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Wprowadzenie 

Media oraz technologie informacyjne i komunikacyjne wpływają na niemal każdy aspekt 

życia mieszkańców współczesnych miast. Dotyczy to zarówno procesów socjalizacji, jak  

i dostarczania rozrywki, rozwoju usług zdrowotnych, a także transportu, edukacji, biznesu etc. 

Osiągnięcia w dziedzinie technologii i rozwój służą podniesieniu potencjału do tego, by 

tworzyć przyjazną i skoncentrowaną na obywatelach przestrzeń miejską. 

W literaturze przedmiotu i strategiach miast dotyczących potencjału wykorzystywania 

nowych mediów i technologii coraz większą rolę odgrywa koncepcja smart city. Idea ta staje 

się coraz bardziej popularna na całym świecie, a europejskie miasta, takie jak Sztokholm, 

Hamburg, Wiedeń, Tallinn czy Florencja, traktują działania smart city jako jedną z głównych 

strategii rozwojowych. Koncepcja ta jest chociażby używana do opisywania optymistycznych 

i innowacyjnych rozwiązań, które mają poprawić życie obywateli i usprawnić komunikację na 

linii obywatele-władza w „miastach przyszłości”.  

 

Przedmiot badań: smart city i media 

Jak zauważył zespół badaczy na czele z Rudolfem Giffingerem, nie istnieje jedna definicja 

smart city. Idea ta jest efektywna wtedy, gdy obszary, takie jak smart economy, smart people, 

smart governance, smart mobility, smart environment i smart living, są realizowane w ramach 

wspólnej strategii
1
. Taewoo Nam i Theresa A. Pardo stwierdzili, że smart city należy 

analizować w oparciu o trzy wymiary: ludzki, instytucjonalny i technologiczny
2
. W 

większości ujęć nowe media i technologie są traktowane zarówno jako cel smart city, jak i 

narzędzia wdrażania strategii miast w XXI wieku. 

Przedmiotem dysertacji jest analiza koncepcji smart city w oparciu o rolę mediów  

i technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych w procesie wdrażania  

i upowszechniania smart rozwiązań w miastach. W obszarze badań nad mediami wciąż 

brakuje studiów nad architekturą informacji oraz projektowaniem infrastruktury mediów. 

Zwłaszcza na określonym obszarze, takim jak miasto, media i prawidłowy przepływ 

informacji spełniają ogromną rolę, nie tylko komunikacyjną, ale również usprawniającą 

procesy decyzyjne, zarządzanie i rozwój. Współczesne miasta są napędzane informacjami  

i danymi, a media wykorzystuje się do ich pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania. 

                                                           
1
 R. Giffinger et al., Smart Cities. Ranking of European medium-sized cities, Vienna 2007, s. 10. 

2
 T. Nam, T.A. Pardo, Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions, The 

Proceedings of the 12
th

 Annual International Conference on Digital Government Research, 12–15.06.2011, s. 

282. 
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Procesy komunikacyjne są istotnym aspektem smart city, dla którego informacje i dane są 

podstawami funkcjonowania. Jedynie zbudowanie odpowiedniej infrastruktury mediów 

(miękkiej i twardej), opartej na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, pozwoli na 

stworzenie optymalnie działającego „miasta przyszłości”. 

Mając na uwadze wielość poglądów i podejść, autor usystematyzował rozumienie 

tytułowego pojęcia. Przyjął definicję, zgodnie z którą smart city to miasto, które wykorzystuje 

technologie informacyjne i komunikacyjne oraz inne nowoczesne narzędzia do optymalizacji 

życia mieszkańców oraz zarządzania miastem. W niniejszej dysertacji stosuje się to 

określenie w języku angielskim, ponieważ tłumaczenie na język polski nie oddaje jego 

charakteru, np. inteligentne („sprytne”) miasto. Smart city to o wiele szerszy termin, który 

zawiera w sobie działania cybernetyczne, cyfrowe, a także te, które są oparte na komunikacji 

między maszynami. Smart city jest traktowane zarówno jako idea, koncepcja, zjawisko, 

proces, jak i polityka (działanie). Używanie wybranych pojęć opisujących jest uzależnione od 

omawianego w danej części pracy podejścia.  

W dysertacji zostało przyjęte wielowymiarowe spojrzenie na media – z jednej strony są 

one traktowane jako zasoby/narzędzia (do realizacji celów strategicznych smart city), a z 

drugiej jako cele (jeden z celów szczegółowych) smart city. Media są rozumiane jako kanał i 

środek przekazu, który spełniając określone funkcje, wykorzystuje technologie informacyjno-

komunikacyjne. Występujące w tytule pracy „media” oznaczają zarówno urządzenia i 

aplikacje mobilne, wirtualną rzeczywistość, media online i społecznościowe, jak i urządzenia, 

oprogramowania, procesy cyfryzacji, czujniki, siatki sensoryczne etc. Mając na uwadze 

poruszane problemy, autor nie uwzględnił działalności tak zwanych mediów tradycyjnych 

(prasa, radio, telewizja). Podczas realizacji badania pojawiały się różne określenia mediów i 

związanej z nimi infrastruktury – zamiennie nazywanej cyfrową, informatyczną lub 

komunikacyjną. Wypracowane w pierwszym rozdziale pojmowanie mediów bazuje głównie 

na koncepcjach Lva Manovicha i Marka Deuzego, którzy w swoich pracach poruszali kolejno 

problem oprogramowania i danych
3
 oraz traktowania miasta w kategoriach medium

4
. W 

ramach systematyzacji w dalszej części jest używane określenie infrastruktura mediów lub po 

prostu infrastruktura. Skupiając się na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ang. 

information and communication technology), autor używa w dysertacji skrótu ICT, a pisząc o 

komunikacji człowiek-maszyna (ang. human to machine) i maszyna-maszyna (ang. machine 

to machine), często wykorzystuje skróty anglojęzyczne, kolejno: H2M i M2M. Strategia jest 

                                                           
3
 L. Manovich, Software Takes Command. Extending the Language of New Media, New York–London 2013. 

4
 M. Deuze, Media Life, Cambridge 2012. 
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rozumiana jako zaplanowane i długotrwałe działania podejmowane przez podmioty publiczne 

i/lub prywatne, które mają przyczynić się do osiągnięcia danego celu. Pisząc o strategiach, 

autor odwoła się zatem zarówno do dokumentów strategicznych i źródeł, jak i do sposobu 

realizacji zaplanowanych działań. 

