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Wstęp

Monografia „Nowe konteksty społeczno-ekonomiczne rozwoju miast” 
odwołuje się do niezwykle aktualnej i ważnej problematyki miast. Miasta jako 
niezwykle bogate i zróżnicowane struktury stały się obszarem dociekań wielu 
dyscyplin naukowych. Dzieje się tak ponieważ są kwintesencją wszelkich pro-
cesów: społecznych, gospodarczych, ideologicznych, politycznych, kulturo-
wych oraz naukowych. Zmieniające się na naszych oczach miasta dostarczają 
wciąż nowych obszarów badawczych w tym również dla ekonomii. Miasta 
będące laboratoriami społeczno-ekonomicznych przeobrażeń stają się are-
nami, na których rozstrzygać się będą przyszłe losy zglobalizowanego świata. 
Obserwowanie miejskich procesów staje się zatem kluczowym wyznacznikiem 
rozumienia przemian i próby wyjścia im naprzeciw.

Wskutek globalizacji, procesy urbanizacji i internacjonalizacji mają róż-
ną specyfikę oraz prowadzą do nierównomiernego rozwoju społeczno-gospo-
darczego. W Polsce odpowiedzią na pojawiające się problemy wielu miast są 
założenia Krajowej Polityki Miejskiej, wyznaczającej kierunki i obszary te-
matyczne wymagające dokładnej analizy w przyszłości. Efektem tych założeń 
są lub będą zmiany legislacyjne, instytucjonalne oraz organizacyjne mające 
na celu wzmocnienie zdolności polskich miast do tworzenia nowych miejsc 
pracy, kreowania wzrostu gospodarczego, a przede wszystkim poprawy jakości 
życia mieszkańców miast. 

Zróżnicowanie miast sprawia, że specyfika ich problemów będzie wy-
magała różnych rozwiązań. Wsparciem w toczącej się debacie może być ni-
niejsza monografia, której celem jest zaprezentowanie miejskiej problematyki  
z perspektywy nowych – mniej znanych – kontekstów, które mogą decydować  
o kierunkach rozwoju miast w przyszłości. 

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z czterech 
rozdziałów. 
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Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę problematyki miasta w kon-
tekście nowych paradygmatów. Punktem wyjścia rozdziału są definicje po-
jęcia miasto, a następnie charakterystyka modelu ewolucji miasta – od mia-
sta tradycyjnego do miasta innowacyjnego. Następnie przedstawiono w nim 
koncepcję inteligentnych miast oraz gospodarki współdzielenia w kontekście 
miejskiej problematyki. 

Rozdział drugi dotyczy społeczno-ekonomicznego potencjału designu. 
Porządkuje wiedzę dotyczącą pojęcia design, ale też związków między desi-
gnem, społeczeństwem konsumpcyjnym i gospodarką. Rozdział ten kończą 
rozważania dotyczące funkcjonowania designu w świadomości społecznej  
i ekonomicznego potencjału designu. 

Rozdział trzeci skupia się na społeczno-ekonomicznym potencjale desi-
gnu miejskiego. Znajdziemy w nim odpowiedzi na pytania nie tylko o to, kim 
jest designer miejski i jaka jest jego rola w inicjowaniu procesów rozwojowych 
w mieście, ale przede wszystkim dowiemy się, w jaki sposób design miejski 
przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej miasta. 

Czwarty rozdział stanowi prezentację wyników badań empirycznych 
przeprowadzonych wśród przedsiębiorców z województwa świętokrzyskie-
go, którzy odgrywają istotną rolę w kształtowaniu polityki miejskiej. Na po-
czątku przedstawiono założenia metodologiczne podjętych badań oraz scha-
rakteryzowano respondentów. Następnie zaprezentowano, jak gospodarka 
współdzielenia funkcjonuje w świadomości badanych przedsiębiorców oraz 
dokonano oceny stanu wiedzy respondentów w zakresie nowego modelu spo-
łeczno-gospodarczego. Przedstawiono również opinie przedsiębiorców doty-
czące dalszego rozwoju gospodarki współdzielenia w miastach województwa 
świętokrzyskiego. 
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Rozdział 1

Miasto w kontekście 
nowych paradygmatów

1.1. Pojęcie i model ewolucji miasta

Miasto, jako niekończące się wydarzenie w przestrzeni1, jest interesują-
cym polem naukowych dociekań, w tym również ekonomicznych, tym bar-
dziej że świat stał się bardziej miejski niż kiedykolwiek wcześniej2. Problematy-
ka miejska obecnie daje o sobie znać z coraz większą intensywnością, a miasto 
staje się przedmiotem poważnych debat i planowania wspólnej przyszłości3. 
Procesy gospodarcze były od zarania przede wszystkim procesami, które za-
chodzą w miastach. Samo pojęcie rynku, które jest kluczowe dla ekonomii, 
zrodziło się z fizycznego miejsca w przestrzeni, gdzie dochodziło do zawarcia 
transakcji handlowych4. To właśnie miasta były zawsze miejscem kształtowa-
nia się gospodarki pieniężnej, a obecnie stają się także tyglem konkurencji, 
nowatorskich idei oraz przestrzenią rozwoju ekonomicznego5.

Miasto jest rozumiane i definiowane na wiele sposobów. Jednak nie-
zależnie od przyjętej definicji jest ono postrzegane jako przestrzeń, obszar  
i środowisko, w którym żyje i rozwija się człowiek. Można zatem przyjąć, że 
elementem każdego ośrodka miejskiego jest człowiek, któremu ten ośrodek 

1 M. S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir, Niegościnne przestrzenie. Getta społeczne i przestrzenne 
w starym regionie przemysłowym [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni 
miejskiej, Wydawnictwo WGiSR UW, Warszawa 2007, s. 94.
2 M. Piłat-Borcuch, Design, designer i metamorfozy miejskie. Studia socjologiczne, Oficyna Wy-
dawnicza, Warszawa 2017, s. 34.
3 M. Szczerba, Wstęp [w:] P. Filar, P. Kubicki (red.), Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój 
z perspektywy oddolnej, Instytutu Obywatelski, Warszawa 2012, s. 7.
4 M. E. Sokołowicz, J. Zasina, Ekonomia miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2016, s. 44.
5 M. Dymnicka, Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2013, s. 29.
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powinien zapewniać godziwe warunki życia i samodoskonalenia się, a także 
do realizacji życiowych planów6. Zdaniem R. Parka miasto jest najbardziej 
udaną próbą przekształcania człowieka i świata. To właśnie człowiek tworzy 
miasto – a zatem również świat, w którym zmuszony jest żyć – a tym samym 
poprzez miasto przekształca także samego siebie7.

Zdefiniowanie miasta w kategoriach tradycyjnych wymaga odniesienia 
się do takich pojęć jak przestrzeń miejska, urbanizacja i funkcje miasta. Na sa-
mym początku należy jednak sformułować definicję przestrzeni geograficznej. 
Może być ona rozumiana jako ,,środowisko materialne człowieka, złożone ze 
środowiska naturalnego oraz trwałego zainwestowania, określonego również 
jako majątek trwały, a będącego przedmiotem zagospodarowania przestrzen-
nego”8. Przestrzeń miejska jest zatem rozumiana jako ,,podprzestrzeń geo-
graficzna odznaczająca się specyficzną organizacją i fizjonomią oraz statusem 
prawnym”9. Urbanizacja z kolei jest definiowana jako proces powstawania 
miasta10. Eksperci, którzy zajmują się problematyką miejską analizują miasto 
na wiele sposobów, dlatego sam proces tworzenia miasta jest różnie pojmowa-
ny11. Najczęściej jednak urbanizacja przejawia się w aspektach: przestrzennych, 
demograficznych, ekonomicznych oraz społecznych12. Funkcje miasta należy 
rozumieć jako rodzaj pracy (działalności) wykonywanej przez mieszkańców 
miasta. Podejmowane działania są skierowane na zewnątrz i stanowią pod-
stawę rozwoju miast oraz pozwalają stwarzać zasoby, które są niezbędne do 
egzystencji13.

Można spotkać się z wieloma definicjami pojęcia miasta. F. Ratzel 
określał miasto jako ,,trwałe zagęszczenie ludności i siedzib ludzkich, obej-
mujące znaczny obszar i położone w centralnym punkcie większych dróg 

6 J. Kobylarczyk, Miasto jako przestrzeń do życia – na przykładzie wybranych niewielkich miast, 
Czasopismo Techniczne. Architektura, tom R. 105, z. 6-A, Wydawnictwo Politechniki Kra-
kowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2008, s. 368.
7 R. Park, On Social Control and Collective Behavior, University of Chicago 2014, Chicago 
1967, s. 3. 
8 S. Liszewski, Przestrzeń miejska i jej organizacja [w:] Geografia. Człowiek. Gospodarka, Insty-
tut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997, s. 57
9 Tamże, s. 60.
10 M. Czornik, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Prace Naukowe Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s. 102.
11 M. Csaky, Das Gedächtnis der Städte. Kulturelle Verflechtung – Wien und die urbanen Mieleus 
in Zentraleuropa, Böhlau Verlag, Wien–Köln–Weimar 2010, s. 24-27.
12 A. Harańczyk, Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce, ,,Zeszyty Naukowe Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. Seria specjalna: Monografie”, Kraków 1987, s. 11.
13 Tamże, s. 13-16.
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komunikacyjnych”14. Do głównych wyznaczników miasta należy zatem zali-
czyć przede wszystkim ludność (wymiar społeczny), dogodne położenie (do-
stępność komunikacyjna) oraz obszar (wymiar geograficzny)15. W warunkach 
polskich miasto określa definicja nawiązująca do kryterium prawno-admini-
stracyjnego, uznająca, że jest to jednostka osadnicza, która posiada prawa miej-
skie16. W polskim ustawodawstwie za miasto uznaje się jednostkę osadniczą 
o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych, posiadającą prawa 
miejskie bądź status miasta, nadany w trybie określonym odrębnymi przepisa-
mi17. Według M. Webera miasto to osiedle, w którym większość mieszkańców 
jest zatrudniona w handlu lub przemyśle, a nie w rolnictwie. Aby można było 
mówić o mieście, na jego obszarze musi się dokonywać regularna wymiana 
handlowa18. Miasto zdaniem M. Webera zasadniczo wywodzi się z dwóch 
źródeł. Po pierwsze musi istnieć patrymonium zwłaszcza wtedy, kiedy jego 
ośrodkiem jest siedziba księcia, którego polityczne lub ekonomiczne potrze-
by zaspokajane są dzięki wyspecjalizowanej wytwórczości oraz przez wymianę 
handlową. Drugim źródłem powstania miasta jest rynek. Obecność rynku 
świadczy o tym, że regularnie dochodzi do zawierania transakcji handlowych, 
które przyczyniają się do zwiększenia możliwości zarobkowych19. Miasto jest 
siedliskiem handlu i przemysłu, które stanowią kompleks zjawisk nazywanych 
gospodarką miejską, która jest przeciwstawiana gospodarce na własną rękę20. Na-
leży podkreślić, że wyróżnikiem miasta jest także to, że jest ono ośrodkiem 
konsumentów ,,ponieważ czynnikiem decydującym o szansach zarobkowych 
wytwórców i kupców jest stałe zamieszkiwanie w tym miejscu ważnych i eko-
nomicznie zróżnicowanych konsumentów”21.

Definiowanie miasta rodzi wiele trudności, co wynika z jego złożono-
ści, niepowtarzalności i zmienności oraz zjawisk, które zachodzą wewnątrz 
jego struktury. Wspólną cechą definicji miasta jest to, że uwzględniają one 

14 J. Beaujeu-Garnier, G. Chabot, Zarys geografii miast, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1971, 
s. 30.
15 I. Manczak, Ewolucja miasta. Od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego, „Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2014, nr 11, s. 47.
16 H. Rogacki, Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, 
s. 45.
17 Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych z 29 sierpnia 2003 
r., Dz. U. 2003, nr 166, poz. 1612.
18 B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń, Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-
szawa 2006, s. 49.
19 M. Piłat-Borcuch, Design, designer…, s. 37.
20 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo PWN, 
Warszawa 2002, s. 917.
21 M. Weber, Racjonalność, władz odczarowanie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004,  
s. 243-244; M. Weber, Gospodarka…, s. 905-906.
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odmienność miasta w stosunku do obszarów wiejskich, podkreśla się istnie-
jące przeciwieństwo stylu życia ich mieszkańców oraz typuje się zasadnicze 
różnice cech działalności gospodarczej prowadzonej na obszarach tych dwóch 
antagonistycznych wobec siebie form22.

Współcześnie miasto, jest rozumiane przez niektórych badaczy jako 
swoista gra wyobraźni, pewien stan umysłu. Miasto jest ciągle konstruowane 
przez mieszkańców, uczy ich zatem podmiotowości i kreatywności. Ponadto 
obecnie do podmiotów mających wpływ na proces przeobrażenia miasta za-
licza się jego władze, jak również przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą skoncentrowaną w danej przestrzeni miejskiej23. 

Zdaniem J. Purchla współczesne procesy, które zachodzą w miastach 
charakteryzują się niespotykaną wcześniej dynamiką oraz skalą wzrostu. Mia-
sto nie jest już postrzegane tylko jako fragment przestrzeni, ale głównie jako 
system społeczno-ekonomiczny, który wchodzi w interakcje z otoczeniem. 
Ponadto miasto jest dynamicznym układem zależności międzyludzkich, ról 
społecznych, szlaków komunikacyjnych i ciągłych interpersonalnych relacji24. 

Współcześnie, w literaturze przedmiotu – zwłaszcza o charakterze eko-
nomicznym – toczy się dyskusja na temat wchodzenia miast w nowe stadia 
rozwojowe25. Proces ten stymulowany jest zmieniającymi się potrzebami 
mieszkańców miast, jak również zróżnicowanymi wymaganiami w zakresie 
ich zaspokajania. A. Szrmonik wyróżnił pięć etapów, które wyrażają stadia 
przeobrażeń miast, którym można również przypisać poszczególne fazy ewo-
lucji miast, składające się na cykl innowacyjnych przemian miast:

• Faza I – miasto tradycyjne,
• Faza II – miasto przedsiębiorcze,
• Faza III – miasto uczące się,
• Faza IV – miasto kreatywne,
• Faza V – miasto innowacyjne26.

22 M. Czornik, Miasto. Ekonomiczne…, s. 15.
23 I. Manczak, Ewolucja miasta…, s. 52.
24 T. Paleczny, Miasto – mikser kulturowy [w:] M. Banaszkiewicz, F. Czech, P. Winskowski 
(red.), Miasto między przestrzenią a koncepcją przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2010, s. 9.
25 Zob. m.in. S. Furman, Polska w przestrzeni europejskiej: perspektywa miejska, ,,Studia Regio-
nalne i Lokalne”, nr 3(17); J. Florida, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobra-
żenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Narodowe Centrum 
Kultury, Warszawa 2010; A. Szromnik, Miasto innowacyjne w strategiach pozycjonowania jed-
nostek osadniczych, Studia KPZK PAN, Warszawa 2011.
26 A. Szromnik, Miasto innowacyjne…, s. 84.
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Miasto tradycyjne to jednostka stabilna, można nawet powiedzieć, że 
ociężała w swym rozwoju. Jednak miasto tradycyjne nie jest miastem zacofa-
nym ani upadającym. To miasto spełnionych mieszkańców, zadowolonych 
władz, powtarzalnych rozwiązań infrastrukturalnych czy typowych instytu-
cji27. Miasto tradycyjne funkcjonuje i rozwija się w umiarkowanym tempie, 
rozsądnie eksploatując dostępne zasoby czynników rozwojowych28.

Miasto przedsiębiorcze to jednostka osadnicza, w której główną rolę 
odgrywają przedsiębiorcy. Jest to miasto liberalne i otwarte na zmiany oraz 
na różne modele zachowań. Przedsiębiorczość jest kluczowym atrybutem  
i kryterium oceny karier społecznych i zawodowych. Mieszkańcy są wspierani 
przez władze samorządowe, a także przez instytucje pozarządowe dzięki cze-
mu wykazują się inicjatywą społeczną i biznesową. Dzięki przedsiębiorczości 
mieszkańców w mieście powstają nowe przedsiębiorstwa, powoływane są or-
ganizacje samorządu gospodarczego, stowarzyszenia, kluby gospodarcze oraz 
powstają nowe miejsca pracy. Miasto przedsiębiorcze to miasto rozwojowe, 
ale i rozwijające się dzięki pracy, pomysłowości oraz własnym, często ograni-
czonym zasobom wewnętrznym29.

Miasto uczące się to ośrodek, w którym wartością nadrzędną są nauka  
i wykształcenie. Miasto to przygotowuje nowych wykwalifikowanych eksper-
tów, specjalistów. Skupia w sobie pomysły i umysły. Włodarze miast stwa-
rzają odpowiednie warunki dla rozwoju nauki poprzez budowanie ośrodków 
naukowo-badawczych oraz zatrudniając ekspertów. W mieście uczącym się 
nauka i potrzeba ciągłego doskonalenia się dotyczą wszystkich mieszkańców 
miasta, zarówno ludzi pracujących, młodzieży, jak i osób starszych. Bogactwo 
tego miasta stanowią inwestycje naukowo-badawcze, rozbudowane uniwersy-
tety oraz zdolni i ambitni ludzie30. Miasto uczące się przekształca się w miasto 
kreatywne, w centrum rozwoju myśli naukowo-technicznej, wykorzystania 
surowców i nowych źródeł energii31.

Miasto kreatywne cechują kreatywni mieszkańcy, kreatywne władze oraz 
kreatywne inwestycje, w tym również przedsiębiorstwa32. W mieście kreatyw-

27 M. Karwowski, Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2009, s. 24.
28 A. Szromnik, Miasto innowacyjne…, s. 85.
29 A. Klasik, Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacji aglomeracji 
miejskich [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowy konku-
rencyjności miast, Opole 2008.
30 R. Florida, G. Gates, B. Knudsen, K. Stolarick, The University and the Creative Economy, 
www.creativeclass.org (dostęp: 25 marca 2020).
31 A. Szromnik, Miasto innowacyjne…, s. 86.
32 J.A. Scott, Creative Cities: Conceptual Issues and Policy Questions, ,,Journal of Urban Affairs” 
28, I. Vojnovic (red.), Taylor & Francis on behalf of the Urban Affairs Association.
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nym działalność prowadzą przedsiębiorstwa z obszaru nowych zaawansowa-
nych technologii, które eksperymentują i testują nowe metody produkcyjne 
oraz same produkty. Ukształtowane przez lata zasoby wiedzy: wykształcenie, 
aktywni mieszkańcy wspierani przez lokalnych włodarzy, środowisko politycz-
ne, społeczne oraz media sprzyjają kreatywności i kreatywnemu myśleniu33.

Cykliczny proces rozwoju miasta kończy się w fazie piątej, w której dzięki 
orientacji na postęp, wiedzę i naukę powstaje nowy wzorzec miasta – miasto 
innowacyjne. Należy jednak podkreślić, że miasta nie stają się innowacyjne  
z założenia, lecz stają się nim w wyniku realizacji wieloletnich strategii cząstko-
wych, które pozwalają stworzyć podstawy do nowego innowacyjnego miasta, 
m.in. systemy i klasy kreatywne czy właściwe instytucje34. Warunki pozwa-
lające na przekształcenie miasta tradycyjnego w miasto innowacyjne można 
przedstawić za pomocą formuły 3I (rys. 1). Teza tej formuły zakłada, że mia-
sto jest w stanie przekształcić się w centrum innowacyjności, pod warunkiem, 
że posiada odpowiednie zasoby intelektualne, instytucje ukształtowane ade-
kwatnie do przyjętych celów oraz dysponuje nowoczesną technologią35. Tylko 
w takich ośrodkach możliwa jest próba podjęcia przemiany miast, gdzie specy-
ficzny mechanizm, który angażuje idee, środki oraz ludzi, daje się odwzorować 
w formie zamkniętego cyklu – nowe potrzeby, nowe pomysły, nowe technolo-
gie, nowe produkty i nowe doznania. Dzięki takiej współzależność dochodzi 
do stopniowego przekształcania się jednostek osadniczych, a ich modernizacja 
strukturalna oraz funkcjonalna prowadzi do zmiany charakteru miasta oraz 
jego podstawowej orientacji36. 

Warto zaznaczyć, że miasta innowacyjne nie posiadają swojego statusu 
na zawsze, ponieważ w konkurencyjnym środowisku sieci miast krajowych  
i zagranicznych cały czas występuje rywalizacja o dostęp do czynników rozwo-
jowych, o pozyskanie nowych wynalazców czy o lokalizację renomowanych 
firm, które przyczynią się do dalszego, wtórnego napływu nowych eksper-
tów, specjalistów, technologii i nowych surowców oraz produktów. W do-
bie globalnej konkurencji miasta tworzą scenariusze rozwojowe w oparciu  
o sprawdzone strategie sukcesu kluczowych miast innowacyjnych. Z upły-
wem czasu może okazać się, że wiele miast innowacyjnych zostanie wypartych 
przez nowo powstające ośrodki miejskie, które będą skuteczniej kształtować 

33 A. Szromnik, Miasto innowacyjne…, s. 86.
34 M. Banaszek, Ekonomia współdzielenia alternatywnym kierunkiem rozwoju miast. Potencjał 
województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Kielce 2018, s. 58.
35 A. Szromnik, Miasto innowacyjne…, s. 83.
36 J. Regulski, Rozwój miast Polski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1980, s. 56-57.
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warunki rozwoju innowacyjnego oraz kształtować własną klasę kreatywną37. 
Wówczas dotychczasowe miasta innowacyjne zostaną przekształcone w mia-
sto tradycyjne nowej generacji, które traci stopniowo własne zasoby rozwojo-
we na rzecz tych miast, które są bardziej kreatywne oraz dynamiczne w nowej 
już rzeczywistości38.

Rysunek 1. Formuła 3I

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Szromnik, Miasto innowacyjne w strate-
giach pozycjonowania jednostek osadniczych, Studia KPZK PAN, Warszawa 2011, s. 83.

Warto podkreślić, że dynamiczny rozwój miast wynika z ich szczególnej 
funkcji ekonomicznej. W wielu koncepcjach wzrostu gospodarczego podkre-
śla się ich szczególną rolę. F. Perroux określa je jako bieguny (ośrodki) wzro-
stu (growth poles)39. Aktywizacja przedsiębiorstw, determinowana impulsami  
z bieguna wzrostu, dokonuje się poprzez tzw. efekty rozprzestrzeniania (spre-
ad effects). Najważniejsze z nich obejmują wiedzę i innowacje. Są one warun-
kiem koniecznym, choć niewystarczającym do przekształcania się aglomeracji 

37 A. Kopel, Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Humanistycznej w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing” 2007, nr 1, s. 77.
38 A. Szromnik, Miasto innowacyjne…, s. 87-88.
39 Zob.: F. Perroux, La notion de pole de croissance, L’économie du XXe siecle, Presses Universi-
taires de France, Paris, 1964. 
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w terytorialny biegun wzrostu40. Ich występowanie w sektorze wiodącym, po-
budza wzrost tego sektora oraz innych gałęzi przemysłu41. 

Z dużych aglomeracji miejskich, nazwanych przez A. Hirschmana geo-
graficznymi centrami wzrostu (geographical growth centers)42, następuje roz-
przestrzenianie się rozwoju na obszary sąsiednie. W tej koncepcji większe 
szanse mają duże ośrodki. Zgromadzenie się konsumentów, pracowników  
i przedsiębiorców na jednym obszarze, w połączeniu z istniejącymi instytucja-
mi, które czynią daną aglomerację „gęstą” i spójną, sprzyja generowaniu efek-
tów zewnętrznych i zwiększeniu efektu skali43. Małe miasta natomiast mają 
ograniczone możliwości rozwojowe. Ich oddziaływanie na sąsiednie regiony 
jest bowiem niewielkie44. 

Do koncepcji centrów wzrostu nawiązuje teoria nowej geografii ekono-
micznej (new economic geography), sformułowana przez P. Krugmana45. Naj-
istotniejszymi czynnikami rozwoju w tej koncepcji są korzyści skali, w tym 
związane z rozprzestrzenianiem się nowej wiedzy, efekt popytu kreowanego 
przez rynek wewnętrzny oraz koszty handlu związanych przede wszystkim  
z transportem. Podmioty gospodarcze dążą do lokalizacji działalności w po-
bliżu innych przedsiębiorstw działających w branży, a jednocześnie w pobliżu 
dużego rynku zbytu, pozwalającego na obniżenie kosztów transportu. Warun-
ki takie zapewnić mogą duże miasta i aglomeracje miejskie46. 

Uzyskiwane korzyści z lokalizacji produkcji w bezpośrednim sąsiedztwie 
innych przedsiębiorstw prowadzą do wzrostu zainteresowania przedsiębiorstw 
tym obszarem. Sprzyja to zwiększeniu się zapotrzebowania na siłę roboczą  
i wzrost wynagrodzeń, generując pozytywne skutki na rynku pracy. W konse-
kwencji prowadzi to do napływu nowych pracowników, generujących lokalny 
popyt na produkty wytwarzane przez te podmioty, przysparzając im korzyści 
finansowych47. 

40 W. M. Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-
goszcz-Poznań, 2003, s. 6–7. 
41 A. M. Kowalski, A. Marcinkowski, Struktury klastrowe jako bieguny wzrostu gospodarki – przy-
kład Bawarskiego Klastra Biotechnologicznego, „Gospodarka Narodowa” 2012, nr 9 (253), s. 3.
42 Zob.: A. O. Hirschman, The strategy of economic development, Yale University Press, New 
Haven 1958.
43 T. Dyr, K. Ziółkowska, Rozwój infrastruktury ekonomicznej jako czynnik konkurencyjności 
regionów, Spatium, Radom 2017, s. 23.
44 K. Heffner, Konkurencyjność małych regionów i znaczenie aglomeracji miejskich w ich rozwoju 
[w:] Szołek K. (red.), Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 47–57.
45 Zob.: P. Krugman, Geography and Trade, MIT-Press, Cambridge-London 1991.
46 T. Dyr, K. Ziółkowska, Rozwój infrastruktury…, s. 24–25. 
47 R. Sternberg, Regional Dimensions of Enterpreneurship, Fundations and Trens in Enterpre-
neurship, 2009, Vol. 5, No. 4, s. 230.



17

MIASTO W KONTEKŚCIE NOWYCH PARADYGMATÓW

Podział pracowników i podmiotów gospodarczych w modelach nowej 
geografii ekonomicznej zależy od intensywności oddziaływania sił dośrod-
kowych (centripetal forces), które sprzyjają koncentracji działalności, oraz sił 
odśrodkowych (centrifugal forces), które powodują jej dekoncentrację. W re-
gionach, w których dominują siły dośrodkowe, firmy są nierównomiernie 
rozmieszczone. Istnieją w nich aglomeracje wyróżniające się skupieniem dzia-
łalności gospodarczej. Na pozostałych obszarach istnieją nieliczne przedsię-
biorstwa bądź brak jest przemysłu48. 

Współczesne miasta zmieniają swoje oblicza oraz pozycje w sieci ośrod-
ków miejskich. Wykorzystywane instrumenty zarządzania przestrzenią mają 
istotny wpływ na wiele sfer życia społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza na 
poziom rozwoju przedsiębiorczości, realizację założonych celów społecznych, 
profile określonych ośrodków osadniczych czy wzmacnianie funkcji samorzą-
dowych. Poszukiwanie alternatywnych kierunków rozwoju współczesnych 
miast nie może się ograniczać do wykorzystywania potencjału innowacyjnych 
sieci społecznych oraz technologicznych. Głównym celem innowacyjnego po-
dejścia powinno być stworzenie miasta szczęśliwego, w którym każdy miesz-
kaniec będzie czuł się po prostu dobrze. 

1.2. Koncepcja inteligentnych miast

Współcześnie inteligencja miasta wynika przede wszystkim z umiejęt-
ności prowadzenia dialogu społecznego, zaangażowania, współodpowiedzial-
ności i zaoferowania przestrzeni do rozwoju. Koncepcja inteligentnych miast 
uwzględnia potrzeby i preferencje mieszkańców. Wykorzystując innowacyjną 
technologie służy im zapewniając bezpieczeństwo, wygodę oraz lepszy kom-
fort życia. 

W literaturze przedmiotu można spotkać różne pojęcia odnoszące się do 
miast nowej generacji, m.in.: cybermiasto, mądre miasto, miasto kreatywne, 
miasto uczące się, miasto odczuwające, przyjazne miasto, miasto inteligentne 
czy miasto neoindustrialne. Niektóre, definicje akcentują kwestie technolo-
giczne, inne zaś kwestie społeczne. W niniejszej monografii Autorzy będą po-
sługiwać się pojęciem miasto inteligentne przez które należy rozumieć miasto, 
wykorzystujące nowe inteligentne techniki, technologie i metody organizacji 
życia. Miasto inteligentne jest również dynamiczną siecią wzajemnie komu-
nikujących się i współdziałających ludzi, zasobów, struktur oraz usług. Jego 

48 A. Niebuhr, S. Stiller, Integration Effects in Border Regions. A Survey of Economic Theory and 
Empirical Studies, HWWA Discussion Paper, 2002, No. 179, p. 7–12.
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mieszkańcy tworzą otwartą społeczność sieciową, są aktywnymi użytkowni-
kami zasobów i usług, ale również sami są elementem sieci, wnosząc do niej 
swoje zasoby i energię49. 

Według Komisji Europejskiej inteligentne miasta należy postrzegać jako 
systemy osób, które oddziałują na przepływ energii, materiałów, usług i finan-
sowania oraz wykorzystują je w celu przyspieszenia zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego, odporności i wysokiej jakości życia. Przepływy i interakcje 
stają się inteligentne dzięki strategicznemu wykorzystaniu infrastruktury in-
formacyjnej i komunikacyjnej oraz usługom w procesie przejrzystego plano-
wania miejskiego50.

Inteligentne miasta realizują szereg dynamicznych działań zmierzają-
cych do osiągnięcia deklarowanych celów, na przykład w zakresie ochrony 
środowiska, dobrego zarządzania, administracji publicznej online, planowa-
nia urbanistycznego, poprawy mobilności, lepszego sposobu życia, większego 
bezpieczeństwa czy oszczędności energii51.

Można zaobserwować, że koncepcja inteligentnych miast zyskuje coraz 
większą uwagę wśród firm technologicznych, przedsiębiorców, władz lokal-
nych, ale i samych mieszkańców. Miasta wykorzystujące koncepcję inteligent-
nych miast, mają być bardziej efektywne i w większym stopniu wykorzystywać 
zaawansowaną technologię, a przez to, przyczyniać się do ochrony środowiska 
naturalnego oraz poprawy jakości życia obywateli52. 

B. Cohen wyróżnia trzy generacje inteligentnych miast:

• Inteligentne miasta 1.0: technologia ponad wszystko,
• Inteligentne miasta 2.0: miasto wsparte technologią,
• Inteligentne miasta 3.0: miasto obywatelskie53.

Inteligentne miasta 1.0 zdominowane są innowacyjną technologią, która 
pozwala na wzrost efektywności ich funkcjonowania. Wykorzystywana tech-
nologia wyposażona jest w najnowocześniejsze systemy kontroli i nadzoru, 
pozwala m.in. sterować ruchem w przypadku zatorów drogowych poprzez 

49 M. Muraszkiewicz, Ku nowej utopii, ku inteligentnym miastom [w:] D. Gotlib, R. Olszewski 
(red.), Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, PWN, War-
szawa 2016, s. 19.
50 Zob.: Komunikat Komisji Europejskiej, European Innovation Partnership on Smart Cities 
and Communities – Strategic Implementation Plan, Bruksela 2013.
51 P. Gori, P. L. Parcu, M. L. Stasi, Smart Cities and Sharing Economy, ,,EUI Working Paper” 
RSCAS 2015/96, European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Stud-
ies, Italy 2015, s. 1.
52 B. Cohen, The 3 Generations of Smart Cities, 2015, https://www.fastcompany.com/3047795/
the-3-generations-of-smart-cities (dostęp: 25 marca 2020). 
53 Tamże.
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dostosowywanie sygnalizacji świetlnej do aktualnego natężenia ruchu. Przy-
kładem miast pierwszej generacji jest Sondgo (Korea Południowa) czy Masdar 
(Zjednoczone Emiraty Arabskie). Są to miasta od podstaw zaprojektowane 
jako eksperymenty technologiczne. Miasta inteligentne 1.0 tworzą środowi-
sko atrakcyjne dla innowatorów technologicznych, natomiast nie uwzględnia-
ją relacji i interakcji miasta z mieszkańcami54.

W inteligentnych miastach 2.0 to władze miasta odgrywają wiodącą rolę 
w określaniu ich przyszłości oraz we wdrażaniu inteligentnych technologii  
i innych innowacji. W tej generacji włodarze w coraz większym stopniu kon-
centrują się na rozwiązaniach technologicznych, które umożliwiają poprawę 
jakości życia. Dokonują analizy dostępnych narzędzi oraz rozwiązań techno-
logicznych pod kątem ich przydatności w realizacji przyjętej wizji rozwoju 
miasta. W miastach drugiej generacji wykorzystuje się szereg projektów i pro-
gramów, które mają służyć wdrażaniu nowoczesnych technologii, aby ułatwić 
funkcjonowanie różnych obszarów życia miasta – począwszy od sieci Wifi 
dostępnych w różnych przestrzeniach publicznych, poprzez czujniki ułatwia-
jące np. znalezienie miejsca parkingowego, a skończywszy na inteligentnym 
sterowaniu ruchem. Przykładem inteligentnego miasta 2.0 jest Rio de Janeiro. 
Kiedy fawele zaczęły się osuwać ze zboczy burmistrz miasta udał się do IBM, 
aby firma opracowała sieć czujników w celu złagodzenia osuwisk na wzgó-
rzach. Projekt ten spotkał się z dużym zainteresowaniem mediów na całym 
świecie, zwłaszcza, że przekształcił się w pełnowymiarowe centrum operacyjne 
połączone ze strumieniową transmisją wideo w celu wykrywania i zapobie-
gania przestępczości oraz w celu koordynowania zintegrowaną administracją 
służb ratowniczych55.

W miastach inteligentnych trzeciej generacji kluczową rolę odgrywają 
mieszkańcy. Rola władz lokalnych sprowadza się do tworzenia przestrzeni 
pozwalających na wykorzystywanie potencjału. Znaczenie tracą ekonomicz-
ne mierniki rozwoju, natomiast zyskują takie czynniki jak: kreatywność, de-
mokratyzacja, innowacyjność, poczucie szczęścia, zadowolenie z mieszkania  
w danym mieście czy stopień akceptacji przez otoczenie56. Miasta trzeciej ge-
neracji wydają się być bardziej ugruntowane również w kwestiach sprawie-
dliwości i integracji społecznej. Pojawienie się miast współdzielonych jest 
jednym z przykładów, w których miasta stwarzają warunki umożliwiające 

54 S. Kauf, Ekonomia współdzielenia (sharing economy) jako narzędzie kreowania Smart City, 
„Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2018, nr 120, s. 143.

55 Tamże.
56 Tamże, s. 143-144.
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dzielenie się. Wypożyczalnie narzędzi, rowerów, zabawek i innych zasobów 
mają potencjał nie tylko optymalizacji, ale także do podnoszenia jakości życia. 
Miasta takie jak Amsterdam i Seul wydają się być liderami w promowaniu idei 
współdzielenia wśród obywateli57. 

Inteligentne miasto jest miastem dobrze funkcjonującym w sześciu klu-
czowych obszarach rozwoju miejskiego, zbudowanym w oparciu o inteligent-
ne połączenie zasobów i działań samodzielnych, niezależnych i świadomych 
obywateli (rys. 2).

Rysunek 2. Sześć wymiarów inteligentnych miast

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: The smart city model http://www.smart 
-cities.eu/?cid=2&ver=4 (dostęp: 22 marca 2020).

Pierwszy wymiar – inteligentna gospodarka – odnosi się do genero-
wania i implementacji nowych rozwiązań technologicznych, stymulujących 
tworzenie oraz wdrażanie nowości produktowych, procesowych a także 

57 B. Cohen, The 3 Generations of Smart Cities, https://www.fastcompany.com/3047795/the-
-3-generations-of-smart-cities (dostęp: 22 marca 2020).
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organizacyjnych, np. nowych modeli biznesowych58. Miasto w wymiarze in-
teligentnej gospodarki charakteryzuje się również umiejętnością dostrzegania 
trendów i dostosowywania do nich swojego działania. Potrafi współpracować 
z różnymi podmiotami oraz strukturami w szczególności z innymi miastami, 
także na poziomie międzynarodowym59. 

Inteligentne miasta w zakresie mobilności charakteryzują się dostępno-
ścią i niezawodnością infrastruktury ICT. Niezawodnym, innowacyjnym oraz 
bezpiecznym systemem transportowym. Dostępnością do lokalnych urzędów, 
usług i zasobów miejskich60.

Wymiar inteligentnego środowiska obejmuje skuteczną ochronę i niski 
poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Zrównoważoną gospodar-
kę oraz zarządzanie zasobami naturalnymi61. Obejmuje również poprawę bez-
pieczeństwa energetycznego, dzięki wykorzystaniu nowych technologii ener-
getycznych. Kluczowe w tym zakresie staje się promowanie cleaner production, 
która przyczynia się do zmniejszenia oddziaływania wytwarzanych produktów 
na środowisko naturalne w każdej fazie cyklu życia produktu. W odniesieniu 
do usług, rozwój czystych technologii prowadzi do włączenia w procesy pro-
jektowania i dostarczania usługi kwestii ochrony środowiska62. 

Kolejny wymiar – inteligentni ludzie – obejmuje kapitał ludzki i społecz-
ny, w tym wysoki poziom kwalifikacji i zdolności do ustawicznego ich podno-
szenia. Elastyczność i kreatywność jako czynniki wspierające innowacyjność 
oraz przewagę porównawczą63. Miasta mogą oferować warsztaty, szkolenia, 
kursy edukacyjne online umożliwiając w ten sposób podnoszenie mieszkań-
ców kwalifikacji zawodowych. Inteligentni ludzie są nośnikami kreatywności 
oraz innowacyjności64.

