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Zrównoważona  
odpowiedź na przemiany  
w mobilności miejskiej
Miejski transport towarowy odpowiada za 25% 
emisji CO2 związanej z całym transportem miej-
skim. Dystrybucja towarów na zurbanizowanych 
obszarach jest bardzo intensywnie rozwijana, 
co przyczynia się do zwiększenia ruchu, głównie 
w aglomeracyjnych centrach. W Kaliszu wdrożo-
no projekt, którego celem jest poprawa organiza-
cji i zarządzania operacjami załadunku/rozładun-
ku w centrum miasta.

Toniemy  
w śmieciach
Popularny dotychczas model liniowy go-
spodarki wyczerpuje się, ponieważ przy-
czynia się do dewastacji środowiska 
naturalnego. Współczesny konsument 
często kupuje produkty, które nie są mu 
potrzebne. W ten sposób marnuje się aż 
31% żywności w całym łańcuchu wartości.

5G – ewolucja  
czy rewolucja?
5G znacząco usprawni w firmach procesy trans-
portowe, logistyczne i przemysłowe oraz popra-
wi sposób pracy. To przełoży się na zwiększoną 
produktywność i efektywność, a także na obni-
żenie kosztów. Zwiększy się także ich konkuren-
cyjność na rynku.
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Janusz Mincewicz: Pandemia 
wstrzymała mobilność Polaków, 
zatrzymała nas w domach. Czy to 
nie zaszkodzi rozwojowi mobilno-
ści miejskiej, która bardzo dobrze 
się rozwijała?

Adam Jędrzejewski: Jak wyni-
ka z badań przeprowadzonych 
przez Institute for HealthMetrics 
and Evaluation Uniwersytetu 
Waszyngtońskiego, w pierw-
szym szczycie pandemii, czyli 
w kwietniu 2020 r. ogólna mobil-

ność mieszkańców Polski spadła 
o 55%. Jesienna fala pandemii wy-
wołała kolejne tąpnięcie – w po-
łowie listopada mobilność była 
mniejsza o 34% niż mobilność 
typowa. Mimo tego, oferta branży 
mobilności współdzielonej pozo-
stała względnie stabilna. Liczba 
dostępnych e-hulajnóg na minuty 
zwiększyła się nawet dwukrotnie, 
przekraczając wcześniejsze pro-
gnozy. Pandemia spowodowała 
niewielkie zmniejszenie oferty 
elektrycznych skuterów na mi-

nuty, natomiast aut na minu-
ty już przybyło – i to o ponad 
30% Najbardziej zmniejszyła się 
w ubiegłym roku jednak liczba do-
stępnych rowerów współdzielo-
nych – branża ucierpiała głównie 
wskutek wprowadzonego przez 
rząd zakazu działania rowerów 
publicznych w ramach pierw-
szego lockdownu, a ostatecznie 
podaż rowerów zmniejszyła się 
o 33% na koniec sezonu. Przykła-
dowo, w Warszawie odnotowa-
no w roku 2020 o ok. 40% mniej 
wypożyczeń roweru miejskiego 
w porównaniu z rokiem 2019.

J. M.: Twierdzi Pan, że systemy 
współdzielonej mobilności: ro-
wer, hulajnoga, skuter, samochód, 
połączone z transportem zbioro-
wym, to przyszłość miejskiej mo-
bilności, wolność przemieszcza-
nia się i alternatywa dla własnego 
samochodu. Skąd taka prognoza?

A. J.: Liczba ludności zamieszku-
jącej miasta według prognoz bę-
dzie stale wzrastać i do 2050 roku 
może to być nawet 68% populacji 
świata. W związku z tym miasta 
już teraz muszą coraz mocniej 
dążyć do zmniejszania wskaźnika 
motoryzacji prywatnej, ogranicze-
nia korków, poprawy jakości po-
wietrza, lepszego wykorzystania 
przestrzeni publicznej i oszczę-
dzania infrastruktury, a współ-
dzielona mobilność jest jednym 
z głównych narzędzi do osią-
gniecia bardziej zrównoważonych 

W mieście jeden pojazd 
carsharingowy może zastąpić 
aż 7-11 aut prywatnych
Rozmowa z Adamem Jędrzejewskim, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Mobilne Miasto.
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systemów transportu miejskiego. 
Dla przykładu, jeden pojazd car-
sharingowy może zastąpić 7-11 
aut prywatnych, a lekkie pojazdy 
współdzielone, takie jak hulaj-
nogi elektryczne i rowery, w tym 
rowery elektryczne, są idealnym 
środkiem transportu do pokona-
nia odcinka między domem lub 
miejscem pracy a stacją kolei, 
metra lub przystankiem trans-
portu zbiorowego.

