku kongresy 
Smart City Forum, poświęcone funk-
cjonowaniu i rozwojowi inteligentnych 
miast, oraz działalność Giełdy Miejskich 
Technologii. Platforma ta łączy firmy 
oferujące rozwiązania IT dla miast z po-
szukującymi ich samorządami, a także 
pomaga miastom pozyskać granty na 
przeprowadzanie takich projektów.

Certyfikat Smart City (PN-ISO 37120) 
został do tej pory przyznany pięciu pol-
skim miastom: Gdyni, Kielcom, Gdań-
skowi, Lublinowi i Warszawie. Norma 
PN-ISO 37120 jest międzynarodowym 
zestawem wskaźników do sterowania 
i mierzenia efektów działalności w za-
kresie jakości życia mieszkańców i usług 

miejskich. Miasta wyróżnione tym cer-
tyfikatem kładą szczególny nacisk na 
inwestycje w kapitał ludzki i społeczny, 
nowoczesną (opartą na technologiach in-
formacyjno-komunikacyjnych) infrastruk-
turę oraz wysokiej jakości przestrzenie 
publiczne, jednocześnie mądrze gospo-
darując zasobami naturalnymi poprzez 
zrównoważone zarządzanie.

według 33% ba-
danych samorzą-
dowców ich miasto 
jest zaawansowane 
technologicznie; 
zdanie to podziela 
jednak tylko 8% 
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WARSZAWA

WARSZAWA

KRAKÓW

KRAKÓW

POLSKIE MIASTA W ŚWIATOWYCH 
RANKINGACH SMART CITIES

pozycja liczba miast w rankingu

fot. Warexpo

źrodło: Opracowanie własne  
ThinkCo
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INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA  
W POLSKICH MIASTACH

Warszawa

•  e-kontrola Strefy Płatnego 
Parkowania Niestrzeżonego 

•  Inteligentna Sieć Ciepłownicza
•  Warszawska Platforma IoT
•  platforma do współdzielenia 

WawaShare

Jaworze 

•   system iVoting

Tychy 

•   uproszczony język urzędowy

Kraków

•   inteligentny system transportowy 
(IST; również w Warszawie, 
Poznaniu, Białymstoku, Rzeszowie 
i Tychach)

•   Klimatyczny Kwartał 
•   monitoring zużycia mediów

Jaworzno 

•   Vision Zero, przebudowa 
infrastruktury drogowej

Katowice 

•   Katowicki Inteligentny System 
Monitoringu i Analizy (KISMiA)

•   system monitorowania 
zanieczyszczenia powietrza

Gdańsk 

•  projekt RUGGEDISED
•  autonomiczny bus na cmentarzu 

(projekt Sohjoa Last Mile)

Ogólnopolskie:

•  systemy informacji przestrzennej 
(serwisy mapowe),

• dynamiczna informacja pasażerska,
•  prototypowanie przestrzeni 

miejskiej,
•  zielona fala dla komunikacji 

miejskiej,
• rowery miejskie,
•  karty mieszkańca (zniżki 

i ułatwienia przyznawane  
osobom płacącym podatki 
w danym mieście),

•  EZD (elektroniczne zarządzanie 
dokumentami).

Rzeszów 

•  inteligentny system retencyjny 
Bumerang

• Urban Lab

Gdynia 

•  UrbanLab
• Voicebot-urzędnik
•  system rowerów cargo

Sopot 

•  projekt deinstytucjonalizacji  
usług społecznych

Zakopane 

•   zdalny odczyt liczników ciepła 
w Geotermii Podhalańskiej

Ząbki k. Warszawy 

•  sezonowy magazyn ciepła
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Łódź 

•  zielone obligacje samorządowe

Podkowa Leśna 

•   mała retencja wzdłuż dróg

Ciechanów

•   System Indywidualnej Segregacji 
OdpadówGrudziądz 

•   inteligentny system odbioru 
odpadów

Toruń 

•   ChainDoc

Lublin 

• SOS dla Seniora
• Zielony Budżet Obywatelski

Przemyśl 

• monitoring stanu wód

Włocławek 

•   Włower

Poznań 

•  aplikacja Smart City Poznań
•  termiczne przekształcanie 

odpadów komunalnych

Ostrów Wielkopolski 

•  Ostrowski Rynek Energetyczny 
(dążenie do samowystarczalności)

Zgorzelec

•  system wielowektorowej 
energetyki odnawialnej Klaster

Świdnica

•  mapa potencjału solarnego

Wałbrzych

•  inteligentny system zarządzania 
odpadami

Wrocław

•  system zarządzania siecią 
wodociągów SmartFlow

• Wrocławska Elektrownia Słoneczna
• ParkDots
• CityLab
•  kontrola opodatkowania 

nieruchomości przez satelitę

Bydgoszcz 

•  robotyzacja obiegu faktur 

Ustka 

•  inteligentne oświetlenie 

https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/Warszawa--Miejska-platforma-ekonomii-wsp%C3%B3%C5%82dzielenia-skupia-miejskie-zasoby.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/prosty-jezyk-pomaga-urzedowi-w-komunikacji-z-mieszkancami.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/krakow-monitorowanie-zuzycia-mediow-dla-czystszego-srodowiska-i-oszczednosci.html
https://www.jaworzno.pl/visionzero/
https://www.jaworzno.pl/visionzero/
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/katowice-dronem-w-dym-gornoslaskie-innowacje-antysmogowe.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/katowice-dronem-w-dym-gornoslaskie-innowacje-antysmogowe.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/autonomiczny-transport-ostatniej-mili-w-gdansku.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/autonomiczny-transport-ostatniej-mili-w-gdansku.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/autonomiczny-transport-ostatniej-mili-w-gdansku.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/autonomiczny-transport-ostatniej-mili-w-gdansku.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/gdynia-sztuczna-inteligencja-usprawnia-obsluge-mieszkancow-w-gdyni.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/gdynia-sztuczna-inteligencja-usprawnia-obsluge-mieszkancow-w-gdyni.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gdynia-sukces-doplat-do-rowerow-cargo-74562.html
https://www.sopot.pl/aktualnosc/10237/sopocianie-ze-wsparciem-szytym-na-miare-projekt-deinstytucjonalizacji-uslug-spolecznych
https://www.sopot.pl/aktualnosc/10237/sopocianie-ze-wsparciem-szytym-na-miare-projekt-deinstytucjonalizacji-uslug-spolecznych
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodz-jako-pierwsza-wpolsce-wyemitowala-zielone-obligacje-samorzadowe-id42082/2021/7/13/
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/mala-retencja-droga-do-korzystnego-bilansu-wodnego.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/Grudzi%C4%85dz---Blockchain-na-miejskie-%C5%9Bmieci.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/Grudzi%C4%85dz---Blockchain-na-miejskie-%C5%9Bmieci.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/przemysl-monitoring-stanu-wod-w-dobie-cyfryzacji.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/poznan-miejskie-odpady-zrodlem-energii-elektrycznej-i-ciepla.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/poznan-miejskie-odpady-zrodlem-energii-elektrycznej-i-ciepla.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/ostrow-staje-sie-samowystarczalny-energetycznie,371252.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/zgorzelec-zgorzelecki-klaster-w-kierunku-niezaleznosci-energetycznej.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/zgorzelec-zgorzelecki-klaster-w-kierunku-niezaleznosci-energetycznej.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/zgorzelec-zgorzelecki-klaster-w-kierunku-niezaleznosci-energetycznej.html
https://sudeckiefakty.pl/mapa-potencjalu-solarnego-w-swidnicy-przez-12-miesiecy/
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/kosmiczne-technologie-dzialaja-we-wroclawiu.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/kosmiczne-technologie-dzialaja-we-wroclawiu.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/robotyzacja-procesow-administracyjnych-w-urzedzie-miasta-bydgoszczy.html


7372

SYSTEM INDYWIDUALNEJ  

SEGREGACJI ODPADÓW

CIECHANÓW

Wykorzystywany w Ciechanowie system 
inteligentnych pojemników na odpady 
„T-Master ELMO” charakteryzuje brak 
anonimowości – każde gospodarstwo 
domowe musi podać unikalny kod, aby 
skorzystać z pojemnika. Dzięki wpro-
wadzeniu systemu segregacja wzrosła 
z 10% do 90%, a aż 82,6% badanych 
zadeklarowało, że nie chciałoby wrócić 
do poprzedniego systemu53. 

RUGGEDISED

GDAŃSK

Projekt zrzeszający sześć europejskich miast: Rotterdam, Umeå, 
Glasgow, Gdańsk, Brno i Parmę. Jego celem jest wypracowanie 
i wdrożenie smart rozwiązań dzięki kombinacji działań z zakre-
su nowoczesnych technologii, zrównoważonego transportu oraz 
zróżnicowanych, odnawialnych źródeł energii. Przystępując do 
inicjatywy, władze Gdańska wyróżniły obszary szczególnie istotne 
dla miasta. Są to m.in.: szersze wykorzystanie OZE, efektywniejsze 
zarządzanie energią w budynkach publicznych i użycie otwartych 
danych z zakresu konsumpcji energii.

KATOWICKI INTELIGENTNY SYSTEM MONITORINGU  

I ANALIZY DANYCH

KATOWICE

System ten, obejmujący obecnie 292 kamery i wyposażony w za-
awansowaną technologię analizy materiału wideo, gromadzi obrazy 
wideo rejestrowane w sposób ciągły przez kamery monitoringu 
oraz odczytuje numery rejestracyjne samochodów. Po wprowa-
dzeniu tego rozwiązania liczba kradzieży aut spadła czterokrotnie, 
a współczynnik wykrywalności tego przestępstwa wzrósł z 17% 
do aż 76%57.

URBANLAB

GDYNIA

Działający w Gdyni UrbanLab to in-
strument współpracy władz miejskich 
z mieszkańcami, przedsiębiorstwami 
oraz podmiotami naukowymi. Jego celem 
jest poprawa jakości życia mieszkań-
ców poprzez innowacyjne rozwiązanie 
zidentyfikowanych problemów oraz wy-
generowanie dodatkowej wartości przy 
wykorzystaniu zasobów miejskich. Słu-
żyć ma temu zapewnienie optymalnych 
warunków do społecznego dialogu oraz 
rozwoju kapitału społecznego54.
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IVOTING

JAWORZE

Działająca w Jaworzy aplikacja umożliwia 
głosowanie online, dbając jednocześnie 
o anonimowość głosujących oraz o to, 
aby w głosowaniu brały udział jedynie 
osoby do tego uprawnione. Jest to możli-
we dzięki elektronicznemu potwierdzaniu 
tożsamości wyborców oraz wykorzysta-
niu technologii blockchain55.
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INTELIGENTNY SYSTEM  

TRANSPORTOWY

KRAKÓW

Na wprowadzony w Krakowie Inteligent-
ny System Transportowy składają się 
dwa elementy: System Nadzoru Ruchu 
Tramwajowego, który dostosowuje sy-
gnalizację świetlną na skrzyżowaniach 
tak, by tramwaje miały pierwszeństwo, 
oraz pozwala na sprawniejsze zarzą-
dzanie trasami tramwajów na wypadek 
ewentualnych awarii, a także Obszarowy 
System Sterowania Ruchem, skupiający 
się na regulowaniu ruchu samochodo-
wego oraz pieszego. System mierzy 
liczbę pojazdów oraz ich prędkość i na 
podstawie tych danych przydziela zielone 
światło. Umożliwiło to skrócenie czasu 
przejazdu komunikacji zbiorowej o 10%, 
a samochodów osobowych o 7%56. 

https://t-master.pl/produkty-t-master
https://ivoting.pl/
https://katowice24.info/nowoczesny-system-monitoringu-w-katowicach-miasto-obserwuje-prawie-200-kamer/
https://katowice24.info/nowoczesny-system-monitoringu-w-katowicach-miasto-obserwuje-prawie-200-kamer/
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APLIKACJA SMART CITY 

POZNAŃ

Aplikacja, która na bieżąco informuje 
mieszkańców o ważnych wydarzeniach 
oraz ułatwia im komunikację z lokalnymi 
władzami. Poza sygnalizowaniem ostrze-
żeń czy utrudnień pozwala także na zgła-
szanie problemów, co zachęca miesz-
kańców do wnoszenia swoich inicjatyw. 
Aplikacja daje również możliwość udziału 
w badaniach i sondażach prowadzonych 
przez jednostki miejskie i rady osiedli58. SOS DLA SENIORA

LUBLIN

W ramach tego projektu starsze osoby 
wymagające pomocy otrzymują opaski 
życia, które służą do wzywania odpo-
wiednich służb w sytuacji zagrożenia 
życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.  
Każda opaska jest wyposażona w przy-
cisk alarmowy SOS, miernik tętna, czujnik 
upadku oraz lokalizator GPS. Urządzenie 
łączy użytkowników bezpośrednio z pra-
cownikami Centrum Teleopieki60.

