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Wstęp

„Miasto innowacyjne”, „miasto inteligentne” czy „miasto przyszłości”
określa nowe środowisko miejskie, w którym technologie informacyjno-komunikacyjne zajmują coraz istotniejszą rolę. Biorąc pod uwagę fakt, że zdecydowana większość ludzi na świecie już mieszka w miastach, nie powinno
dziwić, że czyni się ogromny wysiłek w opracowanie strategii i planów na
rzecz „innowacyjnego/inteligentnego” rozwoju miast, choć w dalszym ciągu
do końca nie wiadomo, w którym kierunku owa innowacyjność/inteligencja miast powinna zmierzać. Na dziś wiadomo, że budowanie inteligentnych
miast wymaga zastosowania analiz ekonomicznych z wykorzystaniem open
data czy big data.
Główny cel pracy i jednocześnie problem naukowy stanowi próba zbadania możliwych kierunków rozwoju współczesnych miast z perspektywy
ekonomicznej.
Jak wiadomo, miasta są znaczącymi, zorganizowanymi graczami ekonomicznymi. Dopasowują się do otoczenia, a także narzucają temu otoczeniu
określony kierunek inwestycji.
Stosowanie metod badawczych z obszaru ekonomii miasta pozwala na
poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania:
• Jakie są główne problemy współczesnych miast i jakie są sposoby ich
rozwiązania?
• Jakie czynniki ekonomiczne decydują o wyborze danego miasta do
zamieszkania?
• Czy idea miasta innowacyjnego i miasta inteligentnego jest jedynym
kierunkiem rozwoju współczesnych miast?
• Czy miasto przyszłości będzie miastem budowanym odgórnie czy
oddolnie?
Niniejsza problematyka ma istotne znaczenie przy budowie wizji rozwoju Kielc na następne lata.
Monografia składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia.
W rozdziale pierwszym zaprezentowano ekonomiczną perspektywę oglądu miasta. Punktem wyjścia do kolejnych rozważań było przedstawienie
7
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różnorodnych definicji miasta oraz przestrzeni, które na to miasto się składają.
Następnie zaprezentowano główne problemy współczesnych miast (samochodozę, brak inwestycji, brak strategii rozwoju) oraz możliwości ich rozwiązania.
Rozdział zakończono zaprezentowaniem ekonomiki miasta, która dowodzi,
że same prawa ekonomiczne nie mogą być analizowane bez uwzględnienia
kontekstu przestrzennego ich występowania.
Rozdział drugi podejmuje problematykę miasta innowacyjnego, w którym innowacje społeczne stanowią podstawę jego funkcjonowania i rozwoju,
oraz problematykę miasta inteligentnego, w którym nowoczesne technologie
wyznaczają kierunek rozwoju miast. W rozdziale zaprezentowano również
przykłady realizacji idei Smart City z Polski oraz z zagranicy (Holandia, Norwegia, Stany Zjednoczone, Chiny).
W rozdziale trzecim przedstawiono dwa kierunki rozwoju miast przyszłości. Kierunek pierwszy opiera się na inicjatywach odgórnych, w których to
włodarze oraz wielkie koncerny wyznaczają polityki rozwoju i kształt miast za
kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt lat. Z kolei kierunek drugi, oddolny, symbolizuje swoisty bunt wobec technologii, który opiera się na zwykłych relacjach
międzyludzkich oraz chęci ludzi do w zasadzie bezkosztowego poprawiania
przestrzeni miejskiej. Rozdział kończy się prezentacją wyników badań własnych zrealizowanych w Kielcach i pokazujących, czy miasto to ma szansę stać
się miastem na tzw. ludzką skalę.

8
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Miasto
i jego ekonomiczna perspektywa

1.1. Rozumienie miasta
W literaturze przedmiotu występuje wiele perspektyw oglądu miasta. Ciekawą z nich prezentuje R. Sennett, który miasto określił jako osadę,
w której dochodzi do spotkań obcych sobie osób. Spotkania te odbywają się
w publicznej przestrzeni miasta, która obejmuje ulice, parki, place czy skwery1. Inna perspektywa bierze pod uwagę zmienną o nazwie „czas”. Różnica
pomiędzy miastem przeszłości a miastem teraźniejszości jest taka, że te pierwsze nie miały charakteru wykluczającego. Mimo istniejących zróżnicowań
w wymiarach społecznym i przestrzennym, miasto dawało możliwość stykania
się przedstawicieli różnych klas, ludzi biednych i bogatych. Dzisiaj bogaci odgradzają się od biednych murem, mieszkają w gettach dla bogatych, swoistych
fortecach chroniących przed niepożądanymi obcymi. Dawniej mury, bramy
miały bronić mieszkańców miasta przed zewnętrznym wrogiem, dzisiaj mają
oddzielać od siebie samych mieszkańców, postrzegających siebie nawzajem
jako nieprzyjaciół. Nieprzyjacielem staje się każdy obcy2.

M. Szatan, Zanikanie przestrzeni publicznej we współczesnych miastach, „Palimpsest”
2012, nr 2, s. 91.
2
Tamże, s. 98.
1
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Rysunek 1. Sao Paulo, Brazylia

Źródło: F. Gonella, The Smart Narrative of Smart City, “Frontiers in Sustaiable Cities”
2019, Vol. 1, s. 1.

We współczesnym mieście występuje zatem wiele przestrzeni „niegościnnych” pod względem zawierania kontaktów, choć z drugiej strony zapewniających anonimowość. Z. Bauman zwraca uwagę, że są to przestrzenie,
w których dominuje nowoczesna architektura, przestrzenie przekształcające
człowieka w konsumenta, „niby-miejsca” oraz przestrzenie puste. Specyficzne
rozlokowanie ulic, szkół, uczelni czy centrów handlowych przesądza o preferowaniu transportu samochodowego nad pieszymi wędrówkami ulicami
miasta, dlatego człowiekowi pozostaje coraz mniej okazji do spontanicznych
spotkań. Przestrzenią ograniczającą te spotkania są również zamknięte osiedla.
W efekcie anonimowość i nieufność stały się elementami cechującymi relacje
z nieznajomymi3.

3
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Rysunek 2. Grodzone osiedle w Chinach

Źródło: China’s new policy against gated communities!, http://www.ewuc.eu/nl/hello-world/ (data: 26.04.2016).

Jakość życia w miastach jest szczególnie ważna mając na uwadze proces
urbanizacji. Warto przypomnieć, iż w końcu XIX w. w miastach mieszkało niecałe 3% ludności. Obecnie według danych ONZ światowy wskaźnik
urbanizacji przekracza 50%4, zaś w 2030 r. ma osiągnąć 60%, a w 2050 r.
– 70% (w krajach UE w 2018 r. przekraczał 68%)5. Patrząc w jeszcze dalszą
przyszłość szacuje się, że do 2100 roku w miastach będzie mieszkało 85%
populacji6. Jak widać, miasta stoją przed ważnymi wyzwaniami.
Tabela 1. Populacja w miastach jako procent całkowitej populacji (lata 1980
i 1995)
Region

1980

1995

Południowa Azja

22

26

Wschodnia Azja i Pacyfik

21

31

Sub-Saharyjska Afryka

23

31

W 2019 r. mieszkańcy miast stanowili 55,7%, zaś w 2020 roku 56,2%. A-M. Tirziu,
Urbanization and cities of the future, „International Journal for Innovation Education and Research” 2020, Vol. 8, no. 3, s. 235.
5
T. Kulisiewicz, Transformacja miasta w miasto inteligentne – wyzwania dla administracji publicznej, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa”
2019, nr 56, s. 135-136.
6
A-M. Tirziu, Urbanization and cities…, op. cit., s. 235.
4
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Środkowa, Wschodnia i Północna Afryka

48

57

Europa i Centralna Azja

59

65

Ameryka Łacińska i Karaiby

65

74

Kraje o wysokim poziomie dochodu
75
78
Źródło: T. P. Soubbotina, K. A. Sheram, Beyond Economic Growth. Meeting the Challenges of Global Development, The World Bank, Washington 2000, s. 56.
Tabela 2. Światowa populacja w podziale na regiony

Źródło: A-M. Tirziu, Urbanization and cities…, op. cit., s. 236.

Warto odnotować, iż w 2018 roku w krajach UE-28 było ok. 460 miast
100tys., zaś ok. 60 miast miało powyżej 500 tys. mieszkańców. Z kolei do 20
zbliża się liczba miast mających więcej niż 1 mln mieszkańców, a 5 miast ma
12
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powyżej 2 mln mieszkańców. Najliczniejszym miastem w Europie jest Londyn z liczbą 8,8 mln mieszkańców7.
W polskich miastach (dane z połowy 2018 r.) mieszka 60,12% ludności
kraju (ponad 23,1 mln osób). Z kolei w małych i średnich miastach mieszka
około 40% mieszkańców Polski.
Pod względem ilościowym, w Polsce jest 930 miast, w tym 713 małych
oraz 202 średnie8.
Rysunek 3. Wyludnianie się polskich województw

Źródło: M. Lesik, Polska w rok straciła tysiące mieszkańców, https://www.pb.pl/
polska-w-rok-stracila-tysiace-mieszkancow-966439 (data: 22.07.2019).

Według prognoz GUS, do 2030 r. wskaźnik urbanizacji w kraju ma
się utrzymać na poziomie 60% (najwyższy był w 2000 r. i wynosił 61,9%)
przy czym na uwagę zasługuje argument, że z demograficznego punktu widzenia trend urbanizacji Polski nie jest zgodny z trendami światowymi, ponieważ po 2030 r. wskaźnik urbanizacji ma zacząć spadać osiągając poziom

T. Kulisiewicz, Transformacja miasta…, op. cit., s. 135-136.
K. Bagiński, Wyjechałeś już ze swojego miasta czy jeszcze na coś czekasz? Depopulacja
to zmora polskich miejscowości, https://finanse.wp.pl/wyjechales-juz-ze-swojego-miasta-czy-jeszcze-na-cos-czekasz-depopulacja-to-zmora-polskich-miejscowosci-6455517997319809a
(data: 11.12.2019).
7

8
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55,5% w 2050 r. Spadek ten będzie skutkiem starzenia się społeczeństwa oraz
zjawiska „rozpływania się” miast9.
Warto dodać, iż jeśli miasto „powstaje” przez kilkaset lat, to procesy społeczne oraz gospodarcze następują ewolucyjnie, z uwzględnieniem wpływu
i roli kontekstu kulturowego. Z kolei, jeśli miasto powstaje zbyt szybko, to
zazwyczaj dochodzi do błędów w sferze planowania przestrzennego, polityki
społecznej czy kształtowania więzi międzyludzkich. W efekcie takie miasta
gorzej znoszą sytuacje kryzysowe10.
W kontekście polskich, średnich miast warto wspomnieć, że bardzo
szybko stały się miastami 50-tys. i liczniejszymi, wskutek dynamicznej industrializacji po II wojnie światowej, a potem reformy administracyjnej
z 1975 r., kiedy utworzono 49 województw. Dzięki awansowi, nowe stolice
województw takie jak Suwałki czy Piła, ściągały nadwyżki ludności wiejskiej.
Dziś jednak najgorsze dla tych miast stało się zahamowanie podstaw rozwojowych, z powodu których osiągnęły one wysoką pozycję. W przeciwieństwie
do miast o wielowiekowej tradycji nie dysponują one zabezpieczeniami, które
pozwalałyby łagodzić skutki degradacji. Nie posiadają one tradycji historycznej, diaspory społecznej czy związków z innymi ośrodkami, które dawałyby
profity ekonomiczne w sytuacji, gdy zanika część czynników rozwojowych11.
W efekcie mamy przyjemne/przyjazne dla mieszkańców, ale i wyludniające się
miasta. Młodzi ludzie wyjeżdżający do większych miejscowości lub za granicę
to obecnie największy problem średnich oraz małych miast. Można zatem
stwierdzić, że do głównych wyzwań stojących przed tymi miejscowościami
należy depopulacja oraz brak kompleksowych strategii rozwoju, z którym boryka się co piąte średnie miasto. Są wśród nich lokomotywy, miasta z potencjałem oraz wyludniające się ośrodki bez większych perspektyw12.
Zanim przejdę do przykładów i charakterystyk miejskich chciałbym
przez chwilę nakreślić „sylwetkę” współczesnego, nowoczesnego miasta. Pozwoli to następnie na przedstawienie sylwetek naukowców zajmujących się
problematyką miejską.

T. Kulisiewicz, Transformacja miasta…, op. cit., s. 135-136.
K. Leśniewicz, Śmierć małych miast. Odnowione centra to nie wszystko, potrzebna jest praca (Wywiad z Przemysławem Śleszyńskim), https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1182717,przemyslaw-sleszynski-smierc-malych-miast-w-polsce.html (data: 20.07.2020).
9

10
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K. Bagiński, Wyjechałeś już ze swojego miasta czy jeszcze na coś czekasz? Depopulacja
to zmora polskich miejscowości, https://finanse.wp.pl/wyjechales-juz-ze-swojego-miasta-czy-jeszcze-na-cos-czekasz-depopulacja-to-zmora-polskich-miejscowosci-6455517997319809a
(data: 11.12.2019).
12
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Miasto nowoczesne to miasto o wysokiej jakości przestrzeni publicznej.
Stan i kondycja terenów ogólnodostępnych to szczególnie istotne elementy
decydujące o atrakcyjności miasta. Estetyka placów, ulic, parków i skwerów
jest jednak jedynie zewnętrznym wyrazem działań nakierowanych na ochronę i promocję aspektów przyrodniczych, które w światowych metropoliach
ulegają deformacji i zaburzeniom. Dziś, w zależności od perspektywy miasto
nowoczesne nazywane jest najczęściej miastem innowacyjnym lub miastem
kreatywnym. Miasto innowacyjne nieustannie poszukuje możliwości poprawy swego funkcjonowania we wszystkich aspektach dążąc do „równoważenia” swojego funkcjonowania. Z kolei miasto kreatywne charakteryzuje się
rozpatrywaniem zagadnień związanych z ekologią i ochroną przyrody jako
ważnego czynnika stymulującego ich rozwój. W związku z tym kreatywność,
zrównoważony rozwój i stabilność stanowią silnie ze sobą powiązane właściwości miasta. Innowacyjność podejmowanych działań i inwestycji wsparta
sektorem kreatywnym, umożliwia skuteczne przeciwdziałanie pojawiającym
się zagrożeniom – ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Metropolie
o wysokim potencjale kreatywności są w stanie bardziej efektywnie rozwiązywać konflikty jakie niesie ze sobą rozwój przestrzenny i gospodarczy. Dzięki
temu ich funkcjonowanie jest bardziej stabilne, co w dalszej kolejności także
poprawia jakość życia (przewidywalność zmian)13.
Przechodząc do osób zajmujących się problematyką miejską, w pierwszej
kolejności chciałbym wskazać na osobę J. Gehla, który obok R. Floridy oraz
Ch. Landrego jest jednym z kluczowych naukowców zajmujących się problematyką miejską.
J. Gehl „zdefiniował” relacje występujące pomiędzy ludźmi w przestrzeni
miejskiej, jak również relacje między ludźmi, a otaczającymi ich przedmiotami. Myślenie Gehla o mieście można najprościej opisać w trzech słowach:
życie, przestrzeń, budynki. Kolejność oczywiście jest zamierzona, ponieważ to
człowiek ma pierwszeństwo w stosunku do przestrzeni, a przestrzeń w stosunku do budynków14.

13
A. Wójcik, A. Gajdek, Czy innowacje potrzebują zieleni? O 10 najbardziej wpływowych miastach świata, “Środowisko mieszkaniowe” 2017, nr 19, s. 32-33.
14
M. Karapuda, Miasta są dla ludzi – wstęp do Jana Gehla koncepcji miasta, „Kultura
i Wartości” 2018, nr 26, s. 288.
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Rysunek 4. Myślenie J. Gehla na temat miasta (człowiek > przestrzeń > budynek)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Karapuda, Miasta są dla ludzi – wstęp
do Jana Gehla koncepcji miasta, „Kultura i Wartości” 2018, nr 26, s. 288.

Dla J. Gehla, to człowiek, jego cechy biologiczne i potrzeby psychiczne
są fundamentami w projektowaniu miast. J. Gehl dobitnie krytykuje „samochodocentryczny” rozwój miast (oparty na zapewnieniu przede wszystkim
sprawnego ruchu samochodowego) i proponuje powrót do pierwotnego
i naturalnego modelu rozwojowego, opartego na pierwszeństwie ruchu pieszego. Ta zmiana ma zasadnicze znaczenie dla aktywności ludzi w przestrzeni
publicznej i jakości życia w miastach. Tylko taki sposób kształtowania przestrzeni publicznych daje człowiekowi możliwość, by czuł się dobrze w swym
miejskim otoczeniu15.
J. Gehl zaczynał karierę od pracy architekta, by przez doświadczenia
urbanisty stać się teoretykiem funkcjonowania miast. Jego postrzeganie miasta kształtowało się pod wpływem architektów i urbanistów takich jak: J. Jacobs, Ch. Alexander, C. C. Marcus, A. Jacobs, P. Bosselmann, D. Lyndon,
a także R. Erskine.
Książki J. Gehla Miasta dla ludzi i Życie między budynkami obok Narodzin klasy kreatywnej R. Floridy, Miasta kreatywnego Ch. Landrego, Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta

15
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B. R. Barbera czy Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze
miasta Ch. Montgomery’ego należą do kanonu prac o współczesnym mieście.
Warto też wymienić dwóch teoretyków wywodzących się z nurtu krytycznego.
Są to D. Harvey (Bunt miast. Prawo do miast i miejska rewolucja) i S. Sassen
(Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy), którzy wprowadzili
do debaty o mieście m.in. kwestie społeczne, płciowe i klasowe16.
Z wyżej wymienionych naukowców na krótką wzmiankę zasługuje
R. Florida, który zdefiniował klasę kreatywną jako wiodącą siłę napędową
rozwoju ekonomicznego miast. W celu stworzenia określonych wskaźników,
wpływających na rozwój danego miejsca, zaproponował w ramach swej koncepcji zestaw czynników 3T, na które składają się: talent, technologia oraz tolerancja, mające decydujący wpływ na osiedlanie się w danym miejscu przedstawicieli klasy kreatywnej17.
Z kolei Ch. Landry wyróżnił 7 cech, jakie musi posiadać kreatywne
miasto:
•
•
•
•
•
•
•

cechy osobiste miasta;
wola polityczna i przywództwo;
różnorodność społeczna i dostęp do zróżnicowanej bazy talentów;
kultura organizacyjna;
tożsamość lokalna i kulturowa;
przestrzeń miejska i infrastruktura;
dynamika sieciowania18.