J. M.: W ostatnich latach dyna-
micznie rosła mikromobilność, 
na ulicach było coraz więcej elek-
trycznych hulajnóg. Jaki był rok 
2020 w porównaniu z 2019?

A. J.: Pomimo ograniczeń związa-
nych z pandemią branża współ-
dzielonych hulajnóg elektrycznych 
rozwijała się w błyskawicznym 
tempie. Rynek, mierzony licz-
bą dostępnych urządzeń, urósł 
w porównaniu z minionym se-
zonem dwukrotnie: z ok. 10 tys. 
pojazdów w 2019 r. do prawie 20 
tys. w 2020 r. Nowym zjawiskiem 
w 2020 r. było rozprzestrzenienie 
się sharingu e-hulajnóg na liczne 
mniejsze miejscowości. W lipcu 
2019 r usługi sharingu e-hulaj-
nóg były dostępne w 9 miastach 
w Polsce, w październiku 2020 
r. miejscowości tych było już 
39. Warto podkreślić, że 
ilość dostępnych 

e-hulajnóg w systemach sharingu 
była zbliżona do ilości dostępnych 
rowerów miejskich, które funkcjo-
nują w Polsce już od ponad 12 lat, 
a e-hulajnogi działają dopiero od 
około 2. Niemal 1700 skuterów 
elektrycznych dostępnych było 
w 23 miastach, a segment ten 
ma największy potencjał wzrostu 
według badania konsumenckiego 
porównującego rok 2018 z 2020. 
Dwa lata temu ze skutera elek-
trycznego w systemie sharingo-
wym skorzystało 5% badanych, 
w 2020 było to już 14%. 

J. M.: Okazuje się, że Polacy są 
bardzo otwarci na nowe środki lo-
komocji, podchodzą do nich z za-
ufaniem i optymizmem, widzą 
w nich korzystną dla siebie inno-
wacyjność. Które z nich zyskały 
ich największe uznanie?

A. J.: Jak wynika z pierwszego 
w Polsce badania, które ukazuje 
realny stosunek do UTO prze-
prowadzonego w marcu 2020 r., 
Polacy są bardzo otwarci na 
nowe środki loko-

mocji. Trzy czwarte Polaków jest 
przekonanych, że elektryczne 
pojazdy osobiste będą się upo-
wszechniać, a prawie co drugi ba-
dany uważa, że UTO mają poten-
cjał, by odegrać w przyszłości rolę 
masowego środka komunikacji 
w miastach. Uczestnicy naszego 
badania uważają również, że przy 
zachowaniu ostrożności porusza-
nie się lekkimi pojazdami elek-
trycznymi jest równie bezpieczne 
jak jazda na rowerze. 

J. M.: Jaka jest szansa, że Polacy 
przesiądą się ze swoich wygod-
nych samochodów na miejskie 
rowery, hulajnogi i elektryczne 
skutery?

A. J.: Na podstawie przytoczonego 
wcześniej badania można zakła-
dać, że pojazdy te będą tylko zy-
skiwać na popularności. Już w ze-
szłym roku 45% respondentów 
mogło wymienić kogoś w swoim 
otoczeniu, kto korzystał z lekkich 
pojazdów elektrycznych. Polacy 

są świadomi wpływu 
samochodów na 
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środowisko, dostrzegają smog 
i emisję zanieczyszczeń jako po-
ważne problemy cywilizacyjne 
oraz zagrażające ich zdrowiu. 
Zdaniem badanych elektrycz-
ne urządzenia transportu oso-
bistego są szansą na czystsze 
powietrze i mniejsze korki oraz 
mogą z powodzeniem zastępo-
wać auta w podróżach miejskich, 
szczególnie w tzw. podróżach 
ostatniej mili, czyli pierwszym lub 
ostatnim etapie podróży, najczę-
ściej między miejscem zamiesz-
kania lub pracy a przystankiem 
komunikacji zbiorowej.