Inteligentne życie polega na wdrażaniu innowacji w zakresie dostępno-
ści i atrakcyjności obiektów i usług kulturalnych, systemów bezpieczeństwa 
mieszkańców i podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta. 
Istotne są również dobre warunki zdrowotne, mieszkaniowe, ogólna wysoka 

58 M. Pichlak, Inteligentne miasta w Polsce – rzeczywistość czy utopia? „Zeszyty Naukowe Poli-
techniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2018, nr 127, s. 197.
59 M. Muraszkiewicz, Ku nowej utopii, ku inteligentnym miastom…, s. 24.
60 Tamże.
61 Tamże.
62 D. Romero, A. Molin, Green Virtual Enterprise Breeding Environments: A Sustainable Indus-
trial Development Model for a Circular Economy [w:] L. M. amarinha-Matos, L. Xu, H. Afsar-
manesh (red.),Collaborative Networks in the Internet of Services, IFIP Advances in Information 
and Communication Technology 2012, vol. 380, s. 428. 
63 M. Muraszkiewicz, Ku nowej utopii, ku inteligentnym miastom…, s. 24.
64 M. Pichlak, Inteligentne miasta w Polsce…, s. 197.
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jakość życia w mieście, wysoki poziom oświaty oraz inne rozwiązania promu-
jące spójność społeczną65. 

Ostatni wymiar: inteligentne zarządzanie, obejmuje udział mieszkańców, 
dostawców usług, producentów w procesach podejmowania decyzji, doty-
czących funkcjonowania i rozwoju miasta. Charakteryzuje się szerokim wa-
chlarzem rozwiniętych usług sektora prywatnego i publicznego66. Ma na celu 
promowanie wielopoziomowego systemu zarządzania, opartego na przejrzy-
stych procesach decyzyjnych67. S. B. Letaifa słusznie zauważa, że tradycyjne 
zarządzanie miastem, dotyczy bardzo często planowania urbanistycznego, na-
tomiast inteligentne zarządzanie miastem oznacza kooperacje wielu różnych 
interesariuszy, w ramach tzw. ekosystemu innowacji68.

Inteligentne miasta oraz ich potrzeby rozwojowe mogą stać się dźwignią 
wzrostu gospodarczego oraz przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pra-
cy. Obecnie prowadzone prace nad koncepcją inteligentnych miast skupiają 
się na dostarczaniu modeli i rozwiązań technicznych, które opierają się na 
innowacyjnych technologiach, nowych modelach biznesowych, organizacyj-
nych i zarządczych oraz na nowych regulacjach prawnych, które mają na celu 
uruchomienie i wspieranie trwałego rozwoju w odniesieniu do: infrastruk-
tury zwłaszcza transportowej, komunikacyjnej i informacyjnej; racjonalnego 
gospodarowania zasobami; zrównoważonego rozwoju; otwartej i przyjaznej 
administracji oraz kapitału społecznego. 

W miastach na całym świecie można się spotkać z rozwiązaniami wpi-
sującymi się w ideę inteligentnych miast, jednak motywy ich powstawania  
i sposoby realizacji są różne ze względu na szereg uwarunkowań: ekonomicz-
nych, politycznych, społecznych, kulturowych czy możliwości technologicz-
nych. W krajach Dalekiego Wschodu nowo budowane miasta mają być smart 
już w samych założeniach projektowych, np. Songdo w Korei Południowej 
czy Masdar City w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Miasta te znajdują 
się na różnych etapach rozwoju, ale łączy je z góry określona liczba miesz-
kańców, która będzie mogła zamieszkiwać wymienione miasta. W zupełnie 
odmiennym etapie rozwoju znajdują się takie miasta jak Hongkong, Nowy 
Jork, Tokio czy Singapur. W każdym roku miasta te znajdują się w ścisłej 
czołówce rankingów smart city. Jednak miasta te mają zupełnie inne wyzwania 

65 M. Muraszkiewicz, Ku nowej utopii, ku inteligentnym miastom…, s. 25.
66 Tamże, s. 24-25.
67 M. Pichlak, Inteligentne miasta w Polsce…, s. 197.
68 S. B. Letaifa, How to Strategize Smart Cities: Revealing the SMART Model, ,,Journal of Busi-
ness Research” 2015, vol. 68, s. 1416.
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ze względu na nieustający napływ nowych mieszkańców, ciągłą potrzebę ulep-
szania istniejącej i budowę nowej infrastruktury69. 

Songdo jest miastem znajdującym się w Korei Południowej i jest pierw-
szym miastem, które od podstaw zostało zaprojektowane zgodnie z założenia-
mi smart city. Plany miejskie zakładają, że miasto to będzie mogło zamieszki-
wać 75 tysięcy mieszkańców oraz powstanie w nim 300 tysięcy miejsc pracy 
dla osób dojeżdżających. Songdo przyciąga nowych mieszkańców futury-
styczną architekturą, nowoczesnymi rozwiązaniami oraz najnowocześniejszą 
technologią. W mieście wbudowane są czujniki, które monitorują tempe-
raturę, natężenie ruchu oraz zużycie energii. Czujniki te mogą natychmiast 
powiadomić odpowiednie służby w przypadku niepokojących wydarzeń lub 
bezpośrednio poinformować przechodnia, kiedy nadjedzie jego autobus. Wy-
korzystywane inteligentne rozwiązania są ukierunkowane na zrównoważony 
rozwój – dostępne są systemy recyklingu wody, stacje do ładowania samocho-
dów elektrycznych. Cały system usuwania odpadów jest przekierowany pod 
ziemię. Z każdego budynku wyprowadzone są podziemne rury, które trans-
portują odpady do centralnej przetwórni odpadów, tam natomiast wszystkie 
odpady są segregowane, a następnie poddawane recyklingowi. W przyszłości 
włodarze miasta planują pozyskiwać energię również z odpadów niezdatnych 
do dalszego przetwarzania70.

Z kolei Masdar City jest miastem położonym w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich. Przy jego budowie przyjęto bardzo restrykcyjne zasady ogólne 
zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju:

• energia pozyskiwana tylko ze źródeł odnawialnych;
• zerowa emisja dwutlenku węgla;
• dążenie do zerowej ilości odpadów poprzez segregację i ponowne 

użycie odpadów lub przetworzenie ich w energię;
• miasto wolne od paliw kopalnianych71.

Masdar City dąży do tego, aby być komercyjnie opłacalnym miastem 
oferującym najwyższą jakość życia przy jak najmniejszym oddziaływaniu na 
środowisko. Miasto jest społecznością o zróżnicowanym użytkowaniu, w tym 
zagospodarowującą grunty, obszary mieszkalne, parki, place i udogodnienia 
sąsiedzkie. Masdar City to strefa inwestycyjna, przyciągająca przedsiębiorstwa 

69 K. Leszek, Przegląd wdrożeń w zakresie inteligentnych miast na świecie [w:] D. Gotlib,  
R. Olszewski (red.), Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, 
Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016, s. 217.
70 Tamże, s. 218-219.
71 Tamże, s. 220-221.
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zajmujące się czystymi technologiami wszystkich rozmiarów i typów do testo-
wania, komercjalizacji i wdrażania technologii czystej energii72.

Każdy budynek w Masdar City jest zbudowany z niskoemisyjnego ce-
mentu, wykorzystuje 90% aluminium z recyklingu i ma na celu zmniejszenie 
zużycia energii i wody o co najmniej 40%. Kryteria te są ustalone zgodnie  
z certyfikatem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) oraz 
systemem oceny estetycznej Estidama Pearl w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich, zarządzanym przez Departament Urbanistyki i Gminy w Abu Zabi73. 

Masdar City opiera swoją strategię transportową na hierarchii, która sta-
wia przede wszystkim pieszych na pierwszym miejscu i kładzie nacisk na zrów-
noważony transport publiczny, a na końcu dopiero uwzględnia samochody 
osobowe. W ramach tej strategii Masdar City wprowadziło kilka technologii 
wspierających jego misję, zarówno jako projekty komercyjne, jak i pilotażowe. 
Bardziej zrównoważone jest chodzenie do sklepu lub kawiarni niż korzystanie 
z pojazdu elektrycznego. To rozszerza się na wyższy poziom usług w okre-
ślonych lokalizacjach w mieście, takich jak szkoły i hotele, które są dostępne 
dzięki infrastrukturze rowerowej i transportu miejskiego74.

Zaletą miast tworzonych od podstaw jako smart city jest przede wszyst-
kim zbudowanie jednego zsynchronizowanego systemu, który składa się  
z wielu współpracujących ze sobą elementów, korzystających z jednej bazy 
danych. W miastach już istniejących utworzenie takiego systemu jest ogrom-
nym wyzwaniem. Pewne systemy, technologie już istnieją, ale nie są ze sobą 
kompatybilne. Bardzo ważne jest, aby patrzeć na miasto jako całość, tak aby 
budować jednolite, kompatybilne, zsynchronizowane systemy, które będę ze 
sobą współpracować, a nie konkurować. 

Singapur jest zarówno miastem jak i państwem będącym pionierem  
w zakresie wdrożeń technologii stymulujących rozwój inteligentnych miast. 
Singapur zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ nie posiadając zasobów 
naturalnych, władzom udało się przekształcić kraj w najbardziej innowacyjne, 
zaawansowane technologicznie oraz zrównoważone gospodarczo miasto75. 

Singapur jest ,,mądrzejszy” od przeciętnego miasta, ponieważ władze 
miasta wychodzą z założenia, że:

• zdrowsi obywatele oznaczają zdrowsze miasta – to w jaki sposób 
włodarze miasta kształtują przyszłość opieki zdrowotnej, zadecyduje 

72 https://masdar.ae/en/masdar-city/the-city/sustainability (dostęp: 30 marca 2020).
73 Tamże.
74 Tamże.
75 K. Leszek, Przegląd wdrożeń w zakresie…, s. 223-224.
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ostatecznie o tym, jak będzie wyglądał dobrobyt samego miasta  
i jego mieszkańców. Ekosystem służby zdrowia, który cechuje się 
ciągłym uczeniem się, innowacjami, budowaniem społeczności  
a przy tym wszystkim oferuje niezawodną opiekę specjalistyczną jest 
niezbędny. W Singapurze kluczowym tego przykładem jest rozwój 
Healthcity Novena – głównego planu na rzecz zdrowia skoncentro-
wanego na społeczności lokalnej, w którym istnieje infrastruktura, 
taka jak chodniki dla pieszych, parkingi podziemne i tereny zielo-
ne na świeżym powietrzu, mająca na celu uzupełnianie i ulepszanie 
doświadczeń obywateli. Miasto, którego władze proaktywnie myślą 
o tych aspektach świadczenia opieki zdrowotnej, z natury rzeczy bę-
dzie zdrowsze;

• dom z sercem to dom – Singapurska Rada Rozwoju Mieszkalnic-
twa (HDB) oferuje wszystkim obywatelom dostęp do bezpłatnych 
mieszkań komunalnych. Ponad 80% ludności kraju ma mieszka-
nia z zasobów publicznych, co oznacza, że zapewnienie i admini-
strowanie mieszkalnictwem ma kluczowe znaczenie dla tożsamości  
i charakteru tak zróżnicowanego miasta jak Singapur. Przywództwo 
kraju nie tylko integruje kluczowe zasady hojności społecznej, budo-
wanie więzi rodzinnych i harmonii rasowej, ale musi także brać pod 
uwagę czynniki pragmatyczne, potrzebne do włączenia społecznego, 
takie jak planowanie finansowe i ubezpieczenie. Planując przyszłość, 
liderzy miasta mogą odgrywać aktywną rolę w zapewnianiu miesz-
kańcom życia w przestrzeniach charakteryzujących się dynamiką, sa-
mowystarczalnością i łącznością;

• mobilność jest wspólnym doświadczeniem społeczności – transport 
decyduje w dużej mierze o jakości życia mieszkańców inteligentnego 
miasta. Liderzy miasta zdali sobie sprawę, że aby zbudować pręż-
ną siłę roboczą i obywateli, mobilność musi być zaprojektowana  
w sposób, który pozwala każdemu uczestniczyć w tym, co miasto ma 
do zaoferowania. W Singapurze, Land Transit Authority (LTA) bu-
duje system infrastruktury transportowej, integrując aktywne środki 
transportu, takie jak chodzenie pieszo i jazda na rowerze, z usługami 
transportu publicznego, takimi jak szybka kolej, metro czy autobusy. 
Inicjatywa Walk Cycle Ride oferuje korzyści w skali kraju: zachęca 
do tworzenia większej ilości przestrzeni do rekreacji, promuje zrów-
noważone wykorzystanie energii i zmniejsza zanieczyszczenie środo-
wiska. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii w zakresie 
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mobilności, miasto umożliwia mieszkańcom prowadzenie bardziej 
aktywnego stylu życia poprzez wygodny i opłacalny transport76.

Praktyki wykorzystywane przez władze Singapuru pokazują, że wiele 
można zrobić koncentrując się na silnym zarządzaniu, integracji, komforcie 
i preferencjach mieszkańców miast. Przekształcenie sposobu w jaki obywate-
le zamieszkują swoje miasta, poprzez nadanie priorytetu kwestiom zdrowia  
i mobilności przyczynia się do wzrostu potencjał rozwojowego miast.

Obecnie Singapur jest wyposażony w kamery, czujniki mierzące pa-
rametry miasta, urządzenia GPS, które są ulokowane w każdym samocho-
dzie. Przekazywane są również sygnały pozyskiwane z komórek mieszkańców  
w celu stworzenia sieci informacji. Wszystkie zebrane w ten sposób dane są 
udostępniane ośrodkom badawczym, które dokonują odpowiedniej anali-
zy, przetwarzają je w celu poprawy inteligentnych systemów w mieście. Na 
podstawie zgromadzonych danych możliwe jest symulowanie oraz progno-
zowanie ruchu samochodowego, a następnie sugerowanie kierowcom użycia 
alternatywnej drogi. Podobnie można analizować ruch pieszych i dostosować 
transport uliczny do poruszania się mieszkańców w mieście77. 

Ciekawym pomysłem w Singapurze są tzw. super drzewa (rys. 3), czyli 
sztuczne drzewa o wysokości do 50 metrów, które są ośrodkami technolo-
gii umieszczonymi w Ogrodach nad Zatoką. Stworzony przez człowieka las 
mechaniczny składa się z 18 super drzew, które działają jako ogrody piono-
we, generując energię słoneczną, działają jako kanały wentylacyjne dla po-
bliskich ogrodów zimowych i zbierają wodę deszczową. W celu wytwarzania 
energii elektrycznej 11 super drzew wyposażonych jest w słoneczne systemy 
fotowoltaiczne, które przetwarzają światło słoneczne w energię, co zapewnia 
oświetlenie i wspomaga technologię wodną dla obszarów znajdujących się 
w pobliżu. Każde super drzewo posiada tropikalne kwiaty i różne paprocie 
wspinające się po jego stalowej konstrukcji. Duże zadaszenia działają również 
jako moderatory temperatury, absorbując i rozpraszając ciepło, a także zapew-
niając turystom schronienie przed wysokimi temperaturami, które są typowe 
dla klimatu Singapuru. Projekt jest częścią programu rewitalizacji mającego 
na celu stworzenie nowej dzielnicy w centrum miasta w rejonie Marina Bay, 
po południowej stronie Singapuru. Organizatorzy projektu mają nadzieję,  
 

76 World Economic Forum, 3 powody, dla których Singapur jest najmądrzejszym miastem na świe-
cie, https://www.weforum.org/agenda/2019/11/singapore-smart-city/ (dostęp: 1 kwietnia 2020).
77 K. Leszek, Przegląd wdrożeń w zakresie…, s. 224.
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że Ogrody nad Zatoką staną się eko-turystyczną atrakcją prezentującą zrów-
noważone praktyki i rośliny z całego świata78.

Rysunek 3. Super drzewa w Singapurze

Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/singapur-super-drzewa-1681857/ (dostęp:  
1 kwietnia 2020).

Z kolei inteligentne miasta w europejskim wydaniu oprócz nowej tech-
nologii, umiejętności przetwarzania ogromnej ilości danych, to przede wszyst-
kim otwarcie się na głos mieszkańców, zachęcanie ich do kreowania innowa-
cyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do prawidłowego zarządzania 
miastem. Przykładem europejskich inteligentnych miast są np. Londyn, Bar-
celona, Kopenhaga czy Aarhus. Różne są ścieżki rozwoju, które doprowadziły 
wymienione miasta do miana inteligentnych miast79. Londyn wykorzystuje 
przede wszystkim swoją siłę ekonomiczną. Barcelona to miasto energiczne, 
pełne ludzi doskonale potrafiące efektywnie gospodarować dostępnymi za-
sobami. Nie bez powodu nazywana jest stolicą innowacji, bowiem powstaje  
w niej bardzo duża liczba nowatorskich rozwiązań, które dokonują prze-
krojowej transformacji w wielu sferach gospodarki oraz życia mieszkańców. 

78 L. Said-Moorhouse, Solar-powered supertrees breathe life into Sinagpore’s urban oasis, CNN, 
https://edition.cnn.com/2012/06/08/world/asia/singapore-supertrees-gardens-bay/index.html 
(dostęp: 1 kwietnia 2020).
79 M. Gnat, Przegląd wdrożeń w zakresie inteligentnych miast w Europie [w:] D. Gotlib, R. Ol-
szewski (red.), Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, Wy-
dawnictwo PWN, Warszawa 2016, s. 232.
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Kopenhaga natomiast stawia na ekologię. To właśnie w tym mieście jest naj-
bliżej do pełnej eliminacji emisji gazów cieplarnianych. Z kolei Aarhus jest 
najmniejszym z wymienionych miast, które rozwiązuje swoje problemy przy 
znacznym udziale społeczeństwa80.

Londyn zamieszkuje ponad 8 mln mieszkańców. Jest największym mia-
stem Europy Zachodniej. Prognozuje się, że w 2030 r. będzie aglomeracją 
10-milionową, a tym samym spełni kryteria megamiasta81. 

Otwarty dostęp do danych w Londynie jest wykorzystywany do plano-
wania i obsługi miasta. The London Datastore to jedna z pierwszych platform 
udostępniających dane publiczne, która zaangażowała londyńską społeczność 
deweloperów i zaowocowała wieloma aplikacjami, które pomagają miastu le-
piej funkcjonować82. 

Londyn jest w ciągłym ruchu. Jego populacja ma wzrosnąć o milion osób 
w ciągu następnej dekady, a infrastruktura miasta z trudem radzi sobie z ro-
snącymi wymaganiami. Zatory na londyńskich drogach kosztują gospodarkę 
szacunkowo 2 mld funtów rocznie83, przy czym londyńczycy spędzają średnio 
70 godzin w korkach rocznie. Prognozowana liczba prawie dziesięciu milio-
nów mieszkańców do 2030 r. zwiększy nacisk nie tylko na opiekę zdrowotną 
i transport, ale także na zarządzanie energią i mediami – takimi jak woda, 
energia elektryczna i cieplna – oraz na konieczność radzenia sobie z rosnącą 
ilością odpadów i zanieczyszczeń. Bez nowych podejść, w tym nowych modeli 
biznesowych i nowych sposobów inwestowania w nowe podejścia, Londyn 
nie będzie w stanie rozwijać się, utrzymując i poprawiając swoją pozycję naj-
większego miasta na świecie, a także miasta oferującego dobrą jakość życia84. 
Dlatego władze Londynu planują realizację nowatorskiego projektu – aplika-
cji służącej do wizualizacji 3D infrastruktury podziemnej (rys. 4). Aplikacja 
ta będzie wspomagać procesy inwestycyjne, dzięki czemu zostaną ograniczone 
prace w remontowanych miejscach, a tym samym zostanie zredukowana licz-
ba ewentualnych pomyłek. Londyn swój rozwój zawdzięcza z jednej strony  
inwestycjom w infrastrukturę, z drugiej zaś potencjałowi, jaki dają miastu 
jego mieszkańcy85.

80 Tamże.
81 Tamże, s. 234.
82 Smart London Plan, https://www.london.gov.uk/sites/default/files/smart_london_plan.pdf 
(dostęp: 30 marca 2020).
83 INRIX National Traffic Scorecard, http://scorecard.inrix.com/scorecard/ (dostęp: 31 marca 
2020).
84 Smart London Plan, https://www.london.gov.uk/sites/default/files/smart_london_plan.pdf 
(dostęp: 31 marca 2020).
85 M. Gnat, Przegląd wdrożeń…, s. 235.
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Burmistrz Londynu zainicjował program Smart London, w którym 
mieszkańcy są na pierwszym miejscu zarówno jako jego beneficjenci, jak  
i jego siła napędowa. Londyn jest jednym z niewielu miast ,,inspiratorów”, 
które swoimi działaniami aktywizują mieszkańców. Celem władz Londynu 
jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców do współpracy z dużymi gracza-
mi rynku ICT. Mieszkańcy Londynu mogą za pośrednictwem serwisu Talk 
London kontaktować się z burmistrzem i przekazywać mu informacje o poja-
wiających się problemach w mieście, którymi powinien zająć się ratusz86. 

Rysunek 4. Prezentacja aplikacji służącej do wizualizacji 3D infrastruktury 
podziemnej

Źródło: Smart London Plan, https://www.london.gov.uk/sites/default/files/smart_ 
london_plan.pdf (dostęp: 31 marca 2020).

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej jest kluczowym aspektem 
działań jakie miasto podejmuje realizując program Smart London. Obecnie 
Londyn ma znakomitą sieć światłowodów oraz szybką bezprzewodową sieć 
pokrywającą zasięgiem całe miasto. W zakresie transportu miasto nastawione 
jest na osiągnięcie celów proekologicznych zwłaszcza ograniczenie emisji dwu-
tlenku węgla. Aby można było osiągnąć przyjęte cele Londyn ograniczył ilość 
samochodów mogących wjeżdżać do centrum, co niestety dla wielu włodarzy 
polskich miast nadal jest nie do zaakceptowania, a zastosowane w Londy-
nie rozwiązanie Congestion Charge uznaje się wręcz za modelowe. Ponadto 

86 Tamże, s. 236.
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Londyn wdrożył system pneumatycznego usuwania odpadów, które wykorzy-
stywane są jako źródło ciepła. W tym zakresie miasto współpracuje z innymi 
europejskimi miastami w ramach programu CELSIUS87. 

Kolejnym przykładem inteligentnego miasta w Europie jest Barcelona 
– drugie co do wielkości miasto w Hiszpanii, a lider z punktu widzenia siły 
ekonomicznej kraju. Idea smart city w Barcelonie polega na próbie transfor-
macji systemowej wszystkich obszarów miasta. Władze dążą do tego, aby być 
miastem samowystarczalnym, innowacyjnym, wydajnym i otwartym. Wspie-
rającym przedsiębiorczość pojedynczych mieszkańców jak i zorganizowane 
społeczności. 

Władze Barcelony wskazują na 22 obszary, w których realizowane są 
projekty związane z ideą smart city, są to: sieci telekomunikacyjne, oświetle-
nie, samowystarczalność energetyczna, środowisko, platforma miejska, woda, 
obywatele, mobilność, otwarta władza, infrastruktura, logistyka, transforma-
cje miejskie, meble miejskie, odporność miejska, turystyka, kultura i wypo-
czynek, edukacja, mądre prawo, planowanie, zdrowie, gospodarka odpadami, 
dostęp do informacji i innowacje88. 

Dla władz miasta pierwszorzędną sprawą jest infrastruktura, która bez-
pośrednio wpływa na jakość życia mieszkańców, jak również jest fundamen-
tem dalszych projektów. Przykładem takich projektów może być budowa sieci 
światłowodowej oraz nadajników Wifi, które zapewniają dostęp do sieci in-
formatycznej każdemu budynkowi w mieście89. Kolejnym przykładem może 
być platforma CITY OS, która powstała z myślą wzmocnienia odporności 
miasta. City resilience (miasto odporne) oznacza miasto zdolne do odpierania 
zagrożeń związanych z zakłóceniami (naturalnymi, społecznymi, ekonomicz-
nymi) prawidłowego funkcjonowania i rozwoju miasta. Platforma CITY OS, 
służy przetwarzaniu i analizie danych oraz przewidywaniu wszelkich proble-
mów pojawiających się w mieście. Platforma ta ma za zadanie sporządzanie 
analiz, prognoz, symulacji w oparciu o zgromadzone dane pochodzące z urzą-
dzeń pomiarowych, portali społecznościowych i baz danych90. Na uwagę za-
sługuje również Smart Lighting dzięki któremu wykorzystuje się w mieście 
energooszczędne technologie. Poddano modernizacji cały system oświetlenia 

87 Tamże, s. 238.
88 http://www.bitbarcelonamodel.com/bcn-smart-city (dostęp: 31 marca 2020); D. Sikora-Fer-
nandez, Praktyczne aspekty budowy smart city na przykładzie Barcelony [w:] B. Majewska (red.), 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, 
nr 432, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 160.
89 M. Gnat, Przegląd wdrożeń…, s. 241-242.
90 D. Sikora-Fernandez, Praktyczne aspekty budowy…, s. 161.
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ulic, wskutek czego ponad 50% źródeł światła i 100% tablic elektronicznych 
znalazło się pod kontrolą systemu teleinformatycznego91. Również w obszarze 
transportu publicznego Barcelona może pochwalić się projektem związanym 
z samochodami z napędem elektrycznym. Ponadto wykorzystuje się następu-
jące projekty z obszaru transportu publicznego:

• inteligentne skrzyżowania – pomagające osobom niewidomym 
przejść przez ulicę oraz zmniejszające poziom hałasu;

• inteligentny system zarządzający zmianą świateł w sytuacjach kryzy-
sowych, tak aby służby miejskie dotarły najszybszą i najkrótszą drogą 
do miejsca zdarzenia92. 

Ciekawym pomysłem jest również projekt związany z zarządzaniem 
zasobami wodnymi, który opiera się na zautomatyzowanych systemach na-
wadniania i zdalnym sterowaniu irygacją oraz fontannami. Pracownicy par-
ków miejskich w tabletach mogą odczytywać dane dotyczące efektywności 
nawadniania, a także występujących zdarzeń niepożądanych. System ten po-
trafi obliczyć ilość wody wprowadzonej do ziemi z sieci miejskiej w stosun-
ku do potrzeb wodnych roślin. System uzupełnia również dane o informacje 
dotyczące opadów w zależności od parowania, spływów wody i przesączania.  
W przypadku opadów naturalnych nawadnianie zatrzymuje się automatycz-
nie, a jeśli jest wietrznie, system reguluje strumienie wody, tak aby nie opadały 
poza nawadniany obszar93. 

Warto dodać, że to właśnie w Barcelonie każdego roku odbywa się Smart 
City Expo World Congress, czyli najważniejsze światowe forum prezentacji do-
konań i wymiany doświadczeń w zakresie smart city. Impreza cieszy się ogrom-
ną popularnością, gromadzi przedstawicieli administracji miast, regionów, na-
ukowców, przedsiębiorców z całego świata. W 2014 roku laureatem nagrody 
World Smart Cities Award przyznawanej na Smart City Expo World Congress 
została Kopenhaga za projekt Copenhagen Connecting. Mimo, że w Danii nie 
ma wielkich aglomeracji, to właśnie duńskie rozwiązania z zakresu smart city 
są bardzo interesujące szczególnie dla miast, które chcą czerpać z gotowych 
wzorców94. 

Kopenhaga to miasto przyjazne pieszym i rowerzystom. Władze miasta 
na pierwszym miejscu stawiają potrzeby mieszkańców, zwłaszcza w zakresie 

91 M. Gnat, Przegląd wdrożeń…, s. 242.
92 D. Sikora-Fernandez, Praktyczne aspekty budowy…, s. 161-162.
93 Tamże.
94 M. Gnat, Przegląd wdrożeń…, s. 243-244.
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dbałości o ich zdrowie. Ponad 85% mieszkańców Kopenhagi porusza się ro-
werem. Zbudowane ścieżki szybkiego ruchu, udogodnienia dla rowerzystów 
sprawiły, że jest to wygodny sposób komunikacji przez co znacząco obniżył się 
poziom zanieczyszczenia w mieście, zmniejszył się poziom hałasu, ale przede 
wszystkim ma to pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Programy zwią-
zane z rozwojem transportu rowerowego przyniosły wg ratusza 230 mln euro 
oszczędności na kosztach opieki zdrowotnej95.

Kopenhaga ma najlepszy na świecie plan gromadzenia i wykorzystywania 
danych w celu stworzenia bardziej ekologicznego miasta, wyższej jakości życia 
dla jego mieszkańców i lepszego klimatu dla biznesu. Inteligentne wykorzy-
stanie bezprzewodowych danych z telefonów komórkowych, GPS w autobu-
sach oraz czujników w kanałach i puszkach na śmieci pomaga kopenhaskim 
politykom w osiągnięciu celów miasta w zakresie zmniejszenia zatorów komu-
nikacyjnych, zanieczyszczenia powietrza i emisji dwutlenku węgla96.

Warto podkreślić, że Dania uważana jest za światowego lidera w zielo-
nej transformacji. Podobnie jak wiele innych krajów Dania, była kiedyś cał-
kowicie zależna od importowanej ropy naftowej i innych paliw kopalnych. 
Obecnie ponad 30% zapotrzebowania Danii na energię pochodzi ze źródeł 
odnawialnych. Prognozuje się, że do 2030 roku zapotrzebowanie to wzrośnie 
do 50%, a do 2050 r. Dania będzie w 100% niezależna od paliw kopalnych. 
Pogodzenie wzrostu gospodarczego z ambitnymi ,,zielonymi” politykami jest 
znakiem rozpoznawczym Danii od dziesięcioleci. W ciągu ostatnich 35 lat, 
Danii udało się oddzielić wzrost gospodarczy od ogólnego zużycia energii: 
duński PKB wzrósł o ponad 70%, podczas gdy duńskie zużycie energii pozo-
stało bez zmian, a zużycie wody spadło o 40%. Dowodzi to, że wzrost gospo-
darczy jest możliwy bez zwiększania zużycia energii97.

Ciekawym pomysłem w Kopenhadze jest również liczenie ruchu koło-
wego oraz pieszego, który odbywa się wzdłuż określonej drogi, ścieżki lub 
skrzyżowania. Zazwyczaj zliczanie ruchu odbywa się automatycznie z zain-
stalowanym tymczasowym lub stałym elektronicznym urządzeniem rejestru-
jącym ruch (rys. 5) lub ręcznie przez obserwatorów. Zliczanie ruchu może 
być wykorzystywane przez samorządy lokalne do określenia, które trasy są 
wykorzystywane najczęściej oraz do poprawy tej drogi lub zapewnienia 

95 Tamże, s. 245-246.
96 K. H. Jakobsen, Connecting Copenhagen is the World’s Best Smart City Project, https://sta 
teofgreen.com/en/partners/city-of-copenhagen/news/connecting-copenhagen-is-the-worlds 

-best-smart-city-project/ (dostęp: 1 kwietnia 2020).
97 https://stateofgreen.com/en/ (dostęp: 31 marca 2020).
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alternatywy w przypadku nadmiernego natężenia ruchu. Ponadto, liczenie ru-
chu drogowego dostarcza danych źródłowych używanych do obliczania śred-
niego rocznego dziennego ruchu drogowego. Liczenie ruchu jest przydatne 
do porównywania dwóch lub więcej dróg i może być również stosowane wraz  
z innymi metodami w celu ustalenia, gdzie znajduje się centralny dystrykt biz-
nesowy danej miejscowości. Dane zebrane z liczenia ruchu drogowego, które 
obejmują prędkości, są wykorzystywane również w działaniach mających na 
celu egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości oraz w celu optymali-
zacji wykorzystania fotoradarów i działań edukacyjnych98.

Rysunek 5. Licznik rowerowy z wyświetlaczem pokazującym liczbę rowerów w da-
nym dniu i skumulowaną za rok, na jednym pasie rowerowym w Kopenhadze

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_count (dostęp: 31 marca 2020).

Na zakończenie rozważań dotyczących koncepcji smart city, warto wspo-
mnieć o światowym rankingu miast najbardziej inteligentnych zaprezentowa-
nym w Smart City Index 2019 opracowanym przez IMD World Competiti-
veness Centre i Singapore University for Technology and Design (SUTD). 
Jest to jedyny tego rodzaju globalny indeks, koncentrujący się na tym, jak 
obywatele postrzegają zakres i wpływ starań, aby ich miasta były inteligent-
ne, równoważąc aspekty ekonomiczne i technologiczne z ludzkimi wymia-
rami. Bycie uznanym na całym świecie inteligentnym miastem ma obecnie 
kluczowe znaczenie dla przyciągania inwestycji, talentów i tworzy potencjalny 

98 https://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_count (dostęp: 31 marca 2020).
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,,wirtualny cykl” na rzecz zaawansowanej grupy miast, takich jak Singapur, 
Zurych czy Oslo99. Dziesięć ,,najmądrzejszych” miast według Smart City In-
dex 2019 to: Singapur, Zurych, Oslo, Genewa, Kopenhaga, Auckland, Taipei 
City, Helsinki, Bilbao oraz Dusseldorf100. W rankingu tym znalazły się rów-
nież dwa polskie miasta: Warszawa i Kraków, zajmujące odpowiednio 61 oraz 
69 miejsce. Pełny ranking, który plasuje 102 miasta świata wraz z metodolo-
gią indeksu został przedstawiony w Aneksie 2. 

Podsumowując, miasta nie uzyskają miana smart city nie mając dostę-
pu do nowoczesnej technologii, do kompleksowych informacji o przestrzeni 
czy odpowiednich narzędzi, które pozwolą przekształcić surowe dane w in-
formacje i wiedzę przestrzenną. Na miano smart city zasługuje miasto, które  
w odpowiedni sposób potrafi wykorzystać dostępną technologię jako koło 
zamachowe rozwoju. Jest miejscem, gdzie mieszkają świadomi, wolni i odpo-
wiedzialni ludzie, którzy mają prawo do dokonywania wyborów. Takie miasto 
stanowi swego rodzaju symbiotyczny organizm, na który składają się ludzie  
i zasoby materialne, który ogranicza ryzyko, niweluje skutki nieprzewidzia-
nych zdarzeń, poprawia jakość życia mieszkańców oraz wykorzystuje zacho-
dzące zmiany w otoczeniu do realizacji interesów mieszkańców.

1.3. Koncepcja gospodarki współdzielenia

Zrównoważony rozwój oraz dominująca rola społeczeństwa wpisują się 
także w koncepcję gospodarki współdzielenia (sharing economy) – model eko-
nomiczno-społeczny, którego głównym celem jest przejście z własności na do-
stęp. Za pośrednictwem platform internetowych możliwe jest współdzielenie 
zasobów ludzkich i materialnych płatnie, bezpłatnie lub w postaci barteru. 
Gospodarka współdzielenia wpisuje się w tzw. trzecią generację inteligentnych 
miast. 

Jedną z typowych cech wspólnych modeli ekonomiczno-społecznych jest 
lepsze wykorzystanie istniejących aktywów i redukcja kosztów dla wszystkich 
transakcji gospodarczych. Platformy internetowe funkcjonują jako rynek wie-
lostronny, na którym użytkownicy znajdują się zarówno po stronie popytowej, 
jak i podażowej. Warto podkreślić, że w większości modeli gospodarki współ-
dzielenia dzielenie się jest raczej kwestią dostępu niż posiadania dóbr (od 
strony popytu). Wiele transakcji w ramach gospodarki współdzielenia odnosi 

99 https://www.imd.org/smart-city-observatory/smart-city-index/ (dostęp: 31 marca 2020).
100 Smart City Index, https://www.imd.org/smart-city-observatory/smart-city-index/(dostęp: 
31 marca 2020).
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się do prawa dostępu do dóbr, które pozostają własnością innego podmio-
tu, tzn. prawo dostępu często zastępuje przeniesienie pełnych praw własności.  
W transakcjach przedmiotem handlu nie jest własność sama w sobie, lecz do-
stęp do towaru lub usługi przez ograniczony czas101.

Zdaniem J. Hamari, M. Sjoklinta oraz A. Ukonena gospodarka współ-
dzielenia to forma aktywności, która opiera się na rozwiązaniach peer-to-peer, 
polegająca w głównej mierze na otrzymywaniu, udostępnianiu i dzieleniu się 
dostępem do określonych zasobów i usług, koordynowana przez specjalne 
platformy internetowe opierające się na społeczności użytkowników102. We-
dług G. Petropoulosa sharing economy polega na kojarzeniu ze sobą użytkow-
ników za pośrednictwem sieci, którzy wyrażają chęć dzielenia się dobrami  
i usługami103. Wykorzystując platformy internetowe strona podażowa (posia-
dająca zasoby bądź świadcząca określone usługi) spotyka się ze stroną popy-
tową. Jej wczesne formy obejmowały dzielenie się miejscem w pojeździe 
podczas podróży do tego samego miejsca docelowego lub dostęp do 
zasobów, z których aktualnie nie korzystał właściciel. W konsekwencji 
doprowadziło to do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów przy 
jednoczesnym utrzymaniu konsumpcji na relatywnie niskim pozio-
mie104. Gospodarka współdzielenia może być zatem istotnym czynnik 
urzeczywistniania celów zrównoważonego rozwoju105.

Głównymi podmiotami gospodarki współdzielenia są konsumenci  
i producenci. Mogą oni występować zarówno jako strona dostarczająca, jak 
i wykorzystująca dobra i usługi. W procesach wymiany nie dochodzi jednak 
do zmiany własności udostępnianych dóbr106.

Ważną rolę w gospodarce współdzielenia odgrywają platformy interneto-
we. Służą one do dokonywania opłat za korzystanie z dóbr i usług. Ich zada-
niem jest także tworzenie pomysłów dotyczących tego, jakie produkty i usługi 

101 P. Gori, P. L. Parcu, M. L. Stasi, Smart Cities and Sharing Economy…, s. 2.
102 J. Hamari, M. Sjoklint, A. Ukkonen, The Sharing Economy: Why People Participate  
in Collaborative Consumption, „Journal of Association for Information Science and Technolo-
gy” 2015, vol. 67, nr 9, s. 1, https://doi.org/10.1002/asi.23552 (dostęp: 7 marca 2020).
103 G. Petropoulos, An Economic Review of the Collaborative Economy, „Policy Contribution” 
2017, No. 3, p. 1-3.
104 N.M. Davidson, J. Infranca, The sharing economy as an urban phenomenon, „Yale Law  
& Policy Review” 2016, Vol. 34, No. 1, p. 216–279. 
105 A. Geissinger, Ch. Laurell, Ch. Öberg, Ch. Sandström, How sustainable is the sharing econo-
my? On the sustainability connotations of sharing economy platforms, „Journal of Cleaner Produc-
tion” 2019, Vol. 206, p. 419–429. 
106 R. Belk, You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. „Journal 
of Business Research” 2014, Vol. 67, No. 8, p. 1595–1600. doi:10.1016/j.jbusres.2013.10.001.
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można jeszcze udostępnić oraz w jaki sposób zaprojektować proces wymiany107. 
Są ważnym elementem budowania reputacji społeczności internetowej108. 