R. Florida kilkanaście lat temu ogłosił, że wraz z zanikiem klasy robotniczej i kryzysem klasy średniej pojawi się nowy podział społeczny związany
z tym, jak bardzo ktoś jest kreatywny. Według Floridy na szczycie obecnie jest
„superkreatywny rdzeń”, obejmujący 12% społeczeństwa. To oni zakładają
nowe spółki internetowe i wygłaszają prezentacje na prestiżowych imprezach
z cyklu TED. Piętro niżej są zwykli szarzy wyrobnicy, czyli „twórczy profesjonaliści”. To ludzie, którzy po prostu pracują w tych spółkach, wymyślają reklamy produktu X albo piszą felietony. Razem z superkreatywnym rdzeniem
stanowią 40% społeczeństwa19.
Tamże, s. 289.
T. Stryjakiewicz, M. Męczyński, Klasa kreatywna w dużym mieście, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2015, nr 31, s. 98.
18
Ch. Landry, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.
19
W. Orliński, Florida nie w Tychach czyli o pewnej błędnej teorii, https://wyborcza.
pl/duzyformat/1,127290,13639100,Florida_nie_w_Tychach_czyli_o_pewnej_blednej_teorii.
html (data: 27.03.2013).
16
17
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Powyższe uwagi pozwalają na sformułowanie tezy, że miasta zajmujące
najwyższe miejsca w rankingach dotyczących jakości życia i innowacyjności
gospodarczej, technologicznej i przestrzennej, są jednocześnie miastami definiowanymi jako kreatywne, gwarantujące sukces i wygodne życie. Kryterium kreatywności kojarzone jest z przestrzenią życia, która stwarza warunki
do optymalnego wzrostu i rozwoju indywidualnych jednostek i grup społecznych20. W myśl samej koncepcji napływ wysokiej klasy profesjonalistów
(w szczególności freelancerów z branży hi-tech) ma doprowadzić do wzrostu
ekonomicznego i dobrobytu miast poprzez stworzenie klimatu biznesowego
dla tropiących talenty inwestorów21.
Zdaniem wielu specjalistów problematyki miejskiej koncepcja Floridy
nie przetrwała próby czasu. E. Moretti w swojej książce The New Geography of
Jobs z 2012 r. wykazywał błąd tkwiący u podstaw teorii Floridy biorąc za przykład Seattle. To podupadłe miasto z trudem walczyło o przetrwanie aż do lat
80-tych, kiedy to firma Microsoft postanowiła przenieść tam swoją centralę
z Nowego Meksyku. Posunięcie to doprowadziło do nagłego ożywienia gospodarczego miasta poprzez rozwój innowacyjnych firm i napływ kreatywnych ludzi, a w następstwie wzrostu dynamiki życia kulturalnego. Zdaniem
Morettiego to innowacyjny biznes, a nie geje czy artyści, był bezpośrednią
przyczyną sukcesu Seattle. Dodatkowo demografia amerykańskich miast miała również przeczyć teorii klasy kreatywnej. W ostatnich latach Atlanta, Houston, Dallas czy Oklahoma City odnotowały około 20% wzrost liczby ludności, w przeciwieństwie do dużo bardziej „kreatywnych” miejsc, jak Nowy
Jork, Los Angeles czy Chicago. Przyczyną tego zjawiska był przede wszystkim wzrost liczby miejsc pracy, jednak nie w przemysłach kreatywnych, lecz
w przemyśle naftowym i rolnictwie22.
Kolejny zarzut skierowany w kierunku Floridy dotyczy tego, że uwzględnia wyłącznie względy i efekty natury ekonomicznej, a pomija fakt, że na rozwoju miast skorzystają tylko nieliczni „kreatywni”, którymi są egocentryczni
single poszukujący atrakcyjnych miejsc do życia. Florida w niewielkim stopniu interesuje się rodzinami i stwarzaniem im dogodnych warunków do życia
traktując amerykańskie przedmieścia z osiedlami domków jednorodzinnych
jako temat passé23.
A. Wójcik, A. Gajdek, Czy innowacje potrzebują zieleni?..., op. cit., s. 32-33.
K. Lewandowska, Dziesięć lat po Floridzie: jeszcze raz o miastach kreatywnych,
https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/kultura-sie-liczy-/blog/dziesiec-lat-po-floridzie-jeszcze-raz-o-miastach-kreatywnych (data: 30.09.2014).
22
Tamże.
23
Tamże.
20
21
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W Europie negatywne skutki teorii klasy kreatywnej opisuje C. J. Navarro Yáñez biorąc za przykład Barcelonę i Madryt. Koncentracja dużych
projektów infrastrukturalnych w obszarze kultury, m.in. muzeów Thyssen
Bornemisza i Reina Sofía w modnych i bogatych dzielnicach doprowadziła
do centralizacji dostępu do kultury. W efekcie nastąpił wzrost gospodarczy
miasta, ale jednocześnie pogłębiła się przepaść między bogatymi i biednymi24.
Wracając do J. Gehla warto odnotować, iż w swojej wizji współczesnego miasta (krytyka dotychczasowego myślenia o rozwoju miast opartego na
pierwszeństwie ruchu samochodowego nad ruchem pieszym) zwracał uwagę
na następujące kwestie:
• jak zaprojektować miasto, aby było dobrym miejscem do życia?;
• jak zaprojektować przestrzeń publiczną, by była atrakcyjna dla
mieszkańców?;
• jak zaprojektowana przestrzeń wpływa na zachowania i samopoczucie użytkowników?;
• jak właściwym projektowaniem miast zachęcić mieszkańców użytkowania przestrzeni publicznych oraz do tworzenia i relacji międzyludzkich?25.
Powyższe pytania kierują nas w stronę kompozycji przestrzennej, która
najmocniej wpływa na doznania uczestników przestrzeni. Podstawą projektowania kompozycji miasta powinna być wieloaspektowa wiedza o człowieku,
jego uwarunkowaniach percepcyjnych i behawioralnych oraz jego predyspozycjach psychicznych. Zatem architekt kształtujący kompozycję przestrzenną
w mieście, w tym kompozycję zieleni26 powinien poprzez swoje decyzje, świadomie tworzyć możliwości dla realizacji potrzeb i celów człowieka27.
Warto przypomnieć, iż zasady tworzenia miejsc-przestrzeni ważnych gospodarczo i społecznie, podporządkowujących sobie cały układ przestrzenny
były stosowane już od początków osadnictwa. Potrzeba zgromadzenia wielu
Tamże.
M. Karapuda, Miasta są dla…, op. cit., s. 293.
26
Zagadnieniem niedocenianym przez urbanistów i rzadko wykorzystywanym
w praktyce jest wielofunkcyjność zieleni. Wykorzystanie tej cechy można zauważyć na przykład
w Paryżu. Reprezentacyjne Pola Marsowe obsadzone zielenią pełniącą rolę kompozycyjną założenia urbanistycznego z ważną dominantą wieżą Eiffla. Pełnią również rolę komunikacyjną
oraz wypoczynkowo-rekreacyjną. Osiągnięto to poprzez nasadzenie odpowiednio ukształtowanych form zieleni, dobór nawierzchni nadających się do uprawiania joggingu, jazdy na
rowerze i spacerów oraz ustawienie ławek, koszy na śmieci, itd. W Polsce rzadko zdarza się
by reprezentacyjna aleja w centrum miasta tworząca reprezentacyjne założenie kompozycyjne
służyła jednocześnie rekreacji. K. Sobczyńska, Zieleń jako element współczesnego miasta i jej rola
w przestrzeniach publicznych Poznania, Praca doktorska, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Poznań 2014, s. 8.
27
Tamże, s. 4.
24
25
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różnych funkcji w jednym miejscu stała się przyczyną powstania przestrzeni
w formie ulic, placów i rynków, które już w najstarszych jednostkach osadniczych zajmowały centralne miejsce. Kompozycja placów i rynków jako ośrodków handlu, życia społecznego i siedziby lokalnej władzy tworzyła specyficzny
charakter miejskości. Jedną z podstawowych kompozycyjnych funkcji placów
jest integracja poszczególnych fragmentów układu urbanistycznego miasta,
krystalizacja przestrzeni miejskich i pełnienie roli przestrzennych dominant
ułatwiających w mieście orientację28.
Przestrzeń publiczna w mieście charakteryzuje się dużym nagromadzeniem obiektów zabytkowych oraz funkcji, które wpływają na jego wizerunek.
Przestrzenie te od zawsze były najważniejszymi przestrzeniami wzmożonych
kontaktów społecznych. Przestrzeń publiczna ze względu na swoje przeznaczenie przyjmuje często funkcję przestrzeni kulturowej. Obszary kulturowe
powinny ulegać ciągłym przekształceniom związanymi ze zmieniającymi się
potrzebami społecznymi. Do przestrzeni kulturowych zaliczyć można elementy urbanistyczne jak ulice, place, aleje, bulwary, parki miejskie, a także obiekty
typu: kościoły, teatry, filharmonie, muzea, kina, itd. Przestrzenie publiczne
miasta stanowią ważne ośrodki funkcjonalno-przestrzenne struktury miasta
m.in. ze względu na funkcje, jakie pełnią w życiu mieszkańców i turystów.
Przestrzenie te służą do zaspokajania różnego rodzaju potrzeb i są odwiedzane tym chętniej, im bogatsza jest ich oferta i im są bardziej przystosowane
do potrzeb człowieka. Z ekonomicznego punktu widzenia przestrzenie te są
istotnym elementem miasta przyciągającym turystów, wpływającym na jego
wizerunek i atrakcyjność29.
Przestrzeń publiczna od zawsze tworzy ramy naszej codzienności. Jest
(powinna być) nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, niezależnie od ich
stanu posiadania, lecz również miejscem życia wspólnoty, kształtowania relacji sąsiedzkich i związków z lokalną społecznością30.
Przestrzenią publiczną o szczególnej wadze jest śródmieście. Jest to swoista wizytówka miasta, która nadaje mu prestiż i symbolikę. W śródmieściu
szczególnie mocno odczuwa się indywidualny charakter miasta i elementy je
konstytuujące.

Tamże, s. 38.
Tamże, s. 34-35.
30
K. Paprzycka, Znaczenie jakości przestrzeni śródmiejskich w tworzeniu miejsc stanowiących „serce miasta”, „Czasopismo Techniczne A. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej”
2008, z. 4-A, s. 18.
28
29
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Śródmieście powinno być atrakcyjne dla samej przyjemności w nim
przebywania i odczuwania miejskiego nastroju. Spełnia ważną rolę nasilonych
kontaktów społecznych, które odbywają się zarówno w budynkach, jak i na
ulicach czy placach31. Jakość śródmiejskich przestrzeni publicznych ma duże
znaczenie dla oceny atrakcyjności całego miasta32. Śródmieście jest najszerszym i najczęściej poddawanym procesowi rewitalizacji obszarem33.
Obecnie centrum miasta traci na atrakcyjności ze względu na oferty galerii handlowych, które dysponując wielością sklepów, kawiarni czy sal kinowych przyciągają mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości. Centrum miasta staje się atrakcyjne dopiero w słoneczne weekendy (szczególnie
niedziele), kiedy to mieszkańcy nabierają ochoty na popołudniowy spacer po
deptaku.
Centrum miasta potrzebuje głęboko przemyślanych działań, których
podjęcie stanowić będzie alternatywę wobec przestrzeni konsumpcji (galerii
handlowych).
Można spotkać się z następującymi sugestiami ochrony centrum miasta:
1. Należy zorganizować spotkanie „kluczowych” osób mieszkających/
pracujących w centrum miasta w celu sformułowania wspólnego celu. Z tymi
osobami trzeba przedyskutować wyzwania i bariery związane z rozwojem centrum miasta;
2. Należy pamiętać o holistycznej perspektywie potrzeb – wielkie projekty przyciągają uwagę mediów oraz zwracają uwagę coraz większej liczby
osób. Nie osiągnie się jednak efektu pracując w społecznej izolacji oraz ograniczonym zasięgu;
3. Trzeba wyznaczyć długoterminowy plan i należy trzymać się jego szerokiej perspektywy. Nie można jednak rezygnować z niewielkich zmian, kiedy
zajdzie taka potrzeba;
4. Należy stosować najlepsze praktyki, które sprawdziły się w różnych
miastach, przy czym nie należy ich bezmyślnie kopiować. Trzeba mieć własne
rozwiązania, które są unikalne dla miasta;
5. Należy edukować mieszkańców;

D. Pazder, Rola przestrzeni kulturowych w kreacji współczesnego śródmieścia, „Czasopismo Techniczne A. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej” 2008, z. 4-A, s. 23.
32
Tamże.
33
E. M. Boryczka, Współpraca sektora publicznego, prywatnego i społecznego w procesie
rewitalizacji obszarów centralnych polskich miast, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka Lokalna w Teorii i Praktyce” 2015, nr. 391, s. 295.
31
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6. Usieciowienie jest szczególnie istotną cechą – należy być aktywnym
w sieci społecznościowej zarówno w grupach związanych z konkretnym miastem jak i grupach ogólnotematycznych;
7. Trzeba zachęcać do zrównoważonego inwestowania w pracę, poprawę jakości życia i poprawę infrastruktury zarówno publicznego, jak i prywatnego sektora;
8. Czekanie na kogoś, kto podejmie działania prowadzi donikąd – należy samemu zacząć działać;
9. Zawsze, bez cienia wątpliwości należy wskazywać zarówno dobre, jak
i złe rzeczy, które dzieją się w mieście;
10. Niech kreatywność, wyobraźnia i innowacja będą głównymi kryteriami dyskusji o mieście34.
Oczywiście, w różnych miastach centra odgrywają różnorakie funkcje. Są
tam lokowane funkcje mieszkaniowe, kulturalno-rozrywkowe, komercyjne,
biurowe czy edukacyjne. Są też takie, w których dominują tereny zielone,
otwarte, infrastruktura drogowa, kolejowa czy parkingi. Do tego dochodzi
analiza wysokości i charakteru zabudowy (modernistyczna, historyczna itp.),
fakt występowania stref zamkniętych dla ruchu, głównych ulic handlowych,
kluczowych miejsc spotkań i zgromadzeń itp. Biorąc pod uwagę te wszystkie
czynniki, można wyróżnić następujące rodzaje dzielnic centralnych:
• Ekskluzywna (dominacja funkcji mieszkaniowej oraz biurowej, niska
zabudowa w wysokim standardzie, znaczny udział terenów zielonych, otwartych oraz funkcji kulturalnych, np. Dusseldorf);
• Komercyjna o historycznej zabudowie (dominacja funkcji biurowej
i komercyjnej, zlokalizowanych w niskiej zabudowie o historycznym charakterze. Brak terenów zielonych oraz funkcji mieszkaniowej, np. Liverpool);
• Mieszkaniowa o historycznej zabudowie (silna dominacja funkcji
mieszkaniowej zlokalizowanej w historycznej lub odtworzonej na styl historyczny zabudowie, np. Lyon);
• Mieszana (równowaga pomiędzy trzema dominującymi funkcjami –
mieszkalną, biurową oraz komercyjną przy bardzo dużej dowolności w zakresie typu oraz formy zabudowań, np.: Sheffield);
• Stylowa miejska (dominacja funkcji komercyjnej przy obecności
funkcji mieszkaniowej oraz biurowej. Odrestaurowane kamienice lub nowe
obiekty wybudowane w stylu zgodnym z istniejącą architekturą, np. Lipsk);
34
N. Ewbank, How to…save a city centre, “Energineering & Technology” 2013,
February, s. 38.
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• Nowoczesna wielkomiejska (dominacja funkcji mieszkaniowej przy
istotnej obecności funkcji biurowej oraz kulturalno-rozrywkowej. Zabudowa
modernistyczna, dopuszczająca znaczne wysokości obiektów, w tym zwłaszcza
biurowców, np. Nowy Jork)35.
Do powyższych rozważań swój głos dodaje G. Penalosa, który stwierdził,
że rozwijanie zdrowych przestrzeni publicznych pełnych życia społecznego zależy wyłącznie od woli politycznej. Jego zdaniem przyszedł czas na określenie
priorytetów. Jednym z nich jest całkowite postawienie na zrównoważoną mobilność – ruch pieszy, rowerowy i transport publiczny – przy jednoczesnym
minimalizowaniu liczby samochodów w miastach. Płynące z podjęcia tej decyzji zyski środowiskowe, ekonomiczne i zdrowotne są nie do podważenia.
Jak Penalosa zauważa, w końcu wszyscy jesteśmy pieszymi – także ci z nas,
którzy idą po rower, do autobusu, metra czy do samochodu, albo ci, którzy
odpoczywają, spędzając czas na świeżym powietrzu bez celu. I jako piesi jesteśmy najbardziej narażeni na zagrożenia korzystając z ulic. Na drugim miejscu
w hierarchii wrażliwości w przemieszczaniu się po mieście znajdują się rowerzyści, potem użytkownicy transportu publicznego i kierowcy samochodów36.
Odwołując się do kwestii ruchu samochodowego w miastach warto zauważyć, iż idea jego ograniczania w projektowaniu przestrzennym miast była
jednym z głównych postulatów ruchu Nowego Urbanizmu, który narodził
się w latach 70. XX wieku. Jego twórcy podkreślali, że dekady projektowania
miast pod kątem potrzeb ruchu samochodowego miały destrukcyjny wpływ
na życie ich mieszkańców i jakość przestrzeni publicznej. W myśl rozwiązań
proponowanych przez związanych z tym nurtem urbanistów, priorytetem
w przestrzennym rozwoju miejskim jest komfort pieszych. Ich działalność
zaowocowała m.in. wprowadzaniem w życie stref uspokojonego ruchu i pojawieniem się pomysłu na budowanie osiedli z zakazem wjazdu dla samochodów (pierwsze takie osiedle, holenderskie GWL Terrain, ukończono
w 1998 r.). Co ciekawe, gdy w Europie Zachodniej świadome minimalizowanie roli pojazdów zmotoryzowanych stawało się symbolem progresywnej
polityki miejskiej, w Polsce rozwijał się w najlepsze boom motoryzacyjny,
który przybrał na sile w momencie wkroczenia polskich firm na europejski
rynek samochodów używanych37. W efekcie w Polsce pokutują XX-wieczne stereotypy, zgodnie z którymi używanie auta jest symptomem wyższego
Centra polskich miast nie spełniają swoich zadań, http://nf.pl/po-pracy/centra-pol
skich-miast-nie-spelniaja-swoich-zadan,,43687,295 z dn. 09.01.2016.
36
G. Penalosa, Wszyscy jesteśmy pieszymi, „Miasto” 2016, nr 14, s. 18.
37
M. Polakowski, Samochodom dziękujemy!, „Miasto” 2016, nr 14, s. 38.
35
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stopnia rozwoju niż chodzenie. Jeśli ktoś chodzi, to znaczy, że nie stać go
na samochód. Jeśli ktoś przyjeżdża do miasta własnym autem, to znaczy, że
jest bogatszy. Badania pokazują jednak, że jest odwrotnie: to piesi zostawiają
w mieście więcej pieniędzy, a samochody zajmują więcej przestrzeni i generują
więcej kosztów. Istnieje przy tym wyraźny związek ekonomiczny między trybem życia a chorobami, które ujawniają się w wieku dojrzałym, oraz między
gospodarką przestrzenną a trybem życia mieszkańców38.
Rysunek 5. Budowanie przedmieść w San Antonio w oparciu o ideę Nowego Urbanizmu

Źródło: S. Biediger, San Antonio’s First ‘New Urbanism’ Neighborhood Coming
to Northwest Side, https://therivardreport.com/san-antonios-first-new-urbanismneighborhood-coming-to-northwest-side/ (data: 21.12.2019).