J. M.: Rośnie mikromobilność – 
także w miastach średnich i ma-
łych, choć hulajnogi są różnie 
przyjmowane przez mieszkań-
ców. Czy to już stała tendencja? 

A. J.: Charakterystycznym zjawi-
skiem rynkowym w 2020 r. było 
rozprzestrzenianie się usługi 
sharingu elektrycznych hulajnóg 
na mniejsze miejscowości. No-
wością było pojawianie się lo-
kalnych sieci hulajnóg na minuty, 
czasem działających wyłącznie 
sezonowo w miejscowościach 
turystycznych. Jak już wspo-

mniałem, pod koniec zeszłe-
go sezonu pojazdy te dostępne 
były w 39 miejscowościach. Sieć 
blinkee.city już w marcu 2020 r. 
była obecna w 16 miastach, 
a w szczycie sezonu w ponad 30 
miejscowościach. Systemów ro-
werów współdzielonych w ubie-
głym roku było 69, a skutery 
elektryczne dostępne były w 23 
miastach. 

J. M.: Czy polskie miasta mogą być 
zadowolone ze wsparcia rządu 
i Unii Europejskiej na rzecz rozwo-
ju mikromobilności?
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A. J.: Do tej pory ciężko tak na-
prawdę mówić o wsparciu rządu. 
Proces legislacyjny w tej dziedzi-
nie trwa już od lat. Nowelizacja 
„ustawy o UTO”, czyli odpowied-
nia nowelizacja prawa o ruchu 
drogowym, została skierowana 
do komisji senackiej. Mamy na-
dzieję, że ustawodawca przyjmie 
zapisy sprzyjające rozwojowi mi-
kromobilności. Umożliwi to mia-
stom stopniowe regulowanie tej 
formy mobilności i mocniejsze 
wpisywanie jej w miejski krajo-
braz.

J. M.: Władze miejskie podejmują 
działania, choć nie ma central-
nych przepisów i regulacji, ws. 
urządzeń transportu osobistego 
(UTO), głównie hulajnóg. Czego 
one dotyczą?

A. J.: Urzędy miejskie podej-
mują działania, mimo braku 
centralnych przepisów i re-
gulacji dotyczących urządzeń 
transportu osobistego. Mia-
sta, starając się zapanować 
nad hulajnogami tarasującymi 
chodniki, tworzą np. specjal-
ne parkingi lub w porozumieniu 
z operatorami strefy z ograni-
czoną prędkością w miejscach, 
gdzie jest wielu pieszych lub 
bez hulajnóg – tam pozosta-
wienie pojazdu jest niemożliwe. 
Tego typu rozwiązania wpro- 
wadzone zostały np. w Krako- 
wie, Sosnowcu, Lublinie, Gdańsku  
czy Katowicach. Nowy projekt 
ustawy o UTO przewiduje man-
daty za nieprawidłowe parko-
wanie. Doprecyzowane zostanie 
również to, gdzie dopuszczany 
będzie postój roweru, hulajno-
gi elektrycznej lub urządzenia 
transportu osobistego na chod-
niku w razie braku wyznaczone-
go miejsca. 