 

Studium przypadku: Berlin i Warszawa 

Praca ma charakter problemowo-analityczny, a zastosowaną w niej metodą badań 

jakościowych jest studium przypadku (case study)
5
. Berlin i Warszawa wdrażają działania w 

kierunku smart city, jednak zakłada się, że obierają różne ścieżki rozwoju i implementacji. 

Istotne jest wskazanie ich strategii, a także tych form aktywności, które przynoszą najbardziej 

pozytywne efekty. Należy tym samym połączyć teorię z praktyką, dzięki czemu będzie 

możliwe dostrzeżenie pewnych prawidłowości i wzorców, które przekładają się na pomyślną 

realizację strategii współczesnego miasta. Na podstawie dostępnych rozważań teoretycznych 

opracowano narzędzie badawcze pozwalające analizować media w smart city. Następnie 

korzystając z wyników przeprowadzonych badań jakościowych, podjęto próbę oceny i 

rozumienia roli mediów w obu miastach – zarówno z perspektywy celów strategicznych, 

podmiotów odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury i mediów, jak i jako przykładów 

dobrych praktyk.  

 

 

Rysunek 1. Projekt badania studium przypadku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R.K. Yin, Case Study Research. Design and Methods, Los Angeles 

2017.  

 

Miasta zostały wybrane do analizy na zasadzie kontrastu: Berlin jako 

zachodnioeuropejskie postprzemysłowe, Warszawa jako środkowoeuropejskie, 

postindustrialne. W obu występują różnice w zakresie podmiotów odpowiedzialnych  

za kreowanie i wdrażanie strategii smart city – w Berlinie zajmuje się tym organizacja 

                                                           
5
 R.K. Yin, Case Study Research. Design and Methods, Los Angeles 2017. 

Wybór przypadków 
Wybór metod  

i narzędzi 
badawczych 

Gromadzenie  
i analiza danych 
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publiczno-prywatna Berlin Partner for Business and Technology
6
. W dokumencie  

pt. Smart City Strategy Berlin, w którym została zakreślona wizja rozwoju miasta, ujęto 

kluczowe działania mające przekształcić stolicę Niemiec w smart city
7
. Plan warszawski jest 

oparty na realizacji rozproszonych smart projektów i ich implementacji przez poszczególne 

jednostki Urzędu m.st. Warszawy (np. Biuro Cyfryzacji Miasta
8
) oraz jest wspierany ogólną 

strategią rozwoju stolicy Polski – #Warszawa2030
9
. Berlin i Warszawa zajmują różne pozycje 

w międzynarodowych rankingach miast uwzględniających postęp technologiczny i innowacje 

(Tabela 1). Zarówno jedna, jak i druga z analizowanych stolic aspiruje do tego, by stać się 

liderem w zakresie smart city w regionie.  

 

Tabela 1. Berlin i Warszawa w rankingach 

Nazwa rankingu 

Miejsce w rankingu Liczba 

uwzględnionych 

miast Berlin Warszawa 

IESE Cities in Motion 2016 9 54 181 

Innovation Cities Index 2015 14 86 442 

European Digital City Index (EDCI) 2016 6 38 60 

Top City Destinations Ranking 2015 35 73 100 

Quality of Living Ranking 2017 13 81 231 

Global Power City Index (GPCI) 2016 9 - 42 

Networked Society City Index 2016 15 18 41 

Smart Cities Index 2017 13 89 100 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wybranych rankingów.  

                                                           
6
 Berlin Partner for Business and Technology, https://www.berlin-partner.de/en/ [dostęp: 30.05.2017]. 

7
 Senate Department for Urban Development and the Environment, Smart City Strategy Berlin, 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/foren_initiativen/smart-city/download/Strategie_Smart_ 

City_Berlin_en.pdf [dostęp: 30.05.2017]. 
8
 Biuro Cyfryzacji Miasta, http://www.um.warszawa.pl/ksiazka-adresowa/administracja-1824/biura-urzedu-

1826/biuro-cyfryzacji-miasta-767 [dostęp: 20.06.2017]. 
9
 Strategia #Warszawa 2030. Projekt do konsultacji społecznych, http://2030.um.warszawa.pl/wp-

content/uploads/2017/03/Projekt_SRW_2030_06_04_2017.pdf [dostęp: 14.05.2018]. 
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Obszar badań 

Rozprawa doktorska zatytułowana Media w smart city. Przykład Berlina  

i Warszawy wpisuje się w światowy trend badań nad rolą mediów we współczesnym mieście. 

Praca ma charakter interdyscyplinarny. Prezentowane w niej analizy stanowią połączenie 

studiów nad mediami, technologiami informacyjnymi, współczesnym miastem (ang. urban 

studies, urban communication) oraz polityką na szczeblu lokalnym (Rysunek 2). Podjęta 

problematyka mieści się w obszarze badawczym dyscypliny nauk o mediach. Dysertacja 

powstała, aby wypełnić lukę w badaniach i wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktycznym 

aspekcie funkcjonowania dwóch miast europejskich – Berlina i Warszawy. W efekcie jest 

jedną z pierwszych prac naukowych w Polsce dotyczącą zagadnienia infrastruktury mediów w 

smart city i pierwszą w całości poświęconą studiom przypadku nad mediami w smart city 

Berlin i smart city Warszawa. 

Dotarcie do literatury dotyczącej smart city i jej zdobycie nie było procesem szybkim 

ani prostym. W momencie rozpoczynania prac nad koncepcją badawczą liczba publikacji na 

temat zjawisk związanych ze smart city była dosyć ograniczona na świecie i znikoma w 

Polsce. Wyraźnie widać jednak, że w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie tym 

zagadnieniem i poziomem interdyscyplinarności badań nad smart city. Znalazło to 

odzwierciedlenie na rynku wydawniczym, przede wszystkim światowym: prace koncentrujące 

się wokół smart city publikują uznane wydawnictwa zagraniczne, są więc one dostępne w 

większości jedynie w języku angielskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rysunek 2. Obszar badań 

Źródło: opracowanie własne. 
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Cel pracy 

Głównym celem pracy jest zbadanie, w jaki sposób Berlin i Warszawa wykorzystują media na 

potrzeby rozwoju smart city. Przedłożona rozprawa obejmuje analizę roli mediów i 

technologii z perspektywy strategii rozwojowych oraz działań podmiotów odpowiedzialnych 

za ich realizację. Główny cel rozprawy jest realizowany w oparciu o następujące zadania 

szczegółowe: 

 systematyzacja teorii i pojęć dotyczących roli mediów w smart city; 

 wypracowanie narzędzia badawczego (kwestionariusz wywiadu) i klucza kodowego do 

badania roli mediów w smart city w odniesieniu do analizy jakościowej; 

 zbadanie potencjału i sposobów wykorzystania mediów w smart city Berlin i smart city 

Warszawa w kontekście celów strategicznych oraz ocena metod ich implementacji na 

podstawie opinii ekspertów w obu miastach.  