Kolejnym, istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój miast jest
kapitał ludzki. E. Glaeser stwierdza, że rozwój miast bierze się z oddolnego działania kapitału ludzkiego. Kiedy na małej powierzchni żyje wiele osób,
wchodzą one ze sobą w relacje, budują więzi, wymieniają doświadczenia, uczą
się od siebie. W ten sposób na ulicach miast generuje się ten ludzki kapitał. I im lepiej włodarze miast to rozumieją, tym lepiej dla miast. Wynika to
z faktu, że miasta, które w ciągu ostatnich 30–40 lat osiągały status istotnych

38
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G. Penalosa, Wszyscy jesteśmy pieszymi, op. cit., s. 29.
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metropolii, zawsze wcześniej były znane z dobrych szkół wyższych, takich jak
uniwersytety i politechniki39.
W kontekście funkcjonowania miasta E. Glaeser zauważa, że pewne regulacje zabudowy są konieczne, zwłaszcza w miastach zabytkowych, ale nie
spotkał jeszcze miasta, które podchodziłoby do tego racjonalnie i umiarem
(z reguły mamy do czynienia z nadgorliwością regulacyjną). W niektórych
miastach świata stosuje się wciąż kontrolę czynszów, co jego zdaniem jest
złą polityką chroniącą biednych. Zniechęca ona właścicieli do inwestowania
w rynek mieszkaniowy czy do poprawy stanu już wybudowanych osiedli. Pamiętajmy jednak, że nawet gdy zniesiemy bariery regulacyjne, ceny mieszkań
w dużych miastach będą wyższe niż gdzie indziej. Zdaniem Glaesera to dobrze, bo w ten sposób inne miejscowości zachowują przewagę komparatywną
i mogą zaoferować tańsze życie, przyciągając do siebie talenty, które być może
kiedyś wyemigrowały do wielkich metropolii. Swoją drogą ograniczenia, które zmniejszają podaż nowych mieszkań i domów, przyczyniają się do powiększania społecznych nierówności. Pojawia się ryzyko, że duże i bogate miasta
zamienią się w miasta-butiki, gdzie będzie mieszkać wyłącznie klasa średnia
bądź wyższa40.
Kolejnym aspektem miast wartym charakterystyki jest ich potencjał metropolitalny. Miernikiem potencjału metropolitalnego obszarów centralnych
jest stopień skupienia funkcji metropolitalnych, a także zdolność tego obszaru do ich intensyfikacji. W tym względzie jako tezę wyjściową przyjmuje
się twierdzenie, że funkcje metropolitalne to takie funkcje, które decydują
o powiązaniach metropolii z gospodarką krajową i światową, a ich oddziaływanie wykracza poza granice regionu wojewódzkiego, sięgając skali krajowej
i międzynarodowej.
Można wyróżnić następującą kategoryzację miejsc i obiektów o znaczeniu metropolitalnym:
• Sfera badań i innowacji – obejmuje uczelnie publiczne i niepubliczne,
instytuty naukowe oraz ośrodki transferu technologii, takie jak centra innowacji, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości;
• Sfera wydarzeń i twórczości – obejmuje instytucje kultury (teatry,
opery, filharmonie, kina, muzea) oraz miejsca cyklicznych wydarzeń kulturalnych i sportowych o znaczeniu ponadregionalnym, a także instytucje
39
S. Stodolak, Wielkie miasta stoją małym biznesem (wywiad z prof. Edwardem Glaeserem), https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/nowe-trendy/spoleczenstwo/wielkie-miasta-stoja-malym-biznesem/ (data: 02.05.2020).
40
Tamże.
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targowo-wystawiennicze, hotele, centra kongresowe i media o znaczeniu
ponadlokalnym;
• Sfera zarządzania – obejmuje przedstawicielstwa dyplomatyczne
państw i organizacji międzynarodowych oraz administrację rządową, krajową
i odpowiednie delegatury;
• Sfera działalności gospodarczej – obejmuje instytucje otoczenia biznesu, w tym centra wspierania biznesu, izby gospodarcze, organizacje pracodawców, centrale instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwa „trzeciej fali”, prestiżowe biurowce41.
Na zakończenie warto odnotować, że współcześni badacze posługują się
terminami zbliżonymi w odniesieniu do rozwoju nowoczesnej infrastruktury
miejskiej i jej elementów, tj.: miasto cyfrowe (digital city), miasto inteligentne
(intelligent city lub smart city), miasto kreatywne (creative city), miasto wiedzy (knowledge city) czy zielone miasto (green city)42. Zagadnienia te będą
przedmiotem dyskusji w kolejnych rozdziałach.
1.2. Problemy współczesnych miast
i sposoby na ich rozwiązanie
Miasta charakteryzują się istotnymi różnicami w zakresie perspektyw
rozwoju gospodarczego i społecznego. Są to na przykład nierówności przestrzenne (między dziel-nicami) lub społeczne (między poszczególnymi grupami) lub często różnice łączące oba te wymiary. Również jakość środowiska
przyrodniczego jest czynnikiem kluczowym w kwestii atrakcyjności miejsca.
W większości europejskich miast można zidentyfikować wspólne wyzwania.
W tabeli 1 zaprezentowano zidentyfikowane w wymiarze UE zagrożenia
współczesnych miast i obszarów metropolitalnych.

B. Bańkowska, Funkcje rozwojowe centrów ważnym elementem planowania przestrzennego, http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/funkcje-rozwojowe-centrow-waznym
-elementem-planowania-przestrzennego z dn. 07.10.2013.
42
M. Pichlak, Inteligentne miasta w Polsce – rzeczywistość czy utopia?, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2018, z. 127, s. 194.
41
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Tabela 3. Zagrożenia współczesnych miast i obszarów metropolitalnych w Unii
Europejskiej
Zagrożenie

Opis efektów

Zmiany demograficzne

Prowadzą do powstania szeregu wyzwań, odmiennych dla różnych miast, takich jak: starzenie się
społeczeństwa, zmniejszanie się populacji miast,
intensywne rozrastanie się przedmieść

Brak ciągłego wzrostu gospodarczego

Istnieje poważne zagrożenie stagnacją lub spowolnieniem gospodarczym, zwłaszcza w wielu
miastach Europy Środkowej i Wschodniej niebędących stolicami, jak również w starych przemysłowych miastach w Europie Zachodniej

Gospodarki w aktualnej kondycji nie są w stanie zapewnić
miejsc pracy dla wszystkich

Słabnące powiązania między wzrostem gospodarczym, zatrudnieniem i postępem społecznym doprowadziły do wypchnięcia z rynku pracy dużej
części ludności lub przesunięcia ich na niewymagające kwalifikacji, nisko płatne stanowiska w sektorze usług

Zwiększające się nierówności
dochodowe

W niektórych społecznościach lokalnych istnieje
koncentracja nierówności przejawiających się złymi warunkami mieszkaniowymi, szkolnictwem na
niskim poziomie, bezrobociem oraz utrudnionym
dostępem do niektórych usług (opieki zdrowotnej,
transportu) lub ich niedostępnością

Zwiększająca się polaryzacja
społeczna i segregacja społeczna

Niedawny kryzys gospodarczy jeszcze bardziej
spotęgował skutki procesów rynkowych i stopniowego wycofywania się państwa opiekuńczego
w większości państw europejskich

Procesy segregacji przestrzennej

Są skutkiem polaryzacji społecznej – powodują, że
grupom o niskich dochodach lub grupom zmarginalizowanym jest coraz trudniej znaleźć przyzwoite mieszkanie za przystępną cenę

Wzrastająca liczba tzw. wyrzutków społecznych

Może prowadzić w wielu miastach do powstawania zamkniętych subkultur o fundamentalnie
wrogim nastawieniu do głównego nurtu społeczeństwa
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Stanowią jedno z głównych zagrożeń zrównoważonego rozwoju terytorialnego; świadczenie usług
Rozlewanie się miast oraz
publicznych jest coraz kosztowniejsze i trudniejsze,
rozprzestrzenianie się osiedli o zasoby naturalne są nadmiernie eksploatowane,
niskiej gęstości zaludnienia
sieci transportu publicznego są niewystarczające,
a stopień zależności od samochodów oraz korki
w miastach i wokół miast są bardzo duże
Niekontrolowany rozwój miast i zasklepianie gleby zagrażają różnorodności biologicznej i zwiękMiejskie ekosystemy są pod
szają ryzyko zarówno powodzi, jak i niedoborów
presją
wody. Pogarsza się klimat akustyczny oraz warunki życia mieszkańców.
Źródło: B. Pawłowska, Transport jako element inteligentnego miasta, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 475, s. 229.

Raport URBACT pokazuje, że procesy urbanizacyjne w Europie postępują, chociaż populacja 40% europejskich miast maleje, zwłaszcza w Niemczech,
Europie Środkowo-Wschodniej i w regionach najbardziej odległych. Na ten
paradoks ma wpływ kilka czynników, takich jak niski współczynnik urodzeń,
migracja powodowana często pogarszaniem się warunków ekonomicznych,
a w niektórych krajach również migracja z miast do sąsiadujących miasteczek
i na przedmieścia. W dłuższym horyzoncie czasowym zmiany demograficzne
będą miały znaczący wpływ na europejskie miasta wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Obecnie miasto jest przykładem nieefektywnego wykorzystania
zasobów naturalnych, w tym zwłaszcza energii, a także głównym czynnikiem
przemian środowiska. Z tego względu skoordynowane działania na szczeblu
europejskim, mające na celu opracowanie bardziej zdecydowanych środków
w dziedzinie rewitalizacji miast, są istotnym sposobem przeciwdziałania szkodliwej emisji CO2 i zmianie klimatu43.
Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę są procesy gospodarcze, które właśnie przede wszystkim zachodzą w miastach. Pojęcie rynku,
fundamentalne w naukach ekonomicznych, zrodziło się z fizycznego miejsca
w przestrzeni, gdzie dokonywano targów. To w miastach koncentrowała się
wystarczająco liczna grupa aktorów ekonomicznych, dokonujących między
sobą transakcji. Stąd, tworząc pojęcie rynku, ekonomiści najpewniej inspirowali się tym, co mogli obserwować właśnie w przestrzeni miejskiej. Mimo
to początkowo analizowali współzależności gospodarcze bez uwzględniania
B. Pawłowska, Transport jako element inteligentnego miasta, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 475, s. 228-230.
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czynnika przestrzeni. Innymi słowy, umieli powiedzieć, co, w jakiej ilości i dla
kogo produkować, jednak spotykali się z trudnościami, gdy należało wskazać,
gdzie tę produkcję prowadzić. Analizy ekonomiczne udało się najpierw zdynamizować za sprawą uwzględnienia czynnika czasu, później zaś zainteresowano
się przestrzennym wymiarem procesów gospodarczych44.
W literaturze wyróżnia się wiele aspektów przestrzeni. Wśród nich mamy
do czynienia z przestrzenią ekonomiczną, ekologiczną oraz kulturową. Przestrzeń ekonomiczną definiuje się jako odwzorowującą wszystkie ekonomiczne
wymiary rzeczywistości. Jest to część przestrzeni geograficznej lub nawet część
przestrzeni planistycznej, w której człowiek żyje i stale lub okresowo prowadzi
swoją działalność produkcyjną, usługową, konsumpcyjną i społeczną. Ekologiczną możemy nazwać wyidealizowaną przestrzeń, w której szeroko rozumiane procesy i prawa o charakterze naturalnym dominują nad wpływami o
charakterze antropogenicznym. Przestrzeń kulturowa jest wynikiem współzależności człowieka i środowiska przyrodniczego oraz zmian, które dokonują
się w ten sposób w przestrzeni geograficznej. W ramach procesu przekształceń
powstają trwałe wartości kultury materialnej społeczeństwa, których struktura
przestrzenna stanowi integralną część przestrzeni kulturowej. Pojęcie to może
być rozumiane jako szczególny rodzaj śródmiejskich przestrzeni publicznych,
charakteryzujący się występowaniem wartości dziedzictwa kulturowego lub
dóbr kultury współczesnej, a także istniejących lub potencjalnych możliwości
kreacji funkcji kulturotwórczych (w tym obiektów poprzemysłowych ulokowanych w obszarze śródmiejskim). Mogą to być zespoły obiektów, wnętrza
urbanistyczne lub ciągi ulic45.
Do powszechnie znanych negatywnych skutków polityki przestrzennej
wypada zaliczyć niską jakość przestrzeni publicznej, chaos w formach zabudowy i architekturze zespołów urbanistycznych, ich niekompletność i presję na
tereny otwarte, destrukcję systemów ekologicznych miast, braki w wyposażeniu terenów urbanizowanych i terenów wiejskich w infrastrukturę techniczną i społeczną, nienadążającą za rozwojem zabudowy mieszkaniowej. Są to
negatywne skutki o skali makro, z którymi mamy do czynienia w zasadzie na
co dzień. Są to zabytkowe kamienice pozasłaniane reklamami, osiedla mieszkalne bez doprowadzonej utwardzonej drogi, niedostosowany do istniejącego
44
M. E. Sokołowicz, J. Zasina, Ekonomia miasta [w:] EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 44.
45
C. Brzeziński, Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na
poziomie lokalnym i jej skutki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015,
s. 15.
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zagospodarowania układ komunikacyjny i wiele innych, których łączny efekt
oddziaływania sprawia, że w przestrzeni, która sama w sobie jest barierą - często własnymi rękami, wydatkując duże środki finansowe, nieświadomie tworzymy nowe bariery, generując kolejne koszty46.
Kolejnym problemem, z którym zmierzają się współczesne miasta jest
tzw. „samochodoza”. Już w latach 60. XX wieku J. Jacobs w książce The Death and Life of Great American Cities (Życie i śmierć wielkich amerykańskich
miast) zwróciła uwagę na to, że rozwój miast zmierzający do wzrostu ruchu
samochodowego prowadzi do zamierania życia publicznego i w konsekwencji
do obumierania miast. Przywołując słowa J. Gehla nie można nie zgodzić się
ze stwierdzeniem, że co prawda to ludzie kształtują (projektują) miasta, ale
potem to miasta kształtują ludzi. W związku z tym konsekwencje błędów
popełnionych podczas projektowania miast będą znacząco oddziaływały na
ich mieszkańców47.
Dziś największym problemem miast jest drastycznie wzrastająca na przestrzeni lat liczba samochodów osobowych, wiążąca się z ich cenową dostępnością. Szczególny wzrost liczby pojazdów w Polsce można było zauważyć po
zmianach ustrojowych w 1989 roku oraz po wejściu do Unii Europejskiej
1 maja 2004 roku, kiedy to na masową skalę zaczęto sprowadzać auta z innych
krajów zrzeszonych w Unii. W latach 1990-2015 liczba samochodów osobowych poruszających się na terenie Polski wzrosła prawie czterokrotnie, zaś
w latach 2004-2015 niemal dwukrotnie. Liczba samochodów osobowych na
koniec 1991 roku wynosiła niewiele ponad 5 mln, na koniec 2004 r. prawie
12 mln tego typu pojazdów zarejestrowanych w Polsce, natomiast w 2015 r.
liczba ta wynosiła niespełna 21 mln48.
Mając na uwadze przytoczone dane, projekty przewidujące choćby częściowe wyłączenie ruchu samochodowego mogą się wydawać nierealistyczne.
Od czasów pojawienia się samochodów na ulicach, samochód jest przedstawiany i w zasadzie nadal powszechnie uznawany za uniwersalny symbol wolności. W Stanach Zjednoczonych i większości pozostałych krajów zachodnich
samochody widać na każdym kroku. Dopiero w ostatnich kilku dekadach,
zwłaszcza po kryzysie energetycznym w 1973 roku, zakwestionowano przekonanie, że z jego używaniem wiążą się wyłącznie korzyści. W mieście samochód

Tamże, s. 23.
M. Karapuda, Miasta są dla…, op. cit., s. 293.
48
E. Berlińska, J. Choma, Implikacja innowacyjnych aplikacji mobilnych usprawniających przepływ osób w miastach na wdrażanie koncepcji zrównoważonego transportu oraz koncepcji
SmartCity, „Transport Miejski i Regionalny” 2018, nr 1, s. 31.
46
47
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stał się dominującym elementem „gry”, jego produkcja i marketing stanowi
znaczny wycinek gospodarki światowej, a związane z nim grupy lobbystyczne
są szczególnie wpływowe; od dawna walczą z wprowadzaniem przez państwo
przepisów wyłączających niektóre obszary z ruchu, czy ograniczających emisję
spalin. Jeszcze bardziej szkodliwe są działania lobby samochodowego wymierzone w komunikację masową. Zdarzają się sytuacje, że koncerny motoryzacyjne wykupują małe spółki kolejowe i autobusowe, aby zwiększyć popyt na
dodatkową powierzchnię dróg. Doprowadza to (na przykład w Los Angeles)
do nadmiernego przerostu autostrad i zniszczenia znakomicie funkcjonujących dzielnic. Budowa dróg, mostów, tuneli, wielopoziomowych skrzyżowań
i autostrad prezentowana jest jako normalny element wydatków publicznych,
podczas gdy jakiekolwiek formy inwestowania w transport masowy traktuje
się jak subwencję, a zatem podstępną formę „pełzającego socjalizmu”. Ponieważ producenci aut potrzebują stałego popytu i programów budowy dróg
- nie tylko w Ameryce Północnej, ale również w Europie – programy te stały
się dominującą formą robót publicznych49.
Pewnym sposobem na rozwiązanie wspomnianego problemu miast jest
ludzka skala zespołu mieszkalnego, indywidualny charakter, zorientowanie
na pieszych, dobre sąsiedztwo, starannie zaprojektowana zieleń i przestrzeń
społeczna, wpisanie się w topografię terenu, kameralne podwórko czy zaułek
- to elementy obecne w wielu realizacjach, składające się na zalety małego zespołu mieszkaniowego. Dla małego zespołu mieszkaniowego stosuje się rożne
koncepcje. Jedną z bardziej popularnych jest zasada Low Rise, High Density
(„nisko, gęsto”, czyli stosowanie niskiej zabudowy o wysokiej intensywności).