W literaturze przedmiotu występują różne systemy klasyfikacji gospo-
darki współdzielenia J. Schor zaproponował podział na cztery kategorie, są to:

1. Recyrkulacja towarów – do tej kategorii należy zaliczyć platformy za 
pośrednictwem których dochodzi do wymiany dóbr i usług między 
indywidualnymi uczestnikami rynku, np. Freecycle; 

2. Zwiększenie amortyzacji środków trwałych – polega na wykorzysta-
niu już występujących dóbr w sposób bardziej efektywny, np. Zipcar, 
Uber, Couchsurfing, Airbnb;

3. Wymiana usług – polega na zgłoszeniu wykonania jakiegoś zadania 
na platformie, a zarejestrowani użytkownicy również za pośrednic-
twem platformy zgłaszają chęć wykonania tego zadania, np. Task 
Rabbit;

4. Udostępnianie środków produkcyjnych – polega na udostępnieniu 
m.in. powierzchni do wspólnej współpracy. Związany jest bardziej 
ze stroną produkcyjną niż z popytem kreowanym przez konsumen-
tów, np. coworking, otwarte platformy edukacyjne – skillshare.com109.

Z kolei R. Botsman proponuje podział gospodarki współdzielenia na trzy 
kategorie: 

1. Rynki redystrybucyjne – ich głównym celem jest przedłużenie cyklu 
życia produktu oraz redukowanie ilości odpadów;

2. Współdzielony styl życia – polega na dzieleniu się czasem, umiejęt-
nościami, pieniędzmi…;

3. Wynajem dóbr – polega na płatnym lub darmowym udostępnianiu 
zasobów. Użytkownik ponosi koszty związane tylko z użytkowa-
niem danego dobra, nie ponosi kosztów wynikających z posiadania 
prawa własności110. 

Istnieje również podziału gospodarki współdzielenia ze względu na typ 

107 J. de Rivera, Á. Gordo, P. Cassidy, Apesteguía, A netnographic study of P2P collaborative 
consumption platforms’ user interface and design, „Environmental Innovation and Societal Tran-
sitions”, 2017, Vo. 23, p. 11–27. doi:10.1016/j.eist.2016.09.00.
108 B. Sztokfisz, Gospodarka współdzielenia – pojęcie, źródła, potencjał, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2017, nr 6 (966), s. 92.
109 J. Schor, Debating the Sharing Economy, https://www.greattransition.org/publica-
tion/debating-the-sharing-economy (dostęp: 7 marca 2020).
110 R. Botsman, The Case for Collaborative Consumption, 2017, https://en.tiny.ted.com/talks/
rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption (dostęp: 7 marca 2020).
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platformy. Można go przedstawić w postaci matrycy (rys. 6). Pierwszy jej 
wymiar klasyfikuje platformy udostępniania w celach zarobkowych (FP – for 
profit) i nienastawionych na zysk (NP – non profit). Drugi wymiar wynika  
z relacji między przedsiębiorstwem a konsumentem (B2C – business-to-peer), 
w stosunku do peer-to-peer (P2P). Oczywiście wiele platform P2P jest wła-
snością i jest zarządzanych przez podmioty gospodarcze np. Uber czy Airbnb. 
Jednak głównymi producentami usług na tych platformach są osoby fizyczne. 
Platforma P2P jest preferowana w stosunku do C2C (consumer to consumer), 
ponieważ obie strony nie zawsze są tylko konsumentami, ale częściej konsu-
mentami i dostawcami. Platformy typu peer-to-peer mogą również prowadzić 
wymiany między organizacjami partnerskimi, które wcześniej zostały sklasyfi-
kowane jako platformy B2B111.

Rysunek 6. Matryca gospodarki współdzielenia

Źródło: C. Codagnone, B. Martens, Scoping the Sharing Economy: Origins, Definitions, 
Impact and Regulatory Issues, Digital Economy Working Paper 2016/01 JRC100369, 
Institute for Prospective Technological Studies, Seville 2016, s. 11, https://ec.europa.
eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC100369.pdf (dostęp: 7 marca 2020).

Platformy znajdujące się w pierwszym polu macierzy nie budzą kon-
trowersji i nie stwarzają problemów regulacyjnych, choć mogą być interesu-
jące dla polityki związanej z rewitalizacją społeczności, integracją społeczną  

111 C. Codagnone, B. Martens, Scoping the Sharing Economy: Origins, Definitions, Impact 
and Regulatory Issues, Digital Economy Working Paper 2016/01 JRC100369, Institute for 
Prospective Technological Studies, Seville 2016, s. 11-12, https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/
files/JRC100369.pdf (dostęp: 7 marca 2020).
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i innowacjami społecznymi. Kwadrat drugi stanowi większość działań gospo-
darki dzielenia się obejmujących transakcje typu peer-to-peer. Kwadrat trzeci 
adresowany jest do wszystkich przedsiębiorstw nastawionych na osiąganie zy-
sku, choć mogą również finansować niektóre działania społeczne. Kwadrat 
czwarty w macierzy łączy gospodarkę współdzielenia ze zwykłymi aktywno-
ściami online B2C – większość wymiany w Internecie. Niektóre z tych plat-
form np. Zipcar są określane jako platformy dzielenia się, ale w praktyce nie 
różnią się one od innych internetowych działań B2C112.

Analizując matrycę przedstawioną na rysunku 6 można stwierdzić, że 
istotną cechą właściwej gospodarki współdzielenia jest kompromis i zwięk-
szone zaangażowanie stron transakcji. Użytkownicy wykorzystując nadwyż-
kę posiadanego dobra dzieląc się z innymi w zamian również coś otrzymują, 
zaspokajając tym samym część rynkowego popytu. Należy podkreślić, że nie 
wszystkie platformy gospodarki współdzielenia działają bezinteresownie. Jak 
podkreśla J. Schor wiele przedsiębiorstw chce być kojarzonych z sharing eco-
nomy ze względu na jej pozytywny wizerunek, który wzmacniany jest innowa-
cyjnościami oraz atrakcyjnością nowych technologii113. 

Obszary zastosowania współdzielenia dóbr są bardzo zróżnicowane. Klu-
czowe sektory gospodarki współdzielenia wraz z przykładami prezentuje po-
niższa tabela.

Tabela 1. Kluczowe sektory gospodarki współdzielenia z przykładami
Sektor Rodzaj Przykład

Transport i mobilność

Współdzielenie przejazdów BlaBlaCar
Dzielenie się jazdą Uber
Dzielenie pojazdów Zipcar
Pozyskiwanie przejazdów Lyft
Współdzielenie rowerów miejskich Nextbike
Współdzielenie skuterów elektrycznych GoScooter
Współdzielenie hulajnóg Lime

Przestrzeń, nieruchomości

Miejsca noclegowe Airbnb
Miejsca pracy WeWork
Przestrzeń magazynowa MakeSpace
Przestrzeń rekreacyjna 596 Acres

Finanse

Pożyczanie pieniędzy LendingClub
Crowdfunding Kickstarter
Ubezpieczenia Friendsurance
Finansowanie społecznościowe PolakPotrafi.pl

112 Tamże.
113 B. Sztokfisz, Gospodarka współdzielenia…, s. 94.
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Żywność Zamawianie posiłków Ubereats
Dzielenie się jedzeniem Foodsharing

Umiejętności, talenty Usługi osobiste TaskRabbit
Usługi specjalistów Upwork

Edukacja
Otwarte kursy Coursera
Uczenie się peer-to-peer P2PU
Platformy edukacyjne Khan Academy

Sprzedaż

Wypożyczanie sprzętu foto i wiedo Cameralends
Wynajem ubrań i akcesoriów damskich Rent the Runway
Wynajem biżuterii damskiej Rocksbox
Wypożyczalnia zabawek Pley

Media Platforma do publikacji tekstu online Medium
Platforma do dzielenia się dźwiękiem Soundcloud

Użyteczności
Telekomunikacja Fon
Informacja OpenDataSoft
Energia Gridmates

Zdrowie Wyposażenie medyczne Cohealo
Usługi medyczne CrowdMed

Dobra ogólne Używane/nieużywane produkty OLX
Produkty pożyczkowe Peerby

Źródło: A. Podgórniak-Krzykacz, Sharing economy: efekty gospodarcze, społeczne i śro-
dowiskowe w miastach [w:] H. Sobocka-Szczapa, B. Kamińska (red.), Finansowe i or-
ganizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości – wymiar teoretyczny  
i praktyczny, cz. 2., Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2018, 
s. 178; D. Sokołowski, S.Starzyński i in., Raport Ekonomia Współpracy w Polsce 2016, 
www.ekonomiawspolpracy.pl (dostęp: 26 marca 2020).
 

Obecnie ponad 55% globalnej populacji mieszka w miastach. Prognozy 
wskazują, że w 2030 r. będzie ich o około 1/3 więcej, natomiast w roku 2050 
aż 75% populacji światowej będzie mieszkańcami miast114. Koncentracja lu-
dzi w miastach, a tym samym kapitału ludzkiego, rzeczowego, technologii, 
wiedzy, organizacji, informacji oraz wynikające z tego problemy związane 
z mobilnością, kreują potrzeby i dogodne warunki dla rozwoju gospodarki 
współdzielenia. Współczesne miasta – szczególnie o charakterze metropoli-
talnym – zmagają się z problemami dotyczącymi zanieczyszczenia środowiska, 
przeludnienia czy wzrostu nierówności społecznych. Skutki kryzysu w postaci 
zmian klimatycznych oraz niedoboru surowców, są szczególnie mocno odczu-
walne w miastach, dlatego muszą one szukać alternatywnych rozwiązań, które 
umożliwią redukcję niekorzystnych tendencji rozwojowych115. Znajduje to 
odzwierciedlenie w wysokich kosztach zewnętrznych, szczególnie w sektorze 

114 Raport ONZ, www.inzynieria.com (dostęp: 26 marca 2020).
115 M. Banaszek, Ekonomia współdzielenia…, s. 7.
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transportu116. Ich łączną wysokość dla 25 państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej (bez Malty i Cypru) oraz Szwajcarii i Norwegii oszacowano na 514 
mld euro, tj. 4% PKB tych państw117. W Polsce, wartość tych kosztów wynosi 
ok. 21,4 mld euro, tj. 5% PKB118. Ograniczaniu wysokich kosztów zewnętrz-
nych mogą sprzyjać instrumenty gospodarki współdzielenia119, stanowiące 
instrument kreowania strategii zrównoważonej mobilności120, w tym przede 
wszystkim koncepcja współdzielenia samochodów (car sharing)121. Pozwalać 
mogą one także na rozwiązywanie pojawiających się problemów społecznych  
i poprawę jakości życia mieszkańców miast – szczególnie metropolii122. 

Badania przeprowadzone wśród 127 podmiotów sharing economy wska-
zują, że ponad 50% z nich, ulokowanych jest w dużych miastach. 44% ma 
swoją siedzibę w miastach małych, a tylko 15% - na obszarach wiejskich123. 
Wpływ gospodarki współdzielenia na miasta można identyfikować w trzech 
obszarach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym (rys. 7). 

Wraz z rozwojem gospodarki współdzielenia oraz potencjalnymi moż-
liwościami przejścia z własności na dostęp, wzrastały oczekiwania dotyczące 
osiągania korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju miast. Korzyści te zo-
stały potwierdzone przede wszystkim w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla, 
poprzez współdzielenie samochodów i przejazdów. Badania przeprowadzone 
przez T. D. Chena i K. M. Kockelmana w Stanach Zjednoczonych wska-
zują, że za sprawą współdzielonej mobilności nastąpił 5-procentowy spadek 
zużycia energii oraz nastąpiła reedukacja gazów cieplarnianych124. Podob-
ne badania zostały przeprowadzone w Holandii. Wynika z nich, że liczba 

116 B. Pawłowska, External costs of transport in Poland, Scientific Review – Engineering and 
Environmental Sciences, 2018, Vol. 27, No. 1, p. 28–41. 
117 H. van Essen, A. Schroten, M. Otten, D. Sutter, C. Schreyer, R. Zandonella, C. Doll, 
External Costs of Transport in Europe. Update study for 2008, CE Delft 2011.
118 B. Pawłowska, External costs…, s. 28-41.
119 C. E. Cherry, N. F. Pidgeon, Is sharing the solution? Exploring public acceptability of the 
sharing economy, „Journal of Cleaner Production” 2018, Vol. 195, p. 939–948. 
120 K. Grzelec, K. Hebel, Instruments Shaping Sustainable Mobility of Urban Residents, „Roczni-
ki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2016, nr 15 (3), s. 33–43.
121 M. Wołek, Car Sharing as an Element of Sustainable Urban Mobility: Some Conclusions for 
Polish Cities, Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics 
2017, Vol. 70, Economics of transport and transportation services market, p. 65–73.
122 Zob.: C. Montogomery, Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasto, 
Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2015.
123 T. Wagner, M. Kuhndt, J. Lagomarsino i in., Listening to Sharing Economy Initiatives. Re-
port on the global survey, https://www.scp-centre.org/wp-content/uploads/2016/05/Listening_
to_Sharing_Economy_Initiatives.pdf (dostęp: 26 marca 2020).
124 T. D. Chen, K. M. Kockelman, Carsharing’s Life-Cycle Impacts on Energy Use and Green-
house Gas Emissions, Paper Presented ath the 94th Annual Meeting of the Transportation Re-
search Board, Washington 2015.
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właścicieli samochodów jest o ponad 30% mniejsza niż przed rozpoczęciem 
korzystania ze współdzielonej mobilności. Osoby uczestniczące w systemie 
car sharing pokonują samochodem od 15 do 20% kilometrów mniej niż przed 
rozpoczęciem korzystania z tego systemu oraz emitują od 8% do 13% mniej 
dwutlenku węgla związanego z posiadaniem samochodu i jego użytkowaniem  
w ciągu roku125.

Rysunek 7. Obszary oddziaływania gospodarki współdzielenia na miasto

Źródło: A. Podgórniak-Krzykacz, Sharing economy: efekty gospodarcze, społeczne  
i środowiskowe w miastach [w:] H. Sobocka-Szczapa, B. Kamińska (red.), Finansowe  
i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości – wymiar teoretycz-
ny i praktyczny, cz. 2, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 
2018, s. 181.

Współdzielona mobilność umożliwia użytkownikom przemieszczanie 
się w sposób bardziej ekologiczny, co zmienia sposób, w jaki podróżujący – 
zwłaszcza mieszkańcy miast – korzystają ze środków transportu i nawiązują 

125 H. Nijland, J. Meerkerk, A. Hoen, Mobility and Environomental Impacts of Carsharing in 
The Netherlands, PBL Netherland Environomental Assessment Agency, no. 1842.
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połączenia między miastami126. Wpływ gospodarki współdzielenia na decyzje 
mieszkańców miast może zatem polegać na przesunięciu przejazdów prywat-
nych do współdzielonych oraz z transportu publicznego do współdzielone-
go127, przy czym w tym drugim przypadku omawiane korzyści środowiskowe 
w zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla mogą być mniejsze. W miastach 
szczególnie korzystna może okazać się integracja przejazdów współdzielonych 
z transportem publicznym, np. rowerów miejskich i transportu kolejowego. 
Należy podkreślić, że dotychczas przeprowadzone badania w zakresie mobil-
ności współdzielonej wskazują na jej pozytywny wpływ zarówno na warunki 
podróżowania, jak i zmniejszenie używania prywatnych samochodów. Na-
ukowcy z Transportation Sustainability Research Center działającym na Uni-
wersytecie Berkeley dowiedli, że 1 samochód udostępniony w car sharingu 
zastępuje od 7 do 11 samochodów prywatnych. Badania przeprowadzono  
w pięciu miastach Ameryki Północnej: Waszyngtonie, Seatle, San Diego, Cal-
gary i Vancouver. System CAR2GO wyeliminował w tych miastach 28 000 
aut prywatnych, ponieważ dostęp do usługi najmu krótkoterminowego wpły-
nął na decyzje użytkowników dotyczące zarówno sprzedaży samochodów pry-
watnych (2-5% użytkowników podjęło decyzję o sprzedaży samochodu) jak 
i rezygnacji z zakupu własnego samochodu (7-10% użytkowników odstąpiło 
od takiego zamiaru). Ponadto użytkownicy przejechali 144 mln mil mniej niż 
własnymi samochodami, co przekłada się na oszczędność na poziomie od 6% 
do 16% przejechanego dystansu przypadającego na gospodarstwo domowe. 
Dzięki CAR2GO na ulicach jest mniej samochodów i znacząco spada poziom 
zanieczyszczenia w mieście. Najlepsze pod tym względem wyniki osiągnął 
Waszyngton, który zredukował poziom emisji spalin o 18%128.

Gospodarka współdzielenia przyczynia się także do wzrostu podaży 
miejsc noclegowych i rozwoju wynajmu miejsc noclegowych w prywatnych 
nieruchomościach. Jednak badania w tym obszarze wskazują również na nie-
korzystne skutki ekonomiczne129, np. platforma Airbnb przejęła funkcję pen-

126 S. Shaheen, N. Chan, Mobility and the Sharing economy: Potential to Facilitate the First and 
Last-Mile Public Transit Connections, ,,Built Environoment”, vol. 42, no. 4, s. 573-578.
127 S. Le Vine, M. Lee-Gosselin, A. Sivakumar i in., A New Approach to Predict the Market and 
Impacts of Round-Trip and Pointto-Point Carsharing Systems: Case Study of London, ,,Transpor-
tation Research Part D”, vol. 32.
128 E. Martin, S. Shaheen, Impacts of Car2Go on Vehicle Ownership, Modal Shift, Vehicle Miles 
Traveled and Greenhouse Gas Emissions, Working paper, University of California, Berkeley 2016, 
http://innovativemobility.org/wp-content/uploads/2016/07/Impactsofcar2go_FiveCities_2016. 
pdf (dostęp: 27 marca 2020); M. Banaszek, Ekonomia współdzielenia…, s. 46-49.
129 G. Zervas, D. Proserpio, J. Byers, The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of 
Airbnb on the Hotel Industry, Working Paper, Boston 2014, s. 687-705.
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sjonatów, hoteli, które oferowały tańsze usługi noclegowe, przez co znaczą-
co obniżyły się ich przychody. Ponadto badania wskazują na występowanie 
negatywnych efektów zewnętrznych dla sąsiedztwa współdzielonych miejsc 
noclegowych przez platformę Airbnb. Wśród stałych mieszkańców dzielnic 
miast narasta poczucie niebezpieczeństwa, towarzyszy im uciążliwych hałas 
spowodowany dużą rotacją najemców. Goście Airbnb wykorzystują konku-
rencyjne zasoby publiczne np. miejsca parkingowe, ciągle proszą o pomoc  
a przy tym nie dbają o wspólne zasoby, gdyż nie pozostają na stałe w społecz-
ności130. Popularność platform umożliwiających krótkoterminowy wynajem 
noclegu spowodowała również wzrost popytu na zakup nieruchomości w celu 
uzyskania zysku za ich wynajem w Airbnb. Zwiększony popyt natomiast skut-
kuje wzrostem cen sprzedaży i czynszów mieszkań w popularnych dzielnicach 
miast.

Dzięki gospodarce współdzielenia pobudzana i rozwijana jest przedsię-
biorczość mieszkańców miast. Chodzi tu przede wszystkim o usługi związane  
z edukacją, czy z utrzymaniem nieruchomości, np. utrzymanie ogrodu, sprzą-
tanie, remont, utrzymanie basenu itp. Możliwe do osiągnięcia są także korzyści 
społeczne. Mieszkańcy miast korzystając z narzędzi gospodarki współdzielenia 
mogą stać się bardziej otwarci na drugiego człowieka i jego potrzeby. Mogą 
zacząć wchodzić w interakcję z nieznajomymi, które później mogą przekształ-
cić się w trwalsze interakcje, ale również mogą być bardziej zainteresowani 
jakością przestrzeni, w której żyją. Z drugiej jednak stronu można spotkać 
się z przypadkami przeciwnymi, które zamiast przynosić korzyści społeczne, 
prowadzą do dezintegracji społecznej, a w niektórych przypadkach nawet do 
dyskryminacji ze względu na narodowość czy rasę. Pozytywne i negatywne 
efekty zewnętrzne funkcjonowania gospodarki współdzielenia z jakimi można 
spotkać się w mieście przedstawiono w tabeli 2.

Kreowanie inteligentnych miast stawia włodarzy miast przed dużym wy-
zwaniem. Władze miast nie powinny rezygnować z możliwości, jakie oferuje 
gospodarka współdzielenia. W rzeczywistości gospodarka współdzielenia obej-
muje branże, które silnie przyczyniają się lub mogłyby przyczynić się do osią-
gnięcia podstawowych celów polityki rozwoju obszarów miejskich. Platformy 
internetowe gospodarki współdzielenia mogą generować ogromne nadwyż-
ki, zarówno dla producentów, jak i konsumentów, ponieważ pozwalają one 
na handel istniejącymi aktywami i wykorzystywanie ich w nowy – bardziej 

130 B.G. Edelman, D. Geradin, Efficiencies and Regulatory Shortcuts: How Should We Regulate 
Companies Like Airbnb and Uber, ,,Stanford Technology Law Review”, vol. 19, no. 2, s. 293-328.
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efektywny sposób. Innymi słowy, zmniejszają one tradycyjną nadwyżkę zdol-
ności produkcyjnych aktywów. To z kolei tworzy ważne pozytywne efekty 
zewnętrzne: z ekologicznego punktu widzenia modele gospodarki współ-
dzielenia są bardziej zrównoważone, ponadto dają one dostęp do towarów  
i usług większej liczbie użytkowników, a tym samym mogą stać się potężnym 
środkiem redystrybucji dochodów z bogatych do ubogich dzielnic. Władze 
lokalne powinny zachęcać do innowacji i tworzyć sprzyjające warunki do roz-
powszechniania się nowych inteligentnych modeli biznesowych. Konflikty 
między różnymi dziedzinami prawa lub regulacji mogą tworzyć środowisko 
wrogie innowatorom, a brak pewności prawnej może utrudniać inwestycje. 

Tabela 2. Pozytywne i negatywne efekty zewnętrzne funkcjonowania gospodarki 
współdzielenia w miastach

Obszar
Efekty zewnętrzne
pozytywne negatywne

Środowisko Redukcja dwutlenku węgla -

Mobilność

Wzrost mobilności i szybkości,
redukcja przejazdów
samochodami prywatnymi,
integracja środków transportu

Redukcja przejazdów transportem 
publicznym

Turystyka
Wzrost liczby turystów, wzrost
dostępności ofert najmu miejsc
noclegowych

Wzrost zatłoczenia popularnych
destynacji turystycznych

Usługi 
hotelarskie

Uzupełnianie podaży ofert rynku 
hotelowego

Zmniejszenie popytu na usługi
w segmencie tańszych usług
hotelowych.
Zamknięcie hoteli i wzrost
bezrobocia

Usługi 
transportowe

Dywersyfikacja sposobów
przemieszczania się w miastach,
wzrost konkurencyjności rynku
przewozów pasażerskich

Zmniejszenie popytu
na usługi transportowe
w zakresie tradycyjnego najmu
samochodów i przejazdów
taksówkami

Rynek 
nieruchomości

Wzrost popytu na zakup i najem miesz-
kań, w celach ich dalszego udostępniania 
za pomocą platform peer-to-peer

Wzrost stawek czynszów najmu  
i cen mieszkań

Społeczeństwo

Rozwój więzi społecznych
między nieznajomymi,
tworzenie poczucia wspólnoty
Wzrost integracji społecznej

Zagrożenie dla integracji
społecznej
Konflikty w sąsiedztwie
Wzrost poczucia
niebezpieczeństwa
Dyskryminacja

Źródło: A. Podgórniak-Krzykacz, Sharing economy: efekty gospodarcze, społeczne i środowi-
skowe w miastach [w:] H. Sobocka-Szczapa, B. Kamińska (red.), Finansowe i organizacyjne 
aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości – wymiar teoretyczny i praktyczny, cz. 2, 
Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2018, s. 184.
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Ogólnie rzecz biorąc, administracja lokalna dysponuje szeregiem narzę-
dzi. Mogłaby ona interweniować ex ante, poprzez różnego rodzaju regulacje, 
narzucając wydawanie licencji, gdy jest to naprawdę potrzebne lub poprzez za-
wieranie partnerstw publiczno-prywatnych lub poprzez bezpośrednie odgry-
wanie podstawowej roli w procesie zmian. Alternatywnie, może ona przyjąć 
podejście ex post i kontynuować, wymagając interwencji wyspecjalizowanych 
władz, zdecydowane i terminowe egzekwowanie prawa antymonopolowego 
tam, gdzie to konieczne, w celu ochrony obecnej konkurencji i/lub przyszłych 
innowacji.

Gospodarka współdzielenia determinuje kierunki rozwoju gospodarek 
miejskich i zmienia dotychczasowe wzorce konsumpcji. Narzędzia i usługi 
bazujące na założeniach gospodarki współdzielenia mogą wpływać zarówno 
pozytywnie jak i negatywnie na społeczeństwo, gospodarkę i politykę miejską. 
Niewątpliwie jednak warto zastanowić się nad uwzględnieniem gospodarki 
współdzielenia w strategiach rozwoju miast, co w efekcie będzie pomocne  
w kreśleniu kierunku nowych polityk miejskich ukierunkowanych – znacz-
niej bardziej niż dotąd na ideę zrównoważonego rozwoju oraz na potrzeby 
,,zwykłych” mieszkańców i wrażliwych kategorii społecznych. Szczególne 
znaczenie w zakresie gospodarki współdzielenia będzie miała polityka władz 
miejskich. Z jednej strony należy podejmować działania, które będę miały na 
celu ograniczenie negatywnych następstw gospodarki współdzielenia, z dru-
giej jednak strony należy stwarzać warunki dla prawidłowego jej rozwoju. Po-
cieszający jest fakt, że rosnąca liczba podejmowanych inicjatyw współdzielenia 
zasobów w miastach może świadczyć o rosnącej świadomości włodarzy miast 
w zakresie gospodarki współdzielenia.
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Społeczno-ekonomiczny 
potencjał designu 

2.1 Wprowadzenie do problematyki designu 

Złożoność współczesnego świata stała się siłą sprawczą przemian charak-
terystycznych również dla nauk społecznych. Za sprawą tych przemian (spo-
łecznych, gospodarczych, demograficznych, środowiskowych, politycznych, 
kulturowych…), obszary dotąd ze sobą niespokrewnione, zaczynają zbliżać 
się do siebie nawzajem, zaczynają czerpać ze swojego potencjału, aż wreszcie 
na siebie wpływać. Wzrost znaczenia designu i wzrost zainteresowania desi-
gnem, był i jest możliwy za sprawą przemian współczesnego społeczeństwa, 
zaś zrozumienie tych przemian jest domeną nauk społecznych, których wkład 
w dalsze kreatywne ulepszanie świata, które dokonuje się za sprawą designu, 
może okazać się nie do przecenienia. Problematyka designu wciąż zyskuje na 
znaczeniu i wkracza w obszary, które zasadniczo nie były z designem związa-
ne (np. ekonomia designu). Relacja społeczeństwo-design wydaje się ważna  
i perspektywiczna szczególnie w kontekście kształtowania rzeczywistości od-
powiadającej rzeczywistym potrzebom społecznym. Właśnie odpowiedź na 
rzeczywiste potrzeby społeczne powinna stanowić fundament nowych obsza-
rów problemowych łączących nauki społeczne z designem. 

Design dotyczy niemal wszystkich aspektów związanych z ludzką egzy-
stencją, choć nie zawsze ma charakter uświadomiony. Design powstał wsku-
tek logiki zapoczątkowanej przez industrializację i stanowi główny czynnik 
zarówno innowacyjnego humanizowania technologii, jak również wymiany 
kulturalnej i gospodarczej. Design jest wreszcie tym rodzajem działalności, 
która angażuje szeroki krąg specjalistów i obejmuje swym zasięgiem produk-
ty, usługi, grafikę, wnętrza oraz architekturę, aby w rezultacie tych działań 
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podnosić wartość ludzkiej egzystencji1. Co ważne, design może być i jest wy-
korzystywany nie tylko przez przedsiębiorstwa, ale też rządy2. 

Design rozumiany jako formowanie i kształtowanie materiału, co po-
przedzone jest czasochłonnym procesem doboru właściwych materiałów, jest 
tym co kryje się za niemieckim słowem Gestaltung3. Może być definiowany 
jako kształtowanie (lub przekształcanie) idei w nowe produkty lub procesy4. 

Natomiast, zgodnie z definicją przyjętą przez International Council of 
Societies of Industrial Design (ICSID), design (wzornictwo) jest działalnością 
twórczą, mającą na celu określenie wieloaspektowych cech przedmiotów, pro-
cesów, usług oraz ich całych zespołów w całościowych cyklach istnienia5. 

Warto zwrócić uwagę, że design jako pojęcie stwarza wiele trudności de-
finicyjnych. Problemy definicyjne towarzszące designowi związane są z jego 
wysoce zróżnicowanym statusem. Poszczególne definicje designu są zróżnico-
wane, a nierzadko sprzeczne. Wśród przyczyn wynikających z terminologicz-
nego chaosu wskazuje się: 

1. Charakter obecnej fazy wewnętrznych przeobrażeń designu, prób 
załagodzenia rozdźwięku pomiędzy teorią a praktyką. Rozdźwięk 
ten powstaje wskutek wdrażania praktycznych rozwiązań bez wcze-
śniejszego teoretycznego zdiagnozowania sytuacji jako efekt niewraż-
liwości na wielowymiarowość i złożoność problemów, które designer 
musi rozwiązać, braku świadomości istnienia alternatyw lub ograni-
czonego dostępu do innowacji; 

2. Istotę złośliwych problemów teorii designu, których można się do-
szukiwać tam, gdzie mamy do czynienia z rozpatrywaniem tej ka-
tegorii pojęciowej z punktu widzenia różnych ujęć teoretycznych, 
związanych z naukami technicznymi, przyrodniczymi i społecznymi, 
za każdym razem próbujących uchwycić jej esencję od innej strony,  
z innego punktu widzenia; 

3. Definiowanie designu jest przedmiotem wewnętrznej walki instytu-
cjonalnej. Sposób, w jaki definiuje się design odzwierciedla przede 

1 Diagnoza stanu polskiego wzornictwa, http://www.kongreskultury.pl/title,pid,406.html (do-
stęp: 20 marca 2020). 
2 P. Bitard, J. Basset, Mini Study 05 – Design as a tool for Innovation, Global Review of Inno-
vation Intelligence and Policy Studies, October 2008, s. 21.
3 Q. Newarka, Design i grafika dzisiaj. Podręcznik grafiki użytkowej, ABE Dom Wydawniczy, 
Warszawa 2006, s. 12.
4 H. Hollanders, A. van Cruysen, Design, Creativity and Innovation: A Scoreboard Approach, 
Innometrics, Pro Inno Europe, Maastricht 2009, s. 5.
5 Diagnoza stanu polskiego wzornictwa, http://www.kongreskultury.pl/title,pid,406.html 
(dostęp: 20 marca 2020). 
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wszystkim wąskie, aktualnie dominujące interesy, odpowiada tylko 
na potrzeby chwili (nie idzie z duchem czasu), co redukuje design 
do zjawisk innego typu; 

4. Chęć uczynienia designu dyscypliną zintegrowaną, która korzysta 
z doświadczeń wielu innych profesji i metodologii niektórych aka-
demickich dyscyplin. Definicje designu są wariacjami w obrębie 
szerszego tematu obejmującego koncepcje i planowanie świata arte-
faktów: taki sposób postrzegania designu uniemożliwia odnalezienie 
jednej klarownej i precyzyjnej definicji tego pojęcia6. 

Pomijając trudności definicyjne i zamieszanie wokół pojęcia design, de-
sign jako działalność w zakresie projektowania dotyczy optymalizacji użytko-
wania ze względu na cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt 
czy sposób dystrybucji7. Design jest rezultatem pięciu zasadniczych kategorii: 
projektowanie produktu, projektowania komunikacji, projektowania infor-
macji i interfejsów, projektowania otoczenia, projektowania usług8 (rys.8). 

Pojęcie designu, współcześnie zostało poszerzone o nietechniczne obszary 
ludzkiej aktywności, takie jak polityka, organizacja i kwestie społeczne9. Do-
tyczy wielu aspektów związanych z ludzką egzystencją, nawet takich, które  
w myśleniu potocznym nie wywołują skojarzeń z designem, jak multimedia 
czy kulinaria. Niezależnie jednak od zasadniczej roli jaką powinien pełnić, bez 
wątpienia w centrum jego zainteresowań jest człowiek. 

Czyż design nie jest po prostu kreatywnym ulepszaniem świata? Nic prze-
cież nie stało na przeszkodzie byśmy w podróż nadal zabierali ciężkie walizki  
i z mozołem przenosili je w rękach. Ktoś jednak pewnego dnia postanowił ulep-
szyć ludzkie życie codzienne i do walizki domontował małe kółka. Ten, kto do-
konał tej zmiany był designerem. Dobry design to właśnie kreatywne ulepszanie 
świata, to sposób w jaki ludzie dbają o siebie nawzajem. Design jest rozpięty na 
granicach między użytecznością a sztuką, między funkcją a estetyką jako ele-
ment gałęzi przemysłu kreatywnego. Wciąż jednak bliski jest idei, że wszystko 
(w tym życie codzienne) może być sztuką – i to dobrze zaprojektowaną10. 

6 M. Rosińska, Przemyśleć u/życie. Projektanci. Przedmioty. Życie społeczne, Fundacja Nowej 
Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2010, s. 20-21. 
7 K. Jagodzińska, Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej 
[w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchala (red.), Kultura a rozwój, Wydawnictwo Narodowe-
go Centrum Nauki, Warszawa 2013, s. 155.
8 T. Lockwood, Design - Design Management, http://www.pro-design.com.pl/index.php/czyt-
nik-aktualnosci.54/items/miedzy-biznesem-a-klientem.html (dostęp: 10 marca 2020). 
9 M. Hobday, A. Boddington, A. Grantham, An Innovation Perspective on Design: Part 1, 

„Massachusetts Institute of Technology” 2011, Vol. 27, No. 4, s. 6.
10 A. Czapla-Oslislo, Po co człowiekowi design?, http://kulturasieliczy.pl/po-co-czlowiekowi- 
design/ (dostęp: 25 marca 2020). 
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Rysunek 8. Pięć zasadniczych kategorii definiujących design

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Lockwood, Design - Design Management, 
http://www.pro-design.com.pl/index.php/czytnik-aktualnosci.54/items/miedzy- 
biznesem-a-klientem.html (dostęp: 10 marca 2020).

Próbując dokonać syntezy różnych stanowisk definiujących design należy 
uznać, że jest on procesem (obejmującym proces myślenia, produkt, usługę), 
którego celem jest poprawa jakości życia człowieka. Atrybutem zasadniczym 
designu jest użyteczność, zaś atrybutem koniecznym jest estetyka11. 

Wśród trendów, które zdają się zyskiwać na znaczeniu jest trend, który 
nazywamy humanizowaniem designu, a samych designerów postrzegamy już 
nie jako profesjonalnych wytwórców przedmiotów, ale raczej jako antropolo-
gizujących mediatorów między różnymi światami czy wrażliwych społecznie 
innowatorów. W drugim wypadku projektanci coraz częściej wchodzą w rolę 
osób, które zarządzają treściami (danymi, pracami artystów, elementami hi-
storii designu itd.) tworząc na ich podstawie własne metateksty. Tak więc 
przestają oni być biernymi pośrednikami między zleceniodawcą a odbiorcą, 
stając się aktywnymi współautorami i twórcami wielowymiarowych tekstów12. 

11 Zob.: M. Piłat-Borcuch, Design, designer i metamorfozy miejskie. Studium socjologiczne,  
Oficyna Naukowa, Warszawa 2017. 
12 M. Rosińska, A. Szydłowska, Nowe role projektantów, „2+3D” 2014, nr 50, s. 20. 
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Złożoność wymagań stojących przed współczesnymi projektantami powodu-
je jednak, że design przestał być kojarzony włącznie z wzornictwem, modą 
czy architekturą. Uwzględnia również kwestie ekonomiczne i jego wpływ na 
gospodarkę13 i nie ma wątpliwości, że związki te zyskiwać będą na znaczeniu. 

2.2 Związki między designem,  
społeczeństwem konsumpcyjnym i gospodarką 

Odwołując się do nowych trendów wpisujących się w problemy współ-
czesnego świata, te związane z kryzysem klimatycznym, globalnym ocieple-
niem, degradacją środowiska naturalnego i ich następstwami wydają się fun-
damentalne. Jednak ekonomicznym następstwem tego kryzysu jest pojawienie 
się mody na ekologię, której „dzisiejsi” designerzy wyszli naprzeciw. 

Moda na ekologię dotyczy żywności, ubrań, wystroju wnętrz, sposobu 
spędzania czasu wolnego czy wakacji w odległych od cywilizacji zakątkach. 
Promowane są produkty i usługi, które mają sprawić, że będziemy ekologiczni. 
Rola designerów w tych proekologicznych przemianach jest nie do przecenie-
nia, dostarczają oni bowiem atrakcyjnych narzędzi, które pomagają w zmia-
nie stylu życia współczesnego społeczeństwa i służą poprawie rzeczywistości 
społecznej14. Nie sposób jednak pominąć potencjału ekonomicznego tych 
przemian. Moda na ekologię stała się bowiem ważnym nośnikiem wartości, 
generując konkretne zyski dla gospodarki. 

Design jest elementem świata kultury, który posiada moc wpływania 
pozytywnie na wrażliwość estetyczną całego społeczeństwa15. Regularne ob-
cowanie z estetyką wysokiej jakości, uwrażliwia estetycznie daną jednostkę, co 
przekłada się następnie na każdy aspekt życia tej osoby. Osoba taka realizuje 
swoje działania z większą dbałością o szczegóły, szukając adekwatności este-
tycznej, co w efekcie wpływa pozytywnie na całe społeczeństwo. Design spra-
wił, że rola estetyki w gospodarce wzrosła w ostatnich latach. Coraz częściej 
też uznaje się, że design produktu spełnia funkcje komunikacyjne i podkreśla 
się konieczność wytworzenia emocjonalnej łączności produktu z konsumen-
tem właśnie poprzez użycie odpowiedniego materiału, kolorystyki i kształtu16. 

13 Zob.: A. Borcuch, Ekonomia designu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014.
14 M. Piłat-Borcuch, Socjologia designu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014, s. 23. 
15 A. Palafox, Think design change. How can design thinking be applied to the achievement of 
positive social change?, MA Design Management, University of the Arts, London 2010, s. 23.
16 J. Strycharz, Organizacje sektora kultury a rozwój [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Pur-
chala (red.), Kultura a rozwój, Wydawnictwo Narodowego Centrum Nauki, Warszawa 2013,  
s. 179-180.