KLIMATYCZNY KWARTAŁ

KRAKÓW

Krakowski ratusz w obrębie dzielnic Kazimierz i Grzegórzki wyzna-
czył obszar, w którym prowadzone są intensywne działania doty-
czące poprawy jakości przestrzeni publicznej. Najbardziej widocz-
nymi efektami zmian są przebudowa ulic i placów oraz tworzenie 
nowych terenów zieleni, co idzie w parze z ograniczeniem ruchu 
samochodowego. Poszczególne zadania wdraża się przy zaanga-
żowaniu mieszkańców i innych lokalnych interesariuszy, choć nie 
zawsze jest to łatwy proces. Warto przypomnieć, że w 2019 r. na 
Kazimierzu utworzono pierwszą w Polsce strefę czystego trans-
portu, która po dwóch miesiącach została wycofana pod naciskiem 
protestujących przedsiębiorców.

ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI

LUBLIN

Mieszkańcy mają prawo do nadsyłania 
własnych koncepcji zagospodarowania 
przestrzeni, które następnie ocenia ze-
spół ekspertów. Po akceptacji i wyborze 
najatrakcyjniejszych propozycji odbywają 
się konsultacje z mieszkańcami, których 
celem jest wprowadzenie poprawek do 
finalnych projektów. Dzięki umożliwieniu 
obywatelom formułowania własnych 
rozwiązań i udostępnieniu im narzędzi do 
ich realizacji zainteresowanie projektem 
znacząco wzrosło59.
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CHAINDOC

TORUŃ

Wprowadzony w Toruniu system sto-
sujący technologię blockchain w obiegu 
dokumentów zwiększył bezpieczeństwo 
danych poprzez uniemożliwienie usunię-
cia lub zastąpienia pliku dokumentów bez 
pozostawienia śladu. To obniżyło koszty, 
a w dłuższej perspektywie pozwala na 
rezygnację z papierowej dokumentacji.źr
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Oczekiwania – to obecnie słowo klucz dla dewelope-
rów. Z jednej strony mamy do czynienia z rosnącym 
potencjałem miejsc typu destinations, których wa-
lory coraz wyraźniej dostrzegają lokalne samorządy. 
Z drugiej strony doświadczamy oczekiwań ze strony 
klientów nastawionych na zakup mieszkania na 
terenie bezpiecznego, ale także wygodnego do ży-
cia projektu. W tej chwili sztuką jest projektowanie 
i dostarczanie produktu, który zadowoli i jednych 
i drugich - Echo Investment podejmuje jednak to 
wyzwanie. Naszym zamiarem jest przywracanie 
do życia całych kwartałów miast, w tym obiektów 
historycznych i poprzemysłowych, oraz nadanie im 
charakteru destination, czyli wielofunkcyjnego obsza-
ru z m.in. mieszkaniami, usługami oraz gastronomią. 
Nie zapominamy także o mieszkańcach pragnących 
żyć w zrównoważonych budynkach oferujących całą 
gamę udogodnień i rozwiązań zapewniających wyso-
ki komfort życia.

Czy to łączenie ognia i wody? Niekoniecznie! Browary 
Warszawskie, a w niedalekiej przyszłości także łódz-
ka Fuzja, udowadniają, że idea 15-minutowych miast 
to przyszłość, która już tu jest. To wizja budująca 
wizytówki miast i spełniająca oczekiwania ich miesz-
kańców.

Dawid Wrona

Dyrektor sprzedaży mieszkań  
w Echo Investment

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/-,p,25877,38304,58007.html
https://www.poznan.pl/mim/smartcity/-,p,25877,38304,58007.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/lublin-elektroniczni-opiekunowie-opaski-ratujace-zycie.html
https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/lublin-elektroniczni-opiekunowie-opaski-ratujace-zycie.html
https://ztp.krakow.pl/wszystkie-aktualnosci/miasto-15-minutowe/mamy-masterplan-dla-klimatycznego-kwartalu.html
https://ztp.krakow.pl/wszystkie-aktualnosci/miasto-15-minutowe/mamy-masterplan-dla-klimatycznego-kwartalu.html
https://ztp.krakow.pl/wszystkie-aktualnosci/miasto-15-minutowe/mamy-masterplan-dla-klimatycznego-kwartalu.html
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INTELIGENTNE OŚWIETLENIE

USTKA

Na terenie Ustki działa energooszczędne 
oświetlenie wykorzystujące technologię 
LED. Wyposażone jest także w inteli-
gentny system, który umożliwia zdalną 
zmianę poziomu świecenia każdej latarni 
poprzez zmianę jasności snopu światła 
w zakresie 40–100%. 

INTELIGENTNY SYSTEM RETENCYJNY BUMERANG

RZESZÓW

Wprowadzone w Rzeszowie rozwiązanie umożliwia maksymalne 
wykorzystanie oraz zagospodarowanie retencji oraz użycie zgroma-
dzonej wody do celów komunalnych. Zbiorniki na wodę wyposażo-
ne są w możliwość sterowania przepływem. Ponadto istnieje opcja 
retencji kanalizacyjnej; woda płynąca w kanalizacji deszczowej 
może być kierowana w pożądanym kierunku, a wszystkim steruje 
się zdalnie. Zwiększa to poziom ochrony przeciwpowodziowej oraz 
lepiej wykorzystuje wody opadowe61.

WARSZAWSKA PLATFORMA IOT

WARSZAWA

Platforma prezentuje na przejrzystych mapach dane z parkingów, 
stacji rowerowych i urządzeń pomiarowych, takich jak czujniki ja-
kości powietrza i pogodowe, rozkłady jazdy miejskich autobusów 
i tramwajów, informacje dotyczące miejskich toalet i rozmieszczenie 
tzw. ekopunktów do zbiórki starego sprzętu AGD oraz przetermino-
wanych leków. Umożliwia m.in. zapoznanie się z jakością powietrza 
w najbliższej okolicy, znalezienie miejsca parkingowego czy pu-
blicznego WC. W przyszłości platforma ma również objąć informa-
cje pochodzące od podmiotów prywatnych63. 

INTELIGENTNY SYSTEM  

ZARZĄDZANIA ODPADAMI

WAŁBRZYCH

Działający w Wałbrzychu system wy-
korzystuje wiązki ultradźwiękowe oraz 
temperaturę w pojemniku do pomiaru 
poziomu wypełnienia. Następnie spe-
cjalny algorytm ustala, kiedy określone 
pojemniki wymagają opróżnienia, oraz 
proponuje najkrótsze trasy dla pojazdów 
odbierających odpady62.
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INTELIGENTNA SIEĆ CIEPŁOWNICZA

WARSZAWA

Inteligentna Sieć Ciepłownicza składa 
się z ponad 3400 km rurociągów oraz 19 
tys. obiektów. Monitoruje ona parametry 
pracy oraz umożliwia telesterowanie 
węzłami cieplnymi, uszczelnianie sieci 
ciepłowniczej i lepsze planowanie prze-
syłu. Pracownicy mogą na bieżąco nad-
zorować całą sieć i reagować na niepra-
widłowości. System ten oszczędza 123 
TJ energii cieplnej rocznie oraz zmniejsza 
emisję CO2 o 14,5 tys. ton rocznie64. 
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E-KONTROLA STREFY  

PŁATNEGO PARKOWANIA  

NIESTRZEŻONEGO

WARSZAWA

Sprawdzaniu, czy kierowca opłacił parko-
wanie w SPPN, służą elektryczne samo-
chody wyposażone w kamery i czujniki 
umieszczone na dachach. Kamery skanu-
ją numery rejestracyjne zaparkowanych 
pojazdów i sprawdzają, czy wniesiono 
opłatę za dany pojazd.

https://energiadlawarszawy.pl/poprawa-wydajnosci/
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SMARTFLOW

WROCŁAW

System SmartFlow, służący do zarządza-
nia siecią wodociągów we Wrocławiu, 
powstał dzięki współpracy MPWiK oraz 
firm informatycznych, takich jak Microsoft 
oraz Future Processing. Wykorzystuje 
blisko 100 urządzeń monitorujących 
ilość oraz ciśnienie wody przepływającej 
przez sieć wodociągową, co umożliwia 
łatwe wykrycie wycieków. Już w pierw-
szym roku od wprowadzenia systemu 
zaoszczędzono 500 mln litrów wody oraz 
zmniejszono straty o 9%65. 

WROCŁAWSKA ELEKTROWNIA SŁONECZNA

WROCŁAW

Na dachach 35 wysokich bloków spółdzielni mieszkaniowej  
Wrocław-Południe zainstalowano 2771 paneli fotowoltaicznych 
zajmujących łącznie 0,5 ha powierzchni i generujących 739 kWp.  
To największa rozproszona elektrownia słoneczna w kraju.  
Dostarcza energię do wind oraz oświetlenia części wspólnych. 
Przez pierwszy rok funkcjonowania instalacji zredukowano  
600 ton emisji CO2, czyli mniej więcej tyle, ile jest w stanie  
pochłonąć 50 tys. drzew66.

SEZONOWY MAGAZYN CIEPŁA

ZĄBKI

Na terenie Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząb-
kach k. Warszawy działa pierwszy w Polsce sezonowy magazyn 
ciepła. To zbiornik o pojemności 800 m3 napełniony wodą. Za jej 
podgrzewanie odpowiedzialna jest instalacja kolektorów słonecz-
nych o łącznej powierzchni 150 m2. Magazyn połączono z pompą 
ciepła, co podnosi efektywność energetyczną oraz umożliwia niskie 
zużycie energii pierwotnej. Dzięki temu systemowi w skali roku 
z OZE pochodzi aż 50% ciepła wykorzystywanego w szpitalu67.

WŁOWER

WŁOCŁAWEK

Włower to innowacyjny system wypoży-
czalni rowerów miejskich działający we 
Włocławku. Każdy rower wyposażony 
jest w moduł GSM oraz GPS, ponadto 
można go wypożyczać w dowolnym 
miejscu, nie tylko z fizycznych stacji ba-
zowych. System ma pomóc w walce ze 
smogiem oraz z narastającymi problema-
mi komunikacyjnymi.
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PARKDOTS

WROCŁAW

Od 2020 r. we Wrocławiu funkcjonuje 
system ułatwiający znalezienie miejsca 
parkingowego dla pojazdów osób z nie-
pełnosprawnościami oraz autokarów 
turystycznych za pomocą bezpłatnej apli-
kacji ParkDots. Łącznie obejmuje on 220 
miejsc parkingowych. Składa się z detek-
torów, systemu przesyłu danych, aplikacji 
oraz platformy służącej wymianie da-
nych. Informuje użytkowników o zajętości 
miejsc oraz zbiera dane, wykorzystywane 
następnie w analizach miasta68.
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ZDALNY ODCZYT  

LICZNIKÓW CIEPŁA

ZAKOPANE

W Geotermii Podhalańskiej 
w Zakopanem funkcjonuje system 
automatycznego odczytu ciepłomierzy 
oparty na technologii NB-IoT. Umożliwia 
to optymalizację zużycia energii, poprawę 
komfortu obsługi klientów oraz wczesne 
wykrywanie awarii.

https://wlower.bike/
https://noizz.pl/ekologia/wroclawska-elektrownia-sloneczna-na-dachach-blokow-odnotowala-sukces/7q6f5ne
https://noizz.pl/ekologia/wroclawska-elektrownia-sloneczna-na-dachach-blokow-odnotowala-sukces/7q6f5ne
https://parkdots.com/pl/
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Spytani o elementy, których najbardziej 
brakuje w ich miastach, uczestnicy ba-
dania Otodom zdecydowanie najliczniej 
wskazywali na dostępne cenowo i wy-
sokiej jakości mieszkalnictwo, zarówno 
w kontekście najmu, jak i własności. 
Kolejny na liście najczęściej wskazywa-
nych bolączek jest brak usprawnień dla 
transportu publicznego, np. skracających 
czas przejazdu buspasów. Ok. 11% 
wszystkich odpowiedzi zebrała opcja 
dot. dbałości o środowisko naturalne. 
Co ciekawe, respondenci niemal równie 
licznie wskazują na niewystarczające 
usprawnienia dla ruchu samochodów 
oraz na niedobory w infrastrukturze 
pieszo-rowerowej.