J. M.: Które polskie miasto może 
już być dla innych jako wzorowe, 
wręcz idealne „Mobilne miasto”? 

A. J.: Jeśli jako kryterium weź-
miemy pod uwagę ilość dostęp-
nych pojazdów współdzielonych, 
to na pewno wymienić możemy 
tutaj największe polskie mia-
sta – Warszawę, Kraków oraz 
Trójmiasto. Stosunkowo wiele 
pojazdów można wypożyczyć 
również we Wrocławiu, Pozna-
niu, w Lublinie czy w Katowicach 
lub Łodzi. W idealnym „mobilnym 
mieście” władze miasta powin-
ny dostrzec współdzieloną mo-
bilność i mobilność na żądanie, 
jako uzupełnienie tradycyjnych 
opcji transportowych, jak wła-
sne auto, komunikacja zbiorowa, 
i zaoferować ją mieszkańcom 
w postaci wygodnych aplikacji 
planujących podróż i pokazują-
cych wszystkie opcje transporto-
we w mieście, zgodnie z koncep-
cją Mobility as a Service. MaaS 
to platforma łącząca publiczne, 
prywatne i współdzielone środki 
transportu, która umożliwia zna-
lezienie optymalnej trasy prze-
jazdu i środków transportu dla 
danego użytkownika oraz opła-
cenie podróży za jednym razem, 
tak jakby to była jedna usługa. 
Dobrym przykładem jest tutaj 
jedyna taka platforma w Pol-
sce – Vooom, która rozpoczyna 
współpracę z pierwszymi mia-
stami i aglomeracjami w naszym 
kraju. Ostatnio na popularności 
zyskuje koncepcja „piętnastomi-
nutowego miasta”, opracowana 
przez Carlosa Moreno, profesora 
paryskiej Sorbony. Wszystko, co 
potrzebne do zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb, znalazłoby 
się w zasięgu podróży trwającej 
kwadrans w celu uniknięcia ko-
rzystania z samochodu, a nawet 
komunikacji miejskiej. Projekt 
ten urzeczywistniany jest już 
przez władze Paryża, po ulicach 
którego jeździ już prawie 15 tys. 
elektrycznych hulajnóg. W pilota-
żowym programie w 13. dzielnicy 
powstanie 150 stacji do łado-
wania e-hulajnóg, tworząc infra-

strukturę niezbędną dla rozwoju 
elektromobilności oraz uporząd-
kowania przestrzeni publicznej. 
W polskich miastach przestrzeń 
publiczna również powinna być 
optymalizowana. Rozwiązania 
takie, jak np. Huby Mobilności, 
gdzie na specjalnie wydzielo-
nym i zaaranżowanym obszarze, 
udostępniane są różne pojazdy 
współdzielone oraz dodatkowa 
infrastruktura pomagają realnie 
wpływać na równoważenie mo-
bilności miejskiej, zmniejszenie 
korków i zanieczyszczenia po-
wietrza. 

J. M.: Czy na horyzoncie nie widać 
innych środków przemieszczania 
się w miejskiej mikrombilności, 
które będą uzupełnieniem, al-
ternatywą dla rowerów, hulajnóg 
i skuterów? 

A. J.: W najbliższym czasie nale-
ży spodziewać się coraz więk-
szego wykorzystania modeli 
rowerów ze wspomaganiem 
elektrycznym oraz coraz bar-
dziej udoskonalonych hulajnóg 
elektrycznych, uwzględniających 
potrzeby różnych użytkowników 
– również osób starszych lub 
z niepełnosprawnościami. Jako 
pojazdy przyszłości – i to wca-
le nie tak odległej – wymienić 
można, by tu większe i mniej-
sze pojazdy autonomiczne, np. 
mikrobusy na żądanie lub pasa-
żerskie drony i podniebne tak-
sówki, które od pewnego czasu 
są już testowane w miejskich 
przestrzeniach. Rozwijać będzie 
się również rynek mikrosamo-
chodów, także w systemach 
współdzielenia. Są elektryczne, 
a więc bardziej ekologiczne; są 
małe, więc łatwiej je zaparko-
wać w zatłoczonych miastach. 
Jednocześnie oferują komfort 
samochodu. W związku z tym 
mikrosamochody mogą być ko-
lejnym elementem w ekosyste-
mie miejskiej mobilności.
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Smart City potrzebuje 
superbohaterów

Premiera nowej kasowej produkcji o superbohaterach zbiegła się z publikacją tego artyku-
łu. Żal nie wykorzystać takiej analogii, bo w świecie nowoczesnych technologii nadal jest 
ogromna przestrzeń na wykorzystanie pozytywnych supermocy. W filmie Liga Sprawiedliwości  
Z. Snydera pięcioro herosów łączy siły, aby wprowadzić ład i porządek w zagrożonym świe-
cie. W zdigitalizowanej rzeczywistości istnieje potrzeba równie jednomyślnej zespołowości. 