49
J. Rykwert, Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Międzynarodowe Centrum
Kultury, Kraków 2013, s. 313.
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Rysunek 6. Przykład zastosowania zasady Low Rise, High Density (Hammarby
Sjostad, Stockholm

Źródło: L. Vasilevska, Towards more User-Friendly Public Open Space in Low-rise
High Density Housing Areas, 1st International Conference on Architecture & Urban
Design, Proceedings 19-21 April 2012, Department of Architecture, EPOKA University, s. 858.

Wśród koncepcji kształtowania środowiska zamieszkania sprzyjającym
tak środowisku, jak i kontaktom sąsiedzkim, warto wspomnieć o sprawdzonych praktykach ograniczających ruch samochodowy. Interesującym rozwiązaniem układu komunikacyjnego osiedli mieszkaniowych jest wprowadzany
od kilkudziesięciu lat w Holandii, a później i innych krajach, system woonerf
(ang. home zones). Woonerf, ulica (strefa) chroniona przed szybkim ruchem
samochodowym w strefie zamieszkania, to przestrzeń wspólna, użytkowana
przez pieszych, rowerzystów i samochody. Kierowcy czują się w niej intruzami i muszą poruszać się wolno. Ulice są najczęściej wąskie, bez krawężników
i chodników, a prędkość pojazdów redukuje się przez umieszczanie drzew,
miejsc postojowych i innych przeszkód. Dzięki temu ulice mogą być aktywnie
wykorzystywane przez mieszkańców (ławki, zieleń, rekreacja, place zabaw)50.

R. Idem, Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2014, s. 57-58.
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Rysunek 7. Woonerf w Łodzi (ul. Traugutta)

Źródło: Woonerf Traugutta, https://www.wprost.pl/galeria/13580/4/10-year-challenge-w-lodzi-zobaczcie-jak-bardzo-zmienilo-sie-to-miasto.html (data: 16.07.2020).

Koncepcją radykalnie rozwiązującą problem komunikacji kołowej jest
zespół zabudowy wolny od samochodu. W zabudowie tego typu mieszkańcy
z własnej woli rezygnują z posiadania samochodu, dzięki czemu ograniczają
ruch kołowy w mieście, a sami żyją w enklawie wolnej od ruchu ulicznego.
Warunkiem jest dogodny dostęp do transportu publicznego czy rowerowego
z miejsc pracy, rekreacji i usług oraz bliskie sąsiedztwo podstawowych usług,
dostępnych pieszo. Tego typu osiedla powstały m.in. w Berlinie, Monachium,
Kassel, Munster czy Wiedniu51.
Kolejnym problemem, z którym mierzą się mieszkańcy miast są kwestie
zawodowe. Z jednej strony miasta pięknieją (odnowione centra czy parki),
z drugiej mieszkańcy mają problem z pracą (szczególnie młodzi mieszkańcy,
którzy kończą studia i chcą założyć rodzinę).
W tej sytuacji reindustrializacja, a ściślej rzecz ujmując przesunięcia przestrzenne i strukturalne produkcji jest pomysłem, który może pomóc w ożywieniu mniejszych miast. Oczywiście z naciskiem na przemysł zaawansowany
technologicznie. Fundamentem muszą być strategiczne programy, a za nimi
winny płynąć środki unijne nakierowane na ożywianie przemysłu. Chodzi
o to, by najpierw pojawiła się u nas myśl technologiczna, a następnie produkcja. Nieważne przy tym, skąd będzie pochodził kapitał, ważne, by zyski
zostawiał na miejscu. Bo dzisiaj jest tak, że produkty i usługi wymyśla się
51
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w najbardziej rozwiniętych krajach świata, a następnie szuka się miejsc o najtańszych kosztach produkcji i zyskownych rynków zbytu. To jest podstawowa przyczyna pułapki średniego dochodu dla państw, które są skazane na
rozwój uzależniony. Noblista Joseph E. Stiglitz nazywa to współczesną formą
kolonializmu52.
Przedsiębiorstwo, które dominuje w danej branży, z powodu zmian
technologicznych traci swoją pozycję, a w najgorszym przypadku przestaje
istnieć. W związku z tym można postawić pytanie, w jaki sposób łączy się to
z miejscem zamieszkania? K. Olszewski przywołuje w tym względzie badania
zrealizowane w USA i stwierdza, że jeśli ludzie mieli nieruchomość w miejscu,
w którym rynek pracy zaczął się psuć, często nie decydowali się na jej sprzedaż
za bardzo słabe pieniądze i przeprowadzkę do miejsca, gdzie łatwiej znajdą zatrudnienie. Najczęściej pozostawali z myślą, że będą sobie jakoś radzić. Woleli
zostać, gdyż w przeciwnym przypadku musieliby zrealizować dotkliwą stratę
finansową. Często łączyło się to z powiązaniami społecznymi, byli oni zakorzenieni w danym miejscu i również dlatego nie chcieli go opuszczać53.
E. Glaeser zaznaczył, że miasta rozwijają się przede wszystkim dlatego, że
ludzie mogą swobodnie realizować swoje pomysły. W długiej perspektywie to
właśnie liczne małe biznesy decydują o tym, że miasto nabiera znaczenia, rośnie i bogaci się. Wszystkie współczesne badania pokazują, że lepiej mieć dużo
małych firm niż koncentrować wokół siebie duże koncerny. Ma to związek
z tym, że gospodarka nie rozwija się liniowo, ponieważ pojawiają się kryzysy, które mogą doprowadzić do upadłości całe branże. Koncerny mają też
tendencję do wypierania lokalnej przedsiębiorczości. Glaeser analizował przypadek miasta Taranto na południowym wybrzeżu Włoch, w którym swego
czasu podjęto bardzo duże przedsięwzięcia i stworzono ważny ośrodek przemysłu stalowego. Część z tych wielkich firm upadła, a efekt jest taki, że miasto
boryka się z problemami finansowymi i jest z punktu widzenia gospodarczego
zdewastowane54.
Obraz przyjaznego dla środowiska miasta, będącego zarówno inkubatorem wzrostu dla całego regionu nie mógłby istnieć bez mieszkańców. To oni,
K. Leśniewicz, Śmierć małych miast. Odnowione centra to nie wszystko, potrzebna jest praca (Wywiad z Przemysławem Śleszyńskim), https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1182717,przemyslaw-sleszynski-smierc-malych-miast-w-polsce.html (data: 20.07.2020).
53
D. Rostkowski, Miasto motorem rozwoju (wywiad z Krzysztofem Olszewskim),
https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/miasto-motorem-rozwoju/ (data:
12.11.2019).
54
S. Stodolak, Wielkie miasta stoją małym biznesem (wywiad z prof. Edwardem Glaeserem), https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/nowe-trendy/spoleczenstwo/wielkie-miasta-stoja-malym-biznesem/ (data: 02.05.2020).
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poprzez partycypację społeczną, mogą realnie wpływać na kierunek rozwoju
miasta. Tworzenie petycji i aktywny udział w konsultacjach społecznych to
podstawowe narzędzia miejskiej społeczności umożliwiające kreowanie własnej przestrzeni. Mieszkańcy mogą decydować o ścieżkach rozwoju również
poprzez budżety obywatelskie. Każde miasto przeznacza pewną kwotę z budżetu na cel obywatelski. Mieszkańcy, głosując na konkretne projekty, mają
wpływ na działania władz miejskich. W ramach budżetów obywatelskich powstają nowe place zabaw, siłownie pod chmurką czy programy pomagające
bezdomnym zwierzętom. Najważniejszym zadaniem stojącym obecnie przed
miejskimi włodarzami jest usprawnienie i zachęcenie mieszkańców do powszechnej partycypacji społecznej, która jest wyrazem demokratyzacji życia
społecznego i pozytywnie wpływa na wizerunek miasta. W ten sposób mieszkańcy mogą zmieniać miejską przestrzeń, a także nadawać jej indywidualnego
charakteru55.
W związku z powyższym warto wskazać warunki, jakie powinny być
spełnione dla skuteczności partycypacji. Na uwagę zasługuje w tym względzie program Rady Europy wspierający zarządzanie lokalne. Jest to koncepcja
określana jako CLEAR, której skrót powstał od pierwszych liter warunków,
które zdaniem autorów muszą być spełnione, by partycypacja prowadziła do
oczekiwanych i pozytywnych skutków. Są nimi can do (umiejętności), like to
(motywacja), enabled to (umożliwienie), asked to (zaproszenie do uczestnictwa). Pierwszy z warunków to umiejętności. Odnosi się on do koniecznych
zasobów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestnictwa. Wskazać należy
tu znajomość procedur, umiejętności takich jak: przemawianie, pisanie listów
czy wykorzystanie Internetu. Typowy problem polega na tym, że zasoby te
częściej posiadają osoby o wyższym statusie społecznym, w związku z tym
polityka wspierająca partycypację powinna wspierać słabszych, a władze i organizacje pozarządowe powinny pomagać im w formułowaniu i wyrażaniu
zdania na istotne dla tych grup tematy. Drugi warunek to motywacja (like
to), która dotyczy chęci uczestnictwa i jest silnie związana z poczuciem więzi
(identyfikacją) obywateli ze społecznością lokalną. Trzeci to umożliwienie
(enabled to), chodzi tu o istnienie warunków umożliwiających obywatelom
uczestnictwo. Partycypacja „w pojedynkę” to rzadkie zjawisko, na ogół odbywa się poprzez organizacje i grupy wspierające partycypację. Potrzebna
zatem jest obecność np. organizacji pozarządowych lub nieformalnych sieci

55
B. Chmiel, Koncepcje zrównoważonego miasta jako warunek wzrostu poziomu życia,
„Współczesna gospodarka” 2020, tom 11, nr 1, s. 11.
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instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Samorząd promujący partycypację
społeczną powinien zatem wspierać takie organizacje. Czwartym warunkiem
jest zaproszenie do uczestnictwa (asked to). Jest to mobilizacja do partycypacji
przez władze samorządowe. Mieszkańcy muszą być zapraszani do wyrażenia
swojego zdania w formach dostosowanych do ich potrzeb społecznych. Jedni
preferują bowiem uczestnictwo przez Internet, podczas gdy dla innych lepsze
są tradycyjne spotkania, organizowane przez władze samorządowe. Piątym
warunkiem jest efekt uczestnictwa (responded to), który jest spełniony, gdy
społeczność lokalna jest przekonana, że wyrażane opinie faktycznie zostaną
rozważone i wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Władze samorządowe muszą wytłumaczyć, dlaczego podjęły daną decyzję, czyje argumenty
okazały się ważniejsze i z jakich powodów56.
Współpraca władz ze społeczeństwem nazywana jest demokracją deliberatywną, dzięki której władze lokalne stają się siłą napędowego rozwoju, a obywatele mają szansę wyrażania swojego zdania. Ten rodzaj demokracji różni się
od demokracji bezpośredniej w pierwszej kolejności sposobem prowadzenia
dyskusji. W demokracji deliberatywnej władza lokalna jest konfrontowana
z mieszkańcami. Następuje dynamiczna debata, argumenty często też te
kontrowersyjne, emocje, a to wszystko przy bezpośrednim spotkaniu polityka
z problemami obywateli, a nie jedynie poprzez wyrażanie poparcia lub nie
podczas głosowania w wyborach.
Formy partycypacji to m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sondaż deliberatywny,
panele obywatelskie,
wspólnotowe grupy problemowe,
konferencje konsensusu lub obywatelskie,
otwarta przestrzeń,
demokracja elektroniczna np. debaty internetowe,
zaangażowanie młodzieży w życie wspólnot,
uczestnictwo w budżecie partycypacyjnym,
lokalne fora przysięgłych,
możliwość odwołania urzędnika,
parlament obywatelski.

Podsumowując powyższe rozważania, rolę władzy można podzielić na
trzy obszary: wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań świadczenia usług
56
A. Piskorz-Ryń, Inteligentne miasto jako wyzwanie dla samorządu terytorialnego,
„Przedsiębiorczość i zarządzanie” 2017, nr 2.1, s. 28-29.
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publicznych, umożliwienie obywatelom partycypacyjnego uczestnictwa
w rządzeniu, a także tworzenie warunków do aktywności innowacyjnej pozostałych sektorów57.
1.3. Ekonomika miast
W przeciwieństwie do innych gałęzi ekonomii, ekonomię miasta wyodrębnia się w oparciu o kryterium przestrzenne. Subdyscyplina ta różni się zatem od pozostałych ekonomik stosowanych, koncentrujących się na określonych działach gospodarki (np. ekonomika turystyki, ekonomika przemysłu)58.
Jak widać jednym z głównych nurtów poszukiwań ekonomii miasta jest próba zrozumienia decyzji lokalizacyjnych gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw zarówno w zakresie wyboru danego miasta spośród wielu innych,
jak i wyboru określonego rejonu w obrębie miasta. Gospodarstwa domowe
i przedsiębiorstwa dążą do zajęcia najlepszej, z ich punktu widzenia, lokalizacji w przestrzeni, czyli lokalizacji, w której najlepiej będą mogły zaspokajać
swoje potrzeby (gospodarstwa domowe), lub w której będą mogły najlepiej
prowadzić działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa). Z drugiej strony natura decyzji lokalizacyjnych obu tych aktorów różni się od siebie, ponieważ
różne są cele, którymi się kierują: przedsiębiorstwo dąży do maksymalizacji
zysku, gospodarstwo domowe zaś skupia się na maksymalizacji własnej użyteczności (satysfakcji)59.
Warto postawić sobie pytanie: dlaczego ekonomia interesuje się miastem?
Odpowiadając na nie wskazuje się, że nauka ta z definicji zajmuje się ludzkimi
potrzebami, a miasto – jako swoista konstrukcja cywilizacyjna – służy zaspokajaniu potrzeb ludzkich (zamieszkanie, praca, bezpieczeństwo, możliwości
rozwoju zgodnego z własnymi aspiracjami itp.). Za punkt wyjścia przy określaniu zakresu badawczego ekonomii miejskiej należy przyjąć szerszy zakres
podstawowych pojęć i kategorii ekonomicznych.
Należą do nich przede wszystkim:
1) Potrzeby wraz z założeniem ich nieograniczoności;
2) Zasoby wraz z założeniem ich ograniczoności;
3) Przedsiębiorstwa, stojące przed dylematem optymalnej lokalizacji
oraz dostępności surowców, zasobów pracy, kooperantów i rynków zbytu;
57
A. Markowicz, Innowacje społeczne jako determinanty rozwoju społeczności lokalnych,
„Ekonomia społeczna” 2019, nr 1, s. 35.
58
M. E. Sokołowicz, J. Zasina, Ekonomia miasta, op. cit., s. 44.
59
Tamże, s. 48.

37

ROZDZIAŁ 1

4) Gospodarstwa domowe, dążące do maksymalizacji użyteczności
w konsumpcji oferowanych w miastach dóbr i usług;
5) Wymiana towarowo-pieniężna i jej skutki dla formowania się miast
i ich hierarchii.
6) Efektywność procesów gospodarczych w miastach.
7) Ekonomia sektora publicznego w miastach.
Wykorzystując powyższe kategorie, ekonomia miasta zajmuje się wyjaśnianiem zarówno uniwersalnych przyczyn powstania i rozwoju miast, jak
i przyczyn występujących między nimi różnic.
Jako najważniejsze obszary zainteresowań ekonomii miasta wskazuje się:
1) wpływ decyzji ekonomicznych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na powstawanie i rozwój miast;
2) zróżnicowanie wartości terenów w mieście w zależności od popytu
i podaży na grunty miejskie i sposób ich wykorzystania;
3) konsumpcję w mieście (handel, usługi) i sposób zaspokajania potrzeb
mieszkańców miast;
4) ekonomikę przemieszczania się w mieście i analizę funkcjonowania
miejskich systemów transportowych.
5) dobra publiczne i sektor publiczny w mieście (usługi komunalne,
ochrona środowiska, walka z przestępczością, miejski porządek instytucjonalny itp.);
6) problemy optymalizacji i efektywności działań w mieście (polityka
miejska i zarządzanie miastem).
Ekonomia miasta stanowi zatem dyscyplinę z kręgu nauk ekonomicznych badającą procesy i prawidłowości ekonomiczne związane z rozwojem
i funkcjonowaniem miast oraz mającą na celu ustalenie skutecznych narzędzi
polityki gospodarczej w tej dziedzinie60.
Uszczegóławiając zagadnienie ekonomii miasta na uwagę zasługuje jej
silne powiązanie z trzema dyscyplinami szczegółowymi, tj. ekonomiką mieszkalnictwa (housing economics), ekonomiką transportu (transport economics)
oraz gospodarką przestrzenną miast (land-use economics). Wyjaśnić jednak
trzeba, że tak zdefiniowana ekonomia miasta (urban economics) jest zdecydowanie częściej domeną naukowców z Ameryki Północnej niż ich kolegów
z krajów europejskich, gdyż na Starym Kontynencie wciąż trwalsze pozostają
podziały na wskazane trzy ekonomiki szczegółowe61.
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Rysunek 8. Ekonomia miasta – perspektywa amerykańska i europejska

Źródło: Opracowanie własne na postawie: M. E. Sokołowicz, J. Zasina, Ekonomia
miasta, op. cit., s. 44-45.