 

Hipotezy badawcze 

Celem autora podjętym w niniejszej rozprawie jest weryfikacja trzech hipotez badawczych: 

 

Hipoteza 1: Wykorzystanie mediów w smart city Berlin i smart city Warszawa nie jest 

wynikiem konkretnie zdefiniowanej strategii. 

Hipoteza 2: W obu miastach dominują rozwiązania oparte na twardej infrastrukturze 

mediów. 

Hipoteza 3: W procesie wdrażania i upowszechniania idei smart city zarówno  

w Berlinie, jak i w Warszawie większą rolę odgrywają rozwiązania oparte na 

komunikacji między maszynami (M2M). 

Przesłanką do postawienia pierwszej hipotezy (H1) było dostrzeżenie, że smart city 

może powstawać nie tylko dzięki inicjatywom władz miejskich i przyjętym strategiom. 

Wydaje się, że władze Berlina i Warszawy widzą potencjał w nowoczesnych rozwiązaniach 

komunikacyjnych, jednak z różnych przyczyn nie inwestują w rozwój infrastruktury mediów 

lub jeszcze nie dostrzegają korzyści wynikających z ich wykorzystania. Jednak na realizację 

koncepcji mają również wpływ inne podmioty (firmy, organizacje i mieszkańcy), które nie 

muszą działać wyłącznie w oparciu o zdefiniowaną strategię. 

Druga hipoteza (H2) została stworzona ze względu na dynamicznie rosnące znaczenie 

rozwiązań z zakresu infrastruktury twardej, takich jak smartfony czy sensory. Funkcjonują 

one dzięki komunikacji M2M, bez której same urządzenia byłyby bezużyteczne. 
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Do skonstruowania trzeciej hipotezy (H3) przyczyniło się spostrzeżenie, że coraz więcej 

procesów komunikacyjnych w miastach odbywa się bez udziału człowieka – jako efekt 

komunikacji między maszynami. W miastach największą wartość odgrywają dane zbierane z 

wielu źródeł, które są istotne w tworzeniu smart city. Nieodłącznym elementem omawianej 

koncepcji jest więc Internet Rzeczy, który jest oparty na komunikacji M2M, stanowiąc impuls 

do zbierania różnorodnych danych ze środowiska miejskiego. 

 

Metodologia 

Weryfikacja postawionych hipotez odbywa się za pomocą metod badawczych łączących 

analizę źródeł z badaniami jakościowymi: 

 analiza źródeł jest prowadzona na podstawie wypracowanych koncepcji teoretycznych, a 

także szczegółowej analizy dokumentów i strategii rozwojowych Berlina i Warszawy;  

 analiza jakościowa opiera się na 30 wywiadach pogłębionych, które w 2017 roku zostały 

przeprowadzone z ekspertami w obu badanych miastach. 

Zarówno w Berlinie, jak i w Warszawie wywiady zostały przeprowadzone  

z 15 respondentami. Każdy wywiad został zarejestrowany za pomocą dyktafonu,  

co umożliwiło dokonanie transkrypcji. Wywiady w Berlinie odbywały się w języku 

angielskim, a tłumaczenie na język polski wykonał autor dysertacji. Rozmowy  

w Warszawie prowadzono w języku polskim. Wyniki badań z wywiadów pogłębionych 

zostały zakodowane zgodnie z wypracowanym kluczem dotyczącym powtarzalności 

pojawiających się haseł i pojęć – celem tego działania było dostrzeżenie ewentualnych 

prawidłowości i zweryfikowanie hipotez badawczych
10

. 

 Dokonując wyboru metody, autor dostrzegł znaczącą wartość studium przypadku w 

zobiektyzowaniu, zorganizowaniu, systematyzacji i uporządkowaniu działań. Charakter 

empiryczny pracy pozwala na zrozumienie oceny i efektywności realizowanych strategii. 

Obrane metody badań pokazują złożoność czynników kontekstowych, takich jak otoczenie 

społeczne, ekonomiczne, kulturowe i technologiczne. Ponadto studium przypadku umożliwia 

wykorzystanie wiedzy w praktyce, zwłaszcza z zakresu projektowania infrastruktury mediów 

w smart city. 

 

Struktura pracy  

                                                           
10

 J. Saldaña, The Coding Manual for Qualitative Researchers, Arizona 2016. 
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W rozdziale pierwszym – Smart city w teorii i praktyce – skupiono się na przeglądzie 

wybranych koncepcji smart city. Szczegółowej analizie została poddana geneza pojęcia oraz 

problemy definicyjne. W odniesieniu do wybranych rankingów miast autor stworzył wykaz 

wskaźników, które świadczą o sukcesie we wdrażaniu rozwiązań smart city. Następnie uwaga 

została skoncentrowana na trzech wymiarach smart city: ludzkim, instytucjonalnym i 

technologicznym. Szczegółowa analiza wymiaru technologicznego pozwoliła określić 

kluczową rolę mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w budowaniu smart city. 

W tym miejscu autor dokonał także systematyzacji typów komunikacji – człowiek vs. 

maszyna oraz maszyna vs. maszyna. Zaprezentował kluczowe pojęcia związane z mediami 

oraz infrastrukturą mediów. Na podstawie przeglądu koncepcji nastąpiła prezentacja 

narzędzia teoretycznego, które zwraca uwagę na różne typy mediów i narzędzia: platformy, 

urządzenia mobilne, sieci, aplikacje, sensory, media społecznościowe etc. Wypracowany 

schemat (Rysunek 3) stanowi podstawę do analizy roli i sposobów wykorzystywania mediów 

w Berlinie i w Warszawie, która jest przedmiotem badań w rozdziale trzecim i czwartym. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Proponowane narzędzie do badania mediów w smart city 

M2M H2M 

INFRASTRUKTURA TWARDA 

INFRASTRUKTURA MIĘKKA 

APLIKACJE MOBILNE 

PLATFORMY ONLINE 

SENSORY 

MONITORING MIEJSKI 
SMART URZĄDZENIA 

EKRANY MIEJSKIE 

MAGAZYNY DANYCH 

PROTOKOŁY 
INTERFEJSY 

ŚWIATŁOWODY 

SYSTEMY 



 10 

Źródło: opracowanie własne. 