52

ROZDZIAŁ 2

Poza ekologicznymi tendencjami, które wspiera design, znacznie bar-
dziej widać te związane z narodzinami społeczeństwa konsumpcyjnego. 

Wzrost znaczenia estetyki i potrzeba obcowania z pięknem, przekłada 
się na naszą „miłość” do rzeczy. Jednocześnie nie potrafimy się cieszyć przed-
miotami, których jeszcze nie tak dawno pożądaliśmy. Poza naszą skłonnością 
do kupowania czy zakupoholizmu, nie brak głosów, że winnym tego stanu 
rzeczy są przedmioty (przedmioty są groźne). Odpowiednio zaprojektowane 
przedmioty sprawiają, że im ulegamy, a potem męczą nas wyrzuty sumienia, 
gdy ich nie używamy. Warto podkreślić, że nasz stosunek do przedmiotów nie 
zawsze był taki sam. Zaraz po wojnie najważniejszy był kąt do spania i jedze-
nie. Dwadzieścia lat później ludzie wyposażali mieszkania w meble i pierwsze 
sprzęty RTV i AGD, meblościanki, adaptery płyt analogowych, telewizory.  
W latach 80. większość rzeczy w Polsce była na kartki, dopiero pod koniec 
lat 90., świeżo rozbuchany kapitalizm przywiał na półki armię rozmaitych 
przedmiotów – bardziej lub mniej potrzebnych. Nadrabialiśmy w zawrotnym 
tempie przepaść dzielącą nas od społeczeństw, których nie dotknął niedosta-
tek. Zaczęło się kupowanie i gromadzenie przedmiotów, których wygląd nas 
uwiódł. Jednak atrakcyjność przedmiotów blednie szybko, a namiętność wy-
gasa w momencie, gdy transakcja zostanie skonsumowana. Pożądanie słabnie 
na długo zanim przedmiot się zestarzeje. Tym co uwodzi nas w przedmio-
tach jest właśnie design, który robi użytek ze wszystkich zmysłów kupującego. 
Projektowanie przemysłowe przypomina teraz bardziej chirurgię plastyczną 
– ma dawać ulotną iluzję piękna, niczym zastrzyk botoksu, który wygładza 
zmarszczki. Design schlebia naszym gustom, wykorzystuje naszą chęć pła-
cenia, a także stara się dać rzeczom osobowość – co jest jednym z trików 
projektowania17. 

Na estetyczny wymiar projektowanych dóbr użytkowych w polskiej lite-
raturze przedmiotu, zwrócono uwagę już w XVI wieku. Ł. Górnicki w dziele 
pt. Dworzanin polski, opublikowanym w 1566 roku, opisując takie elementy 
statku, jak żagle czy maszty, pisał o pożytku płynącym z patrzenia na ich 
piękne wykonanie. Wskazuje to na istniejącą już od dawna potrzebę nada-
wania estetycznego wymiaru produktom o charakterze użytkowym. Estetyka 
przestała być zatem jedynie dodatkiem do produktu, natomiast stała się jego 
integralną częścią. Za podstawową, uniwersalną kategorię estetyczną tradycyj-
nie postrzegane jest piękno, definiowane przez pitagorejczyków w wymiarze 

17 A. Słowikowska, Z miłości do rzeczy, „Wysokie Obcasy Ekstra” 2014, nr 11, s. 32-36. 
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proporcji, ładu i harmonii18. Sięgając do weberowskiej koncepcji, typem ide-
alnym byłyby wszystkie projektowane produkty łączące w sobie użyteczność  
i estetykę. Abstrahując od samej definicji piękna, częstym problemem jest 
nie to, że projekty są pozbawione estetyki i są jedynie użyteczne, lecz to, że 
są nieestetyczne i nieużyteczne19. Kultowy symbol designu – łączący w sobie 
piękno z wątpliwą użytecznością – stanowi wyciskarka do cytrusów Philip-
pe’a Starcka. Produkt tek okrzyknięty „najbardziej kontrowersyjną wyciskarką 
stulecia”20 stał się ikoniczny i przyniósł dyrektorowi firmy Alessi wymierny 
sukces finansowy. 

Design stał się nie tylko symbolem, lecz instrumentem wspierającym 
nieustanną konsumpcję w społeczeństwie ponowoczesnym. Konsumowa-
nie – niegdyś „środek do celu” stało się wartością „samą w sobie”. Dawno 
już praktyki zakupowe przestały być związane z zaspokajaniem samych po-
trzeb, stając się sposobem spędzania czasu wolnego, poszukiwaniem „okazji”, 
wyznacznikiem miejsca w strukturze społecznej, elementem uczestnictwa  
w życiu społecznym, a zatem sposobem na nasze funkcjonowanie w kulturze. 
Można pokusić się o stwierdzenie, że zamieniliśmy nasze obywatelstwo na by-
cie przede wszystkim konsumentem nakręcającym spiralę rynkową produkcji 
i dystrybucji rozmaitych dóbr i usług. 

Konsumpcja – jak pisze J. Baudrillard – jest zjawiskiem totalnym. Od-
działującym i przenikającym wszystkie obszary funkcjonowania społeczeń-
stwa. Konsumpcja jest „…przymusem i nakazem, moralnością i instytucją. 
Jest całym systemem wartości, wraz ze wszystkim tym, co pojęcie to implikuje, 
czyli pełnionymi przezeń funkcjami integracji grupowej i kontroli społecz-
nej”. Zaś społeczeństwo konsumpcyjne jest „… społeczeństwem przyuczania 
do konsumpcji, społecznego tresowania i wdrażania w konsumpcję, innymi 
słowy, nowym i swoistym modelem uspołecznienia, mającym związek z poja-
wieniem się nowych sił wytwórczych i monopolistyczną restrukturyzacją sys-
temu gospodarczego o wysokim poziomie produkcji”21. 

Czas wolny w społeczeństwie ponowoczesnym jest bezpośrednio zwią-
zany z konsumowaniem. A. Lipski uważa, że mamy do czynienia z fetyszy-
zmem towarowym, co oznacza zredukowanie wszystkich naszych aktywności 

18 Ł. Mamica, Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności gospodarki, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 89. 
19 M. Piłat-Borcuch, Socjologia designu…, s. 18. 
20 A. Oporska, Philippe Starck i jego kultowa wyciskarka Juicy Salif, https://czasnawnetrze.pl/
design/17745-philippe-starck-i-jego-kultowa-wyciskarka-juicy-salif (dostęp: 10 marca 2020). 
21 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktura, Wydawnictwo Sic!, War-
szawa 2006, s. 94. 
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(składających się na czas wolny) do konsumowania. Jego zdaniem, czas wolny 
został przejęty przez wyspecjalizowane, działające w sposób w pełni zorganizo-
wany instytucje produkcyjno-usługowe, tworzące prężnie rozwijającą się gałąź 
współczesnej gospodarki: od przemysłów kultury poprzez przemysł medialny, 
a kończąc na przemyśle turystycznym. Tym zaś co warunkuje funkcjonowa-
nie tych instytucji jest efektywność komercyjna22. 

Konsumpcja jest znaczącą problematyką w naukach społecznych, a waż-
nym jej obszarem są środki zaspokajania potrzeb, czyli przedmioty konsump-
cji. Zasadniczo wyróżniamy cztery grupy przedmiotów konsumpcji23 (rys. 9). 

Rysunek 9. Cztery grupy przedmiotów konsumpcji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospo-
darczy i społeczny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 15. 

22 A. Lipski, Czas wolny w czasie życia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, 
nr 4, s. 219. 
23 Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C. H. Beck, War-
szawa 2010, s. 15.
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Ekonomiści – nadając znaczenie naszym codziennym nawykom – zwra-
cają uwagę, że na codzienność składa się – utrwalony przez nasze zwyczaje 

– portfel dóbr ekonomicznych, którego kształt w dużej mierze określają teorie 
ekonomiczne. Codzienność zmienia się pod wpływem impulsów, jakie niesie 
ze sobą rozwój technologiczny, a na naszych oczach dokonuje się urynkowie-
nie codzienności24. Ciekawym aspektem związanym z problematyką codzien-
ności w ekonomii, jest porównanie jej do puzzli. Codzienność jawi się wów-
czas jako instytucja, ale również jako pomost w rozumieniu nowej ekonomii 
instytucjonalnej25. 

Codzienność jest zakotwiczona w konsumowaniu. Konsumowanie 
wypełnia i dopełnia naszą codzienność. Warto przy tym zauważyć, że kon-
sumowanie stało się czynnikiem włączenia społecznego, a brak konsumo-
wania czynnikiem wykluczenia społecznego. Przyczyną tego stanu rzeczy 
jest fakt, że chęć przynależności do konkretnych grup społecznych pociąga 
za sobą konsumpcyjne wybory, a te realizowane są w strefach związanych  
z konsumowaniem. 

Do kulturowych determinant konsumpcji zalicza się:

• przyzwyczajenia, obyczaje, tradycje, nawyki,
• systemy wartości,
• oddziaływanie wzorców konsumpcji,
• edukację konsumenta26.

Wydaje się, że wśród kulturowych determinant konsumowania, czynni-
kami które zyskują na znaczeniu są czynniki związane ze społecznym oddzia-
ływaniem, zaś czynnikami, które tracą na znaczeniu są te związane z edukacją 
konsumenta. 

Niezależnie od uwarunkowań konsumpcji w życiu codziennym, funk-
cjonuje ona w oparciu o rynkowe kryteria. Z. Bauman wskazuje na następu-
jące reguły obowiązujące na wszystkich rynkach: 

1. Ostatecznym przeznaczeniem wszystkich towarów oferowanych na 
sprzedaż jest ich skonsumowanie przez kupujących; 

2. Kupujący będą chcieli uzyskać towary do konsumpcji wtedy i tylko 
wtedy, gdy ich skonsumowanie będzie ze sobą niosło obietnicę za-
spokojenia ich potrzeb;

24 J. K. Solarz, Nanofinanse. Codzienność zmienia świat, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 
2010, s. 15-a17. 
25 A. Ząbkowicz, Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, „Eko-
nomista” 2003, nr 6, s. 805. 
26 T. Zalega, Konsumpcja – podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządza-
nia Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 70.
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3. Cena, którą potencjalny, poszukujący zaspokojenia konsument jest 
gotów zapłacić za oferowane towary, zależeć będzie od wiarygodno-
ści tej obietnicy i intensywności jego potrzeby27.

Design jako siła sprawcza (często nadmiernego) konsumowania, stał się 
również adresatem wielu skarg. Stąd, społeczna perspektywa myślenia o de-
signie powinna uwzględniać kwestie etyczne związane z pracą designera. Do-
minuje przekonanie, że odpowiedzialność i etyczna postawa mogą kierować 
decyzjami projektowymi bez uszczerbku dla innowacji o charakterze społecz-
nym i technologicznym. Wrażliwość na kontekst i konsekwencje działań po-
dejmowanych przez designerów, to jeden z kluczowych aspektów przejścia 
od bezmyślnego rozwoju, do rozwagi opartej na designie. Przejawem rozwagi 
opartej na designie, jest ustawiczne dążenie do tego aby: myśleć o konsekwen-
cjach działań projektowych jeszcze przed ich rozpoczęciem, zwracając uwagę 
na przyrodnicze, przemysłowe i kulturowe systemy będące kontekstem tych 
działań; uwzględniać w ramach projektowanych systemów kwestie przepływu 
materiałów i energii, nadawać ludzkiej inicjatywie priorytet zamiast trakto-
wać ludzi jako jeden z czynników będących tłem dla ważniejszych zdarzeń; 
dostarczać wartość innym ludziom zamiast dostarczać ludzi na potrzeby syste-
mów; traktować treść jako cel działań, a nie jako towar podlegający sprzedaży; 
traktować różnice przestrzenne, czasowe i kulturowe jako wartości pozytywne, 
a nie jako przeszkody; koncentrować się na usługach, a nie na rzeczach, po-
wstrzymując się od zalewania świata nikomu niepotrzebnymi przedmiotami28.

Kwestie etyczne związane z pracą designera mają bezpośredni związek  
z ideą zrównoważonego rozwoju, która przejawia się we wszystkich dziedzi-
nach gospodarki. Przyjmuje się, że harmonijny rozwój nowoczesnego społe-
czeństwa możliwy jest wówczas, gdy pogodzimy ze sobą łady: ekologiczny, 
ekonomiczny i społeczny29 (rys. 10).

Prawdziwym sekretem dobrego designu jest również zaangażowanie spo-
łeczne i postawienie się na miejscu drugiego człowieka, jak również rozmowa 
z nim po to, aby zapoznać się z doskwierającymi mu problemami. Na pyta-
nie o to czy istnieje jakaś metodologia realizacji projektów ukierunkowanych 
na rozwiązywanie problemów społecznych, F. Salnot odpowiada twierdząco, 

27 Z. Bauman, Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2009, s.16-17.
28 J. Thackara, Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie, Wydawnictwo Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2010, s. 25. 
29 M. Rutkowska-Podołowska, J. Pakulska, Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na finanse 
firm, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpie-
czenia” 2011, nr 38, s. 158-160. 
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wskazując następujące kroki: odkrywanie, definiowanie, projektowanie, wdro-
żenie i poprawa30 (rys. 11).

Rysunek 10. Filary zrównoważonego rozwoju w gospodarce
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Rutkowska-Podołowska, J. Pakulska, 
Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na finanse firm, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2011, nr 38, s. 158-160. 

Wrażliwość estetyczna i etyczna nie są więc jedynymi sekretami dobrego 
designera. Dobry designer musi posiadać także wrażliwość społeczną, a nie-
rzadko warsztat metodologiczny, które są fundamentem tworzenia produk-
tów adresowanych do konkretnych grup społecznych. Punktem wyjścia tego, 
aby stworzyć produkt będący odpowiedzią na potrzeby i problemy społeczne 
są pogłębione badania, które pomogą cel taki zrealizować.

Wśród samych designerów widać tendencje do nadawania społecznego 
kontekstu tego co chcą przekazać31, a najnowsze trendy w projektowaniu eks-
ponują także kwestie związane z zaangażowaniem członków lokalnych 

30 Ż. Kowalska, Czy design może stworzyć świat lepszym?, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
wiadomosc/758027;jsessionid=48E33FEEAC1D2A0E8D920B59357685AA.html?ci=es_ko 
mentarze&did=&state=ml (dostęp: 31 marca 2020).
31 A. Machawic, Z. Oslislo, Targi wiedzy graficznej, „2+3D” 2014, nr 50, s. 16. 
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społeczności. Zwłaszcza projekty społeczne domagają się zaangażowania 
członków lokalnych społeczności od samego początku (od robienia researchu). 
Warto jednak podkreślić, że niektórzy designerzy korzystają z ich pomocy 
także podczas samego procesu projektowania, a nawet podczas testów proto-
typów – po to by ludzie mogli przekazać swoje rady i przemyślenia mogące 
polepszyć efekt końcowy32.

Rysunek 11. Cztery kroki w projektowaniu ukierunkowanym na rozwiązywanie 
problemów społecznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ż. Kowalska, Czy design może stworzyć  
świat lepszym?, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/758027;jsessionid=48 
E33FEEAC1D2A0E8D920B59357685AA.html?ci=es_komentarze&did=&sta 
te=ml (dostęp: 31 marca 2020).

Metodologia badań społecznych może stanowić niezwykły wkład dla 
rozwoju designu, właśnie w kontekście potrzeby badań. Niepokoi natomiast 
fakt, że polskie firmy mają w tym względzie zaległości, a jednocześnie badania 
wskazują, że polski klient jest już gotowy dopłacić do dobrze zaprojektowane-
go produktu. Klienci coraz częściej też decydują się na odważniejsze dodatki, 

32 Tamże. 
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a niektórzy chcą sami doprojektować unikatowość33. Rośnie zatem świadomość 
samych designerów, co do potrzeb klientów, ale też klientów, którzy uczą 
się rozpoznawać własne potrzeby, a jednocześnie wiedzą, że mogą wcielić je  
w życie, właśnie dzięki designerom.

Przejawem dającego się zaobserwować sprzężenia zwrotnego na linii 
design – konsument jest wzrost zainteresowania designem i problematyką  
z nim związaną, która już dawno przekroczyła granice jednej tylko dyscypliny 
naukowej. Rozwój designu skorelowany jest z multidyscyplinarnością charak-
terystyczną dla współczesnej nauki, stąd nie powinno dziwić, że o designie 
dyskutuje się także poza kręgami projektantów czy architektów. Próbę zro-
zumienia przemian zachodzących w świadomości dzisiejszego pokolenia no-
wych konsumentów ułatwić może społeczno-ekonomiczna perspektywa, eks-
ponująca znaczenie przemian społeczno-kultowych, bez których zrozumienie 
fenomenu rozwoju designu byłoby utrudnione, o ile w ogóle możliwe34. 

Społeczna perspektywa spojrzenia na design obejmuje m.in. problematykę:

• Funkcjonowania designu w społecznej świadomości; 
• Oddziaływania designu na społeczeństwo (Czy i jak design oddzia-

łuje na społeczeństwo? Dlaczego niektóre projekty przedostają się 
do masowej wyobraźni a inne nie? W jaki sposób design kształtuje 
gusta, upodobania, a także generuje w danym człowieku potrzebę 
posiadania danego dobra?); 

• Oddziaływania społeczeństwa na design (Czy i na ile społeczne po-
trzeby przekładają się na tworzone projekty? Czy i w jakim stopniu 
tworzone projekty są użyteczne dla społeczeństwa?; 

• Relacji między masowością a elitarnością designu35.

Powyższe kategorie z pewnością nie są wyczerpujące, przybliżają jednak 
istotną perspektywę w patrzeniu na otaczający nas świat materialny. Stano-
wią przyczynek do refleksji nad materialnym dziedzictwem, które nas otacza  
i zmuszają do zastanowienia się nad dokonywanymi przez nas zakupowymi wy-
borami. Relacja na linii design–społeczeństwo wymaga nadania jej nowej war-
tości, po to, aby kreacja materialnej rzeczywistości odbywała się nie tylko w spo-
sób bardziej świadomy, estetyczny i etyczny. Tworzony przez designerów świat 
powinien być bardziej przyjazny, dostosowany do potrzeb jego użytkowników,  
 

33 Cz. Frejlich, Badania w dizajnie, „2+3D” 2012, nr 44, s. 4. 
34 M. Piłat-Borcuch, Socjologia designu…, s. 14.
35 Tamże.
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ale nade wszystko uwzględniający interes przyszłych pokoleń. Doraźny zysk 
nie może przysłaniać odpowiedzialności za to co po sobie zostawimy. 

Próba budowania bardziej przyjaznego świata koresponduje ze stwier-
dzeniem, że rolą designerów jest przede wszystkim tworzenie sytuacji umoż-
liwiających współistnienie wielu różnych sposobów na życie, którego tempo 
dyktowaliby ludzie, a nie systemy i zegary, po to by zerwać z bezduszną szyb-
kością współczesności36. Takie zerwanie nosi w sobie znamiona nonkonformi-
zmu, który przejawia się próbą zastąpienia starego porządku nowym, niosąc 
w sobie wymiar konstruktywny i alternatywny wobec otaczającej i często bez-
dusznej rzeczywistości. 

2.3 Design a potrzeby społeczne 

Pomimo, że stwierdzenie D. Sudjica, o tym, że istotą designu jest uży-
teczność, w przeciwieństwie do bezużytecznej sztuki37, wydaje się zbyt rady-
kalne, to przemawia przez nie pewna charakterystyczna tendencja, która każe 
nam (odbiorcom, konsumentom), domagać się od designerów przede wszyst-
kim możliwości praktycznego wykorzystania projektowanych przez nich dóbr. 

Historyczna perspektywa próbująca uchwycić związek między potrzeba-
mi społecznymi i designem wymaga zwrócenia uwagi na ruch Sztuka i Rze-
miosło, zainicjowany w Wielkiej Brytanii (kolebce rewolucji industrialnej)  
w XIX wieku, kiedy to związek między designem a problemami społecznymi 
stanowił główny nurt rozważań38. Ruch Sztuka i Rzemiosło, ogłosił, że rolą 
designera-rzemieślnika, jest łączenie w sobie cech dobrego wzornictwa z uży-
tecznością społeczną39. 

Wyeksponowanie użyteczności jako głównego atrybutu designu, bliskie 
jest społecznej perspektywie spojrzenia na design, oznacza bowiem że mię-
dzy twórcą (designerem), a odbiorcą (społeczeństwem) zachodzą interakcje 
społeczne, które są podstawowymi procesami społecznymi porządkującymi 
społeczną rzeczywistość. Jednocześnie interakcje społeczne leżą u podstaw 
koncepcji własnego ja, którego formowanie trwa całe życie, a rozpoczyna 
się wraz z przyjściem człowieka na świat. Dzięki interakcjom kształtuje się 

36 J. Thackara, Na grzbiecie fali…, s. 54. 
37 Zob.: D. Sudjic, Język rzeczy. Dizajn i luksus, moda i sztuka. W jaki sposób przedmioty nas 
uwodzą? Wydawnictwo Karakter, Kraków 2013. 
38 S. Dorrestijn, P-P. Verbeek, Technology, Wellbeing and Freedom: The Legacy of Utopian De-
sign „International Journal of Design” 2013, Vol. 7, No. 3, s. 47.
39 J. Heskett, Design. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford – New York 
2005, s. 18.
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motywacja, system symboli kulturowych, sposób wykonywania ról i własne ja, 
czyli wyobrażenie o sobie, zdolność widzenia siebie jako odrębnego obiektu 
oraz posiadanie ocen na temat samego siebie jako określonego typu człowieka, 
który zasługuje na odpowiednie reakcje40. Ponadto, właśnie za sprawą inte-
rakcji zrodził się w nas konsument napędzający globalny popyt na konkretne 
dobra i usługi. 

Poza użytecznością i odpowiedzią na potrzeby społeczne, współczesny 
design idzie o krok dalej. Coraz częściej bowiem przyczynia się do rozwią-
zywania problemów społecznych. Trendami dominującymi w dzisiejszym 
designie są te związane z szeroko rozumianym ulepszaniem świata, ekoroz-
wojem czy działaniami ukierunkowanymi na przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu41. 

Design ma spośród wszystkich sztuk charakter najbardziej powszechny  
i demokratyczny i jest nieodłącznym elementem codzienności. Jest – podob-
nie jak architektura – dziedziną kreatywności i sztuki, której nie da się oddzie-
lić od życia. Jego konsumpcja wiąże się z użytkowaniem sprzętów, budynków, 
pojazdów, jest w tym samym stopniu przypisane do sfery publicznej i do pry-
watnej. Jest dziedziną sztuki, która ma najbardziej utylitarny charakter. Stąd 
rolą designu jest to by przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecz-
nych w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i nowych technologii oraz 
problemów indywidualnych, takich jak funkcjonalność i ergonomia42. Wiele 
też wskazuje na to, że rolą designu w przyszłości będzie odpowiedź na bieżące 
problemy, a głównym celem ulepszanie otoczenia człowieka. Design łączył 
będzie w sobie trzy cechy: użytkowość, formę i właściwą ekonomikę, która raz 
oznaczać będzie trwałość, a innym razem dobrą cenę43.

Pierwszym krokiem na drodze projektowania na potrzeby użytkowania 
jest chęć realizacji założenia: Używaj, nie posiadaj. Projektowanie zrównowa-
żonych usług polega na tym, aby osobom mającym określone zamówienie 
ułatwić kontakt z innymi ludźmi i zapewnić dostęp do urządzeń wtedy, gdy 
jest to konieczne44.

Niekorzystne tendencje demograficzne sprawiają, że priorytetem jest 
projektowanie uwzględniające szczególne potrzeby osób starszych i osób  

40 J. H. Turner, Socjologia: koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 255.
41 M. Piłat-Borcuch, Socjologia designu…, s. 19.
42 K. Jagodzińska, Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej 
[w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchala (red.), Kultura a rozwój, Wydawnictwo Narodowe-
go Cenrum Nauki, Warszawa 2013, s. 154. 
43 A. Krzemińska, Coś fantastycznego, „Polityka” 2012, nr 49, s. 103-105. 
44 Tamże, s. 34. 



62

ROZDZIAŁ 2

z niepełnosprawnościami, jak również projektowanie pozwalające utrzymać 
człowieka nieustannie w dobrym zdrowiu (zapobieganie), zamiast ulepszania 
sposobów jego leczenia45. Szczególną funkcją designu jest więc wsparcie po-
trzebujących. Dlatego właśnie od designerów oczekuje się w pierwszej kolej-
ności maksymalnej funkcjonalności produktów dostosowanych do zróżnico-
wanych możliwości ich użytkowników46. Przykładem projektu stanowiącego 
ilustrację funkcjonalnego i komercyjnego zastosowania designu adresowa-
nego do osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, jest ergonomiczny 
uchwyt w obieraczce do jarzyn i owoców. Na bazie tego produktu, którym 
zainteresowali się klienci różnych grup wiekowych, firma wprowadziła na ry-
nek więcej wyrobów i uczyniła go podstawową budowania marki i strategii 
wizerunkowej. Innowacja w zakresie ergonomicznego wymiaru designu po-
zwoliła w tym wypadku na szybki rozwój firmy i jednocześnie spowodowała 
wzrost zainteresowania innych podmiotów w tej branży stosowaniem bardziej 
ergonomicznych rozwiązań47.

Design przyczynia się również do popularyzowania mody na ekologię  
i zielonej (ekologicznej) gospodarki, która – zamiast dążenia wyłącznie do 
maksymalizacji zysków – ukierunkowana jest na zaspokajanie ludzkich potrzeb 
przy jednoczesnym zabezpieczeniu zdolności ekosystemów do podtrzymywa-
nia życia. Budowanie nowej – zielonej gospodarki, ma być przeciwwagą dla 
działań gospodarczych, biznesowych i projektowych funkcjonujących przed 
nastaniem światowego kryzysu finansowego48. Projektanci mają świadomość 
tego, że ich działania mogą mieć wpływ na stosowanie zasad zrównoważo-
nego rozwoju zarówno w skali wielkoseryjnej produkcji przemysłowej, jak  
i w wymiarze bliższym człowiekowi. Wielu z nich dostrzega jak istotne mogą 
być projekty wspierające pozytywne zachowania użytkowników w ich życiu co-
dziennym. Jak zauważa M. Kochanowska: „Od co najmniej 100 lat obdarzeni 
wyobraźnią projektanci traktowali swoje dzieła nie tylko jako użyteczne i pięk-
ne przedmioty, lecz również jako instrumenty społeczne. Rzeczy i idee potrafią 
wpływać na sposób, w jaki ludzie żyją, myślą i współdziałają.Wzornictwo nie 
jest jedynie komentowaniem świata, lecz stara się być jego częścią”49.

45 A. Czapla-Oslislo, Po co człowiekowi design?, http://kulturasieliczy.pl/po-co-czlowiekowi-de 
sign/ (dostęp: 25 marca 2020).
46 Ł. Mamica, Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności gospodarki, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 33. 
47 Tamże, s. 32.
48 J. Thackara, Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie, Wydawnictwo Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2010, s. 10. 
49 M. Kochanowska, Instrumenty społeczne, „2+3D” 2013, nr 46, s. 54.
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Chcąc nieco oderwać się od korelowania designu wyłącznie z odpowie-
dzią na problemy społeczne, warto zauważyć, że designerzy nierzadko pracują 
nad sprzętami, które nie tylko służą jakiejś konkretnej funkcji, lecz pomagają 
ludziom rozluźnić się, odstresować i uśmiechnąć, a ponieważ podejmowane 
dla rozrywki aktywności zmieniają się co pokolenie, designerzy mają nie-
ustające pole do popisu. Rowery górskie, lampki do czytania, witryny, tory 
przeszkód i artykuły do majsterkowania to tylko niektóre przykłady osiągnięć  
w dziedzinie produktów rozrywkowych. Panuje przekonanie, że obecnie dzie-
ci dorastają szybciej, a dorośli starają się, aby pozostało w nich coś z dziecka. 
W pracy projektantów skutkuje to konstruowaniem projektów dorosłych wy-
robów dla dzieci i zabawek dla dorosłych. Zamiast dawać dzieciom uprosz-
czone kopie, można projektować dla nich mniejsze, lecz w pełni funkcjonalne, 
wersje używanych przez dorosłych przedmiotów50.  Rodzi się zatem pytanie  
o granice designu, a jedyną odpowiedzią może być odpowiedź, że granice 
designu są wyznaczane przez granice problemów. Nie istnieje taka sfera, która 
nie potrzebowałaby projektowania, ponownego zdefiniowania, zreformowa-
nia czy dostosowania do zmieniających się potrzeb ludzkich. Design – pisze 
A. Czapla-Oslislo – to zdefiniowanie problemu, znalezienie jego rozwiązania 
i urzeczywistnienie go51. 

Z całą pewnością design jest towarzyszem naszej codzienności. Jest kul-
turowym opakowaniem naszego stylu życia. Jest związany z każdym rodzajem 
podejmowanej przez nas aktywności i ma bezpośredni związek z naszym miej-
scem w hierarchii stratyfikacji społecznej. Rzadko natomiast towarzyszy nam 
tego świadomość. 

2.4 Design w świadomości społecznej  
i jego ekonomiczny potencjał 

Pojęcie i problematyka świadomości społecznej są silnie ugruntowane  
w naukach społecznych, jednak badania dotyczące funkcjonowania designu  
w świadomości społecznej należą do zupełnie nowych perspektyw. 

Punktem wyjścia zrozumienia problematyki świadomości społecznej po-
winno być odwołanie się do problematyki samoświadomości. 

Obraz własnej osoby, definiowany (w zależności od autora) jako wyobra-
żenie siebie, samowiedza, samoświadomość, jaźń, lub tożsamość osobowa, ma 

50 R. Morris, Projektowanie produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 66.
51 A. Czapla-Oslislo, Po co człowiekowi design?, http://kulturasieliczy.pl/po-co-czlowiekowi- 
design/ (dostęp: 25 marca 2020).
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fundamentalny wpływ na całe życie człowieka we wszystkich jego wymiarach. 
Wyobrażenie siebie jest bardzo ważnym składnikiem w płaszczyźnie osobo-
wości, określającym wybór celów i norm spośród repertuaru społecznie ofe-
rowanych. Z. Bauman, definiuje samoświadomość jako „...wyobrażenie jakie 
człowiek posiada o własnym miejscu w społeczeństwie, o swoich prawach  
i obowiązkach, i o tym, jak sam z tych obowiązków się wywiązuje…”52, zwra-
cając przy tym uwagę, że wyobrażenie o sobie rozwija się i zmienia w miarę 
tego jak człowiek dzięki swym społecznym doświadczeniom, staje się świa-
dom oczekiwań i ocen innych ludzi. Właśnie społeczny aspekt kształtowania 
samoświadomości wydaje się najistotniejszy, bowiem „...tożsamość jest nada-
wana społecznie, potwierdzana społecznie i przekształcana społecznie”53. 

Pojęcie własnej osoby wiąże się z aktywnością człowieka, bowiem znajo-
mość posiadanych cech oraz relacji z innymi jest podstawą poczucia własnej 
tożsamości, które opiera się na pewnej stałości cech fizycznych, psychicznych  
i środowiska społecznego jednostki, ale nie tylko. Wiąże się ono również  
z ustaleniem swej odrębności od innych, ponieważ zbyt mała odrębność od 
innych utrudniałaby jednostce samookreślenie, i tym samym samodzielne po-
dejmowanie działań54. 

Samoświadomość jednostki nierozerwalnie związana jest z ideami, poglą-
dami, przekonaniami, które rozpowszechniane są w ramach grup społecznych, 
stanowiąc składnik świadomości społecznej. Świadomość społeczna przejawia 
się myśleniem w kategoriach my, oni, świadczy o wzajemnym zrozumieniu 
i jest ważnym elementem środowiskowej czy grupowej tożsamości. Przeja-
wia się także poprzez wewnętrzną spójność z jednej strony, po separację od 
zbiorowości zewnętrznych z drugiej. Wśród odmian świadomości społecznej 
wyróżnia się: myślenie potoczne, sferę sacrum i profanum, ideologie, opinię 
publiczną, wiedzę naukową, sztukę, literaturę, muzykę, które odpowiadają 
na silną potrzebę ludzkiej kreacji55. Repertuar ten z całą pewnością poszerzyć 
należy o design.

W kształtowanie tożsamości osobowej i społecznej wkomponowane są 
materialne jej wytwory, które często decydują i naznaczają sposób w jaki my-
ślimy o sobie i o swoim miejscu w strukturze społecznej. Chcąc ustalić swoją 
odrębność od innych, posługujemy się atrybutami zewnętrznymi, w których 

52 Z. Bauman, Zarys socjologii: zagadnienia i pojęcia, PWN, Warszawa 1963, s. 346.
53 P. L. Berger, Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 2002, s. 96.
54 T. Mądrzycki, Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 214-217.
55 P. Sztompka, Socjologia, Znak, Kraków 2002, s. 293-299.
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tworzeniu kluczową rolę odgrywają designerzy. Mowa tu o atrybutach takich 
jak ubrania, gadżety, samochody, wnętrza, dzięki którym czujemy się częścią 
grupy czy klasy społecznej do której chcemy przynależeć. Designerzy kreują 
materialne podstawy naszego funkcjonowania, które z kolei sprzyjają kreowa-
niu środowiskowej czy grupowej tożsamości, czego przejawem jest myślenie 
w kategoriach my i oni. 

Podejmując próbę zwrócenia uwagi na to jak design funkcjonuje w świa-
domości społecznej warto podkreślić, że w dotychczasowym dorobku nauko-
wym występuje deficyt badań w tym zakresie. Stąd badania przeprowadzone 
przez autorkę mogą stanowić asumpt do tego by podjąć wysiłek zmierzający 
do pogłębienia tej problematyki w przyszłości. 

Badania podjęte przez autorkę miały na celu uchwycenie sposobu funk-
cjonowania designu w świadomości mieszkańców Kielc, a także sportretowanie 
środowiska designerów związanych z Kielcami56. 

Z badań przeprowadzonych wśród mieszkańców wynika, że pojęcie de-
sign jako pojęcie funkcjonuje w ich świadomości, bowiem większości (64%) 
znane było sformułowanie „design = wzornictwo”. Design kojarzy się respon-
dentom przede wszystkim z dobrze zaprojektowanym i innowacyjnym pro-
duktem i usługą, a produkty designerskie – zdaniem badanych, najczęściej 
dotyczą projektowania produktów i usług. W opinii badanych, obszarami, 
których dotyczyć może design są przede wszystkim architektura (17%), moda 
(15%), aranżacja wnętrz (13%) i Internet (strony, blogi) (11%). Responden-
tów zapytano również o to jaki powinien być produkt designerski i okazało 
się, że największy odsetek badanych (33%) uważa, że powinien on być przede 
wszystkim unikatowy, prowokować do myślenia (23%), być ładny (22%)  
i użyteczny (21%). 79% badanych zadeklarowało, że zdarzyło im się kupić 
produkt, który uważali za designerski, niezależnie od tego na czym ta designe-
rskość polega. Co więcej, 59% kielczan, zadeklarowało chęć zapłacenia więcej 
za towar designerski niż za towar niedesignerski. O tym jak silna jest w człowie-
ku potrzeba nabywania dóbr, nawet tych które są nam całkowicie niepotrzeb-
ne, świadczy odsetek respondentów (50%), deklarujących, że zdarzyło im się 
kupić produkt tylko dlatego że był ładny, choć był całkowicie bezużyteczny. 
Wyniki badań pozwoliły zweryfikować tezę o wzrastającej roli estetyki w życiu 
współczesnego człowieka, bowiem zdecydowana większość ankietowanych 
(86%) zadeklarowała, że zwraca uwagę na to by kupowany produkt był ładny 
i użyteczny zarazem, jak również, że zwraca uwagę na sposób zaprojektowania 

56 Zob.: M. Piłat-Borcuch, Socjologia designu… 
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otoczenia, w którym przebywa (85%). Dla autorki zastanawiające było rów-
nież czy ankietowani, kupując produkt inny niż spożywczy, zastanawiają się 
nad tym czy jest on designerski. 39% badanych udzieliło w tym względzie od-
powiedzi twierdzącej, a 17% cechowały odmienne praktyki. Z badań wyłonił 
się także obraz badanych, którzy są przekonani, że dzieci należy uczyć wraż-
liwości na sposób zaprojektowania przedmiotów, którymi się posługują prze-
konanych (58%), i którzy dostrzegają potrzebę inicjowania wydarzeń związa-
nych z popularyzacją designu (86%). Deklaracje w tym względzie wskazują, 
że największą popularnością wśród badanych cieszyłyby się wystawy (23%)  
i szkolenia (18%), a także konferencje z udziałem znanych designerów (16%), 
wykłady znanych designerów (15%) i programy telewizyjne (13%). Pomi-
mo, że pojęcie design funkcjonuje w świadomości społecznej w sposób raczej 
intuicyjny, intuicje te mają wydźwięk zdecydowanie pozytywny. Świadczy  
o tym m.in. przekonanie zdecydowanej większości respondentów (90%) o ko-
nieczności współpracy miasta z designerami w celu poprawy jego wizerunku. 
Podobnie rzecz ma się w przypadku relacji na linii design-biznes. O niezbęd-
ności współpracy na linii design-biznes, mającej na celu osiąganie przez przed-
siębiorstwa przewagi konkurencyjnej przekonanych jest 85% ankietowanych. 