Joanna Sobkowiak
Dyrektor Marketingu, FIBARO

Inteligentne miasta powinny wezwać Batmana

W raporcie IDC (International Data Corporation) 
Worldwide Semiannual Smart Cities Spending Guide 
szacowano, że na rozwiązania związane ze Smart 
City w samym tylko 2023 r. wydatki sięgną blisko 
189 mld dolarów. Jeśli chodzi o priorytetowe inwe-
stycje, to prognoza niewiele odbiega od rzeczywi-
stości – projekty energetyczne i infrastrukturalne, 
inteligentne rozwiązania dla transportu oraz bez-
pieczeństwo publiczne z wykorzystaniem danych. 

Czołówka liderów prze do przodu – Londyn, Nowy 
Jork, Barcelona, Tokio czy Szanghaj – to niekwe-
stionowani rekordziści. Każdy ma trochę odmien-
ny sposób na inteligentne rozwiązania w obrębie 
swojej aglomeracji, ale myślą przewodnią wszyst-
kich jest kompleksowość. Bez niej nie osiągnie się 
zamierzonego celu. 

Transformacja miast spoza ścisłej czołówki nastę-
puje powoli. Fundamentami rozwoju są nowocze-
sne systemy telekomunikacyjne i szerokie możli-
wości związane z przetwarzaniem, gromadzeniem 
i współdzieleniem danych. Technologie te wyma-
gają wsparcia. Możliwości sieci 4G nie są już wy-
starczające, a wdrażanie technologii 5. generacji, 
oraz zapowiadanej już 6., nie jest tak imponujące 
jakbyśmy tego oczekiwali. 

Jak wynika z raportu Ericssona (Ericsson Mobility 
Report, 2020) blisko 88% generacji łączności zo-
stanie zastąpionych przez 5G, ale najszybciej roz-
wój ten nastąpi w Ameryce Północnej, wschodniej 
Azji i Europie Zachodniej. W pozostałych częściach 
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Smart City potrzebuje 
superbohaterów

świata proces ten ma być powolniejszy. Bez po-
wszechnie wdrożonej nowoczesnej technologii 
bezprzewodowej nie ma mowy o stabilnym roz-
woju. Ta powszechność wymaga jednak szerokie-
go spektrum spojrzenia na potrzeby różnych grup 
interesariuszy: mieszkańców, grup społecznych, 
samorządów i biznesu. 

Tutaj superbohaterem jest strategia, której najbli-
żej do tytułowego Batmana. Nie ma super mocy, 
ale włada intelektem, sprawnością i posiada pie-
niądze, które poprzedzone odpowiednimi przy-
gotowaniami zaowocują opanowaniem technolo-
gicznego chaosu. 

Miasta, które chciałby w sposób efektywny wdra-
żać inteligentne rozwiązania powinny przede 
wszystkim skupić się na opracowaniu spójnej, 
zwartej strategii, która w długofalowej perspekty-
wie będzie skutkować rozwiązaniami smart two-
rzącymi sieć, a nie oderwanymi od siebie inicjaty-
wami. 

Podstawowym celem działań aglomeracji miej-
skich powinno być służenie społeczeństwu i po-
prawa warunków życia, a nie tworzenie skom-
plikowanych technologicznie rozwiązań. Taki 
superbohater nie jest jednak jeszcze szalenie po-
pularny, bo wymaga od inicjatorów zmian przede 
wszystkim słuchania inicjatyw oddolnych, szeregu 
badań i analizy danych, a także edukacji mieszkań-
ców, a w dalszej perspektywie – kooperacji między 
aglomeracjami. 

Wykorzystanie danych – Superman XXI wieku

Podstawową ideą inteligentnych miast jest za-
pewnienie swoim mieszkańcom wysokiego 
poziomu życia za sprawą użytkowania nowo-
czesnych rozwiązań technologicznych, które uła-
twiają codzienne funkcjonowanie. Tu idea Smart 
City nierozerwalnie związana jest z ideą IoT (In-
ternetu Rzeczy) – połączone ze sobą urządzenia 
mogą się ze sobą komunikować i udostępniać 
użytkownikom dane przez Internet. Urządzenie 
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wykorzystujące najnowsze technologie może być 
użyteczne samo w sobie, ale jego wartość sta-
nowczo wzrasta, jeśli wykorzystujemy wiele urzą-
dzeń jednocześnie.