W rozdziale drugim – Smart city Berlin i smart city Warszawa: studium przypadku 

dwóch miast – została przedstawiona szczegółowa metodologia przeprowadzonego badania, 

w której ujęto argumentację wykorzystania metody badań jakościowych. W tej części 

zaprezentowano klucz kodowy (Tabela 2), kwestionariusz wywiadu oraz szczegółowy 

przebieg badania. Na wstępie wyjaśniono klucz do analizy przypadków i zaprezentowano 

główne dokumenty strategiczne dotyczące smart city w Berlinie i w Warszawie. Prowadzona 

w tej części analiza umożliwiła wskazanie głównych podmiotów odpowiedzialnych za 

wdrażanie i rozwój idei smart city w obu miastach, z uwzględnieniem władz miasta, firm 

prywatnych, centrów technologicznych i wydarzeń poświęconych tematyce smart city. 

 

Tabela 2. Klucz kodowy do analizy wywiadów 

Smart city (C) Strategia (S) Media (M) 

 Berlin/Warszawa jako miasto 

smart 

 Berlin/Warszawa jako miasto 

unikatowe 

 Smart city jako ludzie 

 Smart city jako instytucje 

 Smart city jako technologie 

 Miasto inteligentne 

 Miasto cyfrowe 

 Smart rozwiązania 

 Komunikacja 

 Innowacja  

 Cyfryzacja 

 Dane miejskie  

 Cele strategiczne 

 Ocena strategii 

 Strategia nastawiona  

na czynnik ludzki 

 Strategia nastawiona  

na technologie 

 Startupy 

 Sharing economy 

 PPP 

 Aktorzy polityki 

miejskiej 

 Innowacja 

 Cyfryzacja 

 Dane miejskie 

 

 Media 

 Media w mieście 

 Miasto jako platforma 

 Użytkownicy mediów 

 ICT 

 H2M 

 M2M 

 Aplikacja mobilna 

 Platformy online 

 Media społecznościowe 

 Smartfony/urządzenia 

mobilne 

 Ekrany miejskie 

 Monitoring miejski 

 Sensory 

 Infrastruktura  

(hard i soft) 

 Dane miejskie 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

W rozdziałach trzecim (Media w smart city: Berlin) i czwartym (Media w smart city: 

Warszawa) analizie zostały poddane kolejno przykłady z Berlina i z Warszawy. Materiał 

uzyskany na podstawie analizy źródeł przeprowadzonej w rozdziale drugim został 
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skonfrontowany z wynikami badań uzyskanymi w drodze wywiadów pogłębionych z 

ekspertami do spraw mediów i smart city w obu miastach. Kluczowe było tutaj rozumienie 

smart city i oceny realizacji tej koncepcji, a także roli ICT w badanych stolicach europejskich. 

Dalej duży nacisk położono na wskazanie dobrych praktyk i ograniczeń w wykorzystywaniu 

mediów do wdrażania i upowszechniania idei smart city. Odnosząc się do wyników badań, 

został przedstawiony stosunek do współczesnych mediów i ich roli w mieście. Zwrócono 

uwagę na infrastrukturę mediów – w poszczególnych rozdziałach – w Berlinie i w 

Warszawie, z naciskiem na narzędzia twarde i miękkie. Następnie zostało zaprezentowane 

znaczenie typów komunikacji: human to machine i machine to machine.  

 

Wnioski z badań 

Mając na uwadze trzy główne wymiary oddziaływania smart city, w obu przypadkach  

w mniejszym lub większym stopniu są widoczne wszystkie wymiary, jednak można 

stwierdzić, że w Berlinie dominują działania w wymiarze ludzkim, natomiast  

w Warszawie w wymiarze technologicznym. W Berlinie i w Warszawie podkreśla się wpływ 

infrastruktury mediów, zauważając jej części twarde i miękkie – przy czym infrastruktura 

berlińska wymaga aktualizacji ze względu na rozwój technologiczny,  

a w Warszawie potrzebne jest jej dalsze rozwijanie, ponieważ jest tworzona w pewnych 

częściach i nie jest jeszcze zintegrowana. Należy również dodać, że zarówno  

w Berlinie, jak i Warszawie wyróżnia się dwa typy komunikacji, na których są oparte 

rozwiązania smart city: jest to komunikacja między człowiekiem a maszyną oraz między 

maszyną a maszyną.  

W rezultacie w niniejszej dysertacji jedna hipoteza została potwierdzona, jedna 

częściowo potwierdzona, a jedna odrzucona. O ile badanie nie miało charakteru ilościowego, 

to analiza medialnego fragmentu klucza kodowego w oparciu o dwa typy infrastruktury 

mediów (twardą i miękką) oraz dwa typy komunikacji (H2M i M2M) pozwala na wskazanie 

pewnych prawidłowości (Rysunek 4). 
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Smart city Berlin     Smart city Warszawa 

 

Rysunek 4. Graficzna prezentacja badania w wymiarach infrastruktury mediów  

i typów komunikacji w smart city w Berlinie i w Warszawie 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dokonując podliczeń, berlińscy respondenci mówili – kolejno: 23 razy o M2M, 19 razy 

o H2M, 19 razy o infrastrukturze miękkiej oraz 20 razy o twardej. Z kolei  

w Warszawie eksperci wspominali 36 razy o M2M, 14 razy o H2M, 18 razy  

o infrastrukturze miękkiej oraz 28 razy o twardej. 

Graficzna reprezentacja badania przeprowadzanego w Berlinie pokazuje,  

że działania w stolicy Niemiec są zrównoważone i relatywnie równo rozwijane  

w poszczególnych wymiarach. To właśnie może świadczyć o dosyć wysokich pozycjach 

Berlina w rankingach dotyczących smart city. Natomiast skupiając się na Warszawie, widać 

wzmożoną działalność przede wszystkim w wymiarze infrastruktury twardej i komunikacji 

między maszynami. Można stwierdzić, że działania w tych obszarach są w Warszawie 

prowadzone na dosyć zaawansowanym stopniu, a zatem są też zauważalne przez 

respondentów. Warto dodać, że w wypowiedziach ekspertów często pojawiały się odniesienia 

do inwestycji w infrastrukturę miękką, co pokazuje, że zauważają oni braki w tej sferze. 
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Dla pełnego zrozumienia koncepcji smart city była potrzebna analiza teoretyczna  

i praktyczna. Zauważono, że smart city jest przedmiotem wielu badań, w tym między innymi 

analiz porównawczych i krytycznych. Różnice w rozumieniu smart city mają swoje 

odzwierciedlenie w rankingach, które bazują na zróżnicowanych wskaźnikach  

i metodologiach. W smart city są wdrażane różne media, jednak współcześnie samo 

zdefiniowanie mediów przysparza wielu problemów, głównie ze względu na rozwój 

technologii ICT.  