Na takie pytanie odpowiedzieli jesienią 
2022 r. odwiedzający portal Otodom. 
W podanym zestawie odpowiedzi celo-
wo zabrakło bezpośrednich nawiązań do 
nowoczesnych technologii, by zgodnie 
z duchem inteligentnych miast czwartej 
generacji nie traktować innowacyjnych 
rozwiązań jako wartości samej w sobie, 
ale postrzegać je jako narzędzia do sta-
wiania czoła rozmaitym problemom. 

Okazuje się, że za najważniejszy element 
nowoczesnego miasta ankietowani uwa-
żają dostępne cenowo i wysokiej jakości 
mieszkalnictwo. Niewiele mniej wskazań 
przypadło na usprawnienia dla transpor-
tu publicznego oraz wzmożone działania 
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czym powinno charakteryzować 
się nowoczesne miasto?
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mieszkaniami w dobrej cenie i jakości 
(zakup/najem)

sprawnym transportem publicznym  
(zielona fala, buspasy)

dbałością o środowisko  
(eko rozwiązania, tereny zieleni)

rozwiniętą infrastrukturą  
pieszo-rowerową

sprawnym działaniem urzędów, 
publicznych szkół i przychodni

usprawnieniami dla samochodów

rozwiniętymi systemami  
bezpieczeństwa

otwartością na społeczne  
zaangażowanie obywateli

inne 

NOWOCZESNE MIASTO POWINNO CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ... 
Odsetek odpowiedzi. Respondenci wskazywali maks. trzy najistotniejsze dla nich opcje

na rzecz ochrony środowiska naturalne-
go. Niżej na liście najczęściej wskazywa-
nych znajdziemy rozwiniętą infrastrukturę 
pieszo-rowerową i sprawne działanie 
usług publicznych: urzędów, szkół czy 
przychodni. 

Co znaczące, rzadziej za element no-
woczesnego miasta uważa się uspraw-
nienia dla samochodów. Natomiast za-
ledwie 7% odpowiedzi dotyczy rozwi-
niętych systemów bezpieczeństwa, co 
pozwala założyć, że Polacy czują się we 
własnych miastach względnie bezpiecz-
nie. Natomiast najrzadziej respondenci 
wybierali opcję “otwartość na społeczne 
zaangażowanie obywateli”.

CZEGO NAJBARDZIEJ BRAKUJE W TWOIM MIEŚCIE? 
Odsetek odpowiedzi. Respondenci wskazywali maks. trzy najistotniejsze dla nich opcje

XX
XX

Badanie potrzeb i planowanie rozwoju produktów 
oraz usług przez pryzmat doświadczeń użytkownika 
jest kluczowe dla nowoczesnych firm. Budowanie 
doświadczeń związanych z nowoczesnym, inklu-
zywnym, przyciągającym talenty i inwestycje miastem 
staje się priorytetem dla rosnącej liczby samorządów. 
Branża nieruchomości znajduje się na przecięciu tych 
ścieżek i odgrywa znaczącą rolę w zrównoważonym 
rozwoju miast.

Firmy działające w branży deweloperskiej wpływają 
na to, jak nasze miasta wyglądają. Od nich też zależy 
w dużym stopniu to, na ile nowa tkanka odpowiada 
na potrzeby społeczne i buduje pozytywne doświad-
czenia użytkowników. O poczuciu szczęścia decydują 
bowiem różne czynniki – i te racjonalne, takie jak 
sprawny transport, drogi rowerowe, i te emocjonalne, 
np. poczucie bezpieczeństwa, sąsiedzkość, możliwość 
realizowania pasji. Jak pokazują badania przeprowa-
dzone przez Otodom w ramach projektu Szczęśliwy 
Dom, elementy te są tym ważniejsze, im bliżej nas się 
znajdują. Najbliższą okolicę traktujemy jak przedłużenie 
domu. Stąd popularyzacja koncepcji miast 15-minuto-
wych i tak duża popularność projektów wielofunkcyj-
nych. Chcemy czuć się u siebie i to jest najważniejsze 
w doświadczaniu miasta.

Ewa Tęczak

ekspertka rynku mieszkaniowego  
Otodom

26,2% 
 
mieszkań w dobrej cenie  
i jakości (zakup/najem)

11,0% 
 
usprawnień dla 
samochodów

8%  
 
rozwiniętego systemu 
bezpieczeństwa

2%  
 
inne

13,6% 
 
sprawnego  
transportu publicznego  
(zielona fala, buspasy)

10,5% 
 
rozwiniętej 
infrastruktury  
pieszo-rowerowej

7%  
 
otwartości na społeczne 
zaangażowanie 
obywateli

11,4%  
 
dbałości o środowisko 
(eko rozwiązania,  
tereny zieleni)

10,4% 
 
sprawnego działania 
urzędów, publicznych 
szkół i przychodni

17,2%

16,5%

15,9%

13,7%

12,9%

8,3%

7,6%

5,6%

2,4%
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Rozwiązania smart city powstają z uży-
ciem nowoczesnych technologii, w odpo-
wiedzi na potrzeby użytkowników oraz 
z myślą o środowisku naturalnym i oto-
czeniu, w jakim będą służyć odbiorcom. 
Warexpo sp. z o.o. oferuje innowacyjne, 
wielofunkcyjne obiekty małej architektury 
z rozwiązaniami smart city, dające możli-
wość dynamicznej komunikacji, brandin-
gu i budowania contentu. 

To dynamicznie rozwijane produkty od-
powiadające na potrzeby inwestorów 
z branży nieruchomości oraz organiza-
torów wydarzeń, które sprawdzają się 
w nowoczesnych inwestycjach biuro-
wych, mieszkaniowych, usługowych 
i handlowych. Korespondują z nowocze-
sną architekturą oraz historyczną prze-
strzenią miasta.

Lokalny punkt informacyjny i nośnik 
reklamowy w jednym, który przekazuje 
i aktualizuje informacje w czasie rzeczy-
wistym. Zorganizowany w sieć umoż-
liwia szybki i łatwy kontakt z lokalnymi 
społecznościami. Wyświetla treści i do-
starcza dane na temat widowni. Idealny 
na terenie inwestycji mieszkaniowych 
i biurowych oraz przy centrach handlo-
wych i usługowych.

Dwa ekrany zewnętrzne gwarantują naj-
wyższą jakość obrazu oraz pozwalają na 
budowanie contentu i wyświetlanie cie-
kawych dla odbiorców treści. Stojak ro-
werowy zapewnia wygodne i bezpieczne 
parkowanie roweru lub hulajnogi. Ławka 
daje możliwość odpoczynku podczas 
korzystania z funkcji smart city. Elemen-
ty mogą być konstrukcyjnie połączone 

z nośnikiem lub niezależne, co umożliwia 
elastyczną aranżację przestrzeni.

•  aktualizowanie treści w czasie rzeczy-
wistym

•  ładowanie urządzeń mobilnych dzięki 
czterem portom USB

•  połączenie Wi-Fi i wyświetlanie uży-
tecznych informacji (temperatura i jakość 
powietrza) 

•  analiza danych dzięki licznikowi frekwen-
cji, ale bez funkcji rozpoznawania twarzy

Stalową konstrukcję stworzyła prestiżowa 
pracownia architektoniczna Towarzystwo 
Projektowe, a nośnik uzyskał nominację 
w konkursie Smart City Forum 2018 oraz 
nominację Polskiego Instytutu Wzornic-
twa Przemysłowego do nagrody Dobry 
Wzór 2019.źr
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smart nośnik cyfrowy
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6
sprawniejsza komunikacja

najciekawsze  
rozwiązania 

Stale dążymy do nowoczesności i po-
strzegamy ją jako wartość samą w sobie, 
jednak innowacje technologiczne zawsze 
powinny odpowiadać na realne potrzeby 
i wyzwania. Poniżej prezentujemy siedem 
podstawowych zalet wykorzystywania  
nowoczesnych rozwiązań na rynku  

nieruchomości oraz nawiązujące do nich 
przykłady istniejących technologii. Pokazu-
jąc ciekawe rozwiązania celowo uciekamy 
od tradycyjnego podziału na poszczególne 
branże rynku nieruchomości, przede wszyst-
kim dlatego, że większość z nich może zna-
leźć zastosowanie w różnych kontekstach.

sprawniejsza 
komunikacja

komfort  
użytkowania

troska 
o środowisko

efektywne  
zarządzanie  
przestrzenią

lepsze zdrowie oszczędności  
finansowe

oferuje również  
następujące korzyści

zwiększone 
bezpieczeństwo

CHATBOT - DORADCA MIESZKANIOWY

 
Chatbot posiada dostęp do pełnej bazy 
danych o mieszkaniach w ofercie i na 
podstawie kryteriów podanych przez roz-
mówców jest w stanie natychmiast zna-
leźć odpowiednią nieruchomość. Klienci 
mogą określić wysokość budżetu, poszu-
kiwaną powierzchnię czy preferowaną 
ekspozycję na strony świata. To oznacza 
ułatwienie dla klienta oraz mniejsze po-
trzeby kadrowe dla dewelopera.

ZARZĄDZANIE OBIEGIEM  

DOKUMENTÓW 

Zdigitalizowane narzędzie porządkuje 
dokumentację oraz prowadzi ewidencję 
wszelkich zdarzeń związanych z miesz-
kańcami, kontrahentami i samymi nieru-
chomościami. W ramach jednego syste-
mu ułatwia wyszukiwanie dokumentów, 
przechowuje także profile klientów i part-
nerów biznesowych. Zabezpieczenia 
dostępu ograniczają ryzyko wypłynięcia 
niepożądanych informacji.

WIRTUALNE OPROWADZANIE 

Urządzenie to wykorzystuje wirtualną 
rzeczywistość, aby dokładnie pokazać 
potencjalnym nabywcom, jak wygląda 
dany obiekt. Umożliwia to obejrzenie 
wielu miejsc jednocześnie z dowolnego 
miejsca. Można w ten sposób prezento-
wać również rozbudowane wizualizacje 
nieistniejących jeszcze obiektów.

SYSTEM KOORDYNACJI BUDOWY 

Platformy internetowe przeznaczone dla 
branży budowlanej pomagają w planowa-
niu, tworzeniu i prowadzeniu dokumenta-
cji oraz komunikacji pomiędzy architekta-
mi, inwestorami i wykonawcami w trakcie 
realizacji projektów budowlanych.  
Ułatwiają przepływ informacji i nadzór 
nad przebiegiem budowy, co przekłada 
się na większą efektywność pracy.

WIZUALIZACJA VR

 
Za pomocą gogli VR można wejść do wir-
tualnego świata projektu. Oprócz spaceru 
po gotowym modelu 3D istnieją już moż-
liwości modyfikowania ustawień w czasie 
rzeczywistym. Posługiwanie się obrazem 
znacząco pomaga w komunikacji na linii 
inwestor–architekt, jest też bardzo sku-
tecznym narzędziem sprzedażowym.

GŁÓWNE KORZYŚCI INNOWACJI W NIERUCHOMOŚCIACH
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troska o środowisko

ŁAWKI SOLARNE 

 

Umieszczone na tarasach i terenach zie-
lonych kompleksów budynkowych ławki 
solarne są wyposażone w panele foto-
woltaiczne. Zasilane zieloną energią, czę-
sto posiadają różne dodatki, np. gniazdka 
pozwalające na podładowanie telefonu 
czy punkty z dostępem do WiFi.

ZAMKNIĘTA FASADA SZCZELINOWA

 
Połączenie zalet fasad jedno- i dwuwar-
stwowych doprowadziło do powstania 
zamkniętej fasady szczelinowej (CCF), 
z większą niż dotychczas odległością mię-
dzy warstwami elewacji, co pozwala na 
dłuższą cyrkulację większej ilości powie-
trza. Fasada tego typu zapewnia korzyści 
w zakresie konserwacji elewacji zewnętrz-
nej oraz dobrą izolację cieplną, ogranicza-
jąc w ten sposób konieczność mechanicz-
nej wentylacji i klimatyzacji wnętrz.

INTELIGENTNA KLIMATYZACJA 

 

Pozwala na obniżenie rachunku za prąd, 
ma też mniejszy wpływ na środowi-
sko. Można nią sterować z dowolnego 
urządzenia i automatycznie utrzymuje 
ustawioną temperaturę. Jednocześnie 
zazwyczaj jest bardziej energooszczęd-
na i wyłącza się automatycznie, np. po 
otworzeniu okna. 