Gromadzenie danych umożliwia bardziej ekono-
miczne korzystanie z dostępnych zasobów oraz 
tworzenie z nich nowej wartości. 

Tu pojawia się podstawowy problem na poziomie 
społecznym. Zrozumienia technologii i zagadnień 
związanych ze Smart Things oraz IoT. 

Z badań przeprowadzanych w marcu 2021 r. na 
grupie potencjalnych klientów z branży Smart 
Home wynikło, że większość użytkowników 
systemów nie rozumie pojęcia smart rozwią-
zań (badania własne). Technologia jest dla nich 
zbyt skomplikowana i nie pokazuje szans, jakie 
ze sobą niesie – czyli możliwości zabezpiecze-
nia ich podstawowych potrzeb. Problem z in-
teligentnymi rozwiązaniami jest taki, że w swej 
złożoności zrozumiałe są tylko dla wąskiego 
grona zaawansowanych technologicznie użyt-
kowników. 

Jeżeli więc użytkownik, aktywny czy potencjalny, 
nie rozumie z jaką mocą ma do czynienia, to nie 

zrozumie, jak wykorzystać ją w słusznej sprawie – 
optymalizacji i oszczędności. Koło się zamyka.

Bariery widoczne na polu rozwiązań skierowanych 
dla sfery prywatnej odbijają się szerokim echem 
w sferze publicznej. Dlatego każde miasto przed 
wdrożeniem nowych technologii powinno odpo-
wiedzieć na kilka fundamentalnych pytań: Jakie 
problemy mają rozwiązywać wdrażane technolo-
gie? W jaki najprostszy sposób należy je wdrożyć? 
Jakie korzyści przyniosą? I jak wyedukować miesz-
kańców w zakresie tych wdrożeń?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą sfokusować ideę 
Smart City na konkretnych problemach mieszkań-
ców i ich rozwiązaniu. Biznes już jakiś czas temu 
odkrył, że podstawą jego funkcjonowania jest od-
powiadanie na potrzeby klientów – czas skupić się 
nad tym w zakresie technologii sfery społecznej. 

Nie zawsze jednak podstawowe potrzeby idą 
w parze z oszczędnościami, które są prioryteto-
we w budżecie miejskim. Łatwiej jest skupić się 
na technologii IoT, która umożliwia gromadzenie 
danych o przepływającej ilości wody przez oczysz-
czalnie ścieków czy monitoring zużycia energii wy-
korzystywanie przez oświetlanie miejskie, niż zbu-
dowanie globalnego, scentralizowanego systemu 
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informującego o wybuchu pożaru w danej aglome-
racji. Technologicznie taki projekt jest możliwy do 
zrealizowania, ale poziom nakładów finansowych 
sprawia, że jest nieopłacalny na dużą skalę.

W wielu miastach wdrażane są rozwiązania uła-
twiające funkcjonowanie różnych obszarów życia 
w aglomeracji. Najpopularniejszymi są: inteligent-
ne sterowanie ruchem, stały monitoring wideo, 
wykorzystanie sensorów i czujników ułatwiają-
cych poszukiwanie miejsc parkingowych czy in-
westowanie w systemy smart grid. Te ostatnie, 
będące inteligentnymi sieciami energetycznymi, 
zapewniają komunikację między producentami, 
odbiorcami energii oraz jej magazynami. Temat 
jest niezwykle istotny w dobie przekształcania 
energetyki tradycyjnej w odnawialną. Ta zmiana 
wymaga stworzenia infrastruktury telekomunika-
cyjnej, wdrożenia specjalistycznych urządzeń oraz 
przede wszystkim edukacji odbiorców, w jaki spo-
sób mogą korzystać z systemu. 

Kryptonitem wykorzystania danych jest zatem 
brak edukacji, która powinna być powinnością 
każdej grupy interesariuszy nowych technologii – 
włodarzy miejskich, przedstawicieli biznesu i orga-
nizacji, zajmujących się ich wdrażaniem. Czekamy 
jeszcze na takich Supermanów. 