Analiza koncepcji smart city na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej wykazała, że 

nie istnieje jej uniwersalna definicja. Odmienności w postrzeganiu smart city zostały 

zauważone na szczeblu władz miejskich, firm prywatnych i UE. Dokonując syntezy, można 

dostrzec, że smart city jest definiowane zarówno w oparciu o cel, jak i funkcje. W tworzonych 

przez różne podmioty definicjach smart city następuje raczej skupienie na realizacji 

określonego planu oraz wykorzystaniu do tego konkretnych narzędzi. Analiza koncepcji i 

wskaźników potwierdziła zasadność traktowania smart city w oparciu o trzy główne wymiary 

oddziaływania: ludzki (kreatywność, różnorodność i edukację), instytucjonalny (władza i 

polityka) i technologiczny (media i infrastruktura). Optymalne i wzajemne działanie tych 

trzech wymiarów jest wyznacznikiem i kluczem do stworzenia smart city. Należy tym samym 

zaznaczyć, że podział ten jest pozorny, a granica między wymiarami niedokładana i może się 

zacierać, a pewne działania przenikać. Odnosząc się do mediów w mieście, trzeba dodać, że 

są one bardzo ściśle powiązane z technologiami. Naukowcy i organizacje tworzące politykę 

medialną podjęli próby poszerzenia zrozumienia mediów w odniesieniu do ICT, serwisów 

medialnych (gry online, media społecznościowe), sieci, platform. Nowe media łączą różne 

elementy komunikacji między ludźmi, maszynami i interakcjami człowiek- 

-maszyna. Media i technologie wpływają na proces projektowania infrastruktury  

i rozwiązań komunikacyjnych w smart city. Tym samym w smart city wyróżnia się podział 

infrastruktury na dwa typy: twardą i miękką, a także na dwa dominujące wzorce komunikacji: 

między człowiekiem i maszyną oraz między maszynami. Powyższe rozróżnienia pozwoliły na 

stworzenie narzędzia badawczego do analizy mediów w smart city. Wypracowany model 

został wykorzystany do analizy mediów w Berlinie i w Warszawie. 

W Berlinie koncepcja smart city jest rozumiana różnie, choć warto zauważyć,  

że jest realizowana nie tylko w obszarze miasta, ale jest rozszerzona na cały region 

Brandenburgii. Dzięki strategii wzajemnej innowacji (Gemeinsame Innovationsstrategie – 

innoBB) region stołeczny stworzył podwaliny pod skoordynowaną politykę ukierunkowaną 



 14 

na rozwój przedsiębiorczości i innowacje
11

. Wynika z tego, że władze Berlina i obszarów 

ościennych działają w kierunku stworzenia smart regionu, a nie tylko smart city Berlin. 

Nacisk berlińskich respondentów w pojmowaniu smart city był kładziony głównie na 

mieszkańców i technologie. Skupiając się na wymiarze ludzkim, Berlin jest postrzegany jako 

miasto wielokulturowe z zapleczem międzynarodowym, które musi podejmować działania  

na rzecz poprawy życia wszystkich mieszkańców. Jedną z organizacji działających na rzecz 

angażowania obywateli w partycypację, wytworzenia miasta przyjaznego dla wszystkich jest 

Crisp Berlin
12

. Zajmuje się ona promocją zrozumienia międzynarodowego  

i międzykulturowego, tolerancji i wartości demokratycznych oraz inicjuje różnego rodzaju 

projekty edukujące i angażujące mieszkańców w życie Berlina, m.in. poprzez symulacyjne 

gry miejskie. Kluczowe jest wykorzystanie współczesnych rozwiązań i technologii do 

zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom oraz szybkiego i prostego dostępu do mediów. 

Zdaniem ekspertów mieszkańcy powinni brać aktywny udział w tworzeniu miasta – smart 

city istnieje dzięki mieszkańcom i dla nich. Rozmówcy wiązali smart city także z ICT. 

Technologie informacyjno--komunikacyjne wpływają na każdy aspekt życia w mieście, zatem 

niemożliwe jest budowanie bez nich „miasta przyszłości”. Technologie wpływają 

bezpośrednio na usługi cyfrowe w mieście, a według większości respondentów to właśnie 

wysoki poziom cyfryzacji jest wyznacznikiem smart city. Miasto oferuje warunki do rozwoju 

i dystrybucji rozwiązań ICT i mediów w różnych sektorach. Mają tu swoje siedziby firmy, 

takie jak: Deutsche Telekom, Axel Springer, Mozilla, Nokia, Universal Music i Viacom 

International Media Networks. To w Berlinie swój sukces osiągnęły startupy, takie jak: 

Zalando, Sound Cloud, 6wunderkinder, Onefootball i Wooga
13

, i tu odbywają się 

najważniejsze międzynarodowe konferencje, targi i festiwale poświęcone mediom  

i komunikacji, takie jak: Deutscher Computerspielpreis, re:publica, NEXT, animago Award, 

ECHO czy DMY International Design Festival
14

. Z kolei w wymiarze instancjonalnym 

kooperacja wielu podmiotów ma za zadanie uczynić z Berlina metropolię opartą  

na technologii, przemysłach kreatywnych i innowacji. W tym celu w stolicy Niemiec 

stworzono odpowiednią komórkę – Berlin Partner, która ma za zadanie łączyć różnych 

partnerów w celu pobudzania gospodarki miasta. Istotną rolę odgrywają tutaj kultura 

                                                           
11

 Cluster Berlin Brandenburg, https://projektzukunft.berlin.de/en/projekt-zukunft/cluster-berlin-brandenburg/ 

[dostęp: 13.03.2018]. 
12

 Crisp Berlin, http://www.crisp-berlin.org/ [dostęp: 12.03.2018]. 
13

 Ch. Herzog, The Capital City for Founders, a Start-up Metropolis and Creative Hub!, https://www.berlin-

partner.de/en/sectors-clusters/ict-media-creative-industries/ [dostęp:12.03.2018]. 
14

 Idem, Berlin: Creative Economy Metropolis, https://www.businesslocationcenter.de/media [dostęp: 

12.03.2018]. 
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organizacyjna władz miejskich, upodabniająca się do kultury korporacyjnej, oraz procesy 

komunikacyjne między władzami, firmami, organizacjami i mieszkańcami. 