ODZYSK WODY SZAREJ

 
Woda szara, czyli wstępnie oczyszczona 
i taka, która nie miała kontaktu z fekaliami 
czy resztkami jedzenia, po przefiltrowa-
niu może być wykorzystana do celów 
niezwiązanych z bezpośrednim kontak-
tem z człowiekiem – spłukiwania toalet, 
nawadniania roślin oraz w systemach 
chłodniczych.

UBRANIOMAT

 
Za pośrednictwem automatu można dać 
swoim rzeczom drugie życie. Ubranio-
mat przyjmuje zarówno ubrania męskie, 
damskie i dziecięce, bieliznę, buty, ga-
lanterię, dodatki, jak i domowe tekstylia 
czy zabawki. Pierwsze takie urządzenie 
w Polsce powstało na wrocławskim osie-
dlu Archicom.

lepsze zdrowie

URZĄDZENIA KONTROLUJĄCE  

CZYSTOŚĆ POWIETRZA

 
Takie urządzenia weryfikują czystość po-
wietrza w pomieszczeniu i na zewnątrz 
za pomocą czujnika. Mogą zawierać filtry 
umożliwiające oczyszczanie powietrza 
w razie przekroczenia norm. Urządzenia 
takie mogą być zarówno niewielkie, prze-
nośne, jak i zamontowane na stałe. 

INTELIGENTNE SŁUCHAWKI  

BUDOWLANE

 
Ich głównym celem jest redukcja hała-
su. Dzięki zamontowanym głośnikowi 
i mikrofonowi pozwalają na komuni-
kację przy wyciszeniu niepożądanych 
dźwięków. Stały pomiar poziomu hałasu 
umożliwia wydawanie ostrzeżeń o jego 
nadmiernym poziomie.

BIOSKANOWANIE POWIETRZA 

(BIOSAFETY SCANNING)

 
Specjalne dyfuzory uwalniają cząstecz-
ki oznaczone „kodem kreskowym”, 
aby skanować i śledzić ścieżki, którymi 
przemieszczają się patogeny. Oddziel-
ne czujniki w sposób ciągły wykrywają 
niechciane drobnoustroje obecne w po-
mieszczeniu. Platforma analizuje dane 
i dostarcza szczegółowych informacji na 
temat wydajności systemu środowisko-
wego, potencjalnych oszczędności i dzia-
łań zwiększających bezpieczeństwo.

MATERIAŁY O NISKIEJ  

ZAWARTOŚCI LZO

 
Lotne związki organiczne (LZO) wykorzy-
stywane przy produkcji materiałów wy-
kończeniowych – farb, wykładzin, mebli 
itd. – mogą być szkodliwe dla zdrowia 
ludzi – od doraźnych podrażnień oczu 
do rozwoju komórek nowotworowych. 
Szczególnie wysokie poziomy LZO wy-
stępują w świeżo oddanych budynkach. 
Wykorzystanie materiałów o niskiej za-
wartości LZO bezpośrednio przyczynia 
się do poprawy jakości życia.

OŚWIETLENIE HCL

 
Badania wskazują, że barwa i intensywność 
oświetlenia wpływają na samopoczucie 
oraz zdrowie fizyczne użytkowników po-
mieszczeń. Systemy HCL (Human Centric 
Lighting) dostosowują się do naturalnego 
rytmu dobowego człowieka, przyzna-
ją światłu słonecznemu pierwszeństwo 
i przykładają dużą wagę do wpływu rodza-
ju oświetlenia na zdrowie, dobrostan, na-
strój oraz możliwość skupienia się ludzi.
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zwiększone bezpieczeństwo

SYSTEM ROZPOZNAJĄCY BROŃ

 
Przy wykorzystaniu kamer sztuczna in-
teligencja jest w stanie zidentyfikować 
potencjalnie uzbrojoną osobę oraz za-
alarmować o tym innych ludzi w budynku 
i odpowiednie służby. Aplikacja przeka-
zuje informacje o miejscu zdarzenia, ro-
dzaju broni i wyglądzie napastnika.

ROZPOZNAWANIE  

USZKODZEŃ BUDYNKÓW

 
System opiera się na sztucznej inteli-
gencji, która na podstawie zdjęć elewacji 
budynkowej jest w stanie wyznaczyć nie-
pokojące anomalie. W rezultacie zarządca 
może odpowiednio wcześnie podjąć dzia-
łania prewencyjne, by uniknąć większych 
interwencji w przyszłości.

INTELIGENTNY ZAMEK

 
Daje użytkownikowi większą elastycz-
ność dzięki sterowaniu za pomocą aplika-
cji. Daje możliwość zdalnego otwierania 
i zamykania drzwi, informuje o błędnym 
wpisaniu kodu, a po określonym czasie 
automatycznie zamyka drzwi, jeśli użyt-
kownik zapomni to zrobić.

INTELIGENTNE DACHY

 
Systemy stworzone do monitorowania 
parametrów dachów, takich jak obcią-
żenie, często wraz z czujnikami oferują 
aplikację pozwalającą na monitorowanie 
zmian w czasie rzeczywistym i informu-
jącą o zagrożeniu, jeżeli takowe wystąpi. 
Ze względu na powierzchnię rozwiązy-
wanie to jest najczęściej wykorzystywane 
w magazynach.

INTELIGENTNY MONITORING BUDOWY

 
Dzięki zastosowaniu kamer, sensorów 
i sztucznej inteligencji system może 
na bieżąco monitorować sytuację na 
budowie i ostrzegać w przypadku wy-
stąpienia potencjalnego zagrożenia. 
W rezultacie w miejscu pracy można 
podjąć działania prewencyjne, które są 
dokładniejsze i zmniejszają liczbę wy-
padków pracowniczych.

komfort użytkowania

SMART CART

 
Pozwala klientom na zważenie i opłace-
nie zakupów bez potrzeby korzystania 
z kas. Wkładane do inteligentnego wózka 
przedmioty są automatycznie skanowane 
i dodawane do rachunku, a to skraca czas 
potrzebny na zrobienie zakupów oraz 
ogranicza liczbę niezbędnego personelu.

INTELIGENTNE KOSZE NA ŚMIECI 

 
Pozwalają ograniczyć kontakt ze śmie-
ciami. Znajdująca się w nich technologia 
kontroluje stopień zapełnienia i po prze-
kroczeniu wyznaczonego poziomu samo-
dzielnie zamyka pełny worek i nakłada 
nowy. W bardziej zaawansowanych wa-
riantach sztuczna inteligencja samodziel-
nie segreguje odpady.

SYSTEM AUTOMATYKI MIESZKANIOWEJ 

 
Pozwala na kontrolowanie oświetlenia, 
ogrzewania oraz energii elektrycznej 
za pomocą aplikacji mobilnej, a także 
tradycyjnego manualnego sterowania, 
jednak bez dodatkowego okablowania. 
Zapewnia możliwość monitorowania 
zużycia mediów, a sterowanie za pomocą 
aplikacji mobilnej daje kontrolę nad po-
mieszczeniem również wtedy, gdy w nim 
nie przebywamy.

SZYBY ELEKTROCHROMATYCZNE

 
Pozwalają na szybkie zaciemnienie po-
mieszczenia, zapewniając prywatność, 
np. w zajętej sali w biurze. Steruje się 
nimi przez aplikację. Umożliwiają też 
ograniczanie promieniowania słoneczne-
go przy jednoczesnym zachowaniu świa-
tła dziennego. Mniejsze promieniowanie 
ogranicza nagrzewanie się pomieszcze-
nia, a zatem zmniejsza zapotrzebowanie 
na klimatyzację.

INTELIGENTNE SKRYTKI POCZTOWE

 
Mogą być zarówno pojedyncze, jak i zło-
żone z kilku skrytek, czyli przypominać 
paczkomaty. Za pomocą powiadomienia 
w aplikacji lub SMS informują o dostar-
czeniu przesyłki. Istnieją również modele 
odblokowywane unikalnym jednorazo-
wym kodem, dzięki czemu paczka może 
być pozostawiona przez kuriera pod-
czas nieobecności odpowiedniej osoby 
w domu/na recepcji.

fo
t. 

Be
nc

e 
bB

or
os

, U
ns

pl
as

h 
/ m

am
bi

zn
es

.p
l /

 s
ai

nt
 g

ob
ai

n 
/ b

in
-e

fo
t. 

Se
ba

st
ia

n 
Sc

ho
lz

 (n
uk

i) 
U

ns
pl

as
h 

/ a
ct

ua
te

 / 
w

is
en

e 
/ v

ia
ct

 / 
T2

D
2

9190



9392

efektywne zarządzanie przestrzenią

MONITOROWANIE HAŁASU

 
Zdalne monitorowanie poziomu hałasu 
(konkretne dźwięki nie są nagrywane) 
umożliwia uzyskanie informacji na temat 
zbyt głośnych zachowań użytkowników 
przestrzeni. Może być ono stosowane np. 
w mieszkaniach wynajmowanych tury-
stom. Automatycznie powiadamia właści-
ciela o sytuacji, a codzienny raport ułatwia 
udowodnienie czasu i charakteru zdarzenia.

SYSTEM MONITORUJĄCY  

WYPOSAŻENIE SKLEPOWE

 
Po wprowadzeniu danych do chmury sys-
tem porównuje obecny stan zatowarowania 
sklepu z wcześniejszym planem, a następ-
nie sztuczna inteligencja wysyła do osoby 
zarządzającej placówką raport z konieczny-
mi do przeprowadzania zmianami. Możliwe 
jest zintegrowanie technologii z kamerami 
w sklepie lub wykorzystanie aplikacji posłu-
gującej się rzeczywistością rozszerzoną.

ZINTEGROWANY SYSTEM  

PARKINGOWY

 
W ramach jednej aplikacji umożliwia 
on regularne i tymczasowe rezerwacje 
miejsc parkingowych oraz ich opłacanie, 
również dla osób trzecich. System może 
być zintegrowany z kamerami LPR/
ANPR, kontrolą dostępu, aplikacjami 
budynkowymi lub systemami rezerwacji 
zasobów, dzięki czemu ogranicza się licz-
bę potrzebnych aplikacji lub kart dostępu. 
Rozwiązanie zapewnia też zarządcom 
analizy wykorzystania przestrzeni.

SYSTEM REZERWACJI MIEJSC W BIURZE

 
Pozwala pracownikom na znalezienie 
i zarezerwowanie wolnych biurek i sal 
konferencyjnych w biurze. W niektórych 
przypadkach pomaga także w znalezieniu 
konkretnych współpracowników. System 
może zarówno działać niezależnie, jak 
i być zintegrowany z innymi aplikacjami, 
np. Microsoft Office.

APLIKACJA NAWIGUJĄCA  

WEWNĄTRZ BUDYNKU

 
Użytkownik może sprawdzić swoje po-
łożenie w budynku oraz wyznaczyć trasę 
do poszukiwanego pomieszczenia. W nie-
których przypadkach aplikacja jest dodat-
kowo rozbudowana o informacje, gdzie 
w biurze znajdują się współpracownicy 
lub czy dostępne są wolne pomieszczenia.

oszczędności finansowe

WIRTUALNA RECEPCJA

 
Klasyczną recepcję zastępuje sztuczna 
inteligencja, co ogranicza liczbę niezbęd-
nego personelu i przestrzeni. Przykłado-
wo w przypadku hoteli system może mieć 
dostęp do baz danych firmy i być w sta-
nie przydzielać przyjezdnych do pokoi. 
Istnieją rozwiązania, w których wirtualny 
recepcjonista potrafi zapamiętać twarze, 
zrozumieć ludzką mowę i odpowiedzieć 
na zadane pytania.

POWŁOKI FOTOKATALITYCZNE

 
Dwutlenek tytanu (TiO2) posiada wła-
ściwości fotokatalityczne, czyli przyspie-
szające reakcje chemiczne pod wpływem 
światła. TiO2 wytwarza silnie utleniające 
związki, które rozkładają zanieczyszcze-
nia organiczne, takie jak tłuszcze, spaliny, 
a nawet grzyby, bakterie i wirusy. Oznacza 
to, że powierzchnia mniej się brudzi i jest 
bardziej higieniczna, a dodatkowo oczysz-
cza powietrze. Wszystko to przekłada 
się na niższe koszty eksploatacji. Powłoki 
można stosować w różnych formach, np. 
farb i preparatów do spryskiwania, zarów-
no wewnątrz, jak i na zewnątrz.