Sztuczna inteligencja trzecim filarem Smart, 
niczym Wonder Woman 

Właśnie świat obiegła wieść, że cyfrowe dzieło 
robota Sophia sprzedano na internetowej aukcji 
za blisko 2,7 mln zł. Ta imponująca kwota została 
zapłacona nie tyle za sam obraz humanoidalnego 
robota, co za kooperację z artystą A. Bonacetą. 
Ten ostatni nagrał 12-sekundowe wideo, będące 
podstawą do powstania fizycznego obrazu nama-
lowanego przez AI (sztuczną inteligencję). Sophia 
została stworzona w 2016 r. przez firmę Han-
son Robotics z Hong Kongu i zyskała sławę dzięki 
swoim zdolnościom językowym oraz realistycznej 
mimice twarzy. Przemawiała na konferencjach, 
brała czynny w programach typu talk show, otrzy-
mała nawet obywatelstwo Arabii Saudyjskiej, 
dzięki czemu wdarła się w przestrzeń społecz-
ną jako pierwsza robot-obywatelka. W tym roku 
firma ogłosiła produkcję podobnych androidów 
na masową skalę. Ponieważ są one w stanie ko-
munikować się, prowadzić terapię lub zapewniać 
stymulację społeczną nawet w skomplikowanych 
sytuacjach, mogą pomagać w opiece nad osobami 
chorymi lub starszymi. 

Tego typu AI ma szanse zaistnieć w bardzo specja-
listycznych przestrzeniach publicznych, które jesz-
cze dziś nie są zagospodarowane. W dobie starze-
jącego się społeczeństwa zaczyna kształtować się 
przestrzeń dla takich inicjatyw. 

Sztuczna inteligencja – w mniej może spektaku-
larny sposób – jest już adaptowana w Smart City. 
Chodzi tu o systemy zarządzania ruchem, autono-
miczne samochody, inteligentny monitoring. We-
dług prognoz zapewne znajdzie swoje zastosowa-
nie także w energetyce, zarządzaniu odnawialnymi 
źródłami energii i infrastrukturą miejską. 

Zakładam jednak, że podobnie jak w przypadku hu-
manoidalnego robota, zastosowanie AI przyjdzie 
od strony użytkownika końcowego. Pod prostszą 
postacią niż nam się wydaje – asystentów gło-
sowych, których popularność na całym świecie 
szybko rośnie. Asystent Google, Siri czy Cortana to 
rozwiązania coraz popularniejsze w zarządzaniu 
Smart Home – a od tego tylko jeden krok do Smart 
City. 

Znów wracamy do podstawowych potrzeb użyt-
kowników – one zarówno w sferze prywatnej, jak 
i społecznej, powinny być spełnione. Według ba-
dań na konsumentach Smart Home (badania firmy 
Fibaro) zakup inteligentnych rozwiązań podykto-
wany jest takimi potrzebami, jak: bezpieczeństwo, 
komfort i zdalna kontrola nad podstawowymi 
funkcjonalnościami domu. Te potrzeby będą rów-
nie ważne przy projektowaniu usług w przestrzeni 
publicznej.

Superbohaterowie łączą siły 

Kiedy w scenie kulminacyjnej Ligi Sprawiedliwości 
herosi zawzięcie walczą ze złem, nie mamy wąt-
pliwości, jak te zmagania się skończą. Niezależnie 
od ofiar po drodze bilans będzie dodatni, a warto-
ścią dodaną jest wynikająca z łączenia sił – soli-
darność. Podobnie w służbie Smart City swoje siły 
powinny połączyć zarządzanie danymi i edukację 
w zakresie: IoT, szeroko pojętych technologii Smart 
i podstawowego wykorzystania AI. 

Użytkownicy, a co za tym idzie mieszkańcy miast 
i społeczności objętych rozwiązaniami inteligent-
nymi, potrzebują pomocy silnych superbohaterów, 
aby właściwie użytkować wdrażane innowacje.

Pamiętajmy, że technologia jest tak dobra, jak do-
brzy są użytkownicy, którzy z niej korzystają. 
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