Analiza założeń ekonomii miasta i jej praktycznych implikacji zależy
od obszaru działania. Gospodarstwa domowe w Europie relatywnie rzadko
decydują się zmienić lokalizację - przenosząc się z jednego miasta na drugie.
Zdecydowanie bardziej mobilne są w tym względzie gospodarstwa amerykańskie. Przyjmuje się, że jednym z najważniejszych powodów zmiany lokalizacji
gospodarstwa domowego pomiędzy miastami jest chęć uzyskania lepszego
miejsca pracy lub chęć poprawienia własnych możliwości konsumpcyjnych.
Tym samym rozkład przestrzenny gospodarstw domowych pomiędzy miastami będzie odpowiadać szansom, jakie miasta te stwarzają swoim mieszkańcom zarówno w zakresie zarobkowania, jak i wydatkowania pieniędzy na cele
konsumpcyjne. Większość gospodarstw domowych bierze pod uwagę obie
kategorie, natomiast część z nich skupia się wyłącznie na aspekcie konsumpcyjnym – przypadkiem tym są gospodarstwa domowe wyłączone z rynku pracy (np. gospodarstwa prowadzone przez emerytów).
Częściej gospodarstwa domowe mają okazję zmienić miejsce zamieszkania w obrębie miasta. W tym przypadku można wyróżnić trzy główne kategorie atrybutów (cech) danej lokalizacji, które są oceniane przez gospodarstwo
domowe i które ostatecznie przekładają się na jego decyzję lokalizacyjną. Są
nimi:
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1) Cechy mieszkania/domu. Jedne chcą zamieszkiwać w domu jednorodzinnym, inne w lokalach w budynkach wielorodzinnych (np. w kamienicach,
blokach). Każdy ze wskazanych typów zabudowy może zaoferować inne warunki bytowe.
2) Cechy rejonu. Każdy rejon miasta wyposażony jest w określone udogodnienia, przy czym rejony mogą być silnie zróżnicowane pod względem
oferowanych udogodnień. Gospodarstwo domowe będzie poszukiwać rejonu
o ofercie udogodnień najbliższej jego potrzebom.
3) Związki przestrzenne lokalizacji z otoczeniem. Najczęściej wskazuje
się na związek pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy. Przyjmuje
się, że gospodarstwo domowe lokalizuje się relatywnie blisko miejsca pracy,
aby codzienne podróże między pracą a domem nie były zbyt uciążliwe62.
Na gruncie nauk ekonomicznych w ciągu ostatnich lat wypracowano
szereg teorii i modeli, które służą wyjaśnianiu nie tylko procesów powstawania miast oraz sił decydujących o kształtowaniu się całych hierarchii osadniczych, lecz także procesów decydujących o zróżnicowaniu sposobów zagospodarowania przestrzennego wewnątrz miast. Do najważniejszych i najbardziej
podstawowych koncepcji zalicza się:
1) Modele renty gruntowej i budowlanej, które wyjaśniają mechanizm
różnicowania wartości terenów w mieście oraz przestrzenną alokację funkcji
miejskich (mieszkań, przemysłu, usług, handlu itd.);
2) Koncepcję bazy ekonomicznej, która pozwala zidentyfikować sektory
gospodarcze decydujące o rozwoju poszczególnych miast oraz klasyfikować
specjalizację funkcjonalną ośrodków miejskich;
3) Modele kształtowania się hierarchii przestrzennej i układów osadniczych, które wyjaśniają, dlaczego miasta różnią się między sobą wielkością
i potencjałem gospodarczym oraz w jaki sposób tworzą one układy osadnicze;
4) Modele polaryzacyjne, które identyfikują zarówno przyczyny, jak
i skutki rozwoju miast, które dominują w strukturach osadniczych poszczególnych krajów, a także w skali kontynentu i świata;
5) Koncepcje rozwoju endogenicznego, które wskazują jakie wewnętrzne przyczyny mogą decydować o rozwoju miast, które dotychczas nie miały
istotnego znaczenia w hierarchii osadniczej63.
W kontekście problematyki miejskiej za najbardziej wpływowe w
ostatnich latach uznaje się prace P. Krugmana. Jego publikacje z początku
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lat 90. XX wieku są uznawane za umowny początek nurtu badawczego zwanego Nową Geografią Ekonomiczną. Podstawowym celem tej gałęzi ekonomii
pozostaje poszukiwanie równowagi ogólnej w decyzjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych poprzez jednoczesną analizę sił dośrodkowych i odśrodkowych kierujących tymi decyzjami. W ogólnym zarysie model Krugmana zakłada, że na skutek działania wzrastających przychodów oraz
w warunkach występowania dodatnich i istotnych kosztów transportu producenci lokalizują się blisko siebie (dochodzi do aglomeracji). Z drugiej strony
przy jednoczesnej niemobilności niektórych zasobów (gruntów oraz częściowo także pracy) koszty transportu działają jako siła odśrodkowa – przeciwdziałająca procesom aglomeracji. Napięcie między tymi dwiema siłami (gdzie
nawet drobna zmiana parametrów analizowanego przez Krugmana modelu
może decydować w różnym czasie zamiennie o przewadze sił aglomeracyjnych bądź równie dobrze o przewadze sił dośrodkowych) kształtuje ewolucję
przestrzennej struktury gospodarki. Co istotne, model Nowej Geografii Ekonomicznej wskazuje, że systemy osadnicze w rzeczywistości nie dążą do równowagi, ale ulegają ciągłym zmianom na skutek dynamicznie zmieniających
się sił sprzyjających zarówno koncentracji, jak i dekoncentracji gospodarki64.

64

Tamże, s. 58-59.

41

Rozdział 2

Miasto innowacyjne
a miasto inteligentne

2.1. Miasto innowacyjne
Punktem wyjścia do rozważań na temat roli innowacji w rozwoju miast
jest stwierdzenie, że innowacje technologiczne i organizacyjne uważane są
za główny czynnik rozwoju regionalnego we wszystkich modelach rozwoju.
Chodzi tu o wszystkie formy innowacyjności gospodarki, rozwiązania techniczne i technologiczne, nowe formy organizacyjne, instytucjonalne i zarządcze. Czynnikami wspierającymi proces przedsiębiorczości i innowacyjności
regionalnej są kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał materialny, kapitał
finansowy, zewnętrzne przepływy osób, kapitału i towarów1. Miasto oddziałuje na region w wysokim stopniu poprzez posiadanie dużej liczby instytucji
o charakterze ponadmiejskim, służących mieszkańcom regionu. Wzajemne
relacje pomiędzy miastem a regionem wynikają przede wszystkim z powiązań
gospodarczych, pełnienia przez miasto funkcji centrum handlowego i administracyjnego, rynku pracy, lokalizacji instytucji oświatowych, kulturalnych,
ochrony zdrowia, szkół, uczelni itd. Najistotniejszą rolą miasta jest silna pozycja gospodarcza, która w największym stopniu przyczynia się do rozwoju całego regionu. W celu utrzymania tendencji rozwojowych konieczne jest zapewnienie dopływu nowych aktywnych kadr (co umożliwia dobrze rozwinięte
szkolnictwo, szczególnie na poziomie wyższych uczelni). Na rozwój regionów

1
Z. J. Makiela, Znaczenie innowacyjności w gospodarce regionów, „Przedsiębiorczość
-Edukacja” 2018, nr 14, s. 43.
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mają wpływ ośrodki miejskie, będące siedzibą fermentu intelektualnego oraz
rozwoju nowoczesnej technologii2.
Innowacje w planowaniu urbanistycznym i architektonicznym tego typu
kompleksów mogą stać się kluczem do tworzenia projektów zgodnych z modelem zrównoważonego rozwoju nawet jeśli jest on trudny do wprowadzenia
przy budowie skomplikowanej, również pod względem technicznym czy też
struktury budynku. Źródłem motywacji przy poszukiwaniu nowych pomysłów w planowaniu powinna być potrzeba rozwiązania problemów «niekontrolowanej urbanizacji», a więc nadmiernego rozwoju terytorialnego miast i
aglomeracji. Trwająca aneksja nowych terenów pod rozwój projektów mieszkaniowych, centrów handlowych, biur itp. wiąże się z pytaniem o strategię
kontrolowanego rozwoju, tj. o strategię urbanizacji peryferii miast. Problem
liczby ludności w dużych miastach, spowodowany całkowicie naturalnym
zjawiskiem migracji, prowokuje polityczną debatę. Niektóre symptomy renesansu miast mogą w rzeczywistości oznaczać, że metropoliami przyszłości
będą miasta dzisiejsze, którym uda się przejść proces reorganizacji, przez co
staną się one przykładami stabilizacji urbanistycznej i wyznaczą nowy trend
dla kolejnych metropolii. Dodanie „nowego” będzie oznaczało znalezienie
odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób, bez utraty dotychczasowej jakości należy poprawiać metropolię i ulepszać tkankę dzisiejszych miast? Manifestując
w architekturze miasta obecność dnia dzisiejszego, powinniśmy wzbogacać
przestrzeń miejską unikalnymi cechami jej architektonicznego krajobrazu3.
Wracając do aspektu innowacji J. Schumpeter uważał, że stymulują rozwój gospodarczy. Mają formę dynamicznego procesu, w którym stare technologie są zastępowane przez nowe, zaś proces ten nazwał „twórczą destrukcją”.
Zdaniem J. Schumpetera, „radykalne” innowacje prowadzą do wielkich, destrukcyjnych zmian, z kolei innowacje „przyrostowe” nieustannie popychają
proces zmian do przodu.
J. Schumpeter wyróżnił pięć typów innowacji:
1. wprowadzanie nowych produktów,
2. wprowadzanie nowych metod produkcji,
3. otwarcie nowych rynków zbytu,
4. ukształtowanie nowych źródeł dostaw surowców lub innych środków,

P. Kumięga, A Kraków to... miasto innowacji. Gospodarka kreatywna jako czynnik
rozwoju miast na przykładzie Krakowa – adaptacja koncepcji 3T Richarda Floridy, „Zarządzanie
Publiczne” 2017, nr 37, s. 92.
3
R. M. Loegler, Miasto dzisiaj – miasto jutro, „Państwo i Społeczeństwo” 2019, nr 3,
s. 128.
2
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5. tworzenie nowych struktur rynkowych w ramach danego rodzaju
działalności4.
J. Schumpeter przekonuje, że przejście od systemu statycznego do dynamicznego musi być związane z wykształceniem się nowego typu postępowania i zarządzania gospodarką. Typ ten formuje się w kapitalizmie – epoce,
która stwarza rolę przedsiębiorcy. Dzięki niej rozwój oddany zostaje w ręce
aktorów społecznych. To oni wypełniają systemowe zobowiązania. By jednak przedsiębiorczość mogła wypracować „systemowe profity”, musi jej towarzyszyć przewaga „świadomej racjonalności” nad „działalnością zwyczajową”,
a „orientacja na dziś” przegrywa w niej z „orientacją na jutro”. Zasadniczym
zadaniem przedsiębiorcy jest wprowadzanie innowacji zaburzających równowagę w systemie. Predyspozycje do tego typu działalności mają nieliczni.
Zdaniem J. Schumpetera innowacyjność „jest specjalną funkcją, przywilejem
pewnego typu ludzi”5.
Ze względu na rozwój koncepcji myślowych można wskazać na innowacje tradycyjne o liniowym charakterze oraz na współczesne koncepcje innowacji o otwartym, sieciowym charakterze. Model liniowy zakłada, że źródłem innowacji są prowadzone prace badawczo-rozwojowe, których efektem
jest podaż nowych rozwiązań. W opozycji do innowacji liniowych pozostaje
koncepcja open innovation, wykorzystująca zasoby zewnętrzne. Wiedza jest
obecnie dostępna w publicznych bazach naukowych. Rolą organizacji staje
się wykorzystanie wiedzy, czyli proces jej dyfuzji. Podejście to zakłada szeroką
współpracę z podmiotami zewnętrznymi w celu integracji wiedzy wewnętrznej i zewnętrznej6.

H. Gawroński, Innowacyjne i inteligentne miasta przyszłości, „Rozprawy Naukowe i
Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu” 2013, z. 16, s. 41.
5
M. Zdun, Innowacyjność i rozwój w perspektywie funkcjonalnej na przykładzie miasta
Krakowa, [w]: T. Kudłacz, M. Musiał-Malago (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce
na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018, s. 48-49.
6
H. Gawroński, Innowacyjne i inteligentne…, op. cit., s. 41.
4
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Tabela 4. Kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w sektorze kultury, nauki i biznesu
Kultura
-kwestionowanie rzeczywistości
-stawianie oryginalnych pytań
Kreatywność

Nauka
-stawianie i
weryfikowanie hipotez
badawczych

-odkrycia w
-odkrywanie i intelek- badaniach
tualne badanie trenpodstawodów w społeczeństwie wych
-nowe porządkowanie
wiedzy

Biznes
-odkrywanie potrzeb o znaczeniu
rynkowym
-odkrywanie nisz
na istniejących
rynkach
-identyfikowanie
rozbieżności między dostępną ofertą
a potrzebami odbiorców

-wzornictwo przemysłowe

Innowacyjność

Przedsiębiorczość

-opracowywa- -innowacje tworzonie rozwiązań ne w firmach
technicznych,
-nowe wydarzenia wy- które są
korzystujące wartości użyteczne
kulturalne
z punktu
widzenia
społecznego
i gospodarczego
-firmy działające w
-startupy techprzemysłach kultury, nologiczne
zakładane i prowaprowadzone
dzone przez twórców przez naukowców lub
badawczy

-kreowanie potrzeb
potencjalnych odbiorców
-wdrażanie rozwiązań technologicznych
-wdrażanie rozwiązań procesowych
-docieranie z ofertą
do odbiorców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Klasik, K. Wrana, Kod genetyczny rozwoju jako narzędzie kreowania przyszłości miast i regionów miejskich, „Studia KPZK”
2018, t. 184, s. 330.
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W procesie kształtowania innowacyjnej polityki miejskiej ważne znaczenie odgrywa możliwość partnerów do wykorzystania mocnych stron każdego z nich w ramach opisanych wyżej podejść, a w rezultacie – wykreowania
w ramach partnerstwa takiego procesu planowania, który będzie łączył ich
najlepsze elementy. Jednym z ważnych kierunków współpracy trójsektorowej w mieście jest zapewnienie procesów uczenia się w odniesieniu do ludzi,
przedsiębiorstw, organizacji różnych sektorów. Istotny wpływ na innowacyjność i uczenie się miasta mogą mieć następujące czynniki:
• dostęp do różnych rodzajów sieci ułatwiający poznawanie możliwości,
porównywanie spostrzeżeń oraz korzystanie z doświadczeń innych;
• dostępność wsparcia badawczego, czy to w formie publicznie finansowanych instytutów badawczych, uniwersytetów zainteresowanych pomocą
biznesowi, czy też doradztwa w zakresie wiedzy specjalistycznej;
• sukces w pozyskiwaniu inwestycji wewnętrznych prowadzący do
zmian strukturalnych;
• niskie koszty nieruchomości przyciągające inwestorów, powodują
rozwój przez inwestycje, ale mogą być też czynnikiem negatywnym wywołującym wzrost czynszów;
• silna tendencja do innowacyjności może przyczyniać się do powstawania nowych przedsiębiorstw w dynamicznych sektorach, wywołując efekt
klastrowania (biegun wzrostu)7.
Kolejnym typem innowacji są innowacje społeczne, które w rozwoju
miasta odgrywają dużą rolę – ułatwiają rozwiązywanie problemów infrastrukturalnych i problemów zagospodarowania przestrzeni publicznej. Ułatwiają
też dotarcie z pomocą socjalną i zdrowotną do osób potrzebujących i przystosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Miasta nie
mają monopolu na stosowanie innowacji społecznych, ale są dla ich wdrażania korzystną przestrzenią. Duża liczba ludności mieszkająca na relatywnie
niewielkim obszarze, wielość potrzeb i różnorodność poglądów sprawiają, że
w przestrzeni miejskiej powstaje wiele napięć i problemów, których

7
S. A. Horbliuk, Partnerstwa na rzecz innowacyjnego rozwoju miast, „Публічне
управління та митне адміністрування” 2019, nr 1s. 137.
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rozwiązanie można znaleźć, stosując innowacje społeczne8. Innowacje społeczne to nie tylko narzędzie niwelowania problemów mieszkańców miasta,
ale także sposób na zwiększanie jego atrakcyjności9. Zaangażowanie mieszkańców w rozwój innowacji społecznych wiąże się z wykorzystaniem ich wiedzy, idei, koncepcji i działań, co wynika ze znajomości potrzeb i problemów
społeczności, w których funkcjonują, oraz posiadania dotyczących ich wizji
i pomysłów. Mieszkańcy są często zaangażowani w budowanie założeń i koncepcji innowacji społecznych. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia ich
skuteczności. Pozwala to także miastom na właściwe definiowanie kierunków
rozwoju i tworzenie strategii, które mają większe szanse na uzyskanie poparcia
i zaangażowanie mieszkańców w proces ich wdrażania. Nowoczesne technologie ułatwiają także współuczestnictwo mieszkańców w procesie tworzenia
koncepcji nowych rozwiązań oraz ich ewentualnej modyfikacji i dostosowania do potrzeb wybranej grupy. Służy temu wykorzystanie serwisów internetowych i mediów społecznościowych, które usprawniają proces konsultacji
społecznych. Mogą one przybrać formę otwartych debat, głosowań, konkursów, platform wiedzy. Rozwojowi innowacji społecznych służą badania w mediach społecznościowych oraz badania i analizy z wykorzystaniem technologii
mobilnych10.