SYSTEM ZARZĄDZANIA  

BUDYNKIEM BMS

 
Pozwala na monitorowanie zużycia 
mediów w budynku i optymalizację za-
chodzących w nim procesów. Umożliwia 
także zdalne zarządzanie urządzeniami 
w celu przystosowania nieruchomości do 
aktualnych potrzeb. Dzięki niemu operator 
budynku może zredukować koszty finan-
sowe i środowiskowe z nim związane. 

MECHANICZNE CZYSZCZENIE  

ELEWACJI

 
Zastosowanie wysoce efektywnych zau-
tomatyzowanych urządzeń do czyszczenia 
elewacji budynków wyklucza konieczność 
opierania się przede wszystkim na pra-
cy fizycznej ludzi i może przynieść duże 
oszczędności, szczególnie w przypadku 
wysokich budynków, wymagających zaan-
gażowania alpinistów przemysłowych.

WINDY Z NAPĘDEM REGENERACYJNYM

 
W konwencjonalnym systemie energia 
wytwarzana w czasie pracy windy jest 
rozpraszana jako ciepło. W przypadku 
napędu regeneracyjnego możliwe jest 
ponowne wykorzystanie energii i wpro-
wadzenie jej do sieci elektrycznej, co 
pozwala zmniejszyć zużycie prądu od 
kilku do nawet 20%.
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Podstawowym elementem smart home 
jest możliwość zdalnego zarządzania 
wieloma urządzeniami na raz. Umożli-
wia to Appartme, w pełni funkcjonalny 
i oszczędny system automatyki miesz-
kaniowej, który tworzy nowy standard 
budownictwa. Autor rozwiązania, polska 
firma S-Labs, łączy siły z międzynarodo-
wym gigantem Ista, aby dostarczyć inte-
ligentny system sterowania mieszkaniem 
na miarę naszych czasów. 

Zarządzanie mediami zapewniane przez 
automatykę mieszkaniową połączone 
zostało z odczytami wody i ciepła  
w jednej, darmowej aplikacji mobilnej.  
Narzędzie umożliwia kontrolę i sterowa-
nie 4 obszarami ‒ ogrzewaniem, oświe-
tleniem, wodą oraz gniazdkami elek-
trycznymi za pomocą przycisku z funkcją 
hotelową lub aplikacji w telefonie. 

Ogrzewanie. Możliwe jest centralne za-
rządzanie temperaturą w dwóch trybach: 
komfort oraz eko. W aplikacji ustawia się 
pożądaną temperaturę, a sterowanie od-
bywa się automatycznie za pomocą elek-
trozaworu. Oznacza to duże oszczęd-
ności na rachunkach, co w obecnych 
czasach stanowi niewątpliwy atut.

Woda. Aż 58% szkód zgłaszanych do 
ubezpieczyciela spowodowanych jest 
zalaniem mieszkania lub sąsiadów69. 
Odcięcie dopływu wody do mieszkania 
to zatem gwarancja bezpieczeństwa,  
bez potrzeby przekręcania trudno  
dostępnego zaworu.

Oświetlenie i prąd. Jednym kliknięciem 
przycisku funkcji hotelowej lub w aplikacji 
można wyłączyć światła w całym domu. 
Adekwatnie funkcja działa w przypadku 

gniazdek elektrycznych, oczywiście z wy-
łączeniem obwodów RTV i AGD, których 
wyłączenie jest niepożądane. 

Coraz częstsze zainteresowanie kontrolą 
wydatków ze strony klientów indywidu-
alnych zapoczątkowało ideę udostęp-
nienia informacji u zużyciu wody i ciepła 
w aplikacji mobilnej. Odczyt odbywa się 
automatycznie, a bieżące dane odczyto-
we są dostępne zarówno dla zarządcy 
i mieszkańca za pośrednictwem portali 
Ista24 oraz IstaConnect. Są one zinte-
growane z aplikacją Appartme, dzięki 
czemu mieszkaniec może podejmować 
działania obniżające jego rachunki. 

Zdalny odczyt mediów jest już  obowiąz-
kiem regulowanym przez prawo. Ista Pol-
ska to lider rynku indywidualnych rozli-
czeń ciepła w Polsce i jako pierwsza firma 
na rynku wprowadza innowacyjny model 
abonamentowy, gdzie koszty liczników, 
ich obsługa, rozliczenia, czy koszty legali-
zacji ujęte są w czynszu lokatora. Dewe-
loper na etapie budowy nie ponosi kosz-
tów dostawy i montażu liczników wody 
i ciepła z modułami zdalnego odczytu, 
a zarządca nie musi co pięć lat wymieniać 
ani legalizować liczników - zajmie się tym 
Ista. Nowy model biznesowy zadebiuto-
wał na początku tego roku i zdążył prze-
konać do siebie wielu inwestorów. 

W sytuacji zmniejszonego popytu na 
mieszkania kluczowe jest przedstawie-
nie atrakcyjnej oferty spełniającej oczeki-
wania nabywcy czy najemcy, zwłaszcza 
na rynku PRS. Oprócz lokalizacji szcze-
gólnego znaczenia nabierają koszty 
utrzymania nieruchomości. W warun-
kach gwałtownie rosnących cen ener-
gii  potencjalny nabywca oczekuje nie 
tylko mieszkania w budynku zbudowa-
nym w najnowszej energooszczędnej 
i ekologicznej technologii, ale również 
właściwego pomiaru i możliwości zarzą-
dzania zużyciem ciepła, wody i energii 
elektrycznej zarówno przez zarządcę, jak 
i mieszkańca – dodaje Stanisław Czar-
necki, Sales Manager New Construction 
w Ista Polska.źr
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Powszechność komunikacji online 
oznacza duże zmiany w zwyczajach 
zarządców nieruchomości mieszkanio-
wych oraz nowe sposoby organizacji 
spotkań, podejmowania decyzji i obrotu 
dokumentów. Usprawnieniu pracy w tym 
przełomowym czasie służą rozwiązania 
takie jak system e-Mieszczanin.

Pozwala on na przeprowadzanie zebrań 
online, do których dostęp posiadają 
wyłącznie osoby posiadające dane logo-
wania do e-kartoteki, czyli portalu prze-
znaczonego dla mieszkańców. Nie ma 
konieczności udostępniania jakichkolwiek 
linków, dzięki czemu maleje ryzyko,  
że w zebraniu wezmą udział osoby 
nieupoważnione. E-kartoteka umożliwia 
zaplanowanie wydarzenia, przygotowanie 
uchwał oraz szybkie podsumowanie 

i zaprezentowanie wyników głosowania. 
Oznacza to oszczędność czasu i umożli-
wienie udziału w spotkaniu osobom, które 
nie mogłyby pojawić się na nim fizycznie, 
przy jednoczesnym zapewnieniu więk-
szego bezpieczeństwa.

Rosnąca liczba narzędzi internetowych 
sprawia, że coraz istotniejsza staje się ich 
integracja. Dlatego e-kartoteka umożliwia 
też mieszkańcom sprawdzenie aktualnego 
stanu rozliczeń, dokonanie płatności  
oraz przesłanie zarządcy wiadomości  
– zarówno z poziomu przeglądarki,  
jak i urządzenia mobilnego. W tym samym 
miejscu możliwe jest również zapoznanie 
się z uchwałami i oddanie głosu online  
– przy użyciu jednych danych logowania, 
bez konieczności przełączania się między 
wieloma programami.  

Portal e-kartoteka umożliwia także łatwą 
konfigurację powiadomień, zatem miesz-
kaniec jest zawsze na bieżąco. 

Dodatkowym wyzwaniem w zarzą-
dzaniu budynkiem bywa komunikacja ze 
stroną trzecią, np. firmami zewnętrznymi 
zajmującymi się likwidacją usterek.  
Portal e-Mieszczanin za pomocą 
jednej platformy umożliwia zgłaszanie 
problemów przez mieszkańców, prze-
kazywanie ich odpowiedniej ekipie oraz 
obserwowanie postępów prac. Groma-
dzenie tego typu informacji ułatwia 
następnie przygotowywanie raportów 
i monitorowanie sytuacji obiektu.

Portal e-Mieszczanin usprawnia także 
obieg faktur, np. przez ich wprowa-
dzanie dzięki optycznemu rozpozna-
waniu znaków (OCR), oraz innych pism 
– wystarczy jednym kliknięciem przekazać 
zeskanowany dokument w systemie. 
Pozwala on też zbudować łatwe do prze-
szukania cyfrowe archiwum. Odnalezienie 
dokumentu nie wymaga już przeglądania 
lokalnych czy sieciowych dysków, ani tym 
bardziej szuflad i teczek. 

Modernizacji uległ ponadto sposób publi-
kowania ogłoszeń. Dawniej kartki były 
przypinane w odpowiednich miejscach na 
klatkach schodowych. Teraz ogłoszenia 
można publikować na wirtualnej tablicy 
– jedno kliknięcie spowoduje, że będzie 
ono widoczne dla mieszkańców jednej, 
wybranych lub wszystkich zarządzanych 
nieruchomości. 

W ramach jednej aplikacji możliwe jest 
również udostępnianie ankiet, które 
pozwolą na regularne poznawanie opinii 
i nastrojów mieszkańców jeszcze przed 
przeprowadzeniem spotkania czy podda-
niem uchwały pod głosowanie.

 Mądrze użyta technologia pozwala 
zaoszczędzić czas oraz zautomatyzować 
i zoptymalizować standardowe działania. 
Rezultatem jest wprowadzenie zarzą-
dzania nieruchomościami i kontaktu 
z mieszkańcami na nowy, wyższy poziom.źr
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innowacje zmieniają 
nieruchomości

czym jest proptech 

Wraz z tym, jak urządzenia mobilne, IoT 
czy sieć 5G zwiększyły potencjał innowa-
cji, powstawać zaczęły rozwiązania tech-
nologiczne przeznaczone bezpośrednio dla 
branży nieruchomości. Pod hasłem „prop-
tech” – angielskim skrótem od technologii 
nieruchomościowych – kryją się dowolne 
urządzenia, systemy i rozwiązania wy-
korzystujące innowacje do optymalizacji 
procesów zachodzących na etapie inwe-
stowania, planowania, budowy, najmu 
i sprzedaży, a także późniejszego zarzą-
dzania istniejącą przestrzenią.

Podstawową motywacją wprowadzania 
nowinek technologicznych jest koniecz-
ność mierzenia się z tym, jak wygląda pro-
wadzenia biznesu na rynku nieruchomości, 
na którym w zasadzie każda faza inwesty-
cji wiąże się z niezliczonymi wyzwaniami 
z zakresu efektywności zużycia czasu 
i zasobów, komunikacji między wszystkimi 
interesariuszami, wymagań zrównoważo-
nego rozwoju. Ile problemów, tyle cyfro-
wych rozwiązań lub ułatwień, osiąganych 
za pomocą m.in. big data czy IoT, ale też 
związanych z nimi urządzeń fizycznych 
i czujników. Niektóre rozwiązania dla rynku 
nieruchomości moglibyśmy zaliczyć rów-
nież do fintechu, czyli innowacji w sektorze 
finansów – chodzi przede wszystkim o cy-
frowe systemy finansowania i płatności 
oraz zdalnego zarządzania aktywami.

Do bezpośrednich korzyści inwestowania 
w proptech zaliczyć można zwiększenie 
wartości budynku przy jednoczesnej 
oszczędności czasu i pieniędzy w sto-
sunku do tradycyjnej eksploatacji dla 
deweloperów, właścicieli i zarządców. 
Niezależnie od branży nieruchomości 
– od mieszkań, przez biura, po centra 
logistyczne – proptech automatyzuje pro-
cesy, co pozwala efektywniej zarządzać 
zasobami i poprawiać komfort użytko-
wania przestrzeni. Stanowi zatem zaletę 
zarówno w oczach potencjalnego inwe-
stora, jak i najemcy, mieszkańca czy klien-
ta. Stosowanie nowoczesnych technologii 
buduje także przewagę konkurencyjną 
i pozwala wyróżnić się na tle innych.

contech

Proces budowlany stanowi znaczną 
część końcowego rachunku inwestycji, 
zazwyczaj między 40% a 60% całkowi-
tych kosztów70. Trudno mówić też o wy-
sokiej efektywności – ukończenie dużych 
projektów trwa zwykle o 20% dłużej, niż 
pierwotnie planowano, i przekracza bu-
dżet nawet o 80%71. Tego typu problemy 
wynikają bezpośrednio z niedoskonałego 
projektowania i harmonogramowania 
inwestycji. Trudno tu winić pojedyncze 
osoby lub procesy, ponieważ tworzenie 
zabudowy to proces długi, zróżnicowany 
i narażony na trudną do zliczenia liczbę 
błędów i nieszczęśliwych splotów wy-

darzeń. Sytuację utrudniają stale rosnące 
koszty materiałów i pracy, wymagające 
ciągłego szukania sposobów na zwięk-
szenie efektywności branży.