Z badań przeprowadzonych wśród designerów wynika, że estetyczny wy-
miar projektowanych przez nich dóbr i usług jest tym co szczególnie biorą 
pod uwagę w swojej pracy, a to koresponduje z oczekiwaniami konsumen-
tów wobec designerów. Projektując dany produkt i usługę, 93% designerów 
zwracało uwagę na to by był on jednocześnie piękny i użyteczny. Zapytani  
o rolę designera w społeczeństwie, ankietowani odpowiadali, że jest nią przede 
wszystkim projektowanie dobrych produktów i usług (38%), a także projek-
towanie produktów i usług prowokujących do myślenia (30%) i będących 
odpowiedzią na potrzeby społeczne (27%). Designerzy, podobnie jak miesz-
kańcy Kielc, przekonani są o potrzebie podejmowania inicjatyw zmierzają-
cych do popularyzacji designu wśród mieszkańców (93%). Sami designerzy 
deklarowali również zainteresowanie inicjatywami związanymi z edukacją  
w zakresie designu, przede wszystkim szkoleniami (21%), wykładami znanych 
designerów (19%), wystawami (19%) i konferencjami z udziałem znanych 
designerów (18%). Przekonanych o tym, że współpraca miasta z designera-
mi może przyczynić się do poprawy jego wizerunku było 85% projektan-
tów, ale o potrzebie wspierania przez miasto wszystkich designerów prze-
konanych było tylko 49% z nich. Pozostali, byli zdania, że wsparcie należy 
się przede wszystkim poszczególnym kategoriom designerów, zajmujących 
się projektowaniem produktów (15%), usług (15%) i komunikacji (13%). 
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Pozostała część pytań skierowanych do designerów dotyczyła relacji na linii design- 
biznes, a także oceny warunków dla rozwoju designu w mieście Kielce.  
Co interesujące, wśród czynników decydujących o przyjęciu przez designera 
zlecenia kluczową rolę odgrywały, nie warunki finansowe, lecz tematyka (19%) 
i potencjał zlecenia (18%). Dla większości designerów (66%) nie miało znacze-
nia czy współpracują z sektorem prywatnym, czy publicznym, natomiast 30% 
projektantów za najatrakcyjniejszą uznało współpracę z sektorem prywatnym. 
Wśród czynników utrudniających współprace na linii design-biznes, designe-
rzy wskazali przede wszystkim brak świadomości ze strony przedsiębiorców 
co do znaczenia designu (43%), brak kampanii społecznych popularyzują-
cych udane przedsięwzięcia na linii design-biznes (28%), a także brak wie-
dzy przedsiębiorców co do sposobu nawiązania kontaktu z designerem (14%)  
i koszty zatrudnienia designera (12%). Jednocześnie o niezbędności współ-
pracy przedsiębiorców z designerami w celu osiągania przez przedsiębiorstwa 
przewagi konkurencyjnej przekonanych było 96% ankietowanych. Niestety, 
tylko 27% designerów dobrze oceniło warunki rozwoju designu w Kielcach, 
przy czym żaden z projektantów nie ocenił ich jako bardzo dobre. Do najwięk-
szych ograniczeń dla rozwoju designu w Kielcach, respondenci zaliczyli brak 
zrozumienia znaczenia wartości dobrego wzornictwa (17%), brak wrażliwości 
estetycznej w społeczeństwie (16%), a także usytuowanie Kielc w regionie 
postrzeganym jako słabo rozwinięty gospodarczo (13%) i nieufność konsu-
mentów w stosunku do nowych form wytwórczych (12%). 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają wnioskować, że design jest 
pojęciem funkcjonującym w świadomości społecznej w sposób intuicyjny  
i jednoznacznie pozytywny, niezależnie od treści, która się za nim kryje. Ba-
dania przeprowadzone wśród mieszkańców Kielc uprawniają do konkluzji, że 
mamy do czynienia z modą na design, a także presją na designerów by Ci pro-
jektowali swoje produkty i usługi w odniesieniu do oczekiwań konsumentów. 
Odpowiedzi samych designerów zdają się dodatkowo potwierdzać wskazane 
tendencje, bowiem ci deklarują, że w swojej pracy wychodzą naprzeciw po-
trzebom społecznym. Warto więc podkreślić, że mamy do czynienia ze sprzę-
żeniem zwrotnym na linii design-społeczeństwo, a efektom tego sprzężenia 
przyglądać się powinny nauki społeczne. 

Ważnym obszarem związanym z rozwojem designu jest to, jak funkcjo-
nuje on w świadomości przedsiębiorców. Badania wskazują, że choć rośnie 
wśród przedsiębiorców świadomość znaczenia „dobrego” designu dla sukcesu 
ekonomicznego podejmowanych przedsięwzięć, to jest w tym względzie jesz-
cze bardzo wiele do zrobienia. 



68

ROZDZIAŁ 2

„Dobry” design uznawany jest za narzędzie strategicznej zmiany w biz-
nesie. Ułatwia pozyskanie nowych klientów, pozwala zwiększyć obroty.  
Z analiz PARP wynika, że 75% przedsiębiorców, inwestycje w design uważa 
za potrzebne. 68,5% przedsiębiorców z różnych branż uważa, że inwestycje 
te są dobrą lokatą na przyszłość. Jednocześnie wiele firm decydując się na 
współpracę z designerami, nadal oczekuje propozycji przede wszystkim w wy-
miarze estetycznym. Przedsiębiorstwa nie zdają sobie sprawę z tego, jak prze-
biega proces projektowania produktu. Brak jest również świadomości zysków 
i korzyści wynikających z inwestycji w design. Stąd działania PARP mające 
na celu zachęcanie właścicieli firm do szerszego wykorzystania designu w roz-
woju innowacyjnych produktów. Produkty powinny być bowiem nie tylko 
funkcjonalne, estetyczne, ale też bezpieczne i zoptymalizowane pod względem 
kosztów produkcji. Nieco mniej optymistyczna jest dana, wskazująca, że 43% 
badanych przedsiębiorców uważa, że polskich firm nie stać na usługi związane 
z designem57. 

Szansą na pozytywne zmiany strukturalne w polskiej gospodarce jest 
przede wszystkim zwiększenie innowacyjności. Ważne jest stymulowanie roz-
woju wzornictwa przemysłowego i tworzenie silnych marek wykorzystujących 
nowe technologie. Dzięki nim do przemysłu wprowadzamy wysokowartościo-
we usługi i zwiększamy udział innowacyjnych produktów w rynku. Przedsię-
biorcy inwestujący w design są po prostu bardziej innowacyjni, mają większe 
zyski, szybciej się rozwijają. Kluczowe wskazówki w tym zakresie daje Komisja 
Europejska, dla której kluczem do innowacji jest właśnie design. Kwestia ta 
została zdefiniowana w strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodar-
czego i zatrudnienia. Design traktowany jest w niej jako istotny element, od 
którego coraz częściej zależy rynkowy sukces produktu – ma wpływ na jego 
formę, technologię, cenę, procesy organizacyjne. Doświadczenia krajów Euro-
py Zachodniej wskazują, że największe efekty przynoszą aktywności związane  
z kompleksowym zarządzaniem designem, czyli tworzenie marki, opracowanie 
linii wzorniczych produktów, czy też sposób komunikowania się z klientami58. 

Kluczowe znaczenie w kwestii wzrostu zainteresowania designem w go-
spodarce należy przypisać rynkowej globalizacji wymuszającej konieczność 
realizacji w firmach strategii na rzecz wyróżniania się na tle konkurencji oraz 

57 Inwestycje we wzornictwo szansą na rynkowy sukces, https://www.parp.gov.pl/component/
content/article/57837:inwestycje-we-wzornictwo-szansa-na-rynkowy-sukces (dostęp: 20 mar-
ca 2020); Design robi różnice, Business Insider, https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/
ponad-milion-zlotych-dofinansowania-dla-przedsiebiorcow/k6vjch1 (dostęp: 20 marca 2020). 
58 Design motorem innowacyjności. PARP wspiera przedsiębiorców, http://www.designalive.pl/
design-motorem-innowacyjnosci-parp-wspiera-przedsiebiorcow/ (dostęp: 18 marca 2020). 
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utrzymywania trwałej przewagi konkurencyjnej. W zarysowanym kontekście 
nie może zatem dziwić, że rola designu jeszcze zyskuje na znaczeniu. Zasadne 
będzie przywołanie w tym miejscu krótkiej charakterystyki designu zamiesz-
czonej w duńskiej Białej Księdze, gdzie w odniesieniu do tej roli czytamy: 

„zdolność do czynienia produktów i usług atrakcyjniejszymi dla klientów  
i użytkowników, aby mogli sprzedawać je po wyższej cenie”59. 

Wzrastająca popularność i atrakcyjność designu w polskiej gospodarce 
nie oznacza, że zajął on należne mu miejsca. Wszystko jednak wskazuje na 
to, że niebawem tak się stanie. Z jednej strony bowiem rośnie świadomość 
przedsiębiorców w tym zakresie60, z drugiej strony – zastosowanie designu 
faktycznie pozwala na tworzenie produktów bardziej funkcjonalnych, bez-
piecznych, oryginalnych, a zatem umożliwiających ich wyróżnienie się wśród 
innych ofert oraz znalezienie uznania w oczach klienta61. Design stanowić 
może uzupełnienie dotychczasowego, technologicznego kierunku rozwoju, 
być brakującym ogniwem nadającym technologii ludzką twarz, poszerzając 
tym samym grono jej odbiorców62. 

Poza wyeksponowanymi wątkami, problematykę funkcjonowania desi-
gnu w świadomości społecznej należy poszerzyć o ważne zagadnienie jakim 
jest Design Thinking. Design Thinking to podejście do tworzenia nowych pro-
duktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użyt-
kowników. Design Thinking działa w oparciu o następujące założenia: 

1. Koncentracja na użytkowniku – dogłębne zrozumienie jego uświa-
domionych i nieuświadomionych potrzeb; 

2. Kreatywna kolaboracja – spojrzenie na problem z wielu perspektyw, 
szukanie nowych rozwiązań, wyjście poza utarte schematy; 

3. Eksperymentowanie i testowanie hipotez – budowanie prototypów  
i częste zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników63.

Design Thinking to usystematyzowane podejście do procesu innowacji, 
a pierwszym krokiem jego realizacji jest zbudowanie interdyscyplinarnego 

59 Ł. Mamica, Wpływ wzornictwa przemysłowego na konkurencyjność polskich firm, „Zarządzanie 
Publiczne” 2011, nr 1, s. 59. 
60 R. Lissowska, D. Postaremczak, Wzornictwo przemysłowe a rzemiosło [w:] K. Bondyra (red.), 
Cechy Wielkopolski. Rola rzemiosła w kształceniu zawodowym. Raport z badań, Wielkopolska 
Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Poznań 2011, s. 75. 
61 M. Ciesielska, Znaczenie design dla innowacyjnego przedsiębiorstwa, http://www.scitt.paip.pl/
okiem-eksperta/znaczenie-design-dla-innowacyjnego-przedsiebiorstwa.html (dostęp: 14 marca 
2020).
62 Design to jakość oparta na wiedzy, http://www.zamekcieszyn.pl/pl/baza_wiedzy/2 (dostęp: 
14marca 2020).
63 Design Thinking, http://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking/ (dostęp: 14 marca 2020). 
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zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin: inżynierowie, 
technolodzy, specjaliści od marketingu, projektanci, socjolodzy. Podejście to 
adresowane jest dla wszystkich organizacji (korporacji, fundacji, szkół, admi-
nistracji), które poszukują innowacji, ale nie poprzez kopiowanie i powielanie 
tego co było, lecz przez wdrożenia oryginalnych rozwiązań opartych na głę-
boko rozpoznanych potrzebach użytkowników. Design Thinking ma zastoso-
wanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wicked problems, czyli z pro-
blemami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram. 
Celem Design Thinking jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań 
m.in. w postaci nowych produktów, usług, wydarzeń, procesów, programów 
edukacyjnych czy modeli biznesowych. Niezależnie od tego, czy działamy  
w biznesie, przemyśle, edukacji, administracji, Design Thinking wspiera roz-
wój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań64.

Metodologia pracy Design Thinking składa się z pięciu etapów: empaty-
zacji, definiowania problemu, generowania pomysłów, budowania prototy-
pów, testowania65 (tab. 3).

Design Thinking jest zatem podejściem, które znaleźć może szerokie 
zastosowanie. Każda branża, która dąży do zwiększenia innowacyjności  
i konkurencyjności powinna pochylić się nad możliwością jego zastosowa-
nia. Wiedzą o tym amerykańskie firmy, z których ¾ korzysta z tej metody. 
72% amerykańskich firm testowało możliwości, jakie daje Design Thinking,  
a 28% zmieniło pod jej wpływem kulturę organizacyjną. Kolejne 25% korzy-
sta z tej metody, jednak nie zmieniła ona sposobu funkcjonowania ich organi-
zacji. Tymczasem 22% respondentów używa Design Thinking w ograniczony 
sposób w wybranych projektach. Forrester Consulting zapytała firmy również  
o powody wdrażania Design Thinking66 (wyk. 1).

Tabela 3. Metodologia pracy Design Thinking – etapy

Etap Charakterystyka

Empatyzacja • Etap polegający na głębokim zrozumieniu potrzeb i problemów użytkowni-
ka. Kluczowe jest rozpoznanie problemów i motywacji, które mają wpływ na 
ludzkie wybory i zachowania 

• W tym celu używa się takich narzędzi jak mapy empatii, wywiady etno-
graficzne, obserwacje użytkowników, ankiety rozpoznawcze wraz z dokładną 
analiza środowiska i potrzeb w kontekście funkcjonalności

64 Tamże.
65 Tamże. 
66 Prawie 3/4 największych amerykańskich firm korzysta z metody design thinking. W czym tkwi jej 
urok?, http://di.com.pl/prawie-3-4-najwiekszych-amerykanskich-firm-korzysta-z-metody-design 

-thinking-w-czym-tkwi-jej-urok-63694 (dostęp: 19 marca 2020).
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Definiowanie 
problemu 

• Etap polegający na dokonaniu przez zespół syntezy informacji zebranych 
podczas empatyzacji w celu zdefiniowania tego co jest właściwym problemem

• Etap ten wymaga przełamania ram myślowych i przyzwyczajeń, które ogra-
niczają pole widzenia

• Z(re)definiowanie problemu może diametralnie zmienić kierunek poszuki-
wanych rozwiązań

• Etap ten bywa olbrzymim wyzwaniem, ponieważ większość osób woli od 
razu pracować nad konkretnym rozwiązaniem a nie poruszać się w niepewno-
ści wielu możliwych kierunków. Jednak zbyt szybkie zdefiniowanie problemu 
zawęża pełny obraz i może spowodować, że zainwestowane pieniądze, czas  
i energia nie adresują właściwego problemu

Generowanie 
pomysłów 

• Etap ten polega na wygenerowaniu jak największej ilości możliwych roz-
wiązań dla zdefiniowanego problemu. Wymaga to nie tylko silnego zaplecza 
merytorycznego, ale przede wszystkim odwagi w kreowaniu nowych, nie-
szablonowych rozwiązań oraz powstrzymywania oceny i krytyki pomysłów 
pozostałych członków zespołu Etap ten powinien zakończyć się oceną i de-
mokratycznym wyborem najlepszego pomysłu, na bazie którego powstanie 
prototyp

• Podstawowym narzędziem jest tutaj proces burzy mózgów, jednak należy 
pamiętać, iż burza mózgów nie jest celem samym w sobie, a jedynie punktem 
wyjścia do określenia kolejnych kierunków działań

Budowanie 
prototypów 

• Na tym etapie powstaje fizyczny prototyp, ale celem nie jest tworzenie skom-
plikowanych modeli o cechach zbliżonych do produktu końcowego Najważ-
niejsza jest możliwość wizualnego zaprezentowania pomysłu użytkownikom  
i szybkie zebranie opinii na temat rozwiązania

• Nigdy nie można mieć pewności, że produkt końcowy będzie sukcesem,  
ale częste budowanie udoskonalonych prototypów, oddawanie ich w ręce 
użytkowników i słuchanie co mają do powiedzenia zmniejsza ryzyko koń-
cowej porażki

• Do budowania szybkich prototypów można użyć kartonu, drewna, styropia-
nu… właściwie czegokolwiek. Prototyp nie zawsze musi być przedmiotem. 
W przypadku usług można się posłużyć storyboardem czy rysunkiem ścieżki 
użytkownika. Ważne, żeby zrobić krok dalej niż słowny opis i w dowolny 
sposób zwizualizować nasz pomysł

Testowanie • Na tym etapie wybrane rozwiązanie jest testowane w środowisku użytkownika
• Ważne, aby proces testowania odbył się w realnym środowisku, w którym 
produkt będzie używany. Dopiero po testach zakończonych pozytywnym 
wynikiem możemy mówić o tym, iż dany produkt, usługa są gotowe do osta-
tecznego wdrożenia. Niestety etap testowania jest często pomijany przy reali-
zacji wielu przedsięwzięć, co powoduje, że z pozoru dobre pomysły i rozwią-
zania są bezpośrednio implementowane do codziennego użytku i dopiero tam 
okazuje się, iż nie spełniają one wymaganych założeń i oczekiwań odbiorców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Design Thinking, http://designthinking.
pl/co-to-jest-design-thinking/ (dostęp: 14 marca 2020).

Z badań wynika, że powodów stosowania Design Thinking jest bardzo 
wiele. Podejście to stanowić może źródło wymiernych korzyści zarówno  
z punktu widzenia dostarczyciela produktu/usługi, jak również z punktu wi-
dzenia satysfakcji klienta. Nie dziwi zatem rosnąca jego popularność na ca-
łym świecie. Możliwości jego zastosowania są nieograniczone i dotyczyć mogą 
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niemal każdego z obszarów działalności biznesowej i pozabiznesowej: innowa-
cji w sprzęcie AGD i RTV; innowacji w perfumerii; konstruowania bibliotek 
przyszłości, konkurencji dla UBERA; innowacji w NFZ; projektowania no-
wych produktów spożywczych…67. 

Wykres 1. Powody stosowania Design Thinking przez amerykańskie firmy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Prawie 3/4 największych amerykańskich 
firm korzysta z metody design thinking. W czym tkwi jej urok?, http://di.com.pl/prawie 

-3-4-najwiekszych-amerykanskich-firm-korzysta-z-metody-design-thinking-w-czym 
-tkwi-jej-urok-63694 (dostęp: 19 marca 2020).

Sprzężenie zwrotne na linii design-społeczeństwo jest faktem, który 
wynika z przemian współczesnego świata. Właśnie dynamizujący się rozwój 
społeczno-gospodarczy stał się siłą sprawczą rozwoju designu i problematyki  
z nim związanej. Moda na design, przekroczyła już dawno granice wydziałów 
wzorniczych i przekracza kolejne granice stając się nie tylko częścią popkul-
tury, ale ważną częścią życia gospodarczego. Zastosowanie designu poprawia 
innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, a tym samym dodatnio 
koreluje ze wzrostem gospodarczym. 

O designie rozmawia się nie tylko na uczelniach i w muzeach, ale 
również w kręgach towarzyskich. Dyskusje poświęcone designowi odwo-
łują się zarówno do pozytywnych, jak i negatywnych skutków społecznego 
oddziaływania designu. Design uczy nas wrażliwości estetycznej i sprawia,  

67 Przykłady realizowanych projektów, https://klientocentryczni.pl/przyklady-realizowanych-pro 
jektow/ (dostęp: 19 marca 2020). 
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że świat wokół nas w coraz większym stopniu odpowiada naszym potrzebom. 
Jednak z drugiej strony, ten sam design sprzyja bezrefleksyjnej konsumpcji 
ponad miarę i trwale pogłębia niekorzystne zmiany w ekosystemie. Społeczno- 
ekonomiczne podejście do designu powinno uwzględniać obie perspektywy  
i rzetelnie eksponować jego realny wpływ na społeczną rzeczywistość. 
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Design miejski  
jako czynnik rozwoju miast 

3.1 Rola designera w społeczeństwie 

Społeczno-ekonomiczny potencjał designu – zwiększający innowacyj-
ność i stymulujący rozwój gospodarczy – skorelowany jest z przemianami 
świata ponowoczesnego. Przemiany te potęgują złożoność rzeczywistości 
społecznej, ale też stymulują do poszukiwania nowych odpowiedzi dla roz-
wiązywania istniejących i przyszłych problemów. Sprawiają, że pewne gru-
py zawodowe bezpowrotnie tracą na znaczeniu, a inne zyskują. Wśród grup 
zawodowych, których znaczenie rośnie są designerzy. Wynika to nie tylko  
z obserwowanej mody na design, ale przede wszystkim z rosnących oczekiwań 
wobec tej kategorii zawodowej. Od designerów oczekujemy nie tylko nie-
ustającego dostosowywania projektowanych dóbr i usług do naszych zindy-
widualizowanych potrzeb, ale również ciągłego kreowania nowych pomysłów 
podnoszących jakość naszego życia. Przyznać zatem należy, że oczekiwania te 
są szczególnie wysokie, co tym bardziej wzmacnia doniosłość roli designera  
w społeczeństwie. 

Ponowoczesność sprawia, że myślimy o designerze jako o osobie nie  
z tego świata, która wciąż na nowo konstruuje rzeczywistość bezkresnych 
możliwości. Warto jednak zejść na ziemię i uświadomić sobie, że design (pro-
jektowanie) wpisany był w nasze życie od zawsze. 

Od zamierzchłych czasów ludzie wytwarzali potrzebne im narzędzia, 
ozdabiali ciała różnymi przedmiotami i wzorami oraz upiększali swoje domy1. 
Zatem zdolność do projektowania i wytwarzania można uznać za niezbywalną 
cechę człowieka, choć obecnie nie traktujemy designu jako prostej czynności 

1 R. Morris, Projektowanie produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 6. 
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wytwórczej. W designie widzimy bowiem splot wielości naukowych perspek-
tyw, sztuki i innowacji2, zaś w osobie designera nie tylko kogoś kto musi tę 
wielość oswoić, ale i czerpać z niej garściami. Dodatkowo, twórczość designe-
ra staje się coraz bardziej twórczością w zespołach łączących doświadczenia 
z różnych działów sztuki (malarstwo, grafika, rzeźba), jak również nauk 
społecznych3. Nie ulega zatem wątpliwości, że rola designera w społeczeń-
stwie ulega przeobrażeniom. Designer – niegdyś rzemieślnik – stał się pro-
fesjonalistą wizjonerem wychodzącym naprzeciw potrzebom i zachciankom 
społeczeństwa konsumpcyjnego. Zmianie uległa więc nie tylko rola designera 
w społeczeństwie, ale również jego status. 

Rozważania na temat roli designera w społeczeństwie należy poprzedzić 
wyjaśnieniem kluczowych kategorii pojęciowych: rola społeczna i status (po-
zycja społeczna). Pojęcia te są ze sobą ściśle związane. 

Przez status należy rozumieć pozycję zajmowaną przez daną jednostkę 
w społeczeństwie. Natomiast rola społeczna to odtworzenie w zachowaniach 
oczekiwań przypisanych do tej pozycji społecznej4. Punktem wyjścia koncep-
cji roli społecznej jest założenie, że każdy z nas w różnych grupach zajmuje 
daną pozycję, z którą związane są konkretne wzory zachowania się. Natomiast 
grupa społeczna oczekuje od swoich członków (zajmujących daną pozycję) 
działań zgodnych z określonym wzorem idealnym5. 

Jako członkowie złożonego społeczeństwa należymy do wielu różnych 
grup społecznych i każda z tych grup nakłada na nas określone obowiązki. 
Rola społeczna stanowi właśnie całokształt tych obowiązków, których speł-
nienia spodziewa się od nas grupa społeczna, na podstawie statusu (pozycji 
społecznej), jaki zajmujemy6. Zatem rola społeczna jest wzorcem, zgodnie 
z którym powinniśmy postępować w konkretnej sytuacji. 

Złożoność świata jaki znamy powinna nas skłonić do refleksji na roz-
bieżnością między aspektami definicyjnymi związanymi z daną rolą społeczną, 
a jej wymiarem rzeczywistym. Z jednej strony potrzebne są wzorce, które 
sprawiają, że znamy sformułowane pod naszym adresem oczekiwania. Jednak 

2 M. Wójcik, Społeczna odpowiedzialność biznesu a dizajn [w:] B. Filipczyk, G. Filipczyk (red.), 
Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki – w kierunku sieci współpracy, Raport, Wy-
dawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Katowice 2012, s. 99. 
3 A. Lorens, Fenomen miejsc biesiadnych w mieście. Kultura popularna i kultura wysoka przy 
jednym stole, Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, Warszawa 2014, s. 30. 
4 R. K. Merton, Zestawy ról, zestawy statusów społecznych i sekwencje statusów społecznych w cza-
sie [w:] P. Sztompka, M. Kucia, Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 142. 
5 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1963, s. 76. 
6 F. Znaniecki, Grupy społeczne jako wytwory uczestniczących w nich jednostek [w:] J. Turowski, 
Socjologia. Małe struktury społeczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2001, s. 72. 
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z drugiej strony, schematy te często nie przystają do złożoności świata spo-
łecznego. Coraz częściej bowiem pełnione przez nas role społeczne są redefi-
niowane w toku codziennych interakcji. Ponadto, przypisanych nam ról spo-
łecznych jest tak wiele, że nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wypełnić, co 
sprawia, że powstały w ten sposób konflikt ról społecznych należy wpisać na 
stałe w nasze codzienne funkcjonowanie. 

Ponowoczesny świat i przynależność do wielu grup społecznych sprawia-
ją, że poziom naszego zaangażowania w każdej z nich słabnie. Często zmu-
szeni jesteśmy do wyboru pozycji, które są dla nas najważniejsze i odrzucenia 
pozostałych. W świecie tradycyjnym, dokonywane przez nas wybory były ła-
twiejsze. Mieliśmy do czynienia z ograniczoną liczbą grup społecznych, do 
których mogliśmy przynależeć. Istniały przy tym określone reguły kulturowe 
i silnie zinternalizowane wartości, które mówiły nam, która pozycja społecz-
na powinna być dla nas najważniejsza, a która powinna być mniej ważna. 
Świat tradycyjny był zatem światem dającym poczucie bezpieczeństwa i wiary  
w pewien ustalony porządek rzeczy. Ponowoczesność natomiast, choć nie-
sie ze sobą wolność i szanse na spektakularny awans społeczny, łączy się  
z ryzykiem, niepewnością i lękiem, które stają się immanentną cechą ludzkiej 
egzystencji. 

Odnosząc powyższe kwestie do roli designera w społeczeństwie należy 
stwierdzić, że tradycyjny świat wymagał od niego bycia po prostu rzemieśl-
nikiem odpowiadającym na potrzeby społeczne. Wraz z nadejściem społe-
czeństwa przemysłowego na znaczeniu zyskiwać zaczęły kategorie takie jak 
masowość, zysk i konsumpcja, a osoba designera miała ten proces wspoma-
gać. Natomiast ponowoczesny świat znacznie poszerzył ten zakres oczekiwań. 
Designerzy stali się formalnie wykształconymi profesjonalistami; wychodzą-
cymi naprzeciw problemom społecznym; korzystającymi z nowoczesnych 
technologii; pracującymi w interdyscyplinarnych zespołach; otwartymi na 
zamiany a nawet ich oczekującymi; zatem osobami narażonymi na doświad-
czanie konfliktu ról wynikającego z niemożliwości sprostania tym wszystkim 
wymaganiom. 

Również początek współpracy designerów z przedsiębiorcami zasadniczo 
różnił się od obecnych standardów. Projektanci zapraszani byli do współpracy 
na etapie opracowania produktu. Oznaczało to, że zakres obowiązków redu-
kowany był do estetyki produktu. Obecnie designer angażowany jest podczas 
całego procesu rozwoju produktu i można wskazać na trzy cechy konstruujące 
jego społeczną rolę w przedsiębiorstwie: wiedza specjalistyczna, umiejętność 
odnalezienia się w roli członka zespołu interdyscyplinarnego, umiejętność 
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bycia liderem procesu rozwoju produktu (rys. 12). Od współczesnych desi-
gnerów oczekuje się wyjątkowych kompetencji pomagających adaptować się 
firmom do zmieniających się warunków rynkowych. Przyjmuje się, że desi-
gnerzy posiadają trzy rodzaje kompetencji: 

• wiedzę na temat możliwości technologicznych; 
• wiedzę na temat użytkowników oraz wiedzę o języku produktów; 
• umiejętność integrowania tej wiedzy w innowacyjne produkty. 

Podkreśla się przy tym, że designerzy mają specyficzny zestaw umiejętno-
ści praktycznych związanych z tworzeniem wizualizacji, modeli, symulacji czy 
rysunków technicznych, które wspierają wydajność i efektywność pracy (np. 
skrócenie czasu wprowadzania wyrobu na rynek, wykorzystanie specyficznych 
metod pracy opartych m.in. na prototypach)7. 

Rysunek 12. Trzy cechy definiujące rolę designera w przedsiębiorstwie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Starostka, Rola designera…, s. 93.

7 J. Starostka, Rola designera w procesie rozwoju nowego produktu, „Handel Wewnętrzny” 2014, 
nr 1, s. 92-93.
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Na złożoność roli designera w społeczeństwie wpływa również specyfika 
działalności projektowej. Projektanci gier należą w tym względzie do grup 
wyjątkowo narażonych na turbulencje. Projektowanie gier jest szczególnie 
złożone z wielu powodów: gry są interaktywne – nie biegną w wyznaczonym 
odgórnie kierunku; technika się zmienia – komputery są lepsze z roku na rok; 
narzędzia nigdy nie są takie same – designerzy muszą pracować z rozmaitym 
oprogramowaniem; planowanie nie jest możliwe – nieprzewidywalność kom-
plikuje proces projektowania; nie sposób powiedzieć, czy dana gra się spraw-
dzi, dopóki się w nią nie zagra8.

 Inną grupą designerów, których codziennością jest złożoność rzeczywi-
stości społecznej są UX designerzy zajmujący się projektowaniem doświadczeń 
użytkowników. Wyróżnić możemy różne role UX designerów: poszukiwacz; 
moderator gry, usprawniacz; tester; wdrożeniowiec; architekt informacji; se-
nior UX designer; UX/UI designer9. Każda z tych ról realizowana jest w sposób 
nieoczywisty i we wciąż zmieniających się (wręcz rewolucyjnych) warunkach. 

Typologii próbujących uchwycić złożoność roli designera w społeczeń-
stwie jest wiele. Jedna z nich jest próbą syntezy różnych stanowisk i przypisuje 
designerowi trzy zasadnicze role: eksperymentatora; naukowca/dziennikarz/
archiwisty; redaktora/kuratora/badacza/content managera10 (tab. 4). 

Zestaw wciąż narastających wymagań wobec designera sprawia, że próba 
uchwycenia jego roli w społeczeństwie stanowi nie lada wyzwanie. Designer 
jawi się bowiem jako komplementarny planista złożonego systemu społecz-
nego, próbujący sprostać wyzwaniom świata ponowoczesnego. Przy czym co-
raz częściej wskazuje się, że zasadniczym wyróżnikiem jego roli powinno być 
stawianie czoła problemom XXI wieku, do których należą: służba zdrowia, 
opieka społeczna, opieka nad starszymi, bezrobocie, transport, środowisko11. 

Zatem kluczową kategorią nadającą sens pracy designera powinna być 
użyteczność i orientacja na ludzkie potrzeby, szczególnie jeśli wziąć pod uwa-
gę rozmiar problemów społecznych: eksploatacyjna masowa produkcja, wzra-
stające dysproporcje w zamożności społeczeństw, konsumpcjonizm, nędza  
i głód, starzenie się społeczeństw, uzależnienie od technologii, oddalenie od 
natury. Designerzy mogą mieć udział w działaniach na rzecz zrównoważonego 
rozwoju społecznego. Mogą skierować swoja aktywność ku idei slow life, czyli 

8 Zob.: J. Schreier, Krew, pot i piksele. Chwalebne i niepokojące opowieści o tym, jak robi się gry, 
Sine Qua Non, Kraków 2018. 
9 P. Marszałkowski, Różne role UX designera, https://ux.marszalkowski.org/rozne-role-ux-de 
signera/ (dostęp: 21 marca 2020). 
10 M. Rosińska, A. Szydłowska, Nowe role projektantów…, s. 21-25.
11 J. Green, Inny świat, „2+3D” 2013, nr 48, s. 83.
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ku lokalności, naturze, energii odnawialnej, aktywności, trwałości12. Mogą 
również proponować rozwiązania sprzyjające zdrowemu stylowi życia, skła-
niające do nowych, zdrowszych zachowań. Mogą to być projekty służące pro-
filaktyce, samodiagnostyce a nawet leczeniu. Przykładem takich rozwiązań są 
zegarki monitorujące funkcje życiowe użytkowników (rytm serca, liczba spa-
lanych kilokalorii…)13. Zegarki czy opaski monitorujące stan naszego zdrowia 
są znakomitym rozwiązaniem nie tylko dla osób starszych (dzięki nim można 
objąć teleopieką seniorów; posiadają przycisk SOS, którego seniorzy mogą 
użyć w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia14), ale również dla dzieci, któ-
rych zgubne nawyki żywieniowe w połączeniu z brakiem aktywności fizycznej 
zapowiadają wiele problemów w przyszłości. 

Tabela 4. Społeczne role designera

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Rosińska, A. Szydłowska, Nowe role 
projektantów, „2+3D” 2014, nr 50, s. 21-25.

12 Zawód: projektant. Świadomość i działanie, http://www.2plus3d.pl/artykuly/zawod-projek-
tant-swiadomosc-i-dzialanie (dostęp: 21 marca 2020). 
13 J. Rataj, Aktywni w chorobie, „2+3D” 2014, nr 51, s. 58.
14 D. Steinhagen, Opaska ratująca życie, „Gazeta Wyborcza” z dnia 7 czerwca 2019,  https://
wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,24861962,opaska-ratujaca-zycie.html (dostęp: 21 mar-
ca 2020); Opaska monitorująca funkcje życiowe. Warszawscy seniorzy pod teleopieką, https://www.
rdc.pl/informacje/opaska-monitorujaca-funkcje-zyciowe-warszawscy-seniorzy-pod-teleopieka-

-posluchaj-zobacz/ (dostęp: 21 marca 2020). 
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Obszarów problemowych pozwalających aktywnie działać designerom 
jest znacznie więcej, a szczególnym z nich jest publiczna przestrzeń miejska. 
Właśnie ona wydaje się jednym z najbardziej wymownych miejsc realizacji po-
dejmowanej przez nich aktywności. Przestrzeń publiczna w mieście jest war-
tością autoteliczną, dobrem nas wszystkich i nieustającym źródłem satysfakcji. 
Jest platformą życia społecznego, fundamentem realizowania społecznej na-
tury człowieka, nośnikiem wartości, miejscem spotkań i wymiany (również 
ekonomicznej). Przestrzeń publiczna jest zatem znakomitym obszarem reali-
zacji aktywności designerów, której efekty przyczyniają się do poprawy jakości 
życia mieszkańców miast. 

3.2 Designer miejski  jako inicjator procesów 
rozwojowych w mieście 

Znaczenie przestrzeni publicznej jest nie do przecenienia. Wie o tym 
ustawodawca, który nie tylko ją zdefiniował, ale przypisał jej szczególną rolę. 
Przez przestrzeń publiczną należy rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu 
dla zaspokajania potrzeb mieszańców, poprawy ich jakości życia i sprzyjają-
cy nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz 
cechy funkcjonalno-przestrzenne. Obszary przestrzeni publicznej to rejony 
najbardziej atrakcyjne i pozostające w centrum zainteresowania inwestorów 
nieruchomościowych, stąd w planie miejscowym określa się obowiązkowo 
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych15. 

Ważnym dokumentem dowartościowującym znaczenie przestrzeni miej-
skiej jest Karta Przestrzeni Publicznej przyjęta przez III Kongres Urbanisty-
ki Polskiej (Poznań 2009). Karta jest wyrazem troski o przestrzeń publicz-
ną jako dobro wspólne, wskazuje na zagrożenia wynikające z braku dbałości  
o nią, jak również wytycza pożądane kierunki zmian w zachowaniach społecz-
nych i przepisach prawa. Co ważne, przestrzeń publiczna została zdefiniowana  
w Karcie w kategoriach społeczno-ekonomicznych. Oznacza dobro wspól-
nie użytkowane, celowo kształtowane przez człowieka, zgodnie ze społecz-
nymi zasadami i wartościami, które służą zaspokajaniu potrzeb lokalnych  
i ponadlokalnych. Przestrzeń publiczna jest również miejscem transmisji róż-
nych produktów materialnych i niematerialnych zaspokajających różnorodne 
potrzeby. Jest dobrem i zasobem o strategicznym znaczeniu dla społeczności 

15 Definicja ustawowa a praktyka planistyczna, http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=428%3Aprzestrze- publiczna-a-jako-ycia-i-zamieszkiwania&Itemid 
=182&lang=pl&showall=1 (dostęp: 23 marca 2020). 
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lokalnych. Karta wylicza przy tym następujące działania sprzyjające ochronie 
i racjonalnemu użytkowaniu przestrzeni publicznej: 

• stosowanie kompleksowej analizy korzyści (kosztów w procesach do-
tyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej);

• edukacja społeczności lokalnej wskazująca na nowe prawa i reguły 
globalnej gospodarki, rolę przestrzeni publicznej w rozwoju zrówno-
ważonym oraz jej wartość dla mieszkańców;

• zintegrowane zarządzanie i planowanie rozwoju jednostek 
terytorialnych;

• mobilizacja i aktywizacja lokalnych społeczności do udziału w proce-
sach planowania zagospodarowania przestrzennego i rozwoju;

• prowadzenie działalności inwestycyjnej (w sferze zagospodarowania 
oraz rewitalizacji) w obszarach przestrzeni publicznej, wyłącznie na 
podstawie prawa miejscowego, spójnego z lokalną polityką prze-
strzenną, z jak największym udziałem społeczeństwa przy tworzeniu 
tego prawa i kształtowaniu lokalnej polityki;

• wykluczenie niepodlegających publicznej kontroli administracyj-
nych procedur i decyzji jako podstawy do prowadzenia działalności 
inwestycyjnej16.

Wyjątkowe społeczno-ekonomiczne znaczenie miast sprawia, że rola de-
signera miejskiego w procesie jego rozwoju staje się tym bardziej doniosła. 
Szukając odpowiedzi na pytania o kryzysy w mieście, zmiany klimatyczne 
czy koncepcje rozwoju miast, odwołujemy się do ważnych aktorów miejskich 
przemian, których nazywamy designerami procesów rozwojowych, a którymi 
są nazywani przedstawiciele władz samorządowych, eksperci, liderzy miast17. 
Powoduje to jednak terminologiczny chaos. Sprawia, że designerami stają 
się niemal wszyscy, którzy mają jakikolwiek wpływ na miejską rzeczywistość. 
Warto zatem te kwestie uporządkować. 

Designer miejski to osoba, której obszarem aktywności zawodowej jest 
projektowanie ukierunkowane na poprawę jakości życia w mieście. Rolą de-
signera miejskiego nie jest projektowanie budowli (co jest rolą architekta) ani 
całościowe planowanie miast i osiedli (co jest rolą urbanisty), lecz projektowa-
nie funkcjonalnego designu miejskiego, aby każdy mieszkaniec miasta mógł 
komfortowo i bezpiecznie użytkować daną przestrzeń. Działalność designera 

16 Tamże. 
17 Designerzy procesów rozwojowych: Miasta odporne na zmianę klimatu 04.02.2020, http://smart 
city-expert.eu/designerzy-procesow-rozwojowych-miasta-odporne-zmiane-klimatu-04-02-20 
20/  (dostęp: 23 marca 2020). 
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przejawia się przede wszystkim w projektowaniu elementów małej architek-
tury: mebli miejskich, wiat przystankowych, siłowni miejskich, placów za-
baw, ławek, wspólnych przestrzeni coworkingowych, mobilnych przestrzeni 
targowych, kawiarni na kółkach, słupów ogłoszeniowych, kiosków, koszy na 
śmieci, toalet…18. Rola designera miejskiego odnosi się zatem do konkret-
nych obszarów przestrzeni w mieście. Jest znacząca i ma ogromny potencjał 
miastotwórczy, lecz dalece różni się od potocznych wyobrażeń o designerze 
utożsamianym z każdym ważnym aktorem miejskich przemian. 