8
http://www.schuman.pl/materialy/3339-innowacje-spoleczne-w-rozwiazywaniu-problemow-w-miastach (dostęp 09.06.2016). Szansą dla finansowania innowacji społecznych
i rozwoju miast są środki unijne. Sprzyja temu unijna perspektywa budżetowa na lata 2014–
2020 jako priorytet traktująca wzrost innowacyjności i dająca nowe możliwości dofinansowania samorządów. Komisja Europejska dostrzega kluczowe znaczenie miast dla zrównoważonego
rozwoju Europy, która jest jednym z najbardziej zurbanizowanych kontynentów. Pojawiają się
jednak pytania: Co się stanie po wyczerpaniu dodatkowych źródeł finansowania? Na ile dostępne fundusze kreują określone potrzeby i ich zaspokajanie poprzez realizację projektów, a na ile
finansują rzeczywiście powstające oddolne inicjatywy? Jak ewaluować realizację projektów? Czy
ich efekty mają długofalowy charakter? Jak interpretować fakt, że większa część środków przeznaczona jest na obsługę administracyjną, a nie na pomoc skierowaną do konkretnych osób?
9
W uproszczeniu atrakcyjność miasta możemy rozpatrywać jako zdolność do utrzymania i przyciągania mieszkańców/rezydentów turystów/odwiedzających oraz biznesu/inwestycji. Miasto może wykorzystać innowacje społeczne w celu podnoszenia atrakcyjności w
każdym z tych zakresów, z zachowaniem dbałości o jego zrównoważony rozwój. Atrakcyjność
miast zależy więc od wprowadzania konkretnych rozwiązań w celu utrzymania i przyciągania
mieszkańców, przedstawicieli biznesu i turystów, ale także od działań wspierających realizację celów rozwojowych i budowanie silnej marki miasta. Należy zauważyć, że jest to zadanie
bardzo złożone, gdyż decyzje i działania związane z rozwojem miasta dotyczą różnych interesariuszy. Wpływa to z jednej strony na konieczność rozpatrywania atrakcyjności miasta w kontekście różnych grup, z drugiej zaś znalezienia wspólnej płaszczyzny dla działań rozwojowych
(Daszkiewicz 2015, s. 1411–1418).
10
J. Morawska-Jancelewicz, Innowacje społeczne w miastach europejskich. Przykłady dobrych praktyk, „Studia Miejskie” 2016, nr 23, s. 70-71.
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Wskaźnik innowacji społecznych obejmuje następujące 4 aspekty:
• ramy instytucjonalne oraz polityczne,
• dostępność finansowania,
• przedsiębiorczość,
• społeczeństwo obywatelskie.
Pierwszy z nich obejmuje politykę państwa dotyczącą istnienia innowacji społecznych, badań na rzecz tych innowacji, warunków prawnych,
w jakich działają społeczne przedsiębiorstwa, a także efektywność wdrażania
reguł prawnych oraz działania politycznego. Drugi aspekt dotyczy dostępności finansowania innowacji społecznych przez rząd, łatwości otrzymania kredytu oraz całkowitych wydatków publicznych na cele społeczne.
We wdrażaniu innowacji społecznych każdy z krajów posiada inny potencjał. Stany Zjednoczone są liderem w tej kwestii. W tym państwie ważna
jest rola sektora prywatnego we wspieraniu działań na rzecz społeczeństwa,
ale kluczową rolę zajmuje tu rząd federalny. W tym kraju powstał Fundusz
Innowacji Społecznych (Social Innovation Fund – SIF), który łączy środki
prywatne oraz publiczne11.
Innowacje społeczne mogą wpływać na wiele dziedzin życia społecznego.
Na uwagę zasługują tu: edukacja, ochrona środowiska, kultura, promowanie
zmian społecznych, np. zmniejszenie przemocy wobec kobiet, pomoc bezdomnym mającym zaburzenia psychiczne. Na przykład w dziedzinie oświaty
innowacje mogą być impulsem do dostosowywania wiedzy do lepszego zaspokojenia potrzeb społecznych (np. networking nauczycieli ma wpływ na skuteczne wdrażanie nowych metod nauczania). Europejska organizacja EUROCITIES co roku przyznaje nagrody w konkursie „Living cities – sustainable
urban growth and quality of life”, które są wyrazem uznania dla wybitnych
osiągnięć członków organizacji w zakresie realizacji lokalnych działań lub
praktyk, które poprawiają jakość życia obywateli. Spośród polskich miast do
tej organizacji należą: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź,
Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław. Nagrody przyznawane są następujących w kategoriach:
• Współpraca – projekty nakierowane przede wszystkim na oryginalne
rozwiązania służące powstaniu nowych i lepszych miejsc pracy;
• Innowacje – projekty inspirowane przez obywateli w obszarze lepszego transportu publicznego oraz poprawy jakości powietrza w miastach;

11
A. Staszel, Innowacje społeczne Polski oraz szanse ich rozwoju na tle innych państw,
„Ekonomia Społeczna” 2019, nr 1, s. 17.
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• Partycypacja – projekty rozwijające nowe modele współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, biznesem i organizacjami społecznymi, w celu
zwiększenia jakości inwestycji w rozwój miast.12
Innowacje społeczne są realizowane i wdrażane za pomocą różnych narzędzi. Innowacją społeczną jest „bank czasu”, którego działanie opiera się
o wymianę wzajemnej pomocy wśród mieszkańców. Każda osoba posiada swoje konto i gdy pomoże komuś, poświęcając swój czas, na jej konto
wpływają „dolarogodziny”. Może nimi płacić w sytuacji, gdy pomoc będzie
potrzebna tej właśnie osobie. Pomaga wtedy inny członek banku. Jest to pomoc przede wszystkim w: wyprowadzaniu psów, nauce, robieniu zakupów,
naprawie sprzętów, czy opiece nad dziećmi lub osobami starszymi. Większość
takich banków została założona przez organizacje pozarządowe. Przykładem
innowacji społecznych w miastach może być także kooperatywa spożywcza.
W jej ramach mieszkańcom dostarczana jest żywność ekologiczna. Takie projekty często nazywane są rolnictwem wspieranym poprzez społeczność (RWS).
Dostarczane produkty pochodzą od najbliższych ekologicznych rolników.
Członkowie takiej „wspólnoty” wnoszą określoną składkę oraz organizują dostawę żywności, mają kontakt z dostawcami, a także weryfikują sposób uprawy oraz produkcji. W zamian otrzymują zdrową żywność w niskich cenach.
Członkowie kooperatyw to zazwyczaj młodzi, wykształceni ludzie mieszkający
w dużych miastach, którzy są świadomymi konsumentami zaangażowanymi
społecznie. Innowacją społeczną jest także tzw. carpooling, czyli wzajemne
podwożenie się. Jest to próba walki z ogromnym problemem polskich miast,
jakim są korki. Inicjatywa ta łączy ze sobą osoby podróżujące w tym samym
kierunku każdego dnia (do szkoły, do pracy). Zmniejsza to natężenie ruchu
w mieście, korki, obniża koszty dojazdu oraz zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, co jest teraz bardzo istotną kwestią w miastach13.
Jedną z form innowacji społecznych są również obligacje społeczne,
w ramach których władze publiczne angażują inwestorów prywatnych, w tym
banki, osoby fizyczne i innych uczestników rynku kapitałowego, do finansowania usług społecznych. Jeśli zakładane w określonym czasie cele zostają
zrealizowane, inwestor prywatny otrzymuje zwrot kapitału wraz z określoną
kwotą zwrotu z inwestycji. Przykładem pierwszego w Europie projektu obligacji społecznych rozwiązującego problem bezrobocia młodych mieszkańców
Rotterdamu był „Buzinezzclub”. Władze miasta zaangażowały innowacyjnego

12
13
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A. Markowicz, Innowacje społeczne…, op. cit., s. 36.
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przedsiębiorcę społecznego do realizacji projektu, który polegał m.in. na
wszechstronnym wsparciu młodych ludzi nieradzących sobie na rynku pracy (indywidualny coaching, wsparcie psychologiczne, szkolenia, warsztaty).
W projekcie wzięło udział kilkaset osób, z czego 10% założyło własną firmę,
30% znalazło pracę, a 70% podjęło studia14.
Rysunek 9. Strona projektu Biznezzclub

Źródło: biznezzclub, https://buzinezzclub.nl/ (data: 12.07.2020).

Innym przykładem innowacji społecznych jest RogLab – kreatywne centrum w Lublanie. Po zamknięciu większości zakładów produkcyjnych, Lublana założyła RogLab jako mini model swoich planów rewitalizacji dziedzictwa
przemysłowego miasta, koncentrując się na projektowaniu miejskim, architekturze i sztukach wizualnych. RogLab z siedzibą w starym przemysłowym
kontenerze, łączy i wspiera małych przedsiębiorców, indywidualnych twórców, firmy, organizacje pozarządowe oraz instytucje edukacyjne, kulturalne
i badawcze. Lokalni partnerzy dzielą się sprzętem mechanicznym, przestrzenią
produkcyjną, doświadczeniami, umiejętnościami i know-how w celu opracowywania innowacji i dzieł sztuki oraz uczestniczenia w programach lokalnych muzeów i szkół. Projekty z partnerami międzynarodowymi obejmują
współtworzenie prototypów dotyczących wyzwań miejskich i opracowanie
mobilnego laboratorium produkcyjnego, które rozszerza zasięg RogLab na
odległe części kraju. RogLab prowadzi m.in.: szkolenia – np. z indywidualnego stosowania frezarek CNC; warsztaty – np. modelowania 3D; zajęcia
dla dzieci promujące wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Co ważne,

14
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laboratorium RogLab jest publiczne i zapewnia twórcom w każdym wieku
dostęp do narzędzi produkcyjnych15.
Rysunek 10. Centrum Roglab z siedziba w Lublanie

Źródło: RogLab, https://www.fablabs.io/labs/roglab (data: 16.06.2020).

Kolejny podział innowacji odnosi się do ich perspektywy/skali mikro
i makro. Innowacje w skali mikro dotyczą projektów grantowych, które związane są przede wszystkim z inicjowaniem pomysłów innowacyjnych, testowaniem ich, podejmowaniem określonych działań, aby można było je włączyć
do polityk, a w konsekwencji upowszechnić je w szerszym zakresie. W ich
ramach wspierane są osoby indywidualne, małe grupy, które przedstawią pomysł innowacyjny (tzw. inkubatorzy pomysłów). Głównym celem innowacji
w skali makro jest wprowadzanie nowych pomysłów i zmian, zarówno do polityki, jak i do codziennego życia, poprzez podmioty, które posiadają ogromny
potencjał – określa się je jako policy innovation. Istotne w tym rodzaju innowacji jest zwracanie uwagi na rezultaty oraz na wprowadzanie zmian innowacyjnych, które były testowane. Jest to możliwość przedstawienia pomysłu
o większym poziomie ryzyka, który jest nowatorski i doskonale wykorzystuje
potencjał społeczny16.
15
16
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Powyższe rozważania przybliżają nas do zagadnienia miasta innowacyjnego. W takim mieście mieszkańcy, urzędnicy i przedsiębiorcy są skoncentrowani na kreowaniu wiedzy, dzięki czemu we współpracy z samorządem
lokalnym oraz instytucjami naukowo-badawczymi tworzą warunki do kształtowania nowych pomysłów, rozwiązań organizacyjnych oraz technologii.
W związku z tym miasto innowacyjne to miasto:
•
•
•
•
•
•
•

dynamicznych i kreatywnych mieszkańców,
nowoczesnych przemysłów i zaawansowanych technologii,
rozwiniętego sektora nauki, z naukowcami i wynalazcami,
inteligentnych i wydajnych systemów zasilania w podstawowe media,
nowoczesnych systemów zarządzania majątkiem komunalnym,
zorientowane na postęp i inwestujące w postęp,
przedsiębiorcze, gospodarne i sprawnie zarządzane17.

W kontekście innowacyjności i konkurencyjności polskich miast można
wyróżnić pięć elementów:
• wysokiej jakości kapitał ludzki rozumiany m.in. przez żywotność społeczeństwa miejskiego i dużą liczbę mieszkańców wykwalifikowanych zawodowo na różnych poziomach kształcenia, w połączeniu z ofertą dydaktyczną
uczelni wyższych silnie związaną ze specjalizacjami gospodarczymi
i obecnością kreatywnych profesjonalistów w triadzie: kultura, technologie,
przedsiębiorczość;
• wartościowe środowisko życia oznaczające m.in. bliskość terenów zielonych i wód, dostępność miejsc zamieszkania i rozwinięte usługi, w tym publiczne w połączeniu z gospodarką obiegu zamkniętego i życzliwością mieszkańców i odwiedzających miasto;
• systemowa otwartość na współdziałanie, na którą składają się przede
wszystkim: wysoki poziom kapitału społecznego, multikulturowość społeczeństwa i jego receptywność kulturowa, dzielenie się kulturą własną oraz
tworzone i rozwijane powiązania sieciowe, w tym z miastami partnerskimi;
• dostępność i sprawność komunikacyjna przejawiająca się głównie
przez atrakcyjne położenie i sprawność transportu publicznego w obszarze
funkcjonalnym, infrastrukturę i usługi transportu pasażerskiego i towarowego o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w połączeniu z rozwiniętą
infrastrukturą hotelową o zróżnicowanym standardzie;
• innowacyjne środowisko przedsiębiorczości rozumiane m.in. jako aktywne w relacjach międzynarodowych środowiska naukowe i technologiczne,
17

H. Gawroński, Innowacyjne i inteligentne…, op. cit., s. 42.
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dostępność dobrej jakości terenów inwestycyjnych, inkubatorów i parków
przemysłowych oraz technologicznych, powierzchni biurowych i konferencyjno-wystawienniczych wraz ze sprzyjającymi warunkami rozwoju startupów
technologicznych; odnosi się to także do progospodarczej polityki samorządu
i dobrego klimatu dla przedsiębiorczości18.
2.2. Miasto inteligentne
Pojęcie miasta inteligentnego (Smart City) pojawiło się w literaturze
przedmiotu na przełomie lat 90. XX w. i pierwszej dekady XXI w. – choć
już w pierwszej połowie lat 70. XX w. Los Angeles Community Analysis
Bureau prowadziło prekursorskie analizy różnych czynników istotnych dla
społeczności miasta, korzystając z komputerowych baz danych, lotniczych
zdjęć fotogrametrycznych oraz analiz klastrowych. Wyniki wspierające politykę władz Los Angeles opublikowano w 1974 r. w raporcie State of the
City II: A Cluster Analysis of Los Angeles19. Inne źródło podaje, że nazwa
Smart City (miasto inteligentne) może wiązać swoje korzenie z ruchem
Smart Growth z lat 90. XX w., który propagował nowe zasady planowania
przestrzennego. Zwrot ten został przyjęty przez wiele firm technologicznych
w celu integracji elementów infrastruktury miejskiej i usług, takich jak
transport, budownictwo, dystrybucja wody i energii oraz bezpieczeństwo
publiczne. Technologie informacyjno-komunikacyjne zaczęły docierać do
szerokiego grona odbiorców w krajach europejskich, zaś sam Internet przestał
być wyznacznikiem inteligentnego miasta20.
Niezależnie od daty wprowadzenia tego pojęcia do obiegu naukowo-biznesowego, Smart City to idea nastawiona na odpowiednie zarządzanie
ośrodkami miejskimi w ten sposób, aby miasta stały się ekologicznie przyjazne, bardziej nowoczesne, oszczędne oraz efektywne pod względem infrastruktury drogowej. Najbardziej znanym elementem wdrażanym w koncepcji
miast Smart City są systemy inteligentnego sterowania ruchem21.

M. Baron, M. Budziński, Atrakcyjność i konkurencyjność miast – podejście
typologiczne, „Biuletyn KPZK PAN” 2019, z. 273, s. 127.
18

T. Kulisiewicz, Transformacja miasta w miasto inteligentne – wyzwania dla administracji publicznej, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa”
2019, nr 56, s. 133.
20
K. Gotlibowska, Propozycja modelu miasta inteligentnego (Smart City) opartego na
zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w jego rozwoju, „Rozwój Regionalny i
Polityka Regionalna” 2018, Nr. 42, s. 68.
21
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Zgodnie z najczęściej spotykanymi definicjami miasto inteligentne to złożony „system systemów”, na który składają się elementy społeczne, organizacyjne i instytucjonalne, polityczne, edukacyjne i kulturalne – korzystające z oraz
zarządzające infrastrukturą techniczną miasta. Na infrastrukturę techniczną
składają się budynki, ulice, sieci energetyczne, ciepłownicze, gazownicze,
wodne i kanalizacyjne wraz z ich automatyką pomiarową i sterującą, systemy
i środki transportowe oraz systemy teleinformatyczne pełniące w mieście
inteligentnym szczególnie ważną rolę22.
W opracowaniu Mapping Smart Cities in the EU przygotowanym dla
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego i opublikowanym w styczniu 2014 r. stwierdzono, że „Smart City
to miasto stosujące rozwiązania ICT do rozwiązywania spraw publicznych
na bazie miejskiego partnerstwa angażującego wielu interesariuszy”. W opracowaniu zwrócono uwagę, że inteligentne miasto to nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i optymalizacja zużycia energii, lecz także strategia rozwiązywania problemów społecznych23.
Inteligentne miasta określa się w literaturze również jako tzw. żywe laboratoria (living labs), będące inkubatorami różnych rodzajów innowacji
i wiedzy. Żywe laboratoria pełnią rozmaite funkcje, a ich funkcjonowanie
opiera się na tworzeniu platform innowacyjnych, wspierających generowanie
tzw. otwartych innowacji24.
Należy odnotować, iż mimo upływu czasu nie ma obecnie na świecie
miasta, które można określić jako „100% smart”, rozwój nowoczesnych technologii i pojawiające się ciągle nowe możliwości powodują bowiem, że idea
miasta smart jest ideałem, do którego należy dążyć w sposób ciągły, wedle
zasady koła Deminga: P (planuj) → D (wykonuj) → Regular C (sprawdzaj)
→ Regular A (reaguj), czyli nieprzerwanego cyklu doskonalenia25.
Dokonany przegląd literaturowy pozwala zauważyć, że znaczenie inteligentnego miasta jest wieloaspektowe i złożone, a pomiar zaawansowania koncepcji smart city jest skomplikowany. Stosowanym definicjom i metodom
często brakuje uniwersalności. Podobny brak precyzji można dostrzec w literaturze przedmiotu w większości definicji konkurencyjności miast i regionów.
Związane jest to m.in. z faktem, że liczne procesy w łańcuchach produkcji

T. Kulisiewicz, Transformacja miasta…, op. cit., s. 133.
Tamże, s. 137.
24
M. Pichlak, Inteligentne miasta…, op. cit., s. 198-199.
25
A. Brzuśnian, Wrocław jako przykład miasta inteligentnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 470, s. 33.
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zachodzą w terytorium nie do końca określonym przez konkretne granice
geograficzne. Podobnie efekty dyfuzji polityki regionalnej prowadzonej przez
władze lokalne przenikają granice administracyjne. Trudno więc niejednokrotnie stwierdzić, czy pewne efekty generowane są przez dane miasto/region,
i czy tym samym poprzez nie rywalizuje ono z innymi miastami/regionami.
Idea konkurencyjności miast i regionów jest także tak wieloaspektowa i wieloznaczna, że powoduje to brak w literaturze przedmiotu jednego wypracowanego modelu wyboru czynników konkurencyjności, który byłby na tyle
uniwersalny, aby mógł być z powodzeniem zastosowany w każdym środowisku lokalnym. Warto zauważyć, że konkurencja występująca między miastami przybiera inne formy niż między przedsiębiorstwami. Regiony i miasta,
w przeciwieństwie do podmiotów gospodarczych, odnoszą sukcesy niekoniecznie kosztem swoich rywali. Celem gry konkurencyjnej nie jest też maksymalizacja zysku. Rywalizacja pomiędzy miastami z reguły dotyczy nie tylko
sfery gospodarczej, ale także społecznej, organizacyjnej i przestrzennej26.
Warto odnotować, iż pierwsza wizja koncepcji miasta inteligentnego
określa je jako takie, którego gospodarka jest w coraz większym stopniu rozwijana poprzez technologiczne innowacje, kreatywność i przedsiębiorczość ludzi.
Zakłada się, że właściwa polityka przy odpowiednio dobranych inwestycjach,
kapitale ludzkim i technologii spowoduje wzrost efektywności i podniesie
wydajność oraz konkurencyjność rządu i biznesu, jednocześnie gromadząc
oszczędności. Druga wizja koncepcji zakłada, że inteligentne miasto to takie, które jest monitorowane, zarządzane i regulowane w czasie rzeczywistym,
z zastosowaniem infrastruktury ICT i wszechobecnej komputeryzacji. Takie
systemy umożliwiają wydajną kontrolę użytkowania publicznego i usług, zapewnienie publicznego bezpieczeństwa i dobrych wyników w dziedzinie ekonomii i środowiska. Dodatkowo wykorzystywane informacje mogą stymulować przyszły rozwój miasta27.
W literaturze wymieniane są następujące cechy inteligentnych miast:
1. infrastruktura sieciowa, która wzmacnia efektywność działań politycznych i społecznych oraz rozwój kulturowy;
2. biznesowe i twórcze działania, podejmowane w celu promowania
rozwoju miast;
3. włączenie społeczne mieszkańców miast i zaangażowanie kapitału
społecznego w rozwój obszarów miejskich;
A. Kania, Koncepcja smart city w budowaniu konkurencyjności nowoczesnego miasta na
przykładzie Mannheim w Niemczech, „Biuletyn KPZK PAN” 2019, Zeszyt 273, s. 74.
27
K. Gotlibowska, Propozycja modelu…, op. cit., s. 68.
26