Odpowiedź na te wyzwania stanowią 
cyfrowe innowacje w budownictwie, czyli 
contech. Pozwalają one na przyspiesze-
nie pracy, unikanie błędów oraz ogólne 
obniżenie ponoszonych kosztów. Digital 
twins, modelowanie cyfrowe i szczegó-
łowe symulacje mogą być wykorzysty-
wane do opracowywania efektywnego 
harmonogramu budowy oraz testowania 
różnych opcji przed użyciem ich w tere-
nie. Znacznym usprawnieniem na placu 
budowy jest zastosowanie daleko idącej 
automatyzacji, nowoczesnych prefabry-
katów oraz dronów i robotów.
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Transformacja cyfrowa, digitalizacja pro-
cesów i implementacja mądrych rozwią-
zań proptechowych to już nie tylko modne 
hasła, ale rzeczywistość rynku nierucho-
mości. Wydaje się, że po fazie traktowania 
innowacji jako gadżetów branża dojrzała 
do tego, by wykorzystywać technologie do 
rozwiązywania realnych problemów oraz 
kreowania nowej, lepszej jakości dla klien-
tów, najemców i mieszkańców.

proptech

fintechsmart  
real estate

contech

collaborative  
economy

smart  
real  

fintech

RYNEK PROPTECH
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NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE MOTYWACJE INWESTOWANIA  
W ROZWIĄZANIA SMART HOME
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PRZYCHODY RYNKU SMART HOME W POLSCE
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721,40

634,65

545,73

455,90

346,28
297,57

196,97
145,19

100,26
66,22

urządzenia RTV i AGD

komfort i oświetlenie

bezpieczeństwo rozrywka

kontrola i łączność zarządzanie energią

zintegrowany system  
zarządzania projektami (PMIS)

modelowanie informacji  
o budynku (BIM)

zaawansowana 
analityka danych

drony

czujniki

platformy mobilne

sztuczna inteligencja

robotyzacja i automatyzacja

podstawowa analityka danych

inżynieria i projektowanie maszyn

cognitive machine learning

rozszerzona rzeczywistość (AR)

wirtualna rzeczywistość (VR)

druk 3D

firmy inwestujące już teraz

bez planów w tym zakresie

planujące inwestycje w ciągu roku

technologia nieistotna dla działalności

planujące inwestycje w ciągu 2-3 lat

TECHNOLOGIE Z POTENCJAŁEM PRZYNIESIENIA  
NAJWIĘKSZYCH ZYSKÓW Z INWESTYCJI W BUDOWNICTWIE

Sztuczna inteligencja

Robotyzacja i automatyzacja

Edge computing

Internet rzeczy

Rzeczywistość wirtualna  
i rozszerzona 

Łączność 5G 

Blockchain

Quantum computing

73%

65%

54%

42%

19%

21%
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11%

14%
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24%

31%
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15%
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4%

11%

4%

8%

30%

16%

31%

44%

2%

6%

1%

 8%

16%

11%
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2%

NAJCHĘTNIEJ WYKORZYSTYWANE TECHNOLOGIE W RETAILU
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większy komfort

ekologia

zainteresowanie  
nowymi  

technologiami

rekomendacje  
znajomych

bezpieczeństwo

polecenia  
w mediach

oszczędności

inne

82% 64% 46% 42%

2%2%7%25%

45%

42%

31%

23%

23%

21%

16%

15%

14%

13%

6%

4%

4%

3%

https://www.statista.com/outlook/dmo/smart-home/poland
https://www.statista.com/outlook/dmo/smart-home/poland
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różne sektory,  
różne motywacje

 MIESZKANIA

 
Szacuje się, że globalny rynek smart 
home wzrośnie z ponad 91 mld dola-
rów w 2022 r. do 205 mld w 2026 r.72 

Wzrost wartości rynku napędzają przede 
wszystkim zwiększający się dostęp do 

sieci 5G i coraz szersza dostępność no-
woczesnych technologii. Tylko na polskim 
rynku przychody ze smart home mają się 
podwoić między 2022 a 2026 rokiem – 
z 346 mln do ponad 720 mln dolarów73. 
Pole do wzrostu wciąż jednak pozostanie 
duże: szacuje się, że w 2026 r. w Polsce 
będzie 2,7 mln inteligentnych domów, co 
oznacza, że mieszkać w nich będzie co 
piąte gospodarstwo domowe74.

Istnieją trzy główne aspekty psycholo-
giczne zwiększające chęć nabywania in-
teligentnych rozwiązań dla domu: są one 
symbolem wysokiego statusu społecznego, 
ułatwiają codzienne życie i wspierają zrów-
noważony rozwój75. Natomiast wśród ba-
danych Polaków, którzy w 2021 r. zdecy-
dowali się na wprowadzenie inteligentnych 
urządzeń w swoich domach, głównymi 
powodami motywacjami były zwiększony 
komfort, zainteresowanie innowacjami oraz 
poczucie bezpieczeństwa76.

 BIURA

 
Wartość rynku smart office szacowano 
na 33,5 mld dolarów w 2020 r. i ma 
podwoić się do 2026 r.77 W wyniku pan-
demii wzrosło zainteresowanie rozwią-
zaniami kontrolującymi obecność i roz-
przestrzenianie się wirusów, takimi jak 
innowacyjne światło ultrafioletowe (tzw. 
far-UVC), zmniejszające poziom drobno-
ustrojów w powietrzu o 98% w zaled-
wie kilka minut, bez szkody dla ludzkiej 
skóry i oczu78. Z kolei ze względu na 
rosnące ceny energii oraz politykę klima-
tyczną UE coraz większego znaczenia 
nabierają rozwiązania pozwalające na 
ograniczanie zużycia mediów. Systemy 
klimatyzacji i oświetlenia sterowane 
sztuczną inteligencją mogą gromadzić 
dane o tym, gdzie i kiedy używane są 
różne części budynku biurowego, a to 
pozwala na maksymalnie wydajne zuży-
wanie zasobów79. 

Istniejące wcześniej trendy uatrakcyjnia-
nia i zwiększania elastyczności przestrze-
ni pracy zyskały na znaczeniu w czasach 
często niechętnego powrotu pracowni-

ków do biur. Projektowanie w duchu hu-
man-centric, czyli stawiające dobrostan 
człowieka w centrum uwagi, inspiruje 
rozwiązania takie jak przyjazne oświe-
tlenie czy wentylacja, ale też efektywne 
zarządzanie przestrzenią, które ułatwia 
zarządcom pracę, a użytkownikom – co-
dzienne funkcjonowanie. Przybiera ono 
postać m.in. inteligentnych systemów 
parkingowych czy rezerwacji sal i biurek.

RETAIL

 
Zastosowanie technologii w przestrzeni 
handlowej zmienia rolę sklepu, sposób 
interakcji klienta z obsługą oraz metody 
zarządzania zasobami. W 2021 r. war-
tość zawartych na całym świecie umów 
dotyczących finansowania technologii 
dla handlu detalicznego wzrosła o ponad 
100% rok do roku i przekroczyła  

109 mld dolarów80. Rosnące wykorzysta-
nie technologii takich jak AI, VR, AR i IoT 
ma uatrakcyjnić doświadczenie zakupo-
we konsumentom, a zarządcom ułatwić 
administrowanie zasobami. Innowacje są 
wykorzystywane również w marketingu 
wizualnym oraz zbieraniu danych doty-
czących klientów.

Rozwój technologii płatności bezgotów-
kowych napędza z kolei automatyzację 
obejmującą kioski do zbierania zamówień, 
kasy samoobsługowe, aplikacje mobilne, 
a od niedawna w pełni autonomiczne 
sklepy stacjonarne. To niezwykle istotne 
w obliczu rosnącego problemu niedoboru 
pracowników. Globalny rynek automa-
tycznych rozwiązań w handlu osiągnął 
wartość 15,1 mld dolarów w 2021 r. i ma 
się niemal podwoić do 2027 r.81

Infrastruktura

sprawia, że biuro jest smart – gromadzi,  
analizuje i wykorzystuje zróżnicowane dane.

przestrzeń

to fizyczny element biura, który musi elastycznie 
i niedostrzegalnie dostosowywać się do potrzeb 
użytkowników.

Ludzie

są w centrum myślenia o inteligentnym biurze  
– celem jest zwiększanie ich komfortu 
i produktywności.

TRZY WARSTWY INTELIGENTNEGO BIURA
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Elastyczność

Dowolność w wyborze czasu, miejsca 
i sposobu pracy lub nauki

Innowacje

Otwartość na innowacyjne produkty 
i usługi, łatwy dostęp do najnowocze-
śniejszych informacji i praktyk

Dobre doświadczenia

Przestrzeń dopasowana do potrzeb 
użytkownika, stale kontrolowana i do-
stosowywana

Spójność i konsekwencja

Spójne i bezproblemowe korzystanie 
z produktów i usług na platformach 
online i offline

Łączność

Nawiązywanie kontaktów z ludźmi 
i poszerzanie horyzontów w dowolnym 
momencie

Personalizacja

Dostosowane rozwiązania oparte na 
indywidualnych preferencjach w do-
starczaniu produktów i usług

TRENDY W BIUROWYM USER EXPERIENCE
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MAGAZYNY

 
Przychody globalnego rynku rozwiązań 
smart logistics wyceniane były w 2022 r. 
na 30,6 mld dolarów i mają wzrosnąć do 
201 mld dolarów do końca 2032 r. Pande-
mia przyniosła rozwój e-handlu i dodatko-
we ożywienie na rynku logistycznym, co 
wzmogło potrzebę zwiększenia efektyw-
ności pracy, również przez robotyzację. 
Inteligentne technologie, automatyzacja 
i robotyka są postrzegane wśród najemców 
magazynów jako kluczowe dla poprawy 
efektywności łańcucha dostaw, a ich zna-
czenie ma w najbliższych latach jedynie 
rosnąć82. Prognozuje się, że globalny rynek 
automatyzacji magazynów będzie wzra-
stał o średnio 15% rocznie, a jego wartość 
osiągnie 41 mld dolarów w 2027 r.83 

Dodatkowo właściciele obiektów maga-
zynowych w Polsce deklarują, że aż 82% 
najemców jest zainteresowanych rozwią-
zaniami proekologicznymi. Ze względu 
na specyfikę branży – obszerne i wysokie 
pomieszczenia – największą uwagę w tym 
względzie przyciągają nowoczesne tech-
nologie służące efektywności energetycz-
nej: fotowoltaika, odzysk ciepła, instalacje 
chłodnicze, destratyfikatory powietrza oraz 
pompy ciepła84. 

kluczowe technologie 
kształtujące proptech

 BIG DATA I DIGITALIZACJA

Big data polega na gromadzeniu i anali-
zowaniu danych, zarówno w czasie rze-
czywistym, jak i zebranych z przeszłości, 
dotyczących wszelkiego rodzaju obiektów 
i procesów. Dzięki ustrukturyzowanym 
i kompleksowym informacjom możliwe jest 
uzyskanie dokładnego wglądu w funkcjo-
nowanie budynku, ale też np. analiza tren-
dów finansowych.

 AUTOMATYZACJA PROCESÓW  

ZA POMOCĄ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Big data rozszerza i porządkuje informacje, 
a AI pomaga wykorzystać je dla zwiększe-
nia efektywności różnorodnych procesów. 
Sztuczna inteligencja często jest stosowana 
w komunikacji z klientami, od spersonali-
zowanych maili po chatboty. Może również 
przewidywać zdarzenia na podstawie 
dotychczasowych sekwencji, w tym identy-
fikować potencjalne zagrożenia, oraz wyko-
nywać powtarzalne obliczenia i analizy.

 WYKORZYSTANIE VR I AR  

W PROCESACH DECYZYJNYCH
Rozwój technologii z zakresu VR oraz AR 
otwiera zupełnie nowe możliwości prezen-
tacji graficznej nieistniejących obiektów i ele-
mentów wyposażenia. Pozwala na zdalne 
wycieczki wirtualne, „wejście” do dopiero 
zaprojektowanych budynków oraz pokazanie 
planowanej aranżacji przestrzeni. To ogrom-
ne ułatwienie zarówno w procesach sprze-
dażowych, jak i na etapie ustaleń pomiędzy 
inwestorami, projektantami i wykonawcami.