Społeczno-ekonomiczna perspektywa oglądu miejskiej rzeczywistości, 
powoduje, że dostrzegamy złożoność tego systemu. Miasta są bez wątpienia 
miarami dokonań naszej cywilizacji i laboratoriami społeczno-ekonomicznych 
przeobrażeń. Są skomplikowanymi strukturami łączącymi obszar geograficzny 
z nadbudową polityczno-administracyjną, wytwarzającymi system podziału  
i wymiany, co dokonuje się dzięki istnieniu klas społecznych i wielu systemów 
(politycznego, inwestowania, wymiany z otoczeniem)19. Działalność designera 
w tym złożonym systemie jest o tyle trudna, że gdy projektuje on daną prze-
strzeń, jednocześnie kształtuje on relacje społeczne, a z drugiej strony, toczące 
się życie społeczne nieustannie wpływa na zaprojektowaną przestrzeń20. Dzie-
je się tak ponieważ w przestrzeni niczym jak w lustrze, odbija się hierarchia  
i złożoność stosunków społecznych21. Mamy więc do czynienia ze sprzężeniem 
zwrotnym między pracą designera a życiem społecznym i absolutną gwarancję, 
że jest i będzie to stała tendencja. 

Spostrzeżenie, że świat staje się coraz bardziej miejski, nie może nikogo 
zaskakiwać. 56% ludności świata mieszka w miastach, a do 2050 roku, wskaź-
nik ten wzrośnie do 68%22. W Europie wskaźnik ten jest znacznie wyższy, 
wynosi bowiem 74,8%23. Odsetek osób mieszkających w polskich miastach 
wynosi 60% (40% Polaków mieszka na wsi)24. Prognozy demograficzne nie 
pozostawiają jednak złudzeń co do tego, że przyszłość świata rozstrzygać się 
będzie w miastach (tab. 5). 

18 M. Piłat-Borcuch, Design, designer..., s. 142. 
19 M. Castells, Kwestia miejska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1982, s. 26. 
20 B. Jałowiecki, Globalny Świat metropolii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 
2007, s. 158.
21 A. Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, 
s. 30. 
22 Jest nas już prawie 8 miliardów! ONZ przedstawił nowe dane dotyczące populacji świata,  
https://www.pch24.pl/jest-nas-juz-prawie-8-miliardow--onz-przedstawil-nowe-dane- dotycza 
ce-populacji-swiata,67312,i.html, (dostęp: 24 marca 2020). 
23 https://www.populationof.net/europe/ (dostęp: 24 marca 2020).
24 Ile osób mieszka w miastach, a ile na wsi?, http://ciekaweliczby.pl/miasto_wies/ (dostęp: 24 
marca 2020). 
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Tabela 5. Przewidywany wzrost liczby mieszkańców miast w Europie

Rok Liczba ludności (ogółem) Liczba ludności miast (ogółem) % ogółem 

2020 743,595,000 556,402,500 74,8%

2025 741,990,000 563,579,800 76,0%

2030 737,814,000 569,319,200 77,2%

2035 731,160,000 573,456,700 78,4%

2040 723,735,000 576,880,300 79,7%

2045 716,277,000 579,701,800 80,9%

2050 708,423,000 581,592,400 82,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.populationof.net/europe/ 
(dostęp: 24 marca 2020).

Dane zawarte w tabeli 5 są jednoznaczne. Przewidywany wzrost licz-
by mieszkańców miast w Europie jest spektakularny i osiągnie ponad 80%  
w 2050 roku. Jednak miejskość świata przejawia się również, a może przede 
wszystkim, we wzroście liczby ludności w samych miastach. Najbardziej za-
ludnionymi (przeludnionymi) miastami świata są: Tokio (37,2 mln ludzi), 
Delhi (36,1 mln ludzi), Szanghaj (30,8 mln ludzi), Mumbaj (27,8 mln lu-
dzi), Pekin (27,7 mln ludzi), Dhaka (27,4 mln ludzi), Karaczi (24,8 mln lu-
dzi), Kair (24,5 mln ludzi), Lagos (24,2 mln ludzi), Meksyk (23,9 mln ludzi). 
Należy przy tym dodać, że żadne z tych miast nie leży w Europie ani USA. 
Wzrost liczby ludności w miastach dokonywał się będzie przede wszystkim 
w krajach rozwijających się, a to oznaczać będzie szereg problemów społecz-
nych25, które stanowić będą podwaliny dla działalności designerów. 

Społeczną rolę designera w mieście determinowały będą specyfika (spo-
łeczna, ekonomiczna, geograficzna …) miast, jak również kontekst kulturowy. 
Jednak warto podkreślić, że problemy miast rozwiniętych i rozwijających się 
są zasadniczo różne, nawet jeśli łączy je poprawa jakości życia w tych miastach. 

 Wiele miast rozwiniętych (Barcelona, Hamburg, Londyn, Lyon, To-
ronto) już teraz prowadzi polityki ukierunkowane na współpracę z designe-
rami. Również w Polsce nie brakuje miast, które doceniają znaczenie takiej 
współpracy. Trudno wyobrazić sobie udany proces rewitalizacji przestrzeni 
miejskiej (m.in. skwerków, placów, parków) bez udziału w nim designera 
miejskiego. Daleko nam jednak do Nowej Zelandii, gdzie w przyjętym przez 

25 R. Harrington, 10 miast, które w 2030 roku będą najbardziej zaludnione na świecie. Żadne 
nie leży w Europie ani USA, https://businessinsider.com.pl/lifestyle/podroze/onz-najbardziej-

-zaludnione- miasta-w-2030-roku/dxxqw4q (dostęp: 24 marca 2020). 
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rząd programie, widnieje zapis, że design musi być integralną częścią planów 
rozwoju każdego miasta26. Zapotrzebowanie na pracę designerów miejskich 
(i nie tylko) widać wyraźnie w najlepiej rozwiniętych ośrodkach miejskich 
(metropoliach). Styl życia mieszkającej w nich ludności (w szczególności klasy 
metropolitarnej) generuje popyt na wiele usług (teatry, kina, muzea, filharmo-
nie), ale przede wszystkim na miejsca trzecie27, którymi są kawiarnie, restaura-
cje, bary, ogródki piwne… Miejsca trzecie są nie tylko więziotwórcze, ale dają 
możliwość pracy, wymiany myśli i zetknięcia się z różnorodnością28. 

Pomimo, że miasta przyciągają jak magnes kolejnych mieszkańców – 
oferując im szansę na awans społeczny – to stoją u progu wielu kryzysów i wy-
zwań cywilizacyjnych. Pandemia koronawirusa z całą doniosłością obnażyła 
związek między gęstością zaludnienia danej aglomeracji a rozprzestrzenieniem 
się epidemii. Jeśli dodamy do tego problemy środowiskowe związane z glo-
balnym ociepleniem, zaniedbania w służbie zdrowia, nierówności społeczne 
czy wykluczenie społeczne, to widać wyraźnie, że designerzy miejscy muszą 
przeorientować zadania, które przed nimi stoją. 

Ogólnoświatowy fenomen miejskości bardzo dobrze zadomowił się rów-
nież w Polsce, a dyskusje o mieście stały się udziałem naukowców, ekspertów, 
samorządowców, dziennikarzy i (last but not least) mieszkańców. W dysku-
sjach tych coraz większe znaczenie odgrywa przestrzeń miejska, która ukształ-
towała się z pierwotnej przyczyny dążenia ludzi do wspólnego działania, co 
jest naturalne, jeśli zwrócimy uwagę, że miasto jest naturalnym środowiskiem 
kształtowania się relacji społecznych. Przestrzeń publiczna pełni dziś funkcję 
rozwoju życia zbiorowego zarezerwowaną wcześniej dla targowiska, kościoła 
czy knajpy29. 

Dyskusje dotyczące miejskiej przestrzeni oparte są na założeniu, że 
przestrzeń publiczna należy przede wszystkim do mieszkańców. Zwiększa 

26 P. Grobelny, Projekt w mieście, http://www.2plus3d.pl/artykuly/projekt-w-miescie (dostęp: 
24 marca 2020).
27 Pojęcie trzeciego miejsca zaproponował Ray Oldenburg w 1989 roku. Pojęcie to oznacza 
przestrzeń pośrednią między sformalizowaną i komercyjną sferą pracy a bezpieczną i intymną 
sferą domową. Trzecie miejsce jest czymś pośrodku, trochę jak pub albo kawiarnia, gdzie z jed-
nej strony czujemy się swobodnie i możemy spędzać czas bezproduktywnie, ale z drugiej trudno 
tam wejść w samej pidżamie, bo obowiązują przecież pewne standardy świata pozadomowe-
go. Zob.: Trzecie miejsce, https://instytucje.wilkowski.org/zalozenia/trzecie-miejsce/ (dostęp:  
24 marca 2020). 
28 L. Michałowski, Utracona świadomość, czyli o mieście garść refleksji [w:] G. Gorzelak,  
M. S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir, Człowiek – Miasto – Region związki i interakcje, Księga 
Jubileuszowa Profesora bohdana Jałowieckiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 
2009, s. 89.
29 S. Papp, Przestrzeń, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2002, s. 160. 
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się również rola nowych ruchów miejskich, które próbują formułować alter-
natywne, obywatelskie wizje rozwoju aglomeracji, a kształtowany przez nie 
miastopogląd podkreśla wartość przestrzeni miejskiej jako dobra wspólnego30. 
Głos mieszkańców i oddolnych ruchów społecznych jest nie tylko coraz bar-
dziej doniosły, ale niezbędny, aby mieszkańcy chcieli utożsamiać się ze swoim 
miastem. Tylko w ten sposób możliwa jest realizacja idei miasta obywatelskie-
go, która polega na partycypacji ludzi w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, 
co sprawia, że mieszkańcy czują się odpowiedzialni za swoje miasto31. 

W obliczu pojawienia się nowych, obywatelskich aktorów miejskich, 
wzrasta rola designera miejskiego jako inicjatora procesów rozwojowych  
w mieście. Nie dość, że sam proces projektowania w mieście nacechowany jest 
ciągłą zmianą i niepewnością, to jeszcze designer musi niejako mediować mię-
dzy różnymi stronami tej gry miejskiej. Jeśli dodamy do tego fakt, że designer 
funkcjonuje w rzeczywistości rynkowej i jest przede wszystkim wykonawcą 
zlecenia, to jego rola komplikuje się jeszcze bardziej. 

 Podstawowa działalność designera polegająca na projektowaniu me-
bli miejskich i elementów małej architektury przyczynia się do tworzenia 
tożsamości miejsca. Każde miasto chce się wyróżniać i być rozpoznawalne 
na turystycznej mapie regionu. Dzięki wyjątkowej architekturze czy meblom 
miejskim – szczególnie tym o charakterze ikonicznym – miasto funkcjonuje 
nie tylko w świadomości mieszkańców, ale również turystów. Poprawa atrak-
cyjności wizualnej i użytecznej miejskich przestrzeni, przekłada się na wzrost 
zainteresowania nimi inwestorów. W ten sposób designer stać się może inicja-
torem procesów rozwojowych w mieście. 

Przykładami projektów miejskich wyrastających z tradycji oraz kształtu-
jących i wzmacniających tożsamość miejsca są secesyjne wejścia do paryskiego 
metra, czy brytyjskie czerwone budki telefoniczne i skrzynki pocztowe. Inny-
mi przykładami są współczesne wiaty przystankowe czy brukselskie pojemniki 
na śmieci wraz z powiązanym z nimi kolorystycznie współczesnym systemem 
informacji32. 

Znakomitym przykładem projektowania mebli miejskich wpisujących 
się w kontekst miejsca, są meble zaprojektowane przez Pawła Grobelnego 
dla dzielnicy La Defense w Paryżu. Wyrazem uznania dla tego projektu jest 

30 W. Anioł, Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako mikrokosmos polityki publicznej. Przypadek 
Warszawy, „Studia Polityki Publicznej” 2016, nr 2, s. 17. 
31 K. Domagalska, Miasto spotkań [w:] K. Goźlińska (red.), Bramy Kraju. Biblioteka Wizerunku 
Miasta, Wydawnictwo AMS, Warszawa 2013, s. 68. 
32 M. Stefanowski, Tożsamość miejsca [w:] K. Goźlińska (red.), Bramy Kraju. Biblioteka Wize-
runku Miasta, Wydawnictwo AMS, Warszawa 2013, s. 36-39. 
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nagroda Les Defis Urbaines przyznawana przez Forum Projektów Miejskich 
w Paryżu. Co ważne, kryteriami przyznania nagrody są: innowacyjność, do-
stępność, ergonomia, zrównoważony rozwój i komfort użytkowników, którzy 
muszą pozytywnie zaopiniować projekt. Meble miejskie Pawła Grobelnego 
zostały zaopatrzone w ładowarki do telefonów, tabletów i komputerów, tak, 
aby prowokować do pracy na zewnątrz, relaksowania się i spotykania poza 
budynkami33. Projekt ten dedykowany jest do konkretnego miejsca i stano-
wi odpowiedź na nowe potrzeby społeczne. Autor podkreśla, że nasz sposób 
spędzania wolnego czasy w przestrzeni miejskiej się zmienia, a nowe instalacje 
miejskiej powinny za tą zmiana nadążać34. Należy dodać, że zagranicznych 
projektów polskiego projektanta jest znacznie więcej: plenerowe kino dla 
Centrum Sztuki Współczesnej BKSM Strombeek w Belgii, projekty w ogro-
dzie Albertine w Brukseli, projekty w ogrodzie Zhongshan w Szanghaju oraz 
w ogrodzie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Aktywność Pawła Gro-
belnego doskonale wpisuje się w proces inicjowania procesów rozwojowych  
w mieście, nie tylko poprzez projektowanie samych obiektów, ale przede 
wszystkim przez projektowania pożądanych ludzkich zachowań35. 

Meble miejskie współtworzące tożsamość konkretnych przestrzeni pu-
blicznych znane były od wieków. Ich znaczenie doceniał cesarz Hadrian, któ-
ry w swoich posiadłościach zgromadził pokaźną kolekcję małej architektury  
o różnych stylach i funkcjach. Czas rewolucji przemysłowej okazał się przeło-
mowy nie tylko w kontekście zmian technologicznych, społecznych i gospo-
darczych, ale również w wyposażaniu miast. Nie ma jednak wątpliwości, że 
dopiero wiek XX zapoczątkował nowe myślenie o przestrzeni i sposobie jej 
organizacji. Przestrzeń stała się polem eksperymentów, a mała architektura 
nie tylko użytecznym meblem, ale też charakterystycznym symbolem i dzie-
łem sztuki36. 

Nieodłącznym przejawem działalności miejskiego designera jest włącza-
jący charakter jego działań. Pomimo, że przestrzeń publiczna z samej definicji 

33 Meble miejskie Pawła Grobelnego dla La Defense z prestiżową nagrodą we Francji, http://www.
propertydesign.pl/dossier/132/meble_miejskie_pawla_grobelnego_dla_la_defense_z_prestizo-
wa_na groda_we_francji,15114-58143.html (dostęp: 26 marca 2020).
34 P. Grobelny (wywiad), Meble miejskie mogą być naturalne, dobrej jakości i możliwe do recyc-
lingu, http://www.propertydesign.pl/wywiady/109/meble_miejskie_moga_byc_naturalne_do-
brej_ja kosci_i_mozliwe_do_recyclingu,21678.html (dostęp: 26 marca 2020).
35 Meble miejskie Pawła Grobelnego dla La Defense z prestiżową nagrodą we Francji, https://
www.propertydesign.pl/dossier/132/meble_miejskie_pawla_grobelnego_dla_la_defens e_z_
prestizowa_nagroda_we_francji,15114-58143.html (dostęp: 26 marca 2020). 
36 A. Cymer, Z meblem miejskim przez wieki [w:] K. Goźlińska (red.), Bramy Kraju. Biblioteka 
Wizerunku Miasta, Wydawnictwo AMS, Warszawa 2013, s. 9-12. 
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jest otwarta i zapraszająca, to praktyka miejskiego życia wyraźnie wskazuje, że 
nie zawsze tak się dzieje. 

Designer miejski musi sobie zdawać sprawę, że kształtując przestrzeń 
miejską w oparciu o potrzeby osób z niepełnosprawnościami, kształtuje tym 
samym przyjazną przestrzeń dla wszystkich członków społeczeństwa. Dostęp-
na i włączająca przestrzeń publiczna jest bowiem wyrazem szacunku nie tylko 
dla jej użytkowników (mieszkańców i odwiedzających gości) ale może być 
szansą na rozwój gospodarczy regionu37. Optymizmem w tym względzie na-
pawa fakt, że władze, również polskich samorządów, podejmują coraz więcej 
działań w celu dostosowania przestrzeni dla potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami: montują specjalne maty reliefowe i płytki o wyczuwalnej strukturze, 
przed przejściami dla pieszych, inwestują w sygnalizatory dźwiękowe dla nie-
widomych i słabowidzących38. Miasto dostępne i włączające to miasto przyja-
zne wrażliwym kategoriom społecznym, stąd postulaty Światowej Organizacji 
Zdrowia ukierunkowane na realizację koncepcji miasta przyjaznego starzeniu. 
Chociaż koncepcja ta powstała niezalenie od idei miasta inteligentnego, obie 
mają wiele wspólnych założeń. Koncepcja aktywnego starzenia zakłada, że lu-
dzi mają prawo uczestniczyć we wszystkich aspektach życia społecznego zgod-
nie ze swoimi możliwościami, niezależnie od osobistych ograniczeń. Stanowi 
to również element budowanie solidarności międzypokoleniowej i budowanie 
nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, mającego świadomość, że wczo-
rajsze dzieci to dzisiejsi dorośli a jutrzejsi dziadkowie39. Design miejski jest więc 
sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w mieście (rys. 13). 

Realizacja idei miasta włączającego i przyjaznego wrażliwym kategoriom 
społecznym jest nieodłącznym atrybutem projektowania uniwersalnego. Jeśli 
dołączymy do tego projektowanie zapewniające bezpieczeństwo, nasycenie 
przestrzeni publicznych zielenią, czy wydłużone zielone światło na przejściu 
dla pieszych, otrzymamy miasto przyjazne dla ośmiolatków i osiemdziesięcio-
latków, czyli kwintesencję udanej przestrzeni miejskiej40.

37 M. Wysocki, Dostępna przestrzeń publiczna. Samorząd Równych Szans, Fundacja Instytut 
Rozwoju Regionalnego, Kraków 2009, s. 3-4. 
38 M. Jakubowski, Design miasta jest demokratyczny [w:] Karolina Goźlińska (red.), Bramy Kra-
ju. Biblioteka Wizerunku Miasta, Wydawnictwo AMS, Warszawa 2013, s. 50-52. 
39 P. Tota, Miasto inteligentne – miasto dostępne. Nowoczesne technologie miejskie w kontekście pro-
jektowania uniwersalnego, s. 7, https://www.ejournals.eu/housingenvironment/2017/19(2017)/
art/10190/
40 M. Piłat-Borcuch (wywiad), Socjolog z UJK: Zmienił się klimat w myśleniu o mieście. Pre-
zydent Lubawski był impregnowany na argumenty, „Gazeta Wyborcza” z dnia 9 sierpnia 2019,  
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,25070219,zmienil-sie-klimat-w-mysleniu-o-mie-
scie.html (dostęp: 26 marca 2020).
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Rysunek 13. Design miejski jako sposób przeciwdziałania wykluczeniu społecz-
nemu w mieście

Źródło: M. Piłat-Borcuch, Design, designer…, s. 306. 

 Przestrzeń włączająca służy nie tylko urzeczywistnieniu demokratyza-
cji działań w mieście, ale staje częścią marketingu miejskiego i budowania 
przewagi konkurencyjnej miasta. Obserwujemy wzrastające zainteresowa-
nie wszystkim tym co wiąże się z wizerunkiem miast i regionów. Rośnie też 
świadomość włodarzy, że dobry marketing miasta to nie tylko promocja, ale 
również rozwój lokalnego biznesu. Stąd popyt na organizowanie kongerów 
biznesowych i imprez branżowych, które przekładają się na zwiększenie ruchu 
turystycznego w miastach41. 

Kreowanie wizerunku miasta stało się jednym z kluczowych aspektów 
uprawiania miejskich polityk, a coraz skuteczniejszych narzędzi w tym wzglę-
dzie dostarcza marketing miejsc (podmiotem działań reklamowych jest konkret-
ny obszar na mapie). Marketing miejsc skupia się na kreowaniu pozytywnego 
wizerunku miasta, województwa, regionu czy państwa, ale jego celami są: 

41 M. Nowak, Dobry marketing miasta to nie tylko promocja, ale też rozwój lokalnego bizne-
su, „Portal Samorządowy” z dnia 20 października 2017, https://www.portalsamorzadowy.pl/ 
komunikacja- spoleczna/dobry-marketing-miasta-to-nie-tylko-promocja-ale-tez-rozwoj-lokal 
nego-biznesu,99300.html (dostęp: 26 marca 2020).
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• pozyskanie inwestorów,
• zwiększenie zadowolenia mieszkańców,
• zachęta do przeprowadzki do miasta,
• przyciągnięcie konkretnych grup ludzi, np. studentów, specjalistów,
• zmiana postaw na temat konkretnego miasta/miejsca w mediach  

i świadomości społecznej42. 

Widać wyraźnie, że nawet marketing miejski akcentuje znaczenie miasta 
jako przestrzeni do życia. Przyciągnięcie konkretnych grup społeczno-zawo-
dowych jest natomiast możliwe, jeśli zostaną zapewnione warunki umożliwia-
jące (tym mobilnym kategoriom społecznym) realizowanie miejskiego stylu 
życia. Natomiast designer miejski, którego udziałem będzie właściwe projek-
towanie przestrzeni publicznej, z całą pewnością ten proces ułatwi. 

Doświadczenia ostatnich lat wyraźnie wskazują, że miasta rywalizują 
między sobą o uwagę inwestorów, turystów, studentów, ale też mieszkańców. 
Sprawia to, że coraz większą popularnością cieszą się rozmowy o urbanistyce, 
estetyce, sposobie zagospodarowania przestrzeni, kulturze czy sporcie. Nie 
zmienia to jednak faktu, że każdy ośrodek miejski ma za zadanie znalezienie 
własnych przewag konkurencyjnych i dążenie do realizacji danej wizji rozwo-
ju. Jeśli dodatkowo odnajdzie oryginalną drogę rozwoju i kreowania własnego 
wizerunku, jak również własny genius loci, to zwycięży43. 

 Poszukiwanie własnych przewag stało się powszechną praktyką pol-
skich samorządów traktujących splot tożsamości i wizerunku miasta jako me-
gaproduktu, który należy dostosować do wymogów konkurencyjności. Miasta 
prześcigają się w pomysłach na stworzenie atrakcyjnej marki mającej wyróżnić 
je na tle innych ośrodków, często podporządkowując regionalną i lokalną spe-
cyfikę, przemysłowi promocji. Warto przy tym zwrócić uwagę na kryjące się 
za taką praktyką zagrożenia. Nastawienie na promocję miasta służy bowiem 
przede wszystkim tworzeniu rezerwuaru atrakcji mających przyciągnąć do 
miasta turystów44 (często kosztem mieszkańców, szczególnie obszarów/osiedli 
peryferyjnych). Zatem tworząc markę miasta warto położyć nacisk na to, 
aby sami mieszkańcy odnaleźli się w nowej narracji. Właśnie znalezienie ba-
lansu między wymaganiami rynkowymi, a potrzebami mieszańców, będzie  
 

42 Marketing miejsc – miasto na sprzedaż od zaraz,  https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-marke-
ting- miejsc-miasto-na-sprzedaz (dostęp: 26 marca 2020).
43 M. Zmyślony, Nowe twarze miejsc [w:] K. Goźlińska (red.), Bramy Kraju. Biblioteka Wize-
runku Miasta, Wydawnictwo AMS, Warszawa 2013, s. 29-31. 
44 J. Burszta, Kłopoty z miejską tożsamością, „Miasta” 2016, nr 5, s. 83-86.
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stanowiło o sukcesie konkretnych miast. Stąd, każdorazowo należy podkreślać, 
że najważniejszym zasobem każdego ośrodka miejskiego są jego mieszkańcy. 

Należy wyodrębnić cztery podstawowe powody, dla których miasta po-
winny budować świadomość własnej marki (rys. 14). 

Rysunek 14. Powody, dla których miasta powinny budować świadomość własnej 
marki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Raganowicz, Marka miasta jako 
czynnik rozwoju miast w Polsce, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/ 
11320/7123/1/K_Raganowicz_Marka_miasta_jako_czynnik_rozwoju_miast_w_
Polsce.pdf (dostęp: 26 marca 2020).

Doświadczenia miast w zakresie kształtowania własnej marki są wielo-
rakie. Niektórym miastom (np. Krakowowi) łatwiej jest znaleźć swój atrybut 
co wynika z tożsamości uwarunkowanej jednoznacznie historycznie, a innym 
(np. Poznaniowi) przychodzi to znacznie trudniej. Marka miasta musi symbo-
lizować kierunek jego rozwoju, a przypisane jej hasło i logotyp powinny być 
jej dopełnieniem. 

Przegląd wybranych haseł promujących poszczególne miasta daje podsta-
wę do zilustrowania różnorodności w kierunkach ich rozwoju (rys. 15). 
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Rysunek 15. Wybrane hasła promujące miasta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie: P. Wolski, Dlaczego Wrocław 
jest miastem spotkań?, https://kochamwroclaw.pl/miasto-spotkan/ (dostęp: 27 marca 
2020); http://miasto-ogrodow.eu/ (dostęp: 27 marca 2020); http://miasto-ogrodow.
eu/ (dostęp: 27 marca 2020); B. Dąbrowski, Poznań już nie know-how, ale nadal  
z niebieską gwiazdką, https://gloswielkopolski.pl/poznan-juz-nie-knowhow-ale- 
nadal-z-niebieska-gwiazdka-zdjecia/ar/3709862 (dostęp: 27 marca 2020); Manifest 
Jaśkowiaka. Prezydent tłumaczy, czym ma być Wolne Miasto Poznań, „Gazeta Wyborcza” 
z dnia 12 sierpnia 2016, https://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,20538399,ma-
nifest-jaskowiaka-prezydent-tlumaczy-czym-ma-byc-wolne-miasto.html (dostęp: 27  
marca 2020); Zakochaj się w Warszawie!, http://www.um.warszawa.pl/no-
de%252F640 (dostęp: 27 marca 2020); Gdańsk. Morze możliwości, https://ultrarace.
pl/gdansk-morze-mozliwosci/ (dostęp: 27 marca 2020); Nowe hasło ma promować Koło-
brzeg w całym kraju. Pojemne i „parasolowe”. Dobre?, https://okkolobrzeg.pl/nowe-haslo-

-ma-promowac- kolobrzeg-w-calym-kraju-pojemne-i-parasolowe-ladne/ (dostęp: 27 
marca 2020); „Wkręć się w Zieloną Górę” – nowe hasło promujące miasto, https://www.
rzg.pl/78175/wkrec-sie-w-zielona-gore/ (dostęp: 27 marca 2020); https://lublin.eu/ 
(dostęp: 27 marca 2020); https://torun.wyborcza.pl/torun/56,48723,16303649,to-
run-gotyk-na-dotyk,,7.html (dostęp: 27 marca 2020); „Łódź kreuje” – nowe hasło  
i logo Łodzi, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/lodz-kreuje-nowe-haslo-i-logo-

-lodzi (dostęp: 27 marca 2020); https://www.bialystok.pl/ (dostęp: 27 marca 2020).
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Rola designera w procesie projektowania logotypu miasta jest niebaga-
telna. Projektowanie logotypu jest procesem skomplikowanym i musi być 
efektem dogłębnego zrozumienia marki miasta. Na złożoność marki składają 
się uwarunkowania geograficzne, historyczne, kulturowe, etniczne, gospodar-
cze, które nastręczają trudności w zakresie wyboru niezbędnego minimum 
elementów najważniejszych z punktu widzenia wizerunku miasta i procesu 
komunikacji marketingowej, które powinien zawierać dobrze zaprojektowany 
logotyp. Projektowanie logotypu wymaga interdyscyplinarnej wiedzy z zakre-
su m.in. marketingu, psychologii, grafiki i poligrafii, a dodatkowo poprzedzo-
ne jest badaniami ilościowymi i jakościowymi45. 

Szukając empirycznego kontekstu odnoszącego się do roli designera 
miejskiego i roli designu w mieście, warto przytoczyć badania zrealizowane 
wśród ekspertów związanych z problematyką designu miejskiego w Polsce 46 . 
Wnioski płynące z przeprowadzonych badań są następujące: 

• Design w mieście powinien odpowiadać na potrzeby użytkowników 
danej przestrzeni;

• Design miejski nie może istnieć bez ekologii, a wśród działań, które 
należy podejmować, aby uczynić miasto bardziej ekologicznym nale-
ży wskazać: popularyzowanie transportu publicznego, promowanie 
zielonej architektury, odwoływanie się w projektowaniu do zasad 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle), segregację odpadów, rezygnację z dalszej wy-
cinki drzew, odejście od budowania miast dla samochodów, eduka-
cję ekologiczną, zachowanie ogródków działkowych, pozostawienie 
przestrzeni dla ptaków;

• Gusta estetyczne użytkowników danej przestrzeni są tym, czego nie 
powinno się brać pod uwagę, projektując przestrzeń miejską;

• Należy podejmować działania na rzecz przeciwdziałania zjawisku 

45 J. Macalik, Logotyp jako podstawowy element identyfikacji wizualnej miasta – wybrane proble-
my, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2013, nr 1, s. 151. 
46 Badanymi ekspertami byli dyrektorzy ośrodków designu i inni eksperci, w tym urbaniści, 
którzy specjalizują się w problematyce designu miejskiego: Ewelina Budzińska-Góra (Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego); prof. Marek Cecuła (Ćmielów Design Studio); prof. 
zw. Czesława Frejlich (kwartalnik „2+3D”); Michał Gdak (Pracownia Przestrzeni Publicznej 
Institute of Design Kielce); Ewa Gołębiowska (Zamek Cieszyn); dr Joanna Hołda (Lubelski 
Instytut Designu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego); Paulina Kisiel (Centrum 
Designu Gdynia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym); dr Justyna Kucharczyk 
(Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach); dr Agnieszka Labus (Katedra Urbanistyki i Pla-
nowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach); Monika 
Patuszyńska (Institute of Design Kielce); Michał Piernikowski (Łódź Design Festival); prof. zw. 
Jerzy Porębski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie); Zdzisław Sobierajski (firma Zdzisław 
Sobierajski). Zob.: M. Piłat-Borcuch, Design, designer…, s. 288-290. 
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wykluczenia społecznego w mieście: likwidować bariery architekto-
niczne, popularyzować sztukę społecznie zaangażowaną, budować 
przestrzenie integrujących dzieci z różnym poziomem sprawności, 
budować przestrzenie międzypokoleniowe, zwiększać dostępność ła-
wek i zielonych skwerów, budować przestrzenie dialogu społecznego, 
organizować warsztaty;

• Należy projektować przestrzenie umożliwiające interakcje społecz-
ne: bezpieczne, dostępne, komfortowe, czytelne, rozrywkowe, wy-
chodzące naprzeciw zróżnicowanym potrzebom użytkowników, 
oferujące szerokie możliwości korzystania (wypoczynek, rekreacja, 
miejsce spotkań), integrujące pokolenia, nieprzeestetyzowane, z 
obecnym genius loci; 

• Design miejski powinien być ponadczasowy w tym, co trwałe (archi-
tektura, system informacji, infrastruktura drogowa), a zmieniający 
się w tym, co mniej trwałe (np. meble miejskie); 

• Designer miejski powinien być osobą empatyczną, która zajmuje się 
projektowaniem i traktuje swoją profesję bardziej jako powołanie niż 
jako zawód; designer jawi się też jako osoba wszechstronna i ukie-
runkowana na rozwiązywanie problemów otaczającego nas świata;

• Designer miejski to zawód zaufania społecznego, czego odzwiercie-
dleniem są zaproponowane charakterystyki jego społecznej roli: po-
prawia jakość życia, jest odpowiedzialny, nie szkodzi (jak lekarz), jest 
świadomy konsekwencji swoich działań, jest wrażliwy na potrzeby 
użytkownika, jest otwarty na współpracę, edukuje estetycznie47. 

Powyższe wnioski są kwintesencją założeń dobrego designu miejskiego 
i roli designera miejskiego. Stanowią również drogowskaz na przyszłość dla 
wszystkich aktorów miejskich przemian, którym zależy na poprawie jakości 
życia w ich małych miejskich ojczyznach. Jednak designer miejski w przy-
szłości, będzie musiał jeszcze bardziej niż dotąd wychodzić naprzeciw prze-
mianom cywilizacyjnym i dokonującemu się postępowi, tym bardziej, że na-
stępuje koniec świata jaki znamy i początek świata z implikacjami, których 
przysporzy sztuczna inteligencja. 

47 M. Piłat-Borcuch, Design, designer..., s. 312-321. 
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3.3 Design miejski jako element budowania 
przewagi konkurencyjnej miasta

Dyskusje o walorach estetyczno-użytkowych przestrzeni w mieście, od-
wołują się zazwyczaj do kwestii związanych z czynnikami ułatwiającymi lub 
utrudniającymi właściwe zagospodarowanie przestrzeni. Warto jednak poku-
sić się o odwrócenie tej logiki i zastanowić, w jaki sposób dobry design miejski 
przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej miasta. Odpowiedź na 
to pytanie nie jest łatwa, ponieważ w pogoni za Zachodem, na wiele dekad, 
zatraciliśmy w Polsce wrażliwość na pozarynkowe kryteria oceny stanu rzeczy. 

W neoliberalnym myśleniu o mieście, przestrzeń publiczna (podobnie 
jak porządek urbanistyczny i architektura) staje się prostym przedłużeniem 
rynku nieruchomości, zakładnikiem bezlitosnej, czystej ekonomii. O jej 
kształcie, rozstrzygać mają nie racjonalne planowanie, dobry projekt i szla-
chetne założenia estetyczne, lecz wąski rachunek ekonomiczny. Ważniejsze 
od tego, co powstaje na deskach kreślarskich urbanistów i architektów, jest 
to, co rodzi się w głowach inwestorów i deweloperów, a wynika z algorytmów  
i liczb zawartych w arkuszach kalkulacyjnych Excela. Najdobitniejszym przy-
kładem komercjalizacji przestrzeni jest chaos reklamowy, nazywany potocz-
nie „reklamozą” lub „szyldozą”. Mamy do czynienia ze wszechogarniającym 
natłokiem krzykliwych reklam, zwłaszcza wielkoformatowych, osaczających 
i bombardujących przechodniów oraz zalepiających coraz więcej miejskich 
przestrzeni. Poza chaosem reklamowym, innym przykładem omawianej ten-
dencji jest niszczenie dziedzictwa architektonicznego poprzez jego zmarkety-
zowanie (urynkowienie), dzika reprywatyzacja i przeznaczanie zabytkowych 
terenów pod inwestycje deweloperskie48.

Priorytet nadany logice rynkowej sprawił, że polskie miasta odnotowały 
wiele porażek w walce o dobrą przestrzeń. Wraz z nadejściem kapitalizmu, 
pojawiły się co prawda nowe inwestycje, które początkowo dawały nadzieję 
na poprawę jakości przestrzeni polskich miast, jednak wraz z upływem cza-
su okazały się „wirusami” uśmiercającymi dobry smak, tradycję i harmonię 
miejskiego krajobrazu. Wśród największych rozczarowań należy wymienić 
centra handlowe. Niewiele jest przykładów tych „świątyń” konsumpcji, któ-
re dyskretnie wpasowały się w przestrzeń miejską. Znacznie łatwiej nato-
miast znaleźć przykłady tych, które nigdy nie powinny powstać (np. Galeria 

48 W. Anioł, Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako mikrokosmos polityki publicznej. Przypadek 
Warszawy, „Studia Polityki Publicznej” 2016, nr 2, s. 31-32.
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MM49– poznańska makabryła50). Rozczarowaniem są również inwestycje biurowe  
w Polsce, których symbolem stał się warszawski Mordor. Pomimo, że dziel-
nica ta prezentuje się dość przyzwoicie, to dojazd i wyjazd z niej w godzinach 
szczytu oznacza stanie w gigantycznych korkach. Kolejnym rozczarowaniem 
są dworce kolejowe51, których ambitny plan rewitalizacji spełzł na niczym. 
Miały być wizytówkami miast i symbolami dziedzictwa architektonicznego, 
a stały się jedynie tłem, dla funkcjonujących na pierwszym planie galerii han-
dlowych. Jedną z najbardziej spektakularnych porażek w tym względzie jest 
katowicki dworzec PKP, który w efekcie tzw. rewitalizacji stracił 16 zabytko-
wych kielichów. Jego gmach, ze względu na swoją konstrukcję, był unikalnym 
i cenionym przykładem brutalizmu w architekturze52. 

Neoliberalne myślenie o mieście przyniosło znacznie więcej negatyw-
nych konsekwencji (rys. 16).