56

MIASTO INNOWACYJNE A MIASTO INTELIGENTNE

4. środowisko
przyszłości28.

naturalne

stanowiące

strategiczny

komponent

Systematyzacja podejścia smart w miastach doprowadziła do wyróżnienia sześciu kluczowych obszarów, które opisywane są przez następujące
parametry:
1. Smart Economy (gospodarka) – konkurencyjność, innowacyjność,
produktywność, przedsiębiorczość, elastyczność rynku pracy, inwestycje międzynarodowe, zaangażowanie kapitałowe;
2. Smart Mobility (komunikacja) – dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zrównoważone systemy transportowe, zarówno lokalne, międzymiastowe, jak i międzynarodowe;
3. Smart Environment (środowisko) – atrakcyjność walorów przyrodniczych, ochrona środowiska i zarządzanie zasobami naturalnymi, stopień zanieczyszczenia środowiska, świadomość ekologiczna;
4. Smart People (ludzie) – poziom kwalifikacji i edukacji obywateli,
zdolność do podnoszenia kwalifikacji, kreatywność, jakość interakcji społecznych, otwartość na świat zewnętrzny, zróżnicowanie społeczne i kulturowe,
udział w życiu publicznym;
5. Smart Living (życie) – kultura, edukacja, kształcenie ustawiczne,
warunki bytowe i komfort zamieszkania, bezpieczeństwo osobiste, warunki
zdrowotne, integracja społeczna, atrakcyjność turystyczna;
6. Smart Governance (zarządzanie) – szeroko pojęte funkcjonowanie
administracji, transparentność zarządzania, strategie polityczne i perspektywy,
uspołecznienie rozwoju29.
W literaturze naukowej dotyczącej inteligentnych miast istnieje wiele obszarów aktywności, które je charakteryzują, np.: przemysł, edukacja, zaangażowanie społeczne, zaawansowanie technologiczne czy infrastruktura. Poniżej
opisano wybrane usługi, które wpływają na rozwój inteligentnego miasta:
1. Inteligentne sieci elektroenergetyczne (Smart Grid Technology) –
umożliwiają one użytkownikom zmniejszenie zużycia energii, natomiast
przedsiębiorstwom użyteczności publicznej sprawne wykrywanie i minimalizowanie strat energii lub wody. Wykorzystanie Internetu rzeczy w zarządzaniu inteligentnym miastem;

28
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2. Kontrola ruchu ulicznego (Smart Traffic Control) – odbywa się poprzez sensory, które wbudowane są w elementy wyposażenia ulic, a dalej następuje sterowanie ruchem ulicznym w taki sposób, aby uniknąć powstawania
korków i zmaksymalizować wykorzystanie dróg;
3. Nadzór wideo (Smart CTV/Surveillance Cameras) – umożliwia obserwację ruchu pieszych w czasie rzeczywistym. Uzyskane informacje, wraz
z danymi dotyczącymi na przykład pogody i bieżących wydarzeń, są wykorzystywane do informowania sieci transportu, policji i sprzedawców o wzroście
natężenia ruchu pieszych w danym rejonie miasta;
4. Zdalne monitorowanie stanu zdrowia (m-Health Remote Monitoring Solutions) – system planowania umożliwia przewlekle chorym pacjentom dostosowanie wizyt domowych do indywidualnych potrzeb. Wdrażanie
mobilnych rozwiązań powoduje obniżenie kosztów opieki zdrowotnej przez
zmniejszenie liczby wizyt u lekarzy, jak również pobytów w szpitalach. Możliwe jest także zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta czy procesu leczenia osoby pozostającej poza placówką medyczną. Taki system w wielu przypadkach umożliwia przeniesienie opieki nad osobami przewlekle chorymi ze
szpitali do domów pacjentów. Aplikacje mobilne mogą przypominać pacjentom o przyjmowaniu leków, dzięki czemu wzrośnie efektywność ich terapii,
a ciągłość leczenia farmakologicznego nie zostanie przerwana. M-health i jego
programy mogą zmniejszać ryzyko występowania chorób przewlekłych lub
cywilizacyjnych poprzez motywowanie pacjentów do poprawy swojego trybu
życia, a także przez promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia;
5. Samochodowe systemy telemetryczne (In-vehicle Telematics) – mogą
zwiększać atrakcyjność samochodów elektrycznych poprzez udostępnianie
kierowcom informacji o najbliższych stacjach ładowania, a także ich dostępności i przewidywanym czasie oczekiwania. Systemy telemetryczne, wykorzystując możliwości telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne, uzyskują dane za pomocą urządzeń pokładowych zainstalowanych w pojazdach
oraz pochodzące z infrastruktury drogowej (tj. kamery czy stacje pogodowe)
i gromadzą je w swoich bazach danych. Przetworzenie tych informacji daje
możliwość szybkiej i łatwej oceny możliwości realizacji zleceń transportowych
z uwzględnieniem ich efektywności ekonomicznej i jakościowej;
6. Oświetlenie uliczne (Street Lighting) – jedną z propozycji oświetlenia
ulicznego jest tzw. oświetlenie adaptacyjne. Po dobraniu odpowiednich parametrów pracy pozwala ono na ciągłe dopasowywanie parametrów pracy lamp
do warunków otoczenia, które zmieniają się na skutek zmian intensywności
światła dziennego, zmiennego nasilenia ruchu ulicznego, zmian warunków
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meteorologicznych, a także możliwych sytuacji nadzwyczajnych;
7. Inteligentne budynki (Smart Buildings) – istotą „inteligentnego” budynku jest zintegrowanie zarządzania wszystkimi jego funkcjonalnymi elementami przez system sterowania i automatyzacji bazujący na infrastrukturze
inteligentnej instalacji elektrycznej. Współczesne inteligentne budynki charakteryzują się funkcjami, które umożliwiają ich użytkownikom wydajniejszą pracę, komfortowy wypoczynek, zmniejszenie kosztów utrzymania domu
oraz ograniczenie emisji CO2 do środowiska30.
Zautomatyzowane technologie mają przyczynić się do jak największego
wzrostu wydajności funkcjonowania miasta inteligentnego: żadnych korków,
żadnego marnotrawienia wody i energii, żadnych zanieczyszczeń. ICT mają
więc pomóc miastom mądrzej i skuteczniej gospodarować swoimi zasobami
po to, aby móc zaoszczędzić energię, poprawić jakość usług i życia mieszkańców, a także, wspierając gospodarkę niskoemisyjną, ograniczyć negatywny
wpływ na środowisko. W tym kontekście B. Barber zauważa, że nowe technologie, które stają się „kluczem do zrównoważonego rozwoju witalności gospodarczej oraz wymiany handlowej i kulturalnej”, w coraz większym stopniu
mogą też uzależniać od siebie metropolie. Klucz ten do stworzenia miast idealnych starają się wykorzystać sektory prywatne, rządowe i naukowe; wspólnymi siłami chcą opracować przyszłościowe miasta modelowe, z których inne
ośrodki miejskie będą mogły czerpać zarówno inspiracje, jak i technologie.
Budowa takich miast odbywa się już „na naszych oczach” w najbogatszych,
a także najszybciej rozwijających się regionach świata. Te eksperymentalne
ośrodki, jak przedstawia je krytyk smart city, A. Greenfield: „od poziomu
gruntu najeżone są przetwarzającymi informacje procesorami, wbudowanymi w przedmioty, powierzchnie i przestrzenie, w których zachodzą interakcje
składające się na codzienne życie miast”. W założeniu podłączenie tych miast
do sieci czy instalacja czujników zbierających dane z otoczenia służyć ma
głównie lepszemu poznaniu miejskich procesów i ulepszaniu funkcjonowania przestrzeni, a w konsekwencji przyczynić się do stworzenia inteligentnych,
w pełni ekologicznych miast, które są odpowiedzią na potrzeby i problemy
współczesnych społeczeństw31.
Jak stwierdza A. Zakrzewska-Półtorak pomiar poziomu inteligencji miast
jest sprawą kluczową (opracowanie spójnej metodyki pomiaru inteligentnych
30
A. Synowiec, Wykorzystanie Internetu rzeczy w zarządzaniu inteligentnym miastem,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” 2019, nr 34, s. 160-161.
31
S. Baraniewicz, Miasta przyszłości – między oczekiwaniami a rzeczywistością, „Zeszyty
Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska” 2017, z. 104, s. 118.
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miast umożliwia ich porównywanie), z kolei najistotniejszą determinantą
doboru wskaźników i mierników jest ograniczona dostępność danych statystycznych. W literaturze opracowano wiele społecznych, ekonomicznych
i środowiskowych kryteriów oceny inteligencji miast. Komninos i Sefertzi
zaproponowali metodykę obejmującą 40 zestandaryzowanych wskaźników
w czterech kategoriach: (1) edukacja i umiejętności; (2) instytucje wiedzy i innowacji; (3) infrastruktura cyfrowa i e-usługi oraz (4) efekty innowacyjności.
Lazaroiu i Roscia opracowali metodykę oszacowania jednego zagregowanego
miernika inteligentnych miast w oparciu o koncepcję zbiorów rozmytych, co
sprawia, że wskaźniki cząstkowe (a jest ich 18), które składają się na główny
miernik nie są jednorodne i wymagają znacznej ilości danych. Z kolei, Lombardi i in., bazując na modelu poczwórnej helisy (Quadruple Helix), uwzględniającym wzajemne relacje zachodzące w procesie tworzenia wiedzy pomiędzy
ośrodkami naukowymi, przemysłem, instytucjami samorządowymi oraz społeczeństwem, opracowali metodykę pomiaru inteligencji miast przy wykorzystaniu 60 wskaźników cząstkowych w pięciu kategoriach: (1) gospodarka; (2)
ludzie; (3) zarządzanie; (4) środowisko oraz (5) jakość życia”32.
Tabela 5. Wymiary inteligentnego miasta z perspektywy innowacji
Wymiary

Rodzaje rozwiązań innowacyjnych

Gospodarka (smart economy)

Innowacje produktowe, procesowe i organizacyjne

Zarządzanie (smart governance)

Innowacje w sferze usług

Ludzie (smart people)

Wszystkie rodzaje innowacji, zgodnie z założeniem, że innowacyjność jest zakorzeniona w
człowieku

Mobilność (smart mobility)

Innowacje systemowe

Środowisko (smart environment)

Innowacje ekologiczne

Innowacje społeczne
Warunki życia (smart living)
Źródło: M. Pichlak, Inteligentne miasta…, op. cit., s. 196.
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Grupa firm doradczych Smart City Council zwraca uwagę na trzy podstawowe charakterystyczne cechy miast Smart City:
• komfort życia (livability) – miasta, które zapewniają zdrowe warunki życia, ograniczają zanieczyszczenia środowiska i kongestię miejską. Dzięki
cyfrowej infrastrukturze usługi miejskie są dostępne natychmiastowo, zawsze
i wszędzie;
• sprawność (workability) – miasta, które mają infrastrukturę umożliwiającą dostawy energii, łączność, Internet. Są przez to konkurencyjne i zapewniają wysokiej jakości miejsca pracy;
• zrównoważenie (sustainability) – miasta, które dbają o zasoby naturalne i wdrażają ideę rozwoju zrównoważonego33.
Włączenie społeczeństwa w ideę smart city polega na:
• promowaniu partycypacji w technologiach miejskich,
• oparciu na projektach publiczno-prywatnych,
• tendencja do identyfikowania problemów miejskich i znajdywania
rozwiązań technologicznych,
• powiązaniu z darmowym oprogramowaniem oraz otwartym dostępem do danych34.
Tabela 6. Elementy miasta Smart City i zakres współpracy sieciowej i uspołecznionej mieszkańców
Potencjalne rozwiązania w miastach
inteligentnych

Przedsiębiorczość i aktywność związana z gospodarką współpracy

Energia odnawialna – nowe źródła
energii, takie jak ogniwa fotoelektryczne
i energia wiatru i wody

Mieszkańcy miast jako prosumenci
produkujący energię dla siebie i odsprzedający ją do sieci

Partycypacja – obywatele, przedsiębiorstwa prywatne, instytuty i organizacje
publiczne, które tworzą ekosystem
w celu twórczego rozwiązywania problemów społecznych

Wykorzystanie mediów społecznościowych, systemów głosowania i narzędzi
demokracji lokalnej.

J. Rudewicz, Model ekonomii współpracy w koncepcji miast Smart City 3.0, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2019, nr 15, s. 155.
34
T. Alizadeh, Crowdsourced Smart Cities versus Corporated Smart Cities, IOP Conf.
Series: Earth and Environmental Science, IOP Publishing, 2018, s. 4.
33
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Crowdfounding – sposób finansowania
projektów, inicjatyw i nowo powstających przedsiębiorstw

Wspieranie lokalnych inicjatyw, zbiórki celowe, pomoc potrzebującym

Ekonomia współpracy – wykorzystywanie technologii informacyjnej jako czynnika umożliwiającego łączenie podaży
i popytu w nowy sposób. Korzystanie
z platform cyfrowych, aby udostępniać
i wykorzystywać nadmiar towarów i rzeczy

Realizowanie takich celów, jak: zmniejszenie zużycia zasobów, oszczędność,
inkluzja społeczna, wyrównywanie
szans, pobudzanie przedsiębiorczości

Grywalizacja – wykorzystanie myślenia
i elementów projektowania gier. Celem
grywalizacji jest zachęcenie ludzi do
zmiany ich zachowania

Gry miejskie, Geo Cahsing, Pokemon
Go, Geo Tagging

Samoorganizacja – proces, w którym
Wspólne działania w obszarze kultury,
ogólny ład społeczny wynika z lokalnych polityki, manifestacji przekonań, prointerakcji między ludźmi w początkowo testów i poparcia, samopomocy
nieuporządkowanym systemie. Jest spontaniczny i niekontrolowany
Chmura i Big Data – dostęp na żądanie
do bogatej funkcjonalności aplikacji,
mocy obliczeniowej i przestrzeni na dane.
Duże ilości bardzo zmiennych i bogatych
danych (dane strukturalne, dane z czujników, audio, wideo i in.)

Udostępnianie danych statystycznych
i graficznych, naukowych, ebooków,
książek i archiwów mieszkańcom w celach naukowych, poszerzania wiedzy

Smartfony – mobilny internet, zaawansowane urządzenia mobilne i aplikacje
z intuicyjnymi interfejsami działające
jako front end dla wielu innowacyjnych
rozwiązań

Podstawowe urządzenia do komunikacji i płatności w mieście. Aplikacje
społecznościowe służące do zgłaszania
zagrożeń i przestępstw, monitoringu
środowiska naturalnego

Media społecznościowe i platformy internetowe

Prawdopodobne wzmacnianie więzi
społecznych, poczucia tożsamości35,
usieciowienie

Źródło: J. Rudewicz, Model ekonomii…, op. cit., s. 165-166.