 PREWENCJA ZA POMOCĄ  

INTERNETU RZECZY

Internet rzeczy to inteligentna sieć urzą-
dzeń i czujników, które stale wysyłają 
i odbierają informacje o budynku. Pozwala 
to śledzić jego ogólny stan i przewidywać 
awarie. Zarządcy budynków mogą zdalnie 
monitorować niemal każdy element obiek-
tu, od stanu technicznego po zapełnienie 
pomieszczeń, co ułatwia zapewnienie 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa85.

przyszłość to integracja 
i personalizacja

Do tej pory rozwiązania proptechowe 
funkcjonują głównie autonomicznie 
w ramach osobnych ekosystemów, jed-
nak wraz ze wzrostem ich popularności 
będzie musiało się to zmienić. Integracja 
różnych technologii wydaje się koniecz-
na w sytuacji, gdy jedna firma korzysta 
z kilku, a nawet kilkunastu rozwiązań 
mających ułatwić prowadzenie działal-
ności i kontrolę nad obiektem. Nadmiar 
systemów, z których każdy funkcjonuje 
w unikalny sposób, zamiast rozwiązywać 
problemy, może tworzyć nowe, związane 
z czytelnością otrzymywanych informa-
cji oraz ich uporządkowaniem. Sytuacja 
dodatkowo komplikuje się, jeśli w grę 
wchodzi współpraca między różnymi 
podmiotami posługującymi się odmien-
nymi zestawami narzędzi i systemów. 
Dlatego już teraz pojawiają się platformy 
integrujące częściowo zbieżne rozwiąza-
nia oraz pozwalające na agregację danych 
z różnych źródeł, a ich rola będzie jedynie 
rosła wraz z rozwojem proptechu86.

Proptech, poza optymalizacją istniejących 
procesów, ma też szansę stworzyć zupeł-
nie nowy sposób myślenia o budynkach 
– jakości ich użytkowania oraz metodach 
zarządzania. Nowoczesne systemy 
i urządzenia pozwalają na dostosowanie 
przestrzeni (np. wilgotności i temperatury) 
do potrzeb użytkowników oraz ogra-
niczenie rutynowych obowiązków, od 
podlewania roślin po odkurzanie. Autono-
miczne obiekty dostrajają się za pomocą 
AI, dopasowując się do dynamicznych 

warunków wewnętrznych i zewnętrz-
nych oraz tworząc optymalne warunki do 
życia i pracy87. Obejmuje to nie tylko kom-
fort i intuicyjność, lecz także potencjalne 
korzyści zdrowotne oraz dostosowanie 
wydatków na media do potrzeb.

XX
XX

Konsumenci oczekują, że cyfryzacja przyniesie 
oszczędność czasu oraz poprawi efektywność 
i ogólny experience również w obszarze nierucho-
mości. Szczególnie w sektorze najmu istnieje wiele 
obszarów, w których nowoczesne rozwiązania mogą 
pomóc. Rynek PRS [private rented sector] w Polsce, 
choć młody, systematycznie rośnie. Nadal jednak jego 
zasób pozostaje stosunkowo niewielki, co oznacza 
niezaspokojony popyt, ale także stwarza szansę na 
tworzenie od podstaw nowoczesnego segmentu 
wykorzystującego innowacje do odpowiadania na 
zmieniające się potrzeby najemców oraz ułatwiania 
pracy zarządców.

We Fliko przejmujemy inicjatywę w tej zmianie i re-
wolucjonizujemy europejski rynek PRS. Komplemen-
tarność naszego rozwiązania wyczerpuje potrzeby 
uczestników tego rynku w wielu obszarach. Fliko 
jest łatwe w obsłudze, działa w modelu chmurowym 
Software as a Service i jest dostępne w dowolnym 
miejscu na świecie, dzięki czemu Klienci mogą bezpo-
średnio i szybko uzyskać dostęp do wszystkich infor-
macji w systemie. Możliwość szybkiej customizacji 
aplikacji zgodnie z identyfikacją wizualną Klienta to 
nasz dodatkowy atut.

Ksawery Dzitko

współzałożyciel Fliko

Wykorzystanie inteligentnej 
technologii

Wykorzystanie 
automatyki i robotyki

Koncentracja na dobrym 
samopoczuciu pracowników

Wykorzystanie  
półpięter

Wymogi dotyczące 
zrównoważonego rozwoju

Wymagania dotyczące 
przestrzeni poza budynkiem 

Przyjęcie modeli 
współpracy

INNOWACJE ISTOTNE 
DLA SEKTORA  
LOGISTYCZNEGO 
% odpowiedzi „bardzo istotne”  
dla regionu EMEA
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WYBRANE SPOSOBY WYKORZYSTANIA INNOWACJI  
NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH INWESTYCJI

Prowadzenie inwestycji w nieruchomości to wyjątkowo złożony proces, niosący wiele wyzwań. 
Przemyślane wykorzystanie nowoczesnych technologii może sprawić, że każdy etap przepro-
wadzanej inwestycji staje się bezpieczniejszy, szybszy i tańszy, a ostateczny produkt jest wy-
godniejszy zarówno dla użytkownika, jak i dla zarządcy. 

monitorowanie  
i analiza danych

•  wizualizacje big data
•  analiza czynników ryzyka 

dla inwestycji
•  decyzje dot. programu 

funkcjonalnego

inteligentne projektowanie

•  cyfrowe szkicowniki
•  projektowanie 

generatywne (Generative 
Design)

•  symulacje BIM
•  renderowanie w czasie 

rzeczywistym
• wykorzystanie AR & VR
• modelowanie i druk 3D

dostawcy i materiały

•  e-procurement 
(przeniesienie procesów 
online)

•  wstępna kwalifikacja 
dostawcy za pomocą AI

•  kontrola łańcucha dostaw 
za pomocą RFID

planowanie budowa marketing  
i sprzedaż eksploatacja

marketing

•  precyzyjne przekazy 
oparte na AI

•  oprowadzanie VR i AR
•  platformy O2O  

(online to offline)

transakcje i usługi 
finansowe

• platformy online
•  różnorodne rozwiązania 

fintech
•  cyfrowy obieg 

dokumentów

nadzór

•  inwentaryzacja placu 
budowy RFID

•  monitorowanie  
i weryfikacja postępu prac, 
również o utrudnionym 
dostępie

•  drony, czujniki IoT, kamery 
termowizyjne

•  identyfikacja problemów 
konstrukcyjnych

komunikacja

•  zintegrowana platforma 
online

•  cyfrowy obieg 
dokumentów

•  zarządzanie budową BIM
•  inteligentne słuchawki 

ochronne

automatyzacja

•  roboty konstrukcyjne
• nowoczesna prefabrykacja

zasoby

•  system HVAC 
samoregulujący się na 
podstawie sensorów 
odczytujących pogodę, 
warunki w pomieszczeniu  
i jego zapełnienie

•  monitorowanie zużycia 
energii, np. przez NILM

•  monitorowanie 
zaopatrzenia przez RFID

utrzymanie budynku

• cyfrowy bliźniak
•  nawigacja AI kierująca do 

usterek
•  czujniki obciążenia dachu
•  inteligentne systemy 

nawadniające
•  komunikacja
•  cyfrowy obieg 

dokumentów
•  aplikacje sąsiedzkie  

i budynkowe

sprawowanie kontroli nad zasobami i usługami internetowymi (w chmurze)

przestrzeń

•  biometryczna kontrola 
dostępu

•  inteligentny system 
parkingowy

•  rezerwacja sal i biurek 
online

•  nawigacja AR wewnątrz 
budynku

•  inteligentne oświetlenie
•  inteligentne sterowanie 

temperaturą
•  monitorowanie hałasu
•  wzmacnianie sygnału 

Wi-Fi
•  zintegrowana platforma 

do sterowania wieloma 
urządzeniami

cyfryzacja procesów  
projektowych

Przy dyskusjach na temat cyfryzacji bu-
dynków niemal zawsze padają hasła: 
BIM, BMS i digital twin. Wszystkie są 
systemami informatycznymi ułatwiający-
mi kontrolę nad obiektem, jednak nie są 
to synonimy i warto je rozróżniać. 

Choć w Polsce kojarzone głównie z pla-
nowaniem i budową, systemy modelo-
wania informacji o budynku (building 
information modeling, BIM), czyli kom-
pleksowy proces tworzenia i zarządzania 
informacjami dotyczącymi zabudowy, 
są przydatne w zasadzie na wszystkich 
etapach inwestycji. BIM działa w oparciu 
o inteligentny, udostępniony w chmurze 
model, integrujący różnorodne dane tech-
niczne i pozwalający na ich wizualizację. 
Odpowiednio aktualizowany w trakcie 
budowy oraz po jej zakończeniu, uspraw-
nia eksploatację i ewentualne naprawy 
oraz stanowi cenne źródło informacji 
w momencie sprzedaży. W 2022 r. przy 
Ministerstwie Rozwoju i Technologii 
powstała grupa robocza ds. BIM, która 
zajmuje się stworzeniem i wdrożeniem 
strategii przygotowania administracji 
i nadzoru budowlanego do realizacji in-
westycji z wykorzystaniem BIM, a także 
legislacją regulującą użycie tej technologii 
w polskim budownictwie88.

Model BIM to zatem graficzna reprezenta-
cja wyjściowych danych o budynku (dane 
projektowe i budowlane, instalacje tech-
niczne itp.). Natomiast BMS (building ma-
nagement system) to system zarządzania 
budynkiem, odpowiadający za kontrolę 
i monitoring całego budynku oraz znaj-
dujących się w nim urządzeń. Pozwala na 
sterowanie i zbieranie danych na temat 
funkcjonowania obiektu, optymalizację 
zużycia energii oraz tworzenie scenariu-
szy, czyli preferencyjnych ustawień, np. 
wyłączenie części oświetlenia podczas 
konferencji. BMS składa się z modułów 
zlokalizowanych w całym budynku, połą-
czonych magistralą transmisji danych. Na 
podstawie sensorów i czujników zbierane 

źródła:  EY, ULI, Digital transformation of the real estate industry in the Greater 
Bay Area, 2022; DesignBlendz, 8 Major Technology Advancements Altering 
Architecture, 15.08.2022, https://bit.ly/3F7fKL4; Kim, Dongsu i in., Heejin Design and 
Implementation of Smart Buildings: A Review of Current Research Trend, Energies, 
15/ 4278, 2022,  PCCW Solutions, Empowering performance with smart construction, 
https://bit.ly/3VAuEAJ; Resonai, Smart Building Technology: The Definitive Guide,  
11.02.2022, https://bit.ly/3UCkBJU; Forbytes, Smart Building Technology.  
What Tech-Savvy Companies Are Working On?, 31.08.2022, https://bit.ly/3FrINun.

są informacje o funkcjonowaniu obiektu, 
a ich analiza umożliwia bieżące dostoso-
wywanie budynku do sytuacji, np. zamy-
kanie okien podczas burzy.

Innymi słowy, BIM pozwala na wizualiza-
cję danych budynku za pomocą modelu 
cyfrowego, podczas gdy BMS zbiera 
i przetwarza aktualne informacje, które 
następnie umożliwiają nadzorowanie 
i konfigurowanie urządzeń. Prawdziwa 
rewolucja w budownictwie przycho-
dzi dzięki możliwości łączenia danych 
ze świata wirtualnego i fizycznego za 
pomocą jednego systemu: digital twin. 
Cyfrowy bliźniak to wirtualna replika 
budynku – stale i automatycznie ak-
tualizowana symulacja rzeczywistego 
zasobu. Zgromadzenie w jednym miejscu 
informacji projektowych i bieżących uwa-
runkowań pozwala na szybkie wykrywa-
nie problemów, zaawansowane analizy 
wykorzystania przestrzeni (np. porówna-
nie liczby użytkowników pomieszczenia 
ze średnią temperaturą) czy łączenie 
różnych systemów w jednym miejscu 
(np. wykrycie awarii sprzętu w pokoju 
spotkań i automatyczne wyłączenie go 
z systemu rezerwacji).
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„MOTYWACJE” ALBO W OGÓLE  

ZREZYGNUJMY Z PODTYTUŁU  

W TYM MIEJSCU

W przypadku korzyści, które mogłyby 
przekonać do zainwestowania w no-
woczesne rozwiązania w domu, grupa 
respondentów kompletnie niezaintere-
sowanych jest nieco mniejsza niż przy 
pytaniu o charakter smart home. Odpo-
wiedź “nic” pozostaje jednak najczęściej 
wybieraną opcją, wskazywaną przez 
niemal co piątego badanego. Następnie 
głosy rozkładają się stosunkowo równo-
miernie. Największą motywacją okazuje 
się być większa wygoda użytkowania 

Na takie pytanie odpowiedzieli jesienią 
2022 r. odwiedzający platformę obido, 
a więc osoby zainteresowane zakupem 
mieszkania. Do najczęściej wybieranych 
opcji należy efektywne zarządzanie ener-
gią, które wydaje się szczególnie istotne 
w obliczu rosnących cen energii oraz coraz 
bardziej świadomego podejścia ekologicz-
nego. Równie popularną odpowiedzią jest 
wysoki komfort użytkowania. Niewielu 
mniej respondentów od nowoczesnego 
mieszkania oczekuje zwiększonego bez-
pieczeństwa oraz rozwiązań przyjaznych 
środowisku. Co ciekawe, najrzadziej 
wybieraną opcją są różnorodne systemy 

rozrywki domowej, stanowiące mniej niż 
5% odpowiedzi.