W Warszawie pojęcie smart city cieszy się dużą popularnością i cechuje się 

wieloznacznością, jednak można dostrzec, że wspólnym mianownikiem są technologie 

informacyjne i komunikacyjne. W badaniu zwracano taką samą uwagę na wszystkie trzy 

wymiary smart city: ludzki, instytucjonalny i technologiczny. W wymiarze ludzkim 

mieszkańcy są postrzegani jako jeden z głównych zasobów miasta. Przykładowo, według 

firmy Knight Frank kluczowymi obszarami smart city Warszawa są: rozwój kapitału 

ludzkiego i poprawa jakości życia mieszkańców
15

. W smart city wszystkie działania powinny 

koncertować się na mieszkańcach, ponieważ to oni tworzą miasto  

i są jego najcenniejszym zasobem. Technologia powinna być wykorzystywana do służenia 

mieszkańcom i pomagania na przykład osobom niepełnosprawnym. Przykładem zastosowania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych do polepszenia jakości funkcjonowania w 

mieście jest aplikacja mobilna Virtualna Warszawa
16

. Celem jest stworzenie systemu 

mikronawigacji w Warszawie z wykorzystaniem aplikacji mobilnej i mikronadajników
17

.W 

tworzeniu smart city uczestniczą władze miejskie, firmy prywatne, mieszkańcy oraz 

organizacje ekologiczne i społeczne. Władze Warszawy starają się angażować wielu aktorów 

do realizacji smart projektów. Jedną z najciekawszych inicjatyw, która powstała przy 

wsparciu firm prywatnych, uczelni wyższych i innych organizacji, są Dane po warszawsku
18

. 

Jest to projekt sprzyjający otwieraniu danych publicznych, z których można korzystać, 

przetwarzać je i udostępniać bez ograniczeń prawnych czy technicznych. Innym 

wyznacznikiem wymiaru instytucjonalnego jest liczba inwestycji oraz obecność inwestorów – 

krajowych i zagranicznych. Obszar technologiczny jest rozumiany jako integracja systemów 

informatycznych, które wpłyną na jakość i szybkość przekazywania informacji. Technologie 

informacyjne i komunikacyjne mają za zadanie automatyzować i przyśpieszać procesy 

komunikacyjne w Warszawie. Obecność rozwiniętej technologii wpływa na jakość 

infrastruktury mediów. Władze stolicy kładą duży nacisk na integrację miejskich systemów 

informatycznych, gdyż ich zdaniem dzięki temu Warszawa jest smart city
19

. Jednocześnie 

podkreśla się potrzebę stworzenia efektywnie zorganizowanego środowiska cyfrowego, 

                                                           
15

 Warszawa niczym smart city?, http://www.propertydesign.pl/architektura/104/warszawa_niczym_smart_ 

city,18068.html [dostęp: 20.04.2018]. 
16

 Projekt Virtualna Warszawa, https://www.wcpr.pl/projekt-virtualna-warszawa/ [dostęp: 12.03.2018]. 
17

 Warszawa dokłada się mieszkańcom do zakupu smartfonów, https://www.antyradio.pl/Technologia/ 

Duperele/Warszawa-doklada-sie-mieszkancom-do-zakupu-smartfonow-18499 [dostęp: 21.04.2018]. 
18

 Dane po warszawsku, http://www.danepowarszawsku.pl/ [dostęp: 12.03.2018]. 
19

 T. Demiańczuk, Rozwiązania smart city muszą być zintegrowane, http://www.um.warszawa.pl/en/ 

aktualnosci/rozwi-zania-smart-city-musz-zintegrowane [dostęp: 23.03.2018]. 
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dlatego istotne są nie tylko procesy ICT w urzędach, ale również wprowadzenie wielo-

wymiarowej platformy kontaktu, e-usług i danych
20

.  

Strategie smart city Berlin i smart city Warszawa 

Berlin i Warszawa, mimo wielu różnic gospodarczych czy kulturowych, mają wspólny 

mianownik, jakim jest stworzenie smart city. Oba miasta europejskie pokazują zupełnie inne 

podejścia w implementacji omawianej idei. W strategiach analizowanych miast kluczowi są 

ludzi i kultura, które wpływają na otwartość społeczeństwa, stwarzające przyjazne warunki 

dla tworzenia nowych form mediów i zaprogramowania polityki smart city. Zarówno w 

strategii Berlina, jak i Warszawy ważni są ludzie, jednak to technologia spaja cele i założenia 

polityki smart city. Poprzez technologie informacyjne i komunikacyjne oraz przemysły 

kreatywne analizowane miasta dążą do polepszenia jakości życia w mieście. W nowych 

technologiach, urządzeniach i mediach eksperci widzą ogromny potencjał, który pozwoli na 

stworzenie miast przyszłości.  

W Berlinie opracowano oficjalny dokument poświęcony rozwojowi smart city,  

w którym szczególny nacisk położono na wykorzystanie ICT w mieście. Są w nim zawarte 

cele i kierunki działań, a także wskazane podmioty, które odpowiadają za wdrożenia w 

zakresie smart city. W stolicy Niemiec są tworzone centra technologiczne, a także organizuje 

się wydarzenia poświęcone miastom. Wiele inicjatyw jest realizowanych przez firmy 

prywatne, które są wspierane przez politykę władz miejskich. W analizowanych źródłach 

wielokrotnie podkreślano, że wszystkie działania są skupione na poprawie jakości życia 

mieszkańców. Przede wszystkim inwestycje w zasoby ludzkie, które cechują się 

innowacyjnością i kreatywnością, mają uczynić ze stolicy Niemiec miasto typu smart. Berlin 

jest notowany relatywnie wysoko w rankingach poświęconych smart city. 

Z kolei w Warszawie nie został wprowadzony oficjalny dokument strategiczny. 