Zarządca motropolitalny Tokio wspiera działania, które mają zachęcać do tworzenia lokalnych tożsamości i poprawiania wspólnotowego charakteru poprzez wprowadzanie
lokalnego kolorytu i charakterystyki. Rozwijanie tożsamości osobistej sąsiadów może tworzyć
zarówno możliwości jak i pocucie przynależności. Zmysł sąsiedztwa jet integralny względem
mentalnego zdrowia. L McCay, In the future, you’ll never have to leave your neighborhood,
https://qz.com/1375277/in-the-future-youll-never-have-to-leave-your-neighborhood/ (date:
28.08.2018).
35
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Tabela 7. Priorytety i instytucjonalne wsparcie dla digitalizacji smart city
Priorytety

Zaangażowanie społeczeństwa

Instytucje

Cele

Konsultacje ze społecznością przez platformy online

Wzrost społeczności
online

Redukowanie nierówności
cyfrowych

Wzrost przedsiębiorców
IT

Rosnąca liczba przedsiębiorców w IT
Otwarte dane

Rozwój badań i potencjału przedsiębiorczości

Współpraca

Infrastruktura

Praktyka dzielenia się danymi

Wzrost liczby użytkowników otwartych danych

Promocja innowacyjnych
programów, aby być atrakcyjnym dla inwestorów

Wzrost exportu technologii

Sieci innowacyjne, współpraca z miastami, wymiana
doświadczeń

Wzrost liczby wspólnych
projektów

Wspieranie zaawansowanych inteligentnych technologii

Wzrost w rankingu miast,
które z jednej strony
wykazują rozwój cyfrowy,
ale z drugiej wykazują
redukcję konsumpcji
energii

Praktyki biznesowe oparte
na otwartych danych

Kreowanie stanowisk
pracy w obszarze technologii

Tworzenie platformy cyfrowego miasta
Strategia do wprowadzanie Poprawianie efektywnocyfrowych technologii w
ści i wygody usług admisektorze publicznym
nistracyjnych
Źródło: K. Samouylov, E. Popov, K. Semyachkov, Institutional Support of a Smart City,
“Montenegrin Journal of Economics” 2019, Vol. 15, No. 4, s. 94.
Zarządzanie

Warto przypomnieć, iż miasta inteligentne pierwszej generacji (smart
city 1.0) oparte są na fascynacji nowymi technologiami, pozwalającymi na
wzrost efektywności ich funkcjonowania. To twórcy technologii są inicjatorami wdrożeń rozwiązań ICT, na które miasta często nie są przygotowane
nie mówiąc o umiejętności oceny skutków dla ich funkcjonowania i jakości
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życia mieszkańców. Tym samym Smart City utożsamiane jest z czujnikami
i algorytmami oprogramowania zintegrowanymi w tkankę miejską. Ta nasycona jest najnowocześniejszymi systemami nadzoru i kontroli, a specjalnie
przygotowane technologie pozwalają m.in. sterować ruchem, tzn. dostosowywać sygnalizację świetlną do aktualnego natężenia ruchu36. Problem/krytyka
modelu Smart City 1.0 polega na tym, że jest często określany miastem „korporacyjnego miasta inteligentnego”. Argumentem za tym stojącym jest fakt,
że Smart City zostało zaproponowane przez dwie globalne technologiczne
korporacje, IBM i Cisco, które niejako znalazły nowy segment na osiąganie
korzyści finansowych37.
Wprowadzenie do modelu Smart City 2.0 stanowi determinizm technologiczny, który jest podstawą intelektualną zawierającą w sobie przekonanie,
że technologia determinuje ostatecznie organizacje społeczne człowieka i jego
perspektywę postrzegania rzeczywistości. Czołowymi przedstawicielami tej
teorii byli H. A. Innis, M. McLuhan i D. de Kreckhove. McLuhan, będący
uczniem Innisa, dopełnił i poszerzył jego struktury teoretyczne oraz stworzył
własne schematy i konstrukcje ideowe. O ile Innis badał media za pomocą
perspektywy historycznej, o tyle McLuhan postrzegał historię kultury przez
pryzmat ewolucji mediów. Z kolei de Kerckhove jest kontynuatorem myśli
McLuhana oraz jest przedstawicielem synkretycznego postrzegania rzeczywistości i skupia się na analizie nieustannie rozwijających się nowych technik
komunikowania. Przede wszystkim wizja McLuhana jest zauważalna w procesach komunikacyjnych zachodzących w Smart City. K. T. Teoplitz stwierdził
nawet, że zjawisko macluhanizmu wpisało się na stałe w kulturze popularnej, która została uformowana przez elektroniczne środki przekazu, będące
według McLuhana systemem nerwowym współczesnego świata. Zatem myśląc w ten sposób, kanały komunikacyjne w Smart City pełnią krytyczną rolę
w działaniu systemu całego miasta i wpływają na kształtowanie społeczeństwa38.
W Smart City 2.0 to właśnie władze określają kierunki rozwoju miasta,
zakres wdrażanych innowacji oraz rozwiązań technologicznych. Włodarze
analizują dostępne narzędzia i rozwiązania inteligentne pod kątem ich przydatności w realizacji przyjętej wizji, koncentrując się na wyborze tych, które pozwolą poprawić jakość życia mieszkańców. Koncepcja Smart City 2.0
36
S. Kauf, Ekonomia współdzielenia (sharing economy) jako narzędzie kreowania smart
city, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2018, z. 120,
s. 143-144.
37
T. Alizadeh, Crowdsourced Smart…, op. cit., s. 2.
38
J. Mikucki, Smart city a determinizm technologiczny. Case study miasta Santander,
„Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 2017, nr 3, s. 77.
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jest charakterystyczna dla miast, w których realizowany jest szereg projektów
i programów służących wdrażaniu nowoczesnych technologii, ułatwiających
funkcjonowanie różnych obszarów życia miasta – od sieci WiFi dostępnych
w przestrzeniach publicznych, poprzez inteligentne sterowanie ruchem, wykorzystanie Big Data, po inteligentne sensory i czujniki ułatwiające np. poszukiwanie miejsc parkingowych w mieście39.
W ramach koncepcji Smart City możemy wyróżnić smart obywateli,
którzy chętnie korzystają ze smart urządzeń określanych jako konsumenckie
przedmioty wyposażone w technologie generujące inteligencję oraz opartych
na rozwiązaniach sensorycznych, umożliwiających agregację danych z otaczającego środowiska. Takie maszyny, oparte na zbieraniu danych, wpływają na
wykształcanie się nowych sposobów komunikacji, zwłaszcza w relacji człowiek-maszyna i maszyna-maszyna. Przede wszystkim smart telefony i inne
urządzenia mobilne są nieustannie ulepszane technologicznie. Są one wyposażone w sensory i umożliwiają korzystanie z platform za pomocą sieci bezprzewodowych. Wytwarza się dzięki temu bezprzewodowa infrastruktura oparta
na Internecie i sieci, która tworzy i zbiera coraz więcej danych z otaczającego
świata. Smart maszyny podłączone do sieci stają się codziennością dla obywatela Smart City. W smart mieście coraz więcej urządzeń, takich jak samochód
czy pralka jest połączonych z siecią. Mieszkaniec w celu optymalizacji życia
w mieście musi użytkować oraz rozumieć działanie maszyn, dzięki którym dochodzi do procesów komunikacyjnych. W Smart City człowiek tworzy system
z obiektem technicznym, który jest połączeniem człowieka lub grupy ludzi
z jednym lub wieloma obiektami technicznymi, współdziałającymi z jednym
lub więcej obiektami technicznymi, współpracujące w celu uzyskania konkretnych wyników otrzymywanych z danych wejściowych40.
Dziś w procesie kreowania miasta inteligentnego coraz większe znaczenie odgrywa uczestnictwo i współpraca interesariuszy. Jeśli miasto chce być
naprawdę smart, musi uwzględniać potrzeby swoich klientów – mieszkańców, przedsiębiorców, środowisk akademickich czy organizacji non-profit.
Smart City 3.0 to miasto, które wsłuchuje się w głosy społeczeństwa, otwiera
się na aktywną postawę mieszkańców, w którym rola władz lokalnych sprowadza się do tworzenia przestrzeni do wykorzystania potencjału obywateli.
W mieście inteligentnym trzeciej generacji na drugi plan schodzą nie tylko
nowe technologie, ale także władze. Te oddają stery w ręce obywateli, którzy

39
40

S. Kauf, Ekonomia współdzielenia…, op. cit., s. 143-144.
J. Mikucki, Smart city…, op. cit., s. 78.
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współkształtują miasto. Znaczenie tracą makroekonomiczne mierniki rozwoju miasta na rzecz innych czynników, często trudno uchwytnych, takich
jak poczucie szczęścia, kreatywność, innowacyjność, stopień akceptacji przez
otoczenie czy zadowolenie z mieszkania w danym mieście. Smart City 3.0
oznacza powrót do ludzkiego wymiaru miasta, tzn. takiego, które poprzez
swoje ukierunkowanie na perspektywę człowieka pomaga w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Jednak budżet obywatelski czy perfekcyjnie prowadzone konsultacje społeczne to ciągle za mało. Urzeczywistnienie Smart City
3.0 wymaga inicjatyw oddolnych, angażujących liczne grupy mieszkańców,
których celem jest nie tylko poprawa funkcjonowania miasta, ale jego przeobrażenie. W nurt ten idealnie wydaje się wpisywać ekonomia współdzielenia,
gdyż natura przestrzeni miejskiej niejako zmusza do dzielenia się zasobami
i dobrami rzadkimi, np. infrastrukturą czy powierzchnią41.
Tabela 8. Fazy ewolucji smart city
Faza
ewolucji
smart city

Opis

1.0

To miasta inspirowane dostępnymi technologiami, ich skrajnym
przykładem są miasta zaprojektowane od podstaw jako technologiczne eksperymenty, np. Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

2.0

Faza współcześnie najbardziej rozpowszechniona – oznacza wdrażanie przez miasta dużej liczby projektów i programów związanych
z zastosowaniem inteligentnych rozwiązań technologicznych: od publicznych sieci WiFi przez inteligentne sterowanie ruchem ulicznym,
wykorzystanie big data, inteligentne sensory, liczniki i sterowniki, po
promocję transportu elektrycznego. Jednak w tej fazie decydującą
rolę pełnią nie mieszkańcy, ale administracja publiczna

3.0

Poziom ten określa miasta, które oparte są o twórcze zaangażowanie
mieszkańców. Miasta tej generacji w pełni otworzyły się na aktywną
postawę mieszkańców w kreowaniu dalszego rozwoju. Nadrzędnym
celem władz lokalnych jest tworzenie przestrzeni do wykorzystania
potencjału obywateli (zachęcenie mieszkańców do korzystania z nowoczesnych technologii, np. poprzez projekty edukacyjne dla osób
wykluczonych cyfrowo), umożliwianie im tworzenia własnych rozwiązań technologicznych, np. poprzez open data). W tym przypadku
sami mieszkańcy kształtują miasta, w których żyją, a administracja
publiczna jest ukierunkowana na obywatela

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Detyna, A. Mroczek-Czetwertyńska,
Koncepcja smart city dla miasta Wałbrzycha – perspektywa rozwoju, [w:] S. Bielawska
(red.), Nowa Kronika Wałbrzyska, Fundacja Museion, 2017, s. 113-114.
41
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Rysunek 11. Trzy poziomy „inteligencji”, która wprowadzi życie w miastach na
wyższy poziom

Źródło: Smart cities: Digital solutions for a more livable future, McKinsey Global Institute,
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future, (date: 05.06.2018).

B. Cohen, znana postać w środowisku osób interesujących się problematyką rozwoju miast, zaprezentował trzy etapy wdrażania koncepcji Smart
City. Pierwsze dwa dotyczą sposobu implementacji wizji miasta inteligentnego, przy czym w pierwszym wiodącą rolę odgrywają koncerny ICT, w drugim
– władze miejskie. Wadą tych dwóch stadiów rozwoju miast inteligentnych
jest marginalizowanie roli mieszkańców we współtworzeniu swojego miejsca
zamieszkania i pracy. Najpowszechniejsza jest obecnie generacja Smart Cities
3.0 (Citizen Co-Creation). Charakteryzuje się ona tym, że kluczową rolę
w rozwoju miast przejmują ich obywatele. W tej generacji łączy się wymiar
społeczny z wymiarem cyfrowym. Smart Cities 3.0 to coś znacznie więcej
niż np. standardowe procedury budżetu obywatelskiego, oddające decyzję
o ułamku budżetu miasta w ręce mieszkańców. W miastach inteligentnych
trzeciej generacji to mieszkańcy współtworzą swoje miasta. Przykładami tego
typu miast są: Wiedeń, Vancouver, a także kolumbijskie miasto Modelin, co
pokazuje, że tego typu miasta nie muszą znajdować się w państwach wysokorozwiniętych. W generacji Smart Cities 3.0 znaczącą rolę odgrywają projekty
o charakterze społecznym, równościowe, z zakresu inkluzji społecznej, taniego budownictwa, partycypacji itp. Ważną rolę w tej koncepcji zajmuje ekonomia współpracy (współdzielenia, gospodarka dzielenia się). Można dodać, iż
w opracowaniach prasowych zaczął pojawiać się już opis generacji Smart City
4.0. Generacja ta łączy pojęcie przemysłu Industry 4.0 i Smart City, nie ma
jednak związku z generacjami opisywanymi wyżej42.
42
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Rysunek 12. Smart city 4.0

Źródło: Industry 4.0 a complex ecosystem | Ecosystems, Industrial, Smart city, https://
www.pinterest.co.uk/pin/183662491039380588/ (data: 12.06.2020).

Warto również przywołać koncepcję dojrzałości miasta inteligentnego (Smart Cities Maturity Model), stworzona przez stowarzyszenie Scottish
Cities Alliance (grupy 7 miast Szkocji współpracujących w celu promowania
wielkiego potencjału gospodarczego tego kraju. Model ten wyróżnia 5 wymiarów, w jakich inteligentne miasto może osiągnąć dojrzałość. Model podkreśla
istotę posiadania przez miasto inteligentne skutecznej strategii nakierowanej
na osiąganie lepszych rezultatów, otwarte dane będące podstawą innowacyjności, zintegrowaną infrastrukturę teleinformacyjną, podnoszenie jakości
usług, adaptację nowych rozwiązań w tradycyjnych modelach dostarczania
usług oraz angażowanie mieszkańców i biznesu do wspólnego korzystania
z technologii i budowania przejrzystej bazy danych. Model ten uwzględnia
wykorzystanie technologii oraz istotę gromadzenia danych w rozwoju miasta,
jednak koncentruje się na rozwoju zarządzania miastem oraz jego nieożywionych elementach43.
W miastach inteligentnych kluczową rolę odgrywa innowacyjność, partycypacja, współpraca i koordynacja. Te miasta, które koncentrują się na technologii, a nie na ludziach szybko stają się „głupie” – powodują nasilanie się
nierówności społecznych i podważają istotę współdziałania mieszkańców, niezbędną do osiągnięcia przez miasto sukcesu. Miasta prawdziwie „inteligentne”
43
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to takie, które wykorzystują technologie do budowania miejskości miast,
w oparciu o ekonomię współdzielenia. Komplementarność koncepcji smart
city i sharing economy jest zatem funkcją podejścia miast do innowacji i gotowości do ich wdrażania. W czasach powszechnego dostępu do Internetu,
rozkwitu sieci społecznościowych i upowszechnianiu się platform internetowych trudno sobie wyobrazić, by zablokowane zostały możliwości komunikacji między osobami, mogącymi sobie coś zaoferować. Dlatego w większości
przypadków jest to tylko kwestia integracji z wizją miasta. Mając powyższe
na uwadze można pokusić się o stwierdzenie, że współdzielenie stanowi jeden
z podstawowych instrumentów, dzięki któremu miasta stają się bardziej inteligentne. A to za sprawą ogromnej ilości danych (big data), generowanych
przez platformy internetowe. Na ich podstawie mieszkańcy wraz z władzami
i firmami z sektora sharing economy mogą redefiniować sposoby realizacji
usług publicznych44.
Rysunek 13. Relacja pomiędzy smart city a sharing economy

Źródło: S. Kauf, Ekonomia współdzielenia…, op. cit., s. 146.

Technologie cyfrowe (Big Data) i platformy on-line zwiększają dostępność transakcji, ułatwiają sieciowanie interesariuszy, a tym samym stymulują współdzielenie. Pozwalają na budowanie i wykorzystanie relacji oraz sieci
partnerstwa, powstające dzięki swobodnym interakcjom przyciągającym na
platformy kolejnych użytkowników. Ci zachęcają kolejnych, którzy werbują
następnych, itd. W efekcie powstaje niekończący się efekt sieciowania, stanowiący warunek podstawowy tworzenia się społeczności i powiązań między
użytkownikami, opartych na dobrowolnym dzieleniu się (sharing economy).
Sieciowanie potęguje efekt współdzielenia, gdyż wraz ze wzrostem liczby
44

S. Kauf, Ekonomia współdzielenia…, op. cit., s. 145-146.
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użytkowników platform on-line wzrasta ich wartość dla pojedynczego użytkownika. Jednak warunkiem podstawowym powodzenia jest wzajemne zaufanie uczestników transakcji, tzn. właścicieli zasobów, potencjalnych użytkowników i firm pośredniczących (oferentów platform on-line). Jest ono swoistą
walutą przetargową wielu transakcji. Problem ryzyka i braku zaufania może
być rozwiązany m.in. przez systemy reputacyjne, które pozwalają na ocenę
transakcji przez innych użytkowników. Oceny te są dostępne dla innych, co
w dłuższej perspektywie minimalizuje oszustwa i zapobiega negatywnej selekcji. Sharing economy odpowiada na potrzeby mieszkańców miast w dobie
Smart City 3.0. To właśnie ich wiedza o technikach informatycznych i gotowości do interaktywności pozwoliła na powstanie i popularyzację ekonomii
współdzielenia. Pokolenie Y, tzw. milenialsi inaczej patrzą na świat, doskonale
adaptuje się i rozumie systemy P2P (peer-to-peer). Ponadto wzrost świadomości mieszkańców i dążenie do ograniczenia konsumeryzmu sprawia, że potrzebują oni i poszukują alternatyw dla własności, a tym samym są otwarci na
sharing economy. Jednak warunkiem podstawowym jest powszechny dostęp
mieszkańców do otwartych danych (open data), które stymulują kreowanie
innowacji i dzielenie się wiedzą. W tym kontekście niezmiernie ważne jest
wsparcie osób wykluczonych cyfrowo w dostępie do Internetu, po to by i one
mogły uzyskać dostęp do możliwości oferowanych przez sharing economy.
Warto również zauważyć, że usługi ekonomii współdzielenia mogą pośrednio
przyczynić się do sukcesu ekonomicznego miasta, gdyż stanowią element jego
atrakcyjności. Innymi słowy miasta, które wykorzystują nowoczesne technologie (m.in. big data, open data) i otwarte są na innowacyjne usługi, oferowane przez ekonomię współdzielenia postrzegane są jako atrakcyjne. A to z kolei
otwiera nowe możliwości biznesowe i pociąga za sobą większe zainteresowanie
różnych grup interesariuszy (np. turystów). Oznacza także lepsze przygotowanie do organizacji imprez masowych, co wynika z lepszego przygotowania na przyjęcie dużej liczby osób w krótkim czasie. W efekcie miasto lepiej
funkcjonuje45.
Ekonomia współpracy ze względu na swoje szczególne cechy łączy się
z koncepcją miast Smart City. Dzięki stworzeniu przyjaznego środowiska dla
rozwoju i rozpowszechnienia się przedsiębiorstw ekonomii współpracy miasta mogą osiągać wiele spośród celów modelu koncepcji miasta inteligentnego. Powstają warunki sprzyjające postawom przedsiębiorczym wśród mieszkańców. Miasta są naturalnym środowiskiem współpracy i współdzielenia,
45
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społecznym systemem terytorialnym. Platformy internetowe pośredniczące
w wymianie dóbr i usług w ekonomii współpracy najlepiej sprawdzają się w lokalnej społeczności i na stosunkowo krótkich dystansach. Komplementarność
koncepcji inteligentnych miast i ekonomii współpracy zależy od podejścia
władz miast do innowacji oraz wolności gospodarczej. Należy również zauważyć, że współdzielenie może pośrednio przyczynić się do gospodarczego sukcesu miasta. Odpowiednia polityka, sprzyjająca zjawiskom i aktywnościom
oddolnym w obszarze ekonomii współpracy, przynosi korzyści mieszkańcom,
ale może ograniczyć potencjalne wpływy podatkowe, gdyby np. aktywność ta
była podejmowana w sposób tradycyjny46.
Ogromne nasycenie smartfonami i duża gęstość zaludnienia w miastach
sprowadzić może współdzielenie do prostych zabiegów, jeśli wsparte są one
narzędziami cyfrowymi w postaci odpowiednich aplikacji udostępnianych
przez władze komunalne lub tworzone - często charytatywnie - na ich zamówienie. Współdzielenie w miastach ma też istotny aspekt demograficzny.
Starszych ludzi będzie przybywać i mogą oni stać się beneficjentami ekonomii
współdzielenia, a posiadając zasoby, których rzadko