Problem komercjalizacji przestrzeni publicznych i zwycięstwa idei 
neoliberalnych nie dotyczy jedynie polskich miast. Amerykańskie metro-
polie są miejscem skrajnych nierówności i wykluczeń. Im bogatsze miasto, 
tym większy rozdźwięk między bogactwem a biedą. A przodują w tym ran-
kingu: San Francisco, Nowy Jork, Boston, Seattle, Waszyngton. Dodat-
kowo – co podkreśla S. Sassen – coraz bardziej palącym zagadnieniem staje 
się gwałtowny wzrost inwestycji kapitałowych w miejskie nieruchomości. 
Nadwyżki finansowe pochodzące z Chin i krajów arabskich, są lokowane  
w najważniejszych światowych metropoliach. S. Sassen ostrzega, że efektem 
tych posunięć jest już widoczna dezurbanizacja światowych metropolii, któ-
re tracą również swoje miejskie funkcje, a egzekwowanie prawa do miasta53  

49 Poznańska Makabryła – Galeria MM, http://modernistyczny- poznan.blogspot.com/2014 
/06/galeria-mm.html (dostęp: 29 marca 2020).
50 Makabryła to antynagroda architektoniczna. Makabryła to nie tylko coś brzydkiego, ale 
także projekt, który ignoruje człowieka (przejście podziemne w Białymstoku) albo odcina 
się od kontekstu (zakład pogrzebowy Galaxy w Warszawie). Względy estetyczne, choć bez 
wątpienia istotne, nie są jedynym kryterium. Zob.: A. Rumińska, Architektoniczne gargamele. 
Plebiscyt na Makabryłę Roku, „Gazeta Wyborcza” z dnia 3 kwietnia 2014, https://wyborcza.
pl/1,75248,15739150,Architektoniczne_gargamele__ Plebiscyt_na_Makabryle.html (dostęp: 
29 marca 2020). 
51 P. Sarzyński, Piękności i szkarady, Ranking jakości życia, „Polityka. Specjalna publikacja Po-
lityki na wybory samorządowe 2018” 2018, nr 2, s. 43. 
52 Pamiętacie brutalistyczną halę dworca PKP w Katowicach? 16 kielichów wyburzono w 21 dni. 
To już 9 lat…, „Dziennik Zachodni” z dnia 11 listopada 2019, https://dziennikzachodni.pl/
pamietacie- brutalistyczna-hale-dworca-pkp-w-katowicach-16-kielichow-wyburzono-w-21-d-
ni-to-juz-9- lat-zdjecia/ar/c1-14567833 (dostęp: 29 marca 2020). 
53 Idea prawa do miasta, sformułowana przez Henriego Lefebvre’a zakłada, że jednym z pod-
stawowych praw człowieka jest właśnie prawo do miasta, czyli prawo dostępu do dogodnego 
miejsca zamieszkiwania, prawo do życia w przyjaznej przestrzeni miejskiej, prawo współdecy-
dowania o polityce miasta i prawo do zmieniania siebie poprzez działanie w mieście i poprzez 
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w przestrzeniach sprywatyzowanych i kontrolowanych przez anonimowy ka-
pitał finansowy staje się coraz bardziej iluzoryczne. Jednocześnie, w Nowym 
Jorku czy Londynie, rośnie zadłużenie gospodarstw domowych, które kredy-
tami uzupełniają lukę dochodową wywołaną gwałtowanie rosnącymi kosztami 
wynajmu mieszkań. Przyczyną tych wzrostów – pisze E. Bendyk – są spekulacje 
na rynkach nieruchomości, a efektem zadłużanie samych miast. Neoliberalna 
doktryna prywatyzacji zasobów komunalnych pozbawiła je źródeł przychodów 
potrzebnych, by świadczyć niezbędne usługi publiczne. W rezultacie, głównym 
rozgrywającym w przestrzeni miejskiej stają się rynki finansowe, traktujące ją i 
jej mieszkańców jako obiekt spekulacji54. 

Rysunek 16. Najważniejsze problemy przestrzenne polskich miast

Źródło: Opracowanie własne. 

Pomimo, że problem gwałtownego wzrostu kosztów wynajmu mieszkań 
dotyczy społeczeństwa polskiego w znacznie mniejszym stopniu niż społe-
czeństw amerykańskiego i europejskiego (w Polsce odsetek wynajmujących 
mieszkanie wynosi 20%; w Austrii 45%, a w Wielkiej Brytanii i Szwecji 

przekształcanie miasta. Zob.: J. Kusiak, Architektura świadomości. Słownik nowego progresywizmu 
[w:] Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2011,  
s. 21; D. Harvey, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Wydawnictwo Bęc Zmiana, 
Warszawa 2012, s. 23.
54 E. Bendyk, Kto ma prawo do miasta, „Polityka” 2018, https://www.polityka.pl/tygodnikpo-
lityka/mojemiasto/1762792,1,kto-ma-prawo-do-miasta.read (dostęp: 29 marca 2020).
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35%55), to nie ma wątpliwości, że również w Polsce gospodarka przestrzenna 
stała się przedmiotem gry rynkowej. Liberalizując gospodarkę, uczyniliśmy 
przestrzeń przedmiotem gier rynkowych. Mowa o trzech zasadniczych sek-
torach: gospodarce przestrzennej, polityce mieszkaniowej (braki mieszkań, 
zaciąganie wieloletnich kredytów hipotecznych56) i rynku nieruchomości. 
Tymczasem nawet Milton Friedman podkreślał konieczności kontroli rynku 
nieruchomości, z uwagi na to, że nie spełnia on wielu warunków i kryteriów 
wolnego rynku. Polska klasa polityczna niemal zlikwidowała centralne insty-
tucje odpowiedzialne za stan gospodarki przestrzennej, a administracja rzą-
dowa jest nieskuteczna. Źródłem kryzysu jest również wadliwe prawo dające 
prymat prawa własności prywatnej nad interesem publicznym oraz doktryna 
wolności zabudowy. Kryzys gospodarki przestrzennej powiększa dodatkowo 
brak kompetencji społeczeństwa. Większość obywateli nie wie, że jego podat-
ki pokrywają straty wywoływane chaosem przestrzennym i wadliwym plano-
waniem57, a warto nadmienić, że chaos przestrzenny kosztuje nas kilkadziesiąt 
miliardów złotych rocznie58. 

Zdaniem A. Kowalewskiego, mamy do czynienia z sytuacją, w której 
polscy politycy – w imię obrony wolności gospodarczej – bronią interesów 
spekulantów posługując się przy tym parodią liberalizmu, który w gospodar-
ce przestrzennej nie powinien być akceptowany59. Podobne stanowisko po-
dziela J. Kusiak, która zauważa, że plany zagospodarowania przestrzennego 
są „dzisiaj” tworzone na życzenie inwestorów, a przykładem, do którego się 
w tym kontekście odnosi jest warszawska Białołęka. Dzielnica ta usytuowana 
jest na terenach rolniczych, niewydolnych infrastrukturalnie. Kusiak zwraca 
również uwagę na marżę deweloperów Białołęki (i nie tylko) wynoszącą 50%, 
w porównaniu z marżą deweloperów u naszych zachodnich sąsiadów wyno-
sząca 10-15%60. Należy dodać, że za kryzys przestrzeni w Polsce odpowiada-

55 Własność czy najem? Polacy coraz chętniej wynajmują, https://www.propertynews.pl/inwe-
stycje/wlasnosc-czy-najem-polacy-coraz-chetniej-wynajmuja,76566.html (dostęp: 30 marca 
2020).
56 Zob.: J. Erbel, Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej, Wydawnictwo Wy-
soki Zamek, Kraków 2020. 
57 W. Szymalski, Chaos przestrzenny – synteza, http://www.chronmyklimat.pl/projekty/energo-
oszczedne/wiadomosci/7/chaos-przestrzenny-synteza (dostęp: 30 marca 2020).
58 P. Śleszyński (wywiad), Chaos przestrzenny kosztuje nas kilkadziesiąt milionów rocznie,  
https://klubjagiellonski.pl/2017/11/29/chaos-przestrzenny-kosztuje-nas-kilkadziesiat-miliar 
dow-rocznie-rozmowa/# (dostęp: 30 marca 2020).
59 A. Kowalewski, Gospodarka przestrzenna – 25 lat samorządnej i samorządowej Polski, „Samo-
rząd Terytorialny” 2015, nr 1-2, s. 38.
60 Rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego z Joanną Kusiak w audycji „Świat się chwieje” w radio 
TOK.FM z dnia 8 kwietnia 2018 roku; zob. też: J. Kusiak, Chaos Warszawa. Porządki prze-
strzenne polskiego kapitalizmu, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2017. 
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ją wszystkie kolejne ekipy rządzące. Wśród liderów politycznych, odpowie-
dzialnych za stan gospodarki przestrzennej, brak jest zrozumienia, że procesy 
urbanizacyjne, zwłaszcza zmiany zagospodarowania terenu, przynoszą skutki 
i straty w różnych skalach61. 

Teza wskazująca na neoliberalny charakter krytycznego stanu przestrze-
ni w Polsce jest łatwa do obrony. Znacznie trudniej natomiast pokusić się  
o wskazanie praktyk i projektów przestrzennych, które uzasadniałyby tezę, że 
przedsiębiorcom opłaca się inwestować w dobry design miejski, bo dzięki nie-
mu podnoszą konkurencyjność własnej działalności, ale też stymulują rozwój 
konkretnych miejskich obszarów. 

Wśród udanych projektów miejskich, łączących w sobie to co najlepsze 
w „dobrym” designie miejskim z logiką wolnorynkową należy wskazać przy-
kłady pozytywnych rewitalizacji. Udana rewitalizacja stanowi bowiem przepis 
na sukces społeczny, architektoniczny, ale też buduje potencjał ekonomiczny 
danej przestrzeni. 

Pojęcie rewitalizacji jest nadużywane w polskim kontekście i stosowane 
w odniesieniu do remontów kamienic czy odświeżania zabytkowych budyn-
ków. Tymczasem tego rodzaju praktyki nie mają nic wspólnego z prawdziwą, 
jakościową, rewitalizacją społeczną, której celem jest poprawia jakości życia 
kategorii społecznych dotąd wykluczonych. Warto jednak skupić się na przy-
kładach udanych rewitalizacji w Polsce62 (tab. 6). 

Tabela 6. Wybrane przykłady udanych rewitalizacji w Polsce

Przykład Charakterystyka

Manufaktura w Łodzi

• Łódź jest niekwestionowanym pionierem procesu rewitalizacji w Polsce
• W 2006 roku, w dawnej fabryce Izraela Poznańskiego otwarto centrum han-
dlowe Manufaktura – największy wówczas projekt rewitalizacyjny w Europie

• Ogromny i niedostępny przez lata teren został przywrócony mieszkańcom, 
stając się otwartym dla wszystkich centrum miasta

• W pieczołowicie odrestaurowanych budynkach utrzymanych w stylu Art No-
uveau, mieści się galeria handlowa, kino, Muzeum Fabryki (wraz z kawiarnią 
i księgarnią artystyczną)

• Starannie zaprojektowana przestrzeń między budynkami Manufaktury przy-
ciąga chętnych do skorzystania z letniej plaży, z boiska do gry w siatkówkę  
o koszykówkę oraz zimowego lodowiska

• Co warte podkreślenia, rewitalizacja fabryki Izraela Poznańskiego została  
sfinansowana z budżetu prywatnego, bez wsparcia środkami unijnymi 

61 A. Kowalewski, Gospodarka przestrzenna…, s. 38.
62 Udane projekty rewitalizacyjne – przepis na sukces architektoniczny i społeczny, https://www.
morizon.pl/blog/udane-projekty-rewitalizacyjne-przepis-na-sukces-architektoniczny-i-spolecz-
ny/ (dostęp: 31 marca 2020). 



100

ROZDZIAŁ 3

Księży Młyn w Łodzi 

• Działania rewitalizacyjne na osiedlu robotniczym Księży Młyn uznawane są 
za przykład wzorcowych „dobrych praktyk” realizowanych w porozumieniu  
z mieszkańcami tej specyficznej części Łodzi

• Wbrew początkowym planom stworzenia luksusowych apartamentów, udało 
się stworzyć miejsce dla wszystkich: mieszkańców lokali komunalnych, arty-
stów i lokalnych przedsiębiorców

• W ramach rewitalizacji Księżego Młyna zadbano przede wszystkim o zacho-
wanie historycznej tkanki miejskiej stanowiącej o wyjątkowości tego miejsca. 
Część mieszkań na osiedlach została przeznaczona na pracownie artystyczne  
i lokale użytkowe, które mają za zadanie ożywiać Księży Młyn

• W odnowionej przestrzeni publicznej zorganizowano Artystyczny Pchli Targ 
organizowany przez Fundację Pociąg do Łodzi

• Mimo początkowej niechęci mieszkańców do współpracy z władzami miasta, 
stopniowo udało się ich przekonać, głównie dzięki stałej obecności na miejscu 
urzędnika odpowiedzialnego za najpilniejsze kwestie dotyczące rewitalizacji 
stanowiącego konkretny kontakt z lokalną społecznością

Nikiszowiec  
w Katowicach

• Unikalna katowicka dzielnica, przeznaczona dla pracowników kopalni Gie-
sche. Od początku powstania w XIX wieku zaplanowana jako samowystarczal-
ne miejsce przywiązujące górników do ich miejsca pracy. Zbudowane z cegły 
budynki, z charakterystycznymi czerwonymi obramowaniami okien, zostały  
w 2011 roku uznane za krajowy Pomnik Historii

• W latach 90. w wyniku przemian społeczno-gospodarczych, Nikiszowiec zy-
skał sławę złej dzielnicy

• W 2008 roku powstało Centrum Aktywizacji Lokalnej, które stało się moto-
rem działań rewitalizacyjnych 

• Obecnie Nikiszowiec to centrum życia artystycznego, corocznych jarmarków 
gromadzących i integrujących mieszkańców; w Galerii Szyb Wilson, utworzo-
nej w dawnym szybie kopalnianym, organizowany jest m.in. Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Naiwnej (Art Naif Festiwal)

• Dzielnica jest chętnie odwiedzana przez turystów podążających Szlakiem  
Zabytków Techniki zorganizowanym przez Tyskie Muzeum Piwowarstwa 

Strefa Kultury  
w Katowicach

• Strefa powstała w ramach przemiany Katowic z miasta przemysłowego w cen-
trum kultury i sztuki, na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego w bezpo-
średnim sąsiedztwie Spodka

• Ogólnodostępna sfera publiczna wokół Strefy Kultury stała się nowym cen-
trum życia miasta

• Strefa obejmuje nową siedzibę Muzeum Śląskiego, Międzynarodowe Cen-
trum Kongresowe i siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia

• Nowoczesna, nagradzana i podziwiana architektura doskonale koresponduje 
z obiektami poprzemysłowymi

• Strefa sprawiła, że Katowice urosły do rangi jednego z najciekawszych miejsc 
i imprez kulturalnych w Polsce stymulując również aktywność mieszkańców 
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Wyspa Młyńska  
w Bydgoszczy 

• Wpisana do rejestru zabytków Wyspa Młyńska usytuowana w centrum Byd-
goszczy przez lata sprawiała odstręczające wrażenie (określana przez mieszkań-
ców jako „czarna i niebezpieczna dziura”)

• W 2004 roku ruszył projekt rewitalizacyjny zakładający cztery kolejne fazy 
(rewitalizacja na cele rozwoju przedsiębiorczości; rewitalizacja obiektów dzie-
dzictwa kulturalnego; budowa infrastruktury rekreacyjnej; odbudowa znisz-
czonej infrastruktury sportowej)

• Wyspa Młyńska jest dziś wizytówką Bydgoszczy, atrakcyjną nie tylko dla tu-
rystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców

• Znajdują się tu instytucje kulturalne i centra stymulujące bydgoszczan

Nieporęcka   
w Warszawie

• Charakterystyczna czerwona kamienica na warszawskiej Pradze to efekt starań 
wspólnoty Nieporęcka – grupy zapaleńców, artystów i architektów, którym 
zamarzyło się zamieszkanie razem w jednej kamienicy

• Zakupiony przez nich dom pod numerem 12 był początkiem prac nad wy-
pełnieniem pierzei całej ulicy kolejnymi plombami nawiązującymi do charak-
terystycznej zabudowy Pragi

• Mieszkańcy kolejnych wspólnot na Nieporęckiej prowadzą zupełnie inny tryb 
życia niż ich sąsiedzi, zamknięci w luksusowych apartamentach. Zamiast ogra-
niczać się do własnej enklawy, wyciągnęli rękę do rodowitych prażan: porząd-
kując śmietniki komunalne i organizując ściankę wspinaczkową na podwórku 
swojej kamienicy

• Okolica stała się również miejscem otwartych happeningów artystycznych  
z przymrużeniem oka - na Nieporęckiej stworzono Konsulat Praettigau, czyli 
jedyną w Warszawie „ambasadę” szwajcarskiej doliny (będąca również pełną 
zadziwiających pomysłów restauracją), a na przeciwko kamienicy zamontowa-
no old-schoolowy telefon uliczny, z którego za darmo można zadzwonić pod 
dowolny numer

• Przeprowadzona przy pomocy prywatnych środków rewitalizacja Pragi to do-
wód na to, że metodą małych kroczków można zmienić rzeczywistość dookoła

Dolne Miasto  
w Gdańsku

• Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku została doceniona nominacją do 
nagrody w XI edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń pu-
bliczną w Polsce, nagrodą RegioStars w kategorii „CityStar” – Innowacyjne 
rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz drugim 
miejscem w konkursie Skrzydła Trójmiasta organizowanym przez portal Trój-
miasto.pl w kategorii Nowe Oblicze Trójmiasta

• Co ważniejsze, zmiany w tej części Gdańska dostrzegli i docenili sami miesz-
kańcy. Zmieniło się nastawienie lokalnej społeczności wobec miejsca zamiesz-
kania i samego procesu rewitalizacji

• Pojawiła się moda na Dolne Miasto zauważalna wśród mieszkańców innych 
części Gdańska

• Projekt rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku realizowany była w latach 
2009-2015. W jego ramach przebudowano część ulic i chodników, wyremon-
towane zostały budynki komunalne i należące do wspólnot mieszkaniowych, 
zmodernizowano infrastrukturę podziemną oraz zagospodarowanie terenu. 
Nową wizytówką dzielnicy została zrewitalizowana ulica Łąkowa, a w wyre-
montowanym budynku CSW Łaźnia część pomieszczeń została przystosowana 
do działań społecznych
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Dzielnica Śródka  
w Poznaniu 

• Zwieńczeniem działań rewitalizacyjnych prowadzonych w poznańskiej dziel-
nicy Śródka stał się mural 3D „Opowieść śródecka z trębaczem na dachu  
i kotem w tle”, który w 2017 roku zdobył pierwszą nagrodę w konkursie 
magazynu National Geographic „7 nowych cudów Polski”

• Szalony pomysł, rzucony przez jednego z mieszkańców Śródki, którego rodzi-
na żyła w tej części Poznania od pokoleń, został zrealizowany przez architekta 
Radosława Barka. Mural, który zachwycił nie tylko Polskę, ale i liczne portale 
internetowe z zagranicy, powstawał na podstawie zdjęć dawnej Śródki

• Poznańska Śródka, która przez lata uznawana była za jedną z najniebezpiecz-
niejszych dzielnic Poznania, należy do najstarszych części miasta. Przez lata 
obrosła w specyficzny klimat, swoistej małej ojczyzny i miasta w mieście

• W latach 60. XX wieku rozpoczęła się jednak jej degradacja, kiedy najstarsza 
część dzielnicy została zniszczona pod budowę ulicy dwupasmowej

• Rewitalizacja Śródki rozpoczęta w 2007 roku przywróciła jej kontakt z cen-
trum Poznania, głównie dzięki otwarciu pięknego, czerwonego mostu biskupa 
Jordana

• Śródka jest obecnie jedną z najmodniejszych dzielnic Poznania, z licznymi 
klimatycznymi knajpkami i coraz śmielszymi działaniami dzielnicowych 
aktywistów

• Rozgłos zdobyły m.in. imprezy organizowane pod hasłem Pośrodku Śródki,  
w ramach których na moście biskupa Jordana odbywały się sąsiedzkie pikniki 
i wydarzenia artystyczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Udane projekty rewitalizacyjne – przepis na 
sukces architektoniczny i społeczny, https://www.morizon.pl/blog/udane-projekty-rewita-
lizacyjne-przepis-na-sukces-architektoniczny-i-spoleczny/ (dostęp: 31 marca 2020).

Wskazane powyżej wybrane przykłady udanych rewitalizacji w Polsce 
nie są wystarczające. Z całą pewnością na uwagę zasługują również: Centrum 
Kreatywności Targowa w Warszawie, Muzeum Warszawy, Dworzec Łódź Fa-
bryczna, Wieża Ciśnień w Ciechanowie. Wszystkie przykłady łączy najwyż-
szej jakości architektura, umiejętne włączenie mieszkańców w trudny proces 
rewitalizacji i dbałość o wysokiej jakości przestrzeń „między budynkami”, 
która staje się stymulatorem procesów rozwojowych rewitalizowanego obsza-
ru. Szczególny przykład rewitalizacji fabryki Izraela Poznańskiego – sfinan-
sowanej w całości przez kapitał prywatny – stanowi jasny punkt na mapie 
miejskich inwestycji prywatnych w dobie ponowoczesności. 

Łódzka Manufaktura jest znakomitą ilustracją tego, że wolny rynek może 
być zainteresowany inwestycjami w dobrej jakości przestrzeń. 

Ważnym sygnałem wpisującym się w pozytywne zmiany na rynku nieru-
chomości są działania firm deweloperskich, które chcą zerwać z wizerunkiem 
dewastatorów przestrzeni. Stąd, podejmowane przez nich działania na rzecz 
środowiska naturalnego. Deweloperzy coraz chętniej finansują projekty wpi-
sujące się w zrównoważony rozwój. Co ciekawe, robią to, ponieważ myślą 
perspektywicznie i chodzi tu nie tylko o zysk dla planty, ale przede wszystkim 
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o ratowanie ich biznesu. Deweloperzy zdają sobie sprawę z tego, że jeśli nie 
zaczną inwestować w „ekododatki”, to za 5-10 lat mogę mieć problem ze 
sprzedażą mieszkań. Aby nie wypaść z rynku muszą się dostosować  do zmian, 
które nadeszły63. Niektórzy deweloperzy już dziś chwalą się zastosowanymi 
energooszczędnymi rozwiązaniami: budynek Hanza Tower w Szczecinie zo-
stał wyposażony w dźwig osobowy, który dzięki napędom z funkcją zwrotu 
energii oraz przyjaznym środowisku materiałom, jest bardziej ekologiczny  
w eksploatacji; innym rozwiązaniem jest zbiornik retencyjny, w którym 
zbiera się woda deszczowa z dachów i terenów zielonych do podlewania 
roślin; gdyńskie Osiedle Rezydencja Redłowo ma własną kotłownię ga-
zową wspomaganą kolektorami słonecznymi, co pozwala zaoszczędzić na 
rachunkach nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Ekolodzy radzą też 
deweloperom, by zrezygnowali z płotów czy murów wokół osiedli, a za-
miast nich sadzili żywopłoty, które izolują od hałasu, filtrują zanieczyszcze-
nia i dają schronienia ptakom, które są naturalnym wrogiem komarów64.

Wychodząc naprzeciw deweloperom, środowisko niezależnych eksper-
tów z różnych ekodziedzin przygotowało ekoprzewodnik. Jest on zbiorem 
tanich i prostych rozwiązań, które każdy może wprowadzić w życie już „dzi-
siaj”. Należy podkreślić, że ekoprzewodnik napisany jest w sposób niezwykle 
przystępny, zawiera rysunki, infografiki, ciekawostki i rekomendacje65. 

Wśród pozytywnych zmian odnoszących się do gospodarki przestrzennej 
w Polsce, należy odnotować wprowadzane przez samorządy uchwały krajobra-
zowe. Regulują one nie tylko zasady umieszczania reklam w przestrzeni miej-
skiej, ale także stawiania ogrodzeń czy obiektów małej architektury. Uchwały 
wprowadzają standardy, które powinny spełniać obiekty małej architektury, 
aby pojawić się na ulicach miasta. Zawierają również zapisy dotyczące zakazu 
grodzenia, co ma poprawić jakość przestrzeni publicznych nie tylko w ścisłym 
centrum miast66. 

Współpraca biznesu z miastami może jednak wykraczać poza świad-
czenie konkretnych usług czy realizację określonych założeń przestrzennych. 
Zaangażowanie przedsiębiorstw coraz częściej dotyczy doradztwa dla miast  

63 D. Masajło, Ekospowiedź deweloperów, „Puls Biznesu” z dnia 9 września 2019, https://www.
pb.pl/ekospowiedz-deweloperow-969944 (dostęp: 31 marca 2020).
64 J. Łukaszewski, Koniec grodzonych osiedli, „Gazeta Wyborcza” z dnia 17 stycznia 2020,  
https://wyborcza.pl/7,155287,25604220,koniec-grodzonych-osiedli-chodzi-o-zysk.html (do-
stęp: 31 marca 2020).
65 A. Chyliński, M. Żakowska (red.), Od dewelopera do bohatera. Przewodnik, czyli jak urato-
wać świat i nie zbankrutować, Eco Avengers, Warszawa 2020. 
66 Przewodnik Uchwały Krajobrazowej dla Warszawy z dnia 4 lutego 2020, https://warsza-
wa19115.pl/ -/warszawska-uchwala-krajobrazowa (dostęp: 1 kwietnia 2020).
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w różnego rodzaju gremiach, np. w komisjach dialogu społecznego czy radach 
interesariuszy powoływanych przy wielu projektach. Niektóre miasta współ-
pracują z przedsiębiorstwami długofalowo. Przykładowo Poznań zapraszał 
wybrane przedsiębiorstwa (np. Volkswagen, Allegro, Lech Ponań, Solaris) do 
współtworzenia swojej marki i działań promocyjnych, co pozwalało osiągnąć 
efekt synergii67. 

Zdaniem M. Żakowskiej, redaktorki naczelnej magazynu „Miasta”,  
realizacja obietnicy lepszego miasta nie powiedzie się bez współpracy biznesu, 
administracji, mieszkańców i wsparcia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 
Jej zdaniem, potrzebujemy biznesu nie tylko dlatego, że daje on mieszańcom 
miejsca pracy i pozwala finansować proces rozwoju miasta, ale też ze względu 
na fakt, że przyczynia się do utrzymywania usług publicznych na wysokim 
poziomie. Nie bez znaczenia są również wiedza, doświadczenie i energia, jakie 
przynoszą ze sobą do miast przedsiębiorcy i firmy68. 

Wyzwań stojących przed polskimi miastami jest wiele, ale wreszcie 
nadchodzi szansa na długo oczekiwaną i nieuniknioną reformę gospodarki 
przestrzennej. Jedno jest pewne. Im później zajmiemy się reformowaniem 
gospodarki przestrzennej, tym większe szkody wyrządzą patologie urbaniza-
cyjne. Jednak głównym warunkiem wprowadzenia koniecznych zmian jest 
poparcie społeczne. Społeczeństwo musi zrozumieć, że przestrzeń jest naszym 
wspólnym dobrem a nie własnością wąskich grup interesu. Tylko dzięki trans-
formacji świadomości społecznej będzie można nie tylko wprowadzić, ale też 
egzekwować racjonalne zasady polityki przestrzennej, chroniąc ład społeczny, 
gospodarczy, ekologiczny i kulturowy69. 

Porażki w walce o dobrą przestrzeń odnotowały (w różnej skali) wszyst-
kie polskie miasta. Nie ma też wątpliwości, że logika wolnorynkowa jako 
siła napędowa podejmowanych przedsięwzięć nadal będzie obecna. Jednak 
na horyzoncie widać zasadnicze zmiany, które dają nadzieję na stopniowe 
odchodzenie od neoliberalnej narracji. Co ważne, nadzieje te dotyczą wszyst-
kich przestrzeni (nie tylko przestrzeni publicznych), które za sprawą „dobrego” 
designu miejskiego stawać się będą coraz ważniejszym elementem budowania 
przewagi konkurencyjnej miasta. 

67 A. Jadach-Sepioło, Komu zależy na mieście? Współpraca lokalnych władz i biznesu, „Miasta” 
2014, nr 8, s. 16.
68 M. Żakowska, M. Panek-Owsiańska, Od redakcji, „Miasta” 2014, nr 8, s. 11.
69 A. Kowalewski, Gospodarka przestrzenna…, s. 43.
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Gospodarka współdzielenia  
w kontekście miejskiej 

problematyki w świetle 
autorskich badań

4.1. Założenia metodyczne

Na potrzeby badań empirycznych posłużono się nieprobabilistycznym 
doborem próby. W badaniach, które miały charakter ilościowy zastosowa-
no metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankiety. Stąd narzędziem ba-
dawczym był kwestionariusz ankiety. Badania ilościowe trwały od sierpnia 
do grudnia 2017 roku i zostały przeprowadzone wśród 45 przedsiębiorców 
zrzeszonych w Świętokrzyskim Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
mających siedzibę swojej firmy na terenie województwa świętokrzyskiego. Są 
to przedsiębiorcy, którzy działają na rzecz lokalnej społeczności, a także na 
rzecz innych przedsiębiorców w regionie. Realizują idee społecznie odpowie-
dzialnego biznesu. 

W kwestionariuszu ankiety zastosowano pytania zamknięte, co przyczy-
niło się do usprawnienia procesu badawczego, ale przede wszystkim dało moż-
liwość standaryzacji odpowiedzi. Pytania zamknięte przewidywały wybór od-
powiedzi z zestawu z góry przygotowanych odpowiedzi. Ponadto zastosowano 
pytania filtrujące i z zastosowaniem skali Likerta (gdzie 1 oznacza najmniejsze 
znaczenie, a 5 największe znaczenie). Kwestionariusz ankiety był anonimowy 
i składał się z 9 pytań zamkniętych i 7 pytań metryczkowych, które dotyczyły 
danych z zakresu podstawowych cech badanej osoby, a mianowicie: płci, wie-
ku, liczby zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie, czasu funkcjono-
wania przedsiębiorstwa na rynku, zasięgu przedsiębiorstwa, branży i powiatu,  
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w którym znajduje się siedziba badanego przedsiębiorstwa. Kwestionariusz 
ankiety został przedstawiony w Aneksie 1.

Uzyskane dane empiryczne poddano analizie statystycznej z wykorzy-
staniem programu SPSS (Statistic Package for the Social Sciences) wersja 23. 
Przy jego użyciu uzyskano podstawowe statystyki opisowe wraz z testem Sha-
piro-Wilka badającym normalność rozkładu wszystkich mierzonych na skali 
ilościowej zmiennych. Wykonano testy t Studenta dla prób niezależnych oraz 
dokonano analizy korelacji ze współczynnikiem rho-Spearmana. Za poziom 
istotności uznano klasyczny próg α = 0,05, jednakże wyniki prawdopodobień-
stwa statystyki testu na poziomie 0,05 < p < 0,1 interpretowano jako istotne 
na poziomie tendencji statystycznej. 

Do charakterystyki liczbowej rozkładu poszczególnych cech zastosowano 
następujące miary: średnia arytmetyczna, mediana, dominanta, odchylenie 
standardowe.

Należy zaznaczyć, że przeprowadzone badania nie są reprezentatywne, ich 
wyniki nie dają możliwości wyciągania obiektywnych wniosków i uogólnień 
dotyczących całej zbiorowości. Można jedynie przyjąć, że niektóre konkluzje 
mogą mieć walor bardziej ogólny i być odnoszone do szerszej zbiorowości.

4.2. Charakterystyka respondentów

Poniżej przedstawiono strukturę respondentów sporządzoną na podsta-
wie danych otrzymanych z pytań metryczkowych.

W badaniach, wzięło udział 45 przedsiębiorców zrzeszonych w Świę-
tokrzyskim Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan mających siedzibę 
swojej firmy na terenie województwa świętokrzyskiego.

W badaniu nieznacznie przeważali mężczyźni, którzy stanowili 53% 
wszystkich respondentów, natomiast kobiety stanowiły 47% badanych (wyk. 2). 

Największy odsetek badanych (33%) stanowili respondenci w wieku 46-
55 lat. Drugą pod względem liczebności była grupa przedsiębiorców w wieku 
36-45 lat, stanowiąca 18% badanych. Przedsiębiorcy w wieku 26-35 lat stano-
wili 16% badanej zbiorowości, zaś w wieku 16-25 lat 11% badanych. Respon-
denci w wieku 56-65 lat stanowili tylko 13% zbiorowości. Najmniejszą liczbę 
badanych (9%) stanowili przedsiębiorcy w wieku 66 lat i więcej (wyk. 3).
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Wykres 2. Struktura respondentów ze względu na płeć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wykres 3. Struktura wieku respondentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zdecydowana większość przedsiębiorców (82,2%) zatrudnia w swoich 
przedsiębiorstwach do dziesięciu osób. Tylko 4,4% badanych zatrudnia pięć-
dziesiąt lub więcej pracowników. Najwięcej przedsiębiorstw funkcjonuje na 
rynku powyżej 20 lat (tab. 7).
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Tabela 7. Dane dotyczące przedsiębiorstw reprezentowanych przez respondentów

Dane przedsiębiorstwa Liczebność Udział [%]

Liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie 45 100,00

do 10 osób 
10-49 osób 
50-250 osób

37 
6 
2

82,2 
13,3 
4,4

Liczba lat funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 45 100,00

do 1 roku 
1-5 lat 
6-10 lat 
11-15 lat 
16-20 lat 
powyżej 20 lat

3 
10 
5 
7 
8 
12

6,7 
22,2 
11,1 
15,6 
17,8 
26,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Biorąc pod uwagę zasięg działalności przedsiębiorstw reprezentowanych 
przez respondentów, dominowały te, które działają na rynku międzynarodo-
wym – stanowiły one 33,3%. Drugą co do wielkości grupę stanowili przed-
siębiorcy, którzy ograniczyli swoją działalność wyłącznie do rynku lokalnego 
(24,4%). Pozostałe 44,4% przedsiębiorców funkcjonowało na rynku krajo-
wym i regionalnym (tab. 8).

Tabela 8. Zasięg reprezentowanych przedsiębiorstw

Zasięg przedsiębiorstwa Liczebność Udział [%]

lokalny 
krajowy 
regionalny 
międzynarodowy

11 
10 
10 
14

24,4 
22,2 
22,2 
31,1

Ogółem 45 100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z analizy danych zawartych w tabeli 9 wynika, że spośród badanych przed-
siębiorców najwięcej działało w branży usługowej (53,3%). Znaczące udziały  
w próbie miały także branża handlowa (13,3%) oraz kulturalna/edukacyjna 
(11,1%). Mniej licznie reprezentowanymi branżami były: rolnictwo, pro-
dukcja/przemysł i inne. Najmniej przedsiębiorców prowadziło działalność w 
branży transportu i budownictwa.
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Tabela 9. Branża reprezentowanych przedsiębiorstw

Branża Liczebność Udział [%]

produkcja/przemysł 
handel 
usługi 
bankowość, usługi finansowe 
kultura/edukacja 
budownictwo 
rolnictwo 
turystyka 
transport, łączność 
inna

2 
6 
24 
0 
5 
1 
3 
0 
1 
3

4,4 
13,3 
53,3 
0,0 
11,1 
2,2 
6,7 
0,0 
2,2 
6,7

Ogółem 45 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W badaniu wzięli udział przedsiębiorcy z wszystkich powiatów woje-
wództwa świętokrzyskiego. Większość respondentów siedziby swoich przed-
siębiorstw ma na terenie powiatu kieleckiego grodzkiego (tab. 10). 

Tabela 10. Powiat, w którym ma główną siedzibę reprezentowane przez Pana/
Panią przedsiębiorstwo?

Powiat Liczebność Udział [%]

konecki 
skarżyski 
staszowski 
buski 
jędrzejowski 
kielecki ziemski 
kielecki grodzki

1 
1 
1 
2 
5 
10 
25

2,2 
2,2 
2,2 
4,4 
11,1 
22,2 
55,6

Ogółem 45 100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

4.3. Świadomość respondentów  
w zakresie gospodarki współdzielenia 

Rozważania dotyczące świadomości respondentów w zakresie gospodar-
ki współdzielenia w kontekście miejskiej problematyki rozpoczęto od analizy 
zebranych odpowiedzi na pierwsze pytanie z kwestionariusza ankiety (zob. 
Aneks 1.) dotyczące znajomości samego pojęcia gospodarka współdzielenia.

Z pojęciem tym zetknęło się 57,8% przedsiębiorców. Gospodarka współ-
dzielenia jest pojęciem rozpoznawalnym przez badanych przedsiębiorców 
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województwa świętokrzyskiego. Ponad 60% przedsiębiorców aktywnie 
skorzystało z przynajmniej jednej świadczonej usługi w zakresie gospodarki 
współdzielenia (wyk. 4).

Wykres 4. Ilość usług gospodarki współdzielenia z których skorzystali 
respondenci

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z tabeli 11 wynika, że do najpopularniejszych usług bazujących na zało-
żeniach gospodarki współdzielenia, z których korzystali przedsiębiorcy należy 
zaliczyć: powierzchnie coworkingowe – biura do wspólnej pracy, świadczenie 
usług przez prywatne osoby (np. TakeTask) oraz wspólne przejazdy prywat-
nym samochodem między miastami (np. BlaBlaCar). Respondenci słyszeli, 
ale nie korzystali z takich usług jak: współużytkowanie rowerów miejskich 
(np. Veturillo, Nextbike), sprzedaż produktów spożywczych bez pośredników 
- bezpośrednio od producenta (np. LokalnyRolnik.pl, RanoZebrano.pl) oraz 
współużytkowanie samochodów (np. car-sharing: Autolib, Car2Go, Zipcar, 
Uber). Z kolei do najmniej znanych usług należy zaliczyć: współfinansowa-
nie projektów oraz pożyczki od osób prywatnych (PolakPotrafi.pl, Trejdoo.
com, Kokos, Beesfund) oraz współużytkowanie skuterów elektrycznych (np. 
Blinkee).
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Tabela 11. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy korzystał/a lub słyszał/a 
Pan/Pani o poszczególnych usługach bazujących na założeniach gospodarki 
współdzielenia?