Okazuje się jednak, że najczęściej wy-
bieraną odpowiedzią, którą wskazało 
aż 24% respondentów, jest  „nie jestem 
zaintereso wany/-a takimi rozwiązaniami”. 
Postawa obojętna wobec rozwiązań, o 
które pytano w badaniu, dobrze obrazuje 
fakt, że nie jesteśmy jeszcze w momen-
cie, w którym smart technologie uwa-
żane są za standardowe wyposażenie 
domu. Powodów może być wiele – od 
obaw o nadmierne obciążenie finansowe 
po nieufność względem innowacji. 
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NOWOCZESNY BUDYNEK I MIESZKANIE POWINNY BYĆ CHARAKTERYZOWANE PRZEZ... 
Odsetek odpowiedzi. Respondenci wskazywali maks. trzy najistotniejsze dla nich opcje

czym powinien charakteryzować 
się nowoczesny budynek  
i mieszkanie?

CO PRZEKONAŁOBY CIĘ DO ZAINWESTOWANIA W NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 
W TWOIM MIESZKANIU/DOMU? 
Odsetek odpowiedzi. Respondenci wskazywali maks. trzy najistotniejsze dla nich opcje

mieszkania, a niewiele rzadziej wska-
zywaną odpowiedzią jest zwiększenie 
prywatności. Co ciekawe, długofalowe 
oszczędności finansowe są dopiero na 
czwartej pozycji. Niemal równie popular-
na jest troska o środowisko. Jednocześnie 
jednak niezależność od miejskich sieci 
energetycznych jest jedną z najrzadziej 
wybieranych odpowiedzi. Niewielu re-
spondentów uznaje też wzrost wartości 
nieruchomości za motywację do inwe-
stowania w nowoczesne rozwiązania 
w domu. Jeszcze rzadziej wskazywane 
są korzyści nawiązujące do poczucia 
prestiżu i zadowolenia z bycia na bieżąco 
z innowacjami.

nic, nie jestem zainteresowany/-a  
takimi rozwiązaniami

efektywne zarządzanie energią

wysoki komfort użytkowania

zwiększone bezpieczeństwo

rozwiązania ekologiczne

inteligentne urządzenia sterujące  
(np. oświetleniem)

urządzenia oszczędzające czas  
(np. roboty sprzątające, systemy 

nawadniające)

różnorodne systemy rozrywki domowej

24,4%

15,5%

15,2%

12,8%

12,1% 

8,1%

7,1%

4,7%

18,7%

B
A

D
A

N
IE

nic, nie jestem 
zainteresowany/-a takimi 

rozwiązaniami

troska o środowisko

poczucie prestiżu

zwiększenie  
prywatności

poprawa bezpieczeństwa

zadowolenie  
z posiadania nowinek  

technologicznych

większa  
wygoda użytkowania

troska o zdrowie

niezależność od miejskich 
sieci energetycznych  

i ciepłowniczych

długofalowe  
oszczędności  

finansowe

wzrost wartości  
nieruchomości

9,3%

6,5% 5,2% 4,2%

8,7% 7,7% 6,6%

12,2% 11,6% 9,3%
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Dzięki rozwojowi technologii właściciele 
i zarządcy nieruchomości mogą w czasie 
rzeczywistym świadczyć wysokiej jako-
ści usługi dla swoich najemców. Choćby 
poprzez system Fliko, który wprowadza 
nowe standardy oraz profesjonalne podej-
ście do obsługi każdego użytkownika 
w sektorze mieszkaniowym, biurowym 
i retail. System składa się z trzech elemen-
tów: wersji web przeznaczonej dla wła-
ścicieli oraz property managerów, wersji 
mobilnej dla najemcy lub właściciela oraz 
aplikacji mobilnej Fliko Service dla firm 
świadczących usługi w obiekcie. 

Naszym celem jest posiadanie skutecznego 
rozwiązania integrującego zewnętrzne sys-

temy zarządzania infrastrukturą, licznikami 
mediów i systemami dostępu do nierucho-
mości przy jednoczesnym umożliwieniu 
najemcom korzystania z własnych syste-
mów smart home i IoT. Dzięki Fliko możemy 
przeprowadzić property oraz lease mana-
gera przez cały proces najmu, a także zinte-
grować systemy z zewnętrznymi usługami 
dedykowanymi dla rynku najmu – podkreśla 
Grzegorz Kuźlak, współtwórca Fliko.

Największymi korzyściami wynikającymi 
z wykorzystywania Fliko są obniżenie kosz-
tów zarządzania, zwiększenie satysfakcji 
i zadowolenia z usług po stronie właści-
ciela i najemcy oraz budowa pozytywnych 
doświadczeń każdej ze stron procesu. 

Ważne jest, aby każdy najemca był obsłu-
giwany w oparciu o swoje indywidualne 
potrzeby, a jednocześnie aby zapewnić mu 
kompletny pakiet usług dla procesów zwią-
zanych z najmem – dodaje Ksawery Dzitko, 
współtwórca Fliko.

Fliko agreguje umowy najmu z rejestrem 
aktualnych czynszów i płatności. Dane 
udostępniane są w czasie rzeczywistym 
zarówno najemcom, jak i wynajmującym, co 
zwiększa przejrzystość między wszystkimi 
stronami, a tym samym ma pozytywny 
wpływ na koszty. 

System oferuje także szeroki wachlarz moż-
liwości kontaktu z najemcami i budowania 
silnych, trwałych relacji. Znaczącym ele-
mentem ekosystemu są funkcje społeczno-
ściowe. Ogólnodostępny system wiadomo-
ści i ogłoszeń skraca czas oczekiwania na 
odpowiedź i dystans pomiędzy administra-
torem a najemcą. Natomiast moduł ankiet 
pozwala budować zaangażowanie społecz-
ności, zbierać opinie mieszkańców i na ich 
podstawie planować dalsze działania.

Dodatkowym atutem Fliko jest aplikacja 
mobilna Fliko Service, która pozwala firmom 
z obszaru facility management usprawnić 
procesy zarządzania klientami, obniżyć 
koszty i zwiększyć produktywność oraz 
utrzymać cały proces w obszarze jednego 
systemu. Nasza platforma zapewnia najem-
com pełnowartościowy system ticketowy 
z rejestracją zgłoszeń i usterek, który auto-
matyzuje i istotnie wspiera pracę property 
managerów – mówi Grzegorz Kuźlak.

Fliko wykorzystuje również najnowsze 
technologie do zdalnego monitorowa-
nia zużycia energii, wody i ciepła, dzięki 
czemu klienci mogą obniżyć koszty oraz 
efektywnie podejmować decyzje opty-
malizacyjne. Z kolei możliwość uzyskania 
raportów i analiz niemal każdego z obsza-
rów danych umieszczonych w aplikacji 
daje możliwość swobodnego wglądu 
w nie i syntezy istniejącego stanu nie-
ruchomości. Co ważne, Fliko umożliwia 
szybkie dostosowanie aplikacji do warun-
ków klienta i potrzeb biznesowych. źr
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Fliko – ekosystem rozwiązań 
wspierających efektywne 
zarządzanie nieruchomościami
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Kampus Innowacji CIC Warsaw to międzynarodowa 
społeczność firm i organizacji technologicznych, które 
poprzez innowacje wspólnie budują lepszy świat.  
Oferuje miejsca do pracy przeznaczone dla firm z różnych 
sektorów technologicznych oraz inwestorów Venture Capital. 
Dla swoich klientów CIC organizuje warsztaty i wydarzenia, 
które wspierają ich w zdobywaniu wiedzy i networkingu. 
Oprócz biur, w Kampusie znajdują się też darmowa 
przestrzeń coworkingowo-eventowa District Hall, drukarnia 
3D, studio podcastowe oraz klub Trend House, dla  liderów 
ekosystemu technologicznego. W CIC Warsaw swoją 
działalność prowadzą trzy huby tematyczne: Cosmic Hub, 
Proptech Hub oraz IoE Hub.

Otodom to najpopularniejszy serwis nieruchomości w Polsce, 
co potwierdzają niezależne audyty Gemius /PBI. Każdego 
miesiąca trafia do nas ok. 4 mln unikalnych użytkowników,  
by przeglądać i zamieszczać ogłoszenia sprzedaży i wynajmu 
nieruchomości: mieszkań, domów, inwestycji deweloperskich 
czy biur. Poza obszerną bazą ogłoszeń, Otodom sprawia,  
że rynek nieruchomości jest bardziej dostępny dla wszystkich 
interesariuszy: wspiera w transakcjach, wprowadza 
nowatorskie narzędzia i dzieli się najświeższymi danymi,  
a także pozwala spełniać marzenia o szczęśliwym domu. 
Otodom jest częścią Grupy OLX, która prowadzi m.in. serwisy 
OLX, Otomoto, Fixly i obido.  

Warexpo sp. z o.o. jest warszawską spółką zajmującą się 
reklamą zewnętrzną. Jest właścicielem i administratorem 
sieci podświetlanych słupów reklamowych i tradycyjnych 
klejonych. Łącznie oferuje nośniki w 281 lokalizacjach. 
Posiada nowoczesną sieć nośników digital signage 
zlokalizowaną na prestiżowym Krakowskim Przedmieściu, 
handlowej ul. Chmielnej i w przejściu podziemnym 
pomiędzy I a II linią metra. Portfolio spółki łączy nośniki 
uliczne, tradycyjne, cyfrowe wraz z ekranami w komunikacji 
publicznej. Oferta spółki obejmuje kompleksową usługę 
polegającą na planowaniu, realizacji i koordynacji kampanii 
reklamowych, w tym działań niestandardowych. 
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ThinkCo jest firmą doradczą specjalizującą się  
w rynku nieruchomości.
 
Pomagamy wdrażać strategie dla tego sektora w celu  
tworzenia lepszych procesów, produktów i miejsc.
 
ThinkCo to zespół analityków, strategów i projektantów działających na rynku nieruchomo-
ści, technologii, mediów i reklamy. Projektujemy budynki, produkty, usługi i marki w oparciu o 
dogłębny research.

Świadczymy usługi doradcze i projektowe przy najbardziej innowacyjnych inwestycjach  
w Polsce. Łączymy wiedzę architektów i badaczy z doświadczeniem świata biznesu w celu 
tworzenia lepszych procesów, produktów i miejsc. Nasze obszary specjalizacji to:
•	 zespoły mixed-use
•	 rynek najmu (PRS, PBSA, coliving, budownictwo senioralne)
•	 ESG
•	 architektura i urbanistyka
•	 raporty rynkowe

ANALIZUJEMY

Prowadzimy badania i analizy służące zrozumieniu zmian, jakie zachodzą na rynku nierucho-
mości. Badamy role projektowania w rozwoju i tworzeniu procesów, produktów i miejsc.
•	 raporty
•	 badania 
•	 szkolenia

DORADZAMY

Tworzymy i pomagamy wdrażać strategie, które pozwalają na prowadzenie skutecznego 
biznesu oraz jego autentyczną komunikację. Wspieramy nie tylko planowanie nowych,  
ale też zmianę istniejących rozwiązań.
•	 strategie
•	 insighty
•	 consulting

PROJEKTUJEMY

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem specjalistów, co pozwala nam tworzyć zarówno 
architekturę budynków i design produktów, jak też branding, komunikację marki czy UX  
i funkcjonalność usług cyfrowych.
•	 audyty
•	 wytyczne
•	 architektura i urbanistyka
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