Poszczególne projekty i działania są prowadzone przez wyznaczone biura Urzędu. Takie 

podejście pozwala na testowanie wielu rozwiązań i narzędzi, bez konsekwencji 

wywiązywania się z wcześniejszych zapewnień, co zapewnia tym samym pewną elastyczność 

oraz możliwość poszukiwania właściwych rozwiązań metodą prób i błędów. Inicjatorami 

działań na rzecz smart city są głównie władze miejskie, które mocno angażują się w realizację 

omawianej koncepcji. Z analizy źródeł poświęconych smart city w Warszawie wynika, że są 

w niej podejmowane działania, które wykorzystują ICT do usprawnienia funkcjonowania 

                                                           
20

 Ibidem. 
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miasta. Można zatem stwierdzić, że akcje odbywają się głównie w wymiarze 

technologicznym. Za przyczynę należy uznać wciąż rozwijającą się warstwę infrastruktury 

mediów, która jest tworzona za pomocą nowoczesnych komponentów. Szczególne działania 

są podejmowane w obszarze infrastruktury miękkiej, o czym świadczy wielość aplikacji 

mobilnych dedykowanych Warszawie. Jednak w rankingach dotyczących rozwoju miast 

stolica Polski jest wciąż daleko za Berlinem. Niemniej jednak trzeba dodać, że już sama 

obecność w rankingach podkreśla skuteczną strategię miasta oraz umiejscawia je  

na szczycie smart cities w Polsce. 

Analiza opinii respondentów pozwoliła na wskazanie celu strategicznego, jakim jest 

poprawa jakości życia mieszkańców, natomiast technologie i nowe media są traktowane jako 

narzędzia do jego uzyskania. Eksperci zauważali, że ze względu na wielokulturowy charakter 

stolicy Niemiec konieczna jest edukacja mieszkańców na temat przyjmowania pozytywnych 

postaw społecznych oraz świadomość korzyści, jakie przynoszą im technologie. W strategii 

podkreślono kluczową rolę rozwiązań opartych na komunikacji H2M i M2M, które są dopiero 

wprowadzane w tak zwaną tkankę miejską. W Berlinie dostrzeżono brak integracji narzędzi i 

kanałów komunikacyjnych. Kluczowymi działaniami strategicznymi są: rozwój środowiska 

startupowego i rozwój przemysłów kreatywnych. 

Choć w stolicy Polski nie obowiązuje oficjalna strategia poświęcona smart city,  

to jednak głównym celem władz miasta są inwestycje w rozwój infrastruktury i warstwę 

cyfrową miasta, które mają zapewnić wysoką jakość e-usług. Technologie są 

wykorzystywane do informowania mieszkańców i zarządzania miastem. Jednym  

z kluczowych kierunków prac włodarzy miejskich są działania na rzecz otwartych danych w 

stolicy. Infrastruktura mediów w Warszawie jest wciąż w procesie tworzenia  

i chociaż widać jej obecność, to nie jest ona wciąż w pełni rozbudowana i zintegrowana. 

Władze miejskie powinny zapewnić podstawową infrastrukturę, na której podmioty prywatne 

będą mogły rozwijać własne pomysły i narzędzia. Firmy technologiczne oferują smart 

rozwiązania dla Warszawy, a jednym z najbardziej efektywnych jest Internet Rzeczy. 

 

Media w smart city Berlin i smart city Warszawa  

 Na podstawie badania jakościowego przeprowadzonego w Berlinie media w mieście można 

określić jako działania, które wpływają na szybki i płynny przepływ informacji, a ich celem 

jest optymalizacja procesów komunikacyjnych na poziomie komunikacji między ludźmi, 

między człowiekiem i maszyną oraz między maszynami. W oficjalnych dokumentach 
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strategicznych Berlina podkreśla się rolę ICT dla stworzenia zrównoważonego miasta oraz 

wspólnego dobra dla mieszkańców
21

.  Stolica Niemiec posiada już infrastrukturę mediów, 

która jednak powstała wiele lat temu, przez co nie jest w pełni dostosowana do 

współczesnych rozwiązań technologicznych, dlatego wymaga gruntownego odświeżenia. Z 

tego powodu w Berlinie są zauważalne braki w środkach twardych i miękkich omawianej 

infrastruktury. Eksperci podkreślali, że w stolicy należy wdrażać i wykorzystywać więcej 

narzędzi twardych, takich jak ekrany miejskie i smartfony. Natomiast w odniesieniu do 

infrastruktury miękkiej, wciąż potrzeba więcej oprogramowań, przede wszystkim aplikacji 

mobilnych, które zapewnią komunikację z władzami miejskimi, bezpieczeństwo 

mieszkańcom oraz dane, które będą traktowane jako źródło informacji o mieście. Dostrzega 

się, że rozwiązania komunikacyjne oparte na H2M i M2M są konieczne do stworzenia smart 

city. Dla komunikacji H2M w mieście kluczowy jest przede wszystkim smartfon, natomiast w 

komunikacji M2M podkreśla się rosnącą rolę Internetu Rzeczy. 

W Warszawie media w smart city są rozpatrywane w wymiarze ludzkim  

i technologicznym. W pierwszym z nich bezpośrednio wpływają na życie mieszkańców, 

natomiast w drugim procesy komunikacyjne zachodzą bez obecności czynnika ludzkiego – 

dzięki komunikacji M2M. Media w mieście powinny być kontekstowe  

i umożliwiać analizę zachowań użytkowników. Ważna rolę odgrywają smartfony czy sensory 

oraz oprogramowania w formie aplikacji mobilnych. W badaniu jakościowym w Warszawie 

stwierdzono, że do funkcjonowania mediów w mieście jest konieczne zbudowanie 

infrastruktury twardej i miękkiej. Istotne są dane, które są kolekcjonowane dzięki właściwie 

zbudowanej infrastrukturze, ponieważ na ich podstawie możliwe jest tworzenie innych 

rozwiązań w mieście. Infrastruktura w Warszawie nie jest jeszcze  

w pełni rozbudowana, ale władze miejskie podejmują aktywne działania w tym obszarze, np. 

standaryzacja danych. W Warszawie zauważono znaczenie wzorców komunikacji H2M  

i M2M, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają. O ile na świecie działania w zakresie 

rozwiązań opartych na komunikacji M2M są zaawansowane, to ich potencjał w Warszawie 

został dopiero dostrzeżony, a aktywność znajduje się w początkowym stadium. 

W większości wypowiedzi, zarówno w Berlinie, jak i w Warszawie, media są 

rozumiane jako interaktywne, spersonalizowane, połączone, konwergentne, hybrydowe czy 

kontekstowe. Stwierdza się, że media są narzędziami w procesie integracji społecznej. W 

wymiarze instytucjonalnym pojawił się nowy podmiot, jakim są komunikujące się maszyny, 
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które obecnie pełnią jeszcze funkcję dodatku. W smart city powstają media oficjalne – z 

inicjatywy władz miejskich, firm prywatnych lub we współpracy obu sektorów. Dołączają 

one tym samym do istniejących już mediów lokalnych, takich jak dzienniki czy telewizje 

lokalne. Właścicielami mediów w smart city mogą być urzędy miasta, ale także małe, średnie 

lub wielkie przedsiębiorstwa. Inną kwestią jest brak inwestorów i pieniędzy na rozwój 

innowacyjnych produktów medialnych dedykowanych miastu, przez co rozwój mediów 

następuje powoli. 