Tak słysza-
łem/am  
i korzystałem/
am

Tak 
słyszałem/
am, ale nie 
korzystałem/
am

Nie słysza-
łem/am, ale 
korzystałem/
am (nieświa-
domie)

Nie słysza-
łem/am i nie 
korzystałem/
am

Li
cz

eb
no

ść

U
dz

ia
ł [

%
]

Li
cz

eb
no

ść

U
dz

ia
ł [

%
]

Li
cz

eb
no

ść

U
dz

ia
ł [

%
]

Li
cz

eb
no

ść

U
dz

ia
ł [

%
]

Współużytkowanie samocho-
dów (np. car-sharing: Autolib, 
Car2Go, Zipcar, Uber)

5 11,1 31 68,9 2 4,4 7 15,6

Współużytkowanie rowerów 
miejskich (np. Veturillo, 
Nextbike) 

5 11,1 34 75,6 1 2,2 5 11,1

Współużytkowanie skuterów 
elektrycznych (np. Blinkee) 2 4,4 18 40,0 2 4,4 23 51,1

Wspólne przejazdy prywatnym 
samochodem między miastami 
(np. BlaBlaCar)

13 28,9 29 64,4 1 2,2 2 4,4

Usługa transportowa - przesył-
ka paczek (np. jadezabiore.pl) 5 11,1 18 40,0 0 0 22 48,9

Udostępnianie mieszkania 
lub pokoju na wynajem 
krótkoterminowy (np. Airbnb, 
HomeAway,)

6 13,3 28 62,2 0 0 11 24,4

Edukacja online, m.in. kursy, 
wykłady online (np. Skillshare, 
Codecademy, Edx)

10 22,2 25 55,6 0 0 10 22,2

Świadczenie usług przez 
prywatne osoby (np. Ta-
keTask, Sir Local, SkillHunt, 
TaskRabbit)

16 35,6 0 0 4 8,9 25 55,6

Powierzchnie coworkin-
gowe – biura do wspólnej 
pracy (np. Business Link, 
MyMeetingRoom)

21 46,7 0 0 2 4,4 22 48,9

Współfinansowanie projektów 
oraz pożyczki od osób prywat-
nych (PolakPotrafi.pl, Trejdoo.
com, Kokos, Beesfund)

5 11,1 18 40,0 1 2,2 21 46,7

Sprzedaż produktów spo-
żywczych bez pośredników 

- bezpośrednio od producenta 
(np. LokalnyRolnik.pl, Rano-
Zebrano.pl)

3 6,7 33 73,3 0 0 9 20,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Świadomość respondentów w zakresie gospodarki współdzielenia1 jest 
kombinacją wiedzy i praktyk związanych z korzystaniem z poszczególnych 
usług opartych na założeniach gospodarki współdzielenia. Z analizy wykresu 
5 wynika, że świadomość badanych przedsiębiorców z województwa święto-
krzyskiego w zakresie gospodarki współdzielenia jest umiarkowana i kształtuje 
się na poziomie 4,0. 

Wykres 5. Świadomość respondentów w zakresie gospodarki współdzielenia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Chcąc sprawdzić, czy istnieje zależność między sektorem reprezentowa-
nym przez przedsiębiorców a ich wiedzą na temat gospodarki współdzielenia 
w pierwszej kolejności wyliczono statystyki opisowe wraz z testem Shapiro-

-Wilka badającym normalność rozkładu zmiennej ilościowej – świadomość 
gospodarki współdzielenia (tab. 12). Sektory reprezentowane przez przedsię-
biorców zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa to sektory, w któ-
rych gospodarka współdzielenia się rozwija (tj. usługi, bankowość, kultura/
edukacja, rolnictwo, turystyka, transport). Druga grupa przedstawia sektory, 
w których gospodarka współdzielenia jeszcze nie występuje (tj. produkcja/
przemysł, budownictwo i inne). W toku analizy wykazano, że test Shapiro-

-Wilka jest nieistotny statystycznie, co oznacza, że rozkłady tych zmiennych 
nie odbiegają w sposób znaczący od rozkładu normalnego. W związku z po-
wyższym podjęto decyzję, iż do badania różnic między grupami wykorzystany 
zostanie test parametryczny.

1  Świadomość respondentów w zakresie gospodarki współdzielenia to zmienna, stworzona na 
podstawie pytania 9 i 10 kwestionariusza ankiety. Powstała poprzez sumowanie odpowiedzi 
twierdzących według następującego schematu: pytanie 9: odpowiedź tak: 0,5; każda pozycja  
z pytania 10: Słyszałem i korzystałem 1; Słyszałem nie korzystałem 0,5; Nie słyszałem, ale 
korzystałem 0,5; Nie słyszałem i nie korzystałem 0. Zmienna przyjmuje wartości od 0 do 10,5. 
Im wyższa wartość tym wyższa świadomość.
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Tabela 12. Podstawowe statystyki opisowe i wyniki testu Shapiro-Wilka

Sektory: M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. S-W p

w których gospodarka 
współdzielenia się rozwija 5,14 5,00 1,54 0,78 2,45 1,50 10,00 0,93 0,028

w których gospodar-
ka współdzielenia nie 
występuje

3,25 3,25 1,42 0,90 1,22 1,50 6,50 0,93 0,384

M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. – kurtoza; 
Min. – minimum; Maks. – maksimum; S-W – wynik testu Shapiro-Wilka; p – istotność testu 
normalności rozkładu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W celu sprawdzenia, czy zachodzą istotne statystycznie różnice w zakre-
sie średniego poziomu świadomości gospodarki współdzielenia między grupą 
przedsiębiorców reprezentujących sektory, w których gospodarka współdzie-
lenia się rozwija, a grupą przedsiębiorców reprezentujących sektory w których 
gospodarka współdzielenia nie występuje, wykonano analizę z wykorzysta-
niem testu t Studenta dla prób niezależnych, który potwierdził, że korelacja 
między świadomością gospodarki współdzielenia a badanymi grupami jest 
istotna statystycznie – t(43)=-3,70; p = 0,01; d = 1,13. Jak zaobserwowano, 
w grupie przedsiębiorców reprezentujących sektory, w których gospodarka 
współdzielenia się rozwija, poziom świadomości gospodarki współdzielenia 
jest wyższy (M =5,14; SD 1,54) niż w grupie przedsiębiorców reprezentują-
cych pozostałe branże (M = 3,25; SD = 1,42). Zatem istnieje zależność mię-
dzy sektorem reprezentowanym przez przedsiębiorców a ich wiedzą na temat 
gospodarki współdzielenia.

Analogicznie do powyższej analizy sprawdzono również korelację pomię-
dzy płcią a poziomem wiedzy przedsiębiorców na temat gospodarki współ-
dzielenia. W jej wyniku okazało się, że pomiędzy badanymi grupami różnice 
obecnie nie występują – t (43) = -0,224; p = 0,824; d = 0,07. Średni poziom 
świadomości w zakresie gospodarki współdzielenia wśród kobiet jest podobny 
(M = 4,57; SD = 1,42) do poziomu świadomości mężczyzn (M = 4,69; SD = 
1,97). 

Wykonany test tau-b Kendalla wykazał również brak korelacji między 
wiekiem a poziomem świadomości w zakresie gospodarki współdzielenia (tau-

-b Kendalla 0,180; p = 0,060).
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Tabela 13. Współczynnik korelacji rho-Spearmana dla związku pomiędzy po-
ziomem świadomości w zakresie gospodarki współdzielenia a oceną stopnia jej 
przydatności w rozwiązywaniu problemów współczesnych miast

Zatory 
(korki) 
drogowe

Zanie-
czyszczenie 
środowiska

Emisja 
hałasu

Nadmierna 
konsumpcja 
(marno-
trawstwo)

Problemy  
wrażliwych  
grup 
społecznych

Globalne 
ocieplenie

Brak 
zieleni 
miejskiej

Współ-
czynnik 
korelacji 

0,20 0,35 0,29 0,11 0,48 0,18 0,35

Istot-
ność (p)

0,180 0,020 0,054 0,488 0,001 0,229 0,018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Przy wykorzystaniu analizy korelacji rho-Spearmana sprawdzono kore-
lację pomiędzy poziomem świadomości przedsiębiorców w zakresie gospo-
darki współdzielenia a stopniem ich przekonania, że gospodarka współdzie-
lenia może przyczynić się do rozwiązania problemów współczesnych miast. 
Współczynniki korelacji prezentuje tabela 13. Analiza wykazała istnienie 
istotnej dodatniej korelacji pomiędzy poziomem świadomości przedsiębior-
ców w zakresie gospodarki współdzielenia a oceną jej przydatności w kwe-
stii rozwiązywania takich problemów jak: zanieczyszczenie środowiska, brak 
zieleni miejskiej oraz problemów wrażliwych grup społecznych. Im większa 
była świadomość respondentów w zakresie gospodarki współdzielenia tym 
silniejsze było przekonanie, że może ona przyczynić się do rozwiązania po-
wyższych problemów. Należy również zwrócić uwagę, iż podobna zależność 
występowała dla wyniku dotyczącego emisji hałasu. Wartość p = 0,054 pozo-
staje jednak istotna wyłącznie na poziomie tendencji statystycznej, a wniosek 
ten wymagałby dalszej weryfikacji.

4.4. Rozwój gospodarki współdzielenia  
w miastach województwa świętokrzyskiego 

Debata na temat rozwoju gospodarki współdzielenia w miastach woje-
wództwa świętokrzyskiego nie może się obyć bez próby zdiagnozowania po-
staw sprzyjających bądź hamujących jej rozwój. Poproszono respondentów 
o ustosunkowanie się do siedmiu stwierdzeń (tab. 14). Na ogół respondenci 
mają postawy sprzyjające gospodarce współdzielenia. Blisko 90%2 badanych 

2 Suma odpowiedzi: zdecydowanie tak i raczej tak.
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dostrzega występujący obecnie problem nadmiernej konsumpcji. Dla 80%3 
respondentów dostęp do rzeczy jest ważniejszy niż ich posiadanie. Zdecydo-
wana większość badanych przedsiębiorców, zamiast wyrzucać rzeczy, woli 
je oddać lub odsprzedać. Ponad 40%4 respondentów korzysta już z serwisu 
wymiany lub ma zamiar zacząć z niego korzystać w ciągu najbliższego roku. 
40%5 badanych może również obyć się bez większości rzeczy, które posiada.

Zaskakujący jest fakt, że pomimo postaw sprzyjających gospodarce 
współdzielenia ponad 62% respondentów uważa, że ograniczenie konsumpcji 
może być zagrożeniem dla miejsc pracy. Jednak należy w tym miejscu wskazać, 
że zdaniem Komisji Parlamentu Europejskiego, gospodarka współdzielenia 
jest szansą dla konsumentów i przedsiębiorców, może przyczynić się do wzro-
stu gospodarczego, ale również do tworzenia nowych miejsc pracy pod warun-
kiem, że będzie wspierania i rozwijana w sposób odpowiedzialny6.

Tabela 14. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy zgadza się Pan/Pani z następu-
jącymi stwierdzeniami? [%]

Stwierdzenia Zdecydowa-
nie tak

Raczej 
tak

Raczej 
nie

Zdecydowanie 
nie

Dostęp do rzeczy jest ważniej-
szy niż ich posiadanie 40,0 40,0 17,8 2,2

Pożyczanie jest tańsze niż 
kupowanie 28,9 46,7 15,6 8,9

Ograniczenie konsumpcji to 
zagrożenie dla miejsc pracy 15,6 46,7 28,9 8,9

Mogę się obyć bez większości 
rzeczy, które posiadam 11,1 28,9 48,9 11,1

Zamiast wyrzucać, wolę 
oddać lub odsprzedać 57,8 28,9 6,7 6,7

Korzystam z serwisu wymiany 
lub mam zamiar zacząć  
z niego korzystać w ciągu 
najbliższego roku

11,1 31,1 55,6 2,2

Obecnie występuje problem 
nadmiernej konsumpcji 48,9 37,8 13,3 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

3 Suma odpowiedzi: zdecydowanie tak i raczej tak.
4 Suma odpowiedzi: zdecydowanie tak i raczej tak.
5 Suma odpowiedzi: zdecydowanie tak i raczej tak.
6 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX:52016DC0356 (dostęp: 01 kwietnia 2020).
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W pierwszym rozdziale niniejszej monografii przedstawiono konkretne 
wyniki badań, które potwierdzają, że gospodarka współdzielenia przyczynia 
się do realizacji założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. Badani przed-
siębiorcy zostali zapytani czy w swoich przedsiębiorstwach prowadzą działa-
nia na rzecz zrównoważonego rozwoju (wyk. 6). Jak wynika z uzyskanych 
odpowiedzi 58%7 respondentów deklaruje, że ich przedsiębiorstwa prowadzą 
działania wpisujące się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Przeciwnego 
zdania jest 42%8 badanych.

Wykres 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy Pana/Pani firma prowadzi dzia-
łania na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Chcąc sprawdzić, czy istnieje zależność między deklarowanym przez 
przedsiębiorców działaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju a poziomem 
świadomości w zakresie gospodarki współdzielenia przeprowadzono analizę 
korelacji rho-Spearmana. Współczynniki na poziomie rS = -0,07 okazał się 
jednak nieistotny (p = 0,658), co sugeruje brak istnienia związku pomiędzy 
wyżej wymienionymi zmiennymi.

Badani przedsiębiorcy zostali również zapytani o to, co dla nich ozna-
cza ,,lepsza konsumpcja” (tab. 15). Z przedstawionych opinii wynika, że re-
spondenci lepszą konsumpcję utożsamiają przede wszystkim z nabywaniem 

7 Suma odpowiedzi: zdecydowanie tak i raczej tak.
8 Suma odpowiedzi: zdecydowanie nie i raczej nie.



117

GOSPODARKA WSPÓŁDZIELENIA W KONTEKŚCIE MIEJSKIEJ PROBLEMATYKI

wyłącznie rzeczy, które są im naprawdę potrzebne oraz z prowadzeniem 
bardziej zrównoważonego sposobu życia np. poprzez produkowanie mniej-
szej ilości odpadów. Natomiast zdaniem badanych lepsza konsumpcja nie 
jest utożsamiana z wytwarzaniem większej liczby rzeczy na własny użytek,  
np. uprawianie warzyw oraz nabywaniem produktów od miejscowych produ-
centów w celu wspierania lokalnej społeczności.

Tabela 15. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Co dla Pana/Pani oznacza ,,lepsza 
konsumpcja"?

Warianty odpowiedzi Liczebność Udział [%]

nabywanie wyłącznie rzeczy, których naprawdę potrzebuję 35 77,8

recykling i zmiana przeznaczenia 25 55,6

bardziej zrównoważony sposób życia/ produkowanie mniejszej 
ilości odpadów 34 75,6

nabywanie produktów wyższej jakości o większej trwałości 15 33,3

nabywanie produktów od miejscowych producentów w celu 
wspierania lokalnej społeczności 13 28,9

wytwarzanie większej liczby rzeczy na własny użytek, np. upra-
wianie warzyw 11 24,4

wspólne nabywanie towarów i ich współużytkowanie 18 40,0

Uwaga: Odsetki nie sumują się do 100, ponieważ respondent mógł wybrać więcej niż 
jedną odpowiedź.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Gospodarka współdzielenia opiera się w głównej mierze na zaufaniu. 
Zaufanie w życiu społeczno-gospodarczym pełni trzy podstawowe funkcje. 
Po pierwsze motywuje do podejmowania różnych działań i aktywności. Po 
drugie skłania ludzi do nawiązywania kontaktów, a także wyzwala sponta-
niczność oraz otwartość, co przyczynia się do pobudzania ich kreatywności. 
Po trzecie zaufanie pozwala zmniejszyć skalę kosztów transakcyjnych, które 
są związane ze sprawdzaniem, kontrolowaniem czy wymuszaniem konkret-
nych zachowań9. R. D. Putnam również uważa, że zaufanie przyczynia się do 
obniżenia kosztów transakcyjnych i to zarówno tych dotyczących funkcjono-
wania w życiu codziennym jak i tych związanych z prowadzeniem biznesu. 
Wspólnoty opierające się na zaufaniu, przy zachowaniu pewnych warunków 

9 P. Sztompka, Zaufanie: fundamentem społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.



118

ROZDZIAŁ 4

niezmiennych, odnoszą dzięki temu wymierne korzyści ekonomiczne10. To na 
co należy zwrócić uwagę w gospodarce współdzielenia jest przede wszystkim 
to, że zaufanie odnosi się do całkowicie obcych ludzi. Gospodarka współ-
dzielenia ujawnia i sama generuje zachowania społeczne, które wcześniej były 
uznawane za ryzykowne i nierozsądne, np. podróżowanie z obcymi, zaprasza-
nie nieznajomych do swoich prywatnych mieszkań11.

Jak już wspomniano, zaufanie jest jednym z czynników niezbędnych za-
równo do istnienia, jak i prawidłowego rozwoju gospodarki współdzielenia, 
dlatego zapytano respondentów o ich skłonność do wypożyczania różnych 
rzeczy za pośrednictwem serwisu wymiany obcym osobom (tab. 16). Z przed-
stawionych odpowiedzi wynika, że badani przedsiębiorcy najchętniej wypo-
życzyliby nieznajomej osobie rower lub inny sprzęt sportowy oraz narzędzia 
ogrodnicze. Niechętnie udostępniliby pokój w swoim mieszkaniu lub wypo-
życzyli własne ubrania. Dokonując analizy otrzymanych odpowiedzi można 
dojść do wniosku, że różnice występują w zależności od konkretnej rzeczy, co 
może świadczyć, iż zaufanie jest zależne od wartości materialnej rzeczy lub od 
przywiązania emocjonalnego danej osoby do konkretnej rzeczy.

Tabela 16. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Którą z następujących rzeczy wy-
pożyczyłby Pan/wypożyczyłaby Pani obcej osobie za pośrednictwem serwisu 
wymiany?

Warianty odpowiedzi Liczebność Udział [%]

urządzenia elektroniczne 15 33,3

rower lub inny sprzęt sportowy 21 46,7

narzędzia ogrodnicze 19 42,2

ubrania 11 24,4

samochód 12 26,7

pokój w mieszkaniu 11 24,4

żadna z powyższych 9 20,0

Uwaga: Odsetki nie sumują się do 100, ponieważ respondent mógł wybrać więcej niż 
jedną odpowiedź.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

10 Zob.: R. D. Putnam, Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach 
Zjednoczonych, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
11 Zob.: K. Czernek, D. Wójcik, P. Marszałek, Zaufanie w gospodarce współdzielenia, ,,Gospo-
darka Narodowa” 2018, nr 3. 
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Ostatnie pytanie jakie zadano badanym przedsiębiorcom dotyczyło oce-
ny warunków dla rozwoju gospodarki współdzielenia w miastach wojewódz-
twa świętokrzyskiego (wyk. 7). Ogólnie pozytywnie warunki oceniło 24% 
badanych, przy czym tylko 2% respondentów oceniło je jako bardzo dobre. 
Negatywnie warunki dla rozwoju gospodarki współdzielenia w miastach wo-
jewództwa świętokrzyskiego oceniło 27% przedsiębiorców. Natomiast 49% 
badanych miała trudność w dokonaniu jednoznacznej oceny.

Wykres 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak Pan/Pani ocenia warunki dla 
rozwoju gospodarki współdzielenia w miastach województwa świętokrzyskiego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Kluczową rolę w rozwoju gospodarki współdzielenia będą odgrywać 
nowe technologie, zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze, ale również 
świadomość włodarzy, mieszkańców miast i przedsiębiorców w zakresie nowe-
go modelu ekonomiczno-społecznego jakim jest gospodarka współdzielenia. 
Sharing economy zmienia podejście społeczeństwa do kwestii praw własności. 
To z kolei popularyzuje szereg zachowań, które opierają się na tymczasowym 
korzystaniu z dóbr i usług.  Wydaje się, że przyszłość gospodarki współdziele-
nia należy wiązać z ekologią oraz zrównoważonym rozwojem. 
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Podstawowym celem podjętych rozważań było zwrócenie uwagi na 
problematykę miast z perspektywy nowych i perspektywicznych społeczno-

-ekonomicznych kontekstów. Rozważania te stanowią próbę wyjścia naprze-
ciw nowym miejskim wyzwaniom w szybko zmieniającej się rzeczywistości. 
Wyzwań stojących przed miastami jest wiele, a nowych optyk potrzebnych 
do analizy miejskich przemian dostarczają m.in.: idea Smart City; koncep-
cja gospodarki współdzielenia; koncepcje miast: zielonych, zrównoważonych, 
szczęśliwych, włączających; założenia designu miejskiego i roli designera  
w kształtowaniu miast „szczęśliwych”. 

Podjęte rozważania teoretyczne w połączeniu z przeprowadzonymi ba-
daniami, potwierdzają, że miasta odgrywają kluczową rolę w systemie spo-
łeczno-gospodarczym, tworzą miejsca pracy, są obszarami cechującymi się 
najwyższą zdolnością do kreowania wzrostu gospodarczego. Są również cen-
tralnymi ośrodkami decydującymi o społeczno-ekonomicznych przeobraże-
niach i przyszłych losach świata. 

Współcześnie, wiele miast na świecie, szczególnie tych o potencjale me-
tropolitalnym, zmaga się z licznymi problemami dotyczącymi: przeludnienia, 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, globalnego ocieplenia, wykluczenia 
społecznego, nierówności społecznych, niedoboru wody pitnej, gwałtownej 
zmiany obyczajów, nadmiernego konsumpcjonizmu. Natomiast pewnym 
optymizmem napawa fakt, że na horyzoncie pojawia się nowy rodzaj zrówno-
ważonej gospodarki, która dostosowuje polityki rozwojowe do potrzeb lokal-
nych wspólnot i lokalnej przedsiębiorczości. 

Gospodarka współdzielenia wpisuje się właśnie w nowy rodzaj zrów-
noważonej gospodarki. Jest modelem społeczno-gospodarczym opartym na 
wspólnotowym rozwoju miast, który daje szanse na zmianę dotychczasowe-
go stylu życia i otwarcia się na nowe modele współpracy i prowadzenia biz-
nesu, dla których kluczowym aspektem jest kategoria zaufania. Gospodarka 
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współdzielenia pobudza dzielenie się dobrami oraz wykorzystuje je w sposób 
bardziej efektywny, co może w znacznym stopniu przyczynić się do realizacji 
celów miast w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Idea Smart City jest plastyczna i zmienia się pod wpływem rzeczywistych 
miejskich procesów społeczno-gospodarczych: od miasta naszpikowanego 
technologiami (Smart City 1.0) do miasta współtworzonego przez aktywnych 
obywateli (Smart City3.0).

Z kolei design miejski stanowi niezbędne narzędzie kształtowania uda-
nych przestrzeni i wychodzenia naprzeciw wrażliwym kategoriom społecz-
nym. Przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej miast i regionów. 
Okazuje się również, że przedsiębiorcom opłaca się inwestować w dobry desi-
gn miejski, bo dzięki niemu podnoszą konkurencyjność własnej działalności, 
ale też stymulują rozwój konkretnych miejskich obszarów.

Wydaje się, że kwestie podjęte w monografii, które dotyczą nowych spo-
łeczno-ekonomicznych kontekstów rozwoju miast, będą zyskiwały na znacze-
niu. Już dzisiaj, wiele z nich jest eksponowanych w miejskich dokumentach 
strategicznych. Przyszedł jednak czas, aby wyjść poza sferę idei i przejść do 
rzeczywistych działań, których wdrażanie przyczyni się do poprawy jakości 
życia w miastach. 
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Aneks 1.

Kwestionariusz ankiety

skierowany do przedsiębiorców mających siedzibę swojej firmy na terenie  
województwa świętokrzyskiego

Szanowni Przedsiębiorcy,

zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte 
w kwestionariuszu ankiety. Celem prowadzonych badań jest diagnoza i ocena 
obecnego stanu wiedzy przedsiębiorców mających siedzibę swojej firmy na 
terenie województwa świętokrzyskiego w zakresie gospodarki współdzielenia. 
Kwestionariusz ankiety jest anonimowy. Proszę o odpowiedź na każde py-
tanie. Pozostawienie pytania bez odpowiedzi obniża wartość całego badania. 
Odpowiedzi zostaną zakodowane, a następnie poddane analizie, która pozwo-
li uzyskać odpowiedzi na przedstawione pytania. 

Dziękuję za poświęcony czas i rzetelne wypełnienie kwestionariusza ankiety.

METRYCZKA

1. Płeć:

 ☐ Kobieta

 ☐ Mężczyzna 
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2. Wiek: 

☐ 18-25 lat

☐ 26-35 lat

☐ 36-45 lat

☐ 46-55 lat

☐ 56-65 lat

☐ 66+ lat

3. Liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie:

☐ Do 10 osób

☐ 10-49 osób 

☐ 50-250 osób 

☐ Powyżej 250 osób

4. Ile lat funkcjonuje na rynku reprezentowane przez Pana/Panią 
przedsiębiorstwo?
☐ Do 1 roku

☐ 1-5 lat

☐ 6-10 lat

☐ 11-15 lat

☐ 16-20 lat

☐ powyżej 20 lat

5. Zasięg przedsiębiorstwa?

☐ lokalny

☐ regionalny

☐ krajowy

☐ międzynarodowy 
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6. Branża:

☐ Produkcja/Przemysł

☐ Handel

☐ Usługi

☐ Bankowość, usługi finansowe

☐ Kultura/edukacja

☐ Budownictwo

☐ Rolnictwo

☐ Turystyka

☐ Transport, Łączność

☐ Inna

7. Powiat, w którym ma siedzibę reprezentowane przez Pana/Panią 
przedsiębiorstwo?

☐ konecki 

☐ skarżyski

☐ starachowicki

☐ ostrowiecki

☐ opatowski

☐ sandomierski

☐ staszowski

☐ buski

☐ kazimierski

☐ pińczowski

☐ jędrzejowski

☐ włoszczowski

☐ kielecki ziemski

☐ kielecki grodzki 
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PYTANIA WŁAŚCIWE

Gospodarka współdzielenia to nowy model ekonomiczno-społeczny zbu-
dowany wokół współdzielenia zasobów ludzkich i materialnych. Pozwala –  
i konsumentom – na dzielenie się zasobami i usługami: poczynając od domów, 
poprzez samochody i inne inicjatywy (banki czasu, dzielenie się jedzeniem, 
wymianę i płatne wypożyczanie zasobów).

8. Czy spotkał się Pan/spotkała się Pani z pojęciem ,,gospodarka współ-
dzielenia”?

☐ Tak

☐ Nie

9. Czy korzystał/a lub słyszał/a Pan/Pani o poszczególnych usługach 
bazujących na założeniach gospodarki współdzielenia?

Usługi

Tak  
słyszałem/am  
i korzystałem/
am

Tak  
słyszałem/
am, ale nie 
korzystałem/am

Nie  
słyszałem/am, ale  
korzystałem/am 
(nieświadomie)

Nie słyszałem/am  
i nie korzystałem/
am

Współużytkowanie 
samochodów  
(np. car-sharing: 
Autolib, Car2Go, 
Uber)

Współużytkowanie 
rowerów miejskich 
(np. Veturillo, 
Nextbike) 

Współużytkowanie 
skuterów elektrycz-
nych  
(np. Blinkee)

Wspólne przejazdy 
prywatnym  
samochodem mię-
dzy miastami  
(np. BlaBlaCar)

Usługa  
transportowa -  
przesyłka paczek 
(np. jadezabiore.pl)
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Udostępnianie 
mieszkania lub 
pokoju na wynajem 
krótkoterminowy 
(np. Airbnb, 
HomeAway)

Edukacja online, 
m.in. kursy, 
wykłady online 
(np. Skillshare, 
Codecademy, Edx)

Świadczenie 
usług przez 
prywatne osoby 
(np. TakeTask, Sir 
Local, SkillHunt, 
TaskRabbit)

Powierzchnie 
coworkingowe – 
biura do wspólnej 
pracy (np. 
Business Link, 
MyMeetingRoom)

Współfinansowanie 
projektów oraz 
pożyczki od 
osób prywatnych 
(PolakPotrafi.
pl, Trejdoo.com, 
Kokos, Beesfund)

Sprzedaż 
produktów 
spożywczych bez 
pośredników - 
bezpośrednio od 
producenta (np. 
LokalnyRolnik.pl, 
RanoZebrano.pl)

10. Czy zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami?

Stwierdzenia Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej 
nie

Zdecydowanie 
nie

Dostęp do rzeczy jest ważniejszy 
niż ich posiadanie 

Pożyczanie jest tańsze niż 
kupowanie

Ograniczenie konsumpcji to zagro-
żenie dla miejsc pracy

Mogę się obyć bez większości 
rzeczy, które posiadam 
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Zamiast wyrzucać, wolę oddać lub 
odsprzedać 

Korzystam z serwisu wymiany lub 
mam zamiar zacząć z niego korzy-
stać w ciągu najbliższego roku

Obecnie występuje problem nad-
miernej konsumpcji

11. W jakim stopniu gospodarka współdzielenia może przyczynić się do 
rozwiązania problemów współczesnych miast? (Proszę posłużyć się 
skalą, gdzie 1 oznacza w najmniejszym stopniu, a 5 w największym 
stopniu)

Problemy miast 1 2 3 4 5

Zatory (korki) drogowe

Problemy z zanieczyszczeniem środowiska (smog)

Problemy emisji hałasu

Problemy związane z nadmierną konsumpcją 
(marnotrawstwo)

Problemy wrażliwych grup społecznych (np. osób 
niepełnosprawnych, matek z dziećmi…)

Problemy globalnego ocieplenia (niezrównoważone 
korzystanie z zasobów naturalnych)

Problemy związane z brakiem zieleni miejskiej

12. Którą z następujących rzeczy wypożyczyłby Pan/wypożyczyłaby Pani 
obcej osobie za pośrednictwem serwisu wymiany? (można zaznaczyć 
więcej niż jedną odpowiedź)

☐ urządzenia elektroniczne

☐ rower lub inny sprzęt sportowy

☐ narzędzia ogrodnicze

☐ ubrania

☐ samochód

☐ pokój w mieszkaniu

☐ żadne z powyższych
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13. Czy uważa Pan/Pani, że obecność narzędzi gospodarki współdziele-
nia może przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców miast 
województwa świętokrzyskiego? 

☐ Zdecydowanie tak

☐ Raczej tak

☐ Raczej nie

☐ Zdecydowanie nie 

14. Czy Pana/Pani firma prowadzi działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju? 
☐ Zdecydowanie tak

☐ Raczej tak

☐ Raczej nie

☐ Zdecydowanie nie

15. Co dla Pana/Pani oznacza ,,lepsza konsumpcja”? (można zaznaczyć 
więcej niż jedną odpowiedź)

☐ nabywanie wyłącznie rzeczy, których naprawdę potrzebuję

☐ recykling i zmiana przeznaczenia

☐ bardziej zrównoważony sposób życia/ produkowanie mniejszej  
ilości odpadów

☐ nabywanie produktów wyższej jakości o większej trwałości

☐ nabywanie produktów od miejscowych producentów w celu 
wspierania lokalnej społeczności

☐ wytwarzanie większej liczby rzeczy na własny użytek,  
np. uprawianie warzyw

☐ wspólne nabywanie towarów i ich współużytkowanie
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16. Jak Pan/Pani ocenia warunki dla rozwoju gospodarki współdzielenia 
w miastach województwa świętokrzyskiego? 
☐ Bardzo dobrze

☐ Dobrze

☐ Trudno powiedzieć

☐ Źle

☐ Bardzo źle

Aneks 2. 

Smart City Index Methodology

The IMD-SUTD Smart City Index (SCI) assesses the perceptions of 
residents on issues related to structures and technology applications available 
to them in their city. In the SCI’s context, ‘smart city’ describes an urban 
setting that apply technology to enhance the benefits and diminish the 
shortcomings of urbanization.

The first edition of the SCI ranks 102 cities worldwide by capturing the 
perceptions of a randomly chosen 120 residents in each city. Therefore, we 
construct the SCI by using more than 12,000 surveys.

Each survey has 40 questions. The bulk of the questions, 36, are divided 
evenly between two factors: Structures, that captures the existing infrastructure 
of the cities, and Technologies that describes the technological provisions and 
services available to the inhabitants. In addition, there are three questions 
assessing attitudes towards the use of personal data, face recognition and 
overall trust towards local authorities. The remaining question summarizes 
the perceived priority areas out of fifteen possible alternatives.

The SCI is evaluated based on the 36 questions related to the two factors. 
Each factor is evaluated over five key areas: Health & Safety, Mobility, 
Activities, Opportunities for work and school, and Governance.

On the ‘Structures’ factor, respondents were asked to choose one out of 
four options: strongly agree, agree, disagree, strongly disagree.
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In turn, on the ‘Technology’ factor, in addition to the previous four, 
respondents can also choose ‘do not know’ or ‘technology not available in my 
city’ for a total of six options.

The Score of each question is calculated as the weighted average of the 
percentages that the respondents provided for each option. The percentage of 
‘strongly agree’ was weighted by 1.5, while that of ‘agree’ by 1.0. The percentage 
of ‘disagree’ and ‘do not know’ by -1.0 and finally, the percentage of ‘strongly 
disagree’ and ‘technology not available in my city’ by -1.5. Subsequently, the 
Score for each question is calibrated to offer a scale of 0 to 100.

For all cities except for Taipei, the corresponding UN Human 
Development Index (HDI) score of the parent economy is collected. For 
Taipei, this is a calculation based upon the same UN HDI methodology. 
Cities are then grouped across quartiles based on the HDI score.

In each of the resulting four groups, cities are assigned a Rating, based on 
the average of the perceptions-score in Structures and Technologies Factors 
for a given city compared to the Scores of all other cities within the same 
group. The Ratings for Structures and Technologies are then generated as 
follows:

• For group 1 (highest HDI quartile), scale AAA–AA–A–BBB–BB
• For group 2 (second HDI quartile), scale                  A–BBB–BB–B–CCC
• For group 3 (third HDI quartile), scale                                   BB–B–CCC–CC–C
• For group 4 (lowest HDI quartile), scale                                             CCC–CC–C–D

Finally, the total Score for a city is the average of the Scores of Structures 
and Technologies. The overall Rating for a city follows the breakdown above 
and is related to the total Score of the city.

Pierwsza grupa Druga grupa Trzecia grupa Czwarta grupa

Amsterdam
Berlin
Boston
Brisbane
Chicago
Copenhagen
Denver
Dublin
Dusseldorf
Geneva
Gothenburg
Hanover
Hong Kong
Los Angeles

Auckland
Barcelona
Bilbao
Birmingham
Bologna
Busan
Helsinki
London
Lyon
Madrid
Milan
Osaka
Paris
Prague

Abu Dhabi
Ankara
Athens
Bangkok
Beijing
Bratislava
Bucharest
Budapest
Buenos Aires
Chengdu
Chongqing
Dubai
Guangzhou
Hangzhou

Abuja
Bengaluru
Bogota
Cairo
Cape Town
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hyderabad
Jakarta
Kiev
Lagos
Makassar
Manila
Medan
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Melbourne
Montreal
New York
Oslo
Philadelphia
Rotterdam
San Francisco
Seattle
Singapore
Stockholm
Sydney
The Hague
Toronto
Vancouver
Washington D.C.
Zurich

Rome
Seoul
Taipei City
Tel Aviv
Tokyo
Vienna
Zaragoza

Krakow
Kuala Lumpur
Lisbon
Mexico City
Moscow
Nanjing
Rio de Janeiro
Riyadh
Santiago
Sao Paulo
Shanghai
Shenzhen
Sofia
St. Petersburg
Tianjin
Warsaw
Zhuhai

Medellin
Mumbai
Nairobi
New Delhi
Rabat

Źródło: Smart City Index, https://www.imd.org/smart-city-observatory/smart-city-
index/ (31 marca 2020).

Tabela 17. Światowy ranking miast najbardziej inteligentnych zaprezen-
towany w Smart City Index 2019 opracowany przez IMD World Com-
petitiveness Centre i Singapore University for Technology and Design 
(SUTD)

Overall 
ranking

City Overall 
rating

Overall 
ranking

City Overall 
rating

1 Singapore AAA 48 Barcelona BB

2 Zurich AAA 49 Zaragoza BB

3 Oslo AA 50 Busan BB

4 Geneva AA 51 Paris BB

5 Copenhagen AA 52 Birmingham BB

6 Auckland A 53 Chicago BB

7 Taipei City A 54 Philadelphia BB

8 Helsinki A 55 Nanjing B

9 Bilbao A 56 Abu Dhabi B

10 Dusseldorf A 57 Guangzhou B

11 Amsterdam A 58 Chengdu B

12 San Francisco A 59 Shanghai B

13 Vancouver A 60 Beijing B

14 Sydney A 61 Warsaw B

15 Toronto A 62 Tokyo B

16 Montreal A 63 Osaka B

17 Vienna BBB 64 Brussels B

18 Bologna BBB 65 Ho Chi Minh City CCC
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19 Prague BBB 66 Hanoi CCC

20 London BBB 67 Hyderabad CCC

21 Madrid BBB 68 New Delhi CCC

22 Milan BBB 69 Krakow CCC

23 Lyon BBB 70 Kuala Lumpur CCC

24 Melbourne BBB 71 Riyadh CCC

25 Stockholm BBB 72 Moscow CCC

26 Hanover BBB 73 St. Petersburg CCC

27 Brisbane BBB 74 Ankara CCC

28 Gothenburg BBB 75 Bangkok CCC

29 The Hague BBB 76 Lisbon CCC

30 Dublin BBB 77 Rome CCC

31 Washington D.C. BBB 78 Mumbai CC

32 Boston BBB 79 Bengaluru CC

33 Denver BBB 80 Makassar CC

34 Seattle BBB 81 Jakarta CC

35 Los Angeles BBB 82 Medan CC

36 Rotterdam BBB 83 Budapest CC

37 Hong Kong BBB 84 Bratislava CC

38 New York BBB 85 Bucharest CC

39 Berlin BBB 86 Santiago CC

40 Zhuhai BB 87 Buenos Aires CC

41 Tianjin BB 88 Mexico City CC

42 Chongqing BB 89 Sofia CC

43 Shenzhen BB 90 São Paulo CC

44 Hangzhou BB 91 Medellin C

45 Dubai BB 92 Kiev C

46 Tel Aviv BB 93 Cape Town C

47 Seoul BB 94 Manila C

95 Athens C 99 Cairo D

96 Rio de Janeiro C 100 Nairobi D

97 Abuja D 101 Rabat D

98 Bogota D 102 Lagos D

Źródło: Smart City Index, https://www.imd.org/smart-city-observatory/smart-city-
index/ (dostęp: 31 marca 2020).



 Monografia „Nowe konteksty społeczno-ekonomiczne rozwoju miast” odwołuje 
się do niezwykle aktualnej i ważnej problematyki miast. Miasta jako niezwykle bogate  
i zróżnicowane struktury stały się obszarem dociekań wielu dyscyplin naukowych. Dzieje 
się tak ponieważ są kwintesencją wszelkich procesów: społecznych, gospodarczych, 
ideologicznych, politycznych, kulturowych oraz naukowych. Zmieniające się na naszych 
oczach miasta dostarczają wciąż nowych obszarów badawczych w tym również dla 
ekonomii. Miasta będące laboratoriami społeczno-ekonomicznych przeobrażeń stają 
się arenami, na których rozstrzygać się będą przyszłe losy zglobalizowanego świata. 
Obserwowanie miejskich procesów staje się zatem kluczowym wyznacznikiem rozumienia 
przemian i próby wyjścia im naprzeciw. (…)

 Zróżnicowanie miast sprawia, że specyfika ich problemów będzie wymagała 
różnych rozwiązań. Wsparciem w toczącej się debacie może być niniejsza monografia, 
której celem jest zaprezentowanie miejskiej problematyki z perspektywy nowych – mniej 
znanych – kontekstów, które mogą decydować o kierunkach rozwoju miast w przyszłości.

Ze wstępu 