Media w mieście są wszechobecne i stają się „przedłużeniem życia człowieka”,  

co przekłada się również na zmiany w mieście i społeczeństwie. Mieszkańcy wykorzystują 

przede wszystkim smartfony do korzystania z usług miejskich, aplikacji mobilnych o różnym 

profilu (gry, finanse, planowanie etc.) czy po prostu w celach rozrywkowych na terenie 

miasta. Media są rdzeniem smart city, który łączy wiele procesów komunikacyjnych na 

różnych poziomach funkcjonowania miasta, korzystając z urozmaiconych kanałów i środków 

przekazu. Media wrastają w przestrzeń miejską (tkankę), poszerzając tym samym jej 

możliwości i stając się jej rozbudowanym układem nerwowym. Trzeba dodać, że media w 

mieście są ukierunkowane na mieszkańców, na realizację ich potrzeb, poprawę jakości życia 

oraz interakcji w obszarze miejskim. Wpływają na zmiany komunikacyjne i personalizację 

przekazów, sprzyjając rozwijaniu się nowych rozwiązań opartych na komunikacji H2M i 

M2M. Jednak oprócz funkcji integrującej społeczeństwo media w mieście mogą również 

pogłębiać przepaść cyfrową – między rozwiniętymi technologicznie mieszkańcami a 

osobami, które rezygnują z korzystania z nowych mediów.  

Wspomniane typy komunikacji H2M i M2M sprzyjają procesom cyfryzacji  

i kolekcjonowaniu danych, które napędzają gospodarkę miejską i krajową. Komunikacja 

H2M i M2M powoduje, że media w smart city występują na niemal wszystkich etapach 

komunikacji i kontaktu z człowiekiem, gdzie jest on nie tylko uczestnikiem komunikacji, ale 

również przedmiotem, np. rozwiązaniach sensorycznych. Media w mieście są przykładem 

hybrydyzacji opartej na wielu różnych rozwiązaniach oraz spełnianiu wielu funkcji. 

 

Zasadnicze wnioski 

Można uznać, że powodzenie implementacji idei smart city nie zależy od tworzenia 

oficjalnych dokumentów strategicznych. Działania na rzecz wytworzenia smart city 

charakteryzują się rozproszeniem projektów, które są podejmowane przez wiele podmiotów, 

nie tylko publicznych, ale również prywatnych. Media i technologie w mieście są wdrażane 
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ze względu na polityki danych podmiotów, które zazwyczaj samodzielnie realizują strategię 

smart city. Jak wykazano w badaniu, kluczowa jest kooperacja wielu aktorów i angażowanie 

ich w projekty miejskie. Berlin cechuje się liberalnym podejściem do realizacji strategii, przez 

co można stwierdzić, że firmy technologiczne i organizacje działają bardziej aktywnie w 

obszarze smart city, inicjując własne, niezależne projekty, natomiast rola władz w tym 

procesie sprowadza się jedynie do koordynacji trwających akcji. W Warszawie władze 

miejskie inicjują i silnie angażują się w procesy cyfryzacyjne i rozwój mediów w mieście, o 

czym świadczy chociażby stworzenie platformy Warszawa 19115. Działania organizacji oraz 

firm prywatnych są o wiele słabsze i bardzo rozproszone. W akcjach podejmowanych  

na rzecz tworzenia infrastruktury mediów głównym czynnikiem jest już zastała, wciąż 

funkcjonująca infrastruktura w stolicy Niemiec oraz względnie nowa, rozwijająca się 

infrastruktura w stolicy Polski. Powoduje to, że władze miejskie podejmują inne działania na 

rzecz ulepszania infrastruktury. W Berlinie są one raczej powolne, ponieważ stara 

infrastruktura wciąż funkcjonuje, a mieszkańcy przyzwyczaili się do sposobu korzystania z 

dotychczasowych rozwiązań komunikacyjnych w mieście. Z kolei w Warszawie proces 

tworzenia infrastruktury następuje szybciej i efektywnej, gdyż łatwiej jest wdrożyć środki 

nowe, niż aktualizować stare. Podobnym działaniem Berlina i Warszawy są etapy rozwoju 

infrastruktury mediów, co pokazuje, że najpierw należy rozwinąć infrastrukturę twardą, a 

następnie miękką. Zapewnienie środków twardych umożliwia przeprowadzanie różnych 

procesów komunikacyjnych i tworzenie nowych usług. Zadaniem władz miejskich jest 

zagwarantowanie dostępu do podstawowej infrastruktury, która pełni bazę dla kreowania 

innych rozwiązań przez podmioty prywatne. Berlin i Warszawa jeszcze nie w pełni doceniły 

przydatność rozwiązań opartych na komunikacji między maszynami, ale widać coraz większe 

zastosowanie wspomnianych rozwiązań w obu miastach. Odwołując się do ewolucji 

Internetu, można stwierdzić, że analizowane miasta są w okresie przejściowym między 

Internetem Ludzi a Internetem Rzeczy i jedynie czas zdecyduje o dalszym kierunku rozwoju. 

Niewątpliwie jednym z kierunków dalszych badań w obszarze smart city jest 

koncentracja na roli mieszkańców miast. Szczególnie ważny jest poziom ich zaangażowania, 

chęć uczestniczenia w procesie tworzenia smart city i korzystania z mediów w mieście. 

Technologie wdrażane w mieście nie mają sensu, jeśli ludzie ich nie używają, dlatego należy 

zbadać, jaka jest rola obywateli jako użytkowników mediów, jakich informacji oczekują oraz 

w jaki sposób może zachodzić interakcja między podmiotami miejskimi zaangażowanymi w 

procesy smart city. W tym miejscu ciekawym kierunkiem badań jest edukacja medialna 

obywateli. Warto zbadać, jakie elementy społeczne mogą hamować lub przyśpieszać 
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współpracę i otwieranie się na mieszkańców. Skupiając się na ludziach i mieście, kluczowa 

jest również kwestia gentryfikacji i rewitalizacji terenów miejskich, które mogą zostać 

wykorzystane w celach społecznych lub ekonomicznych. 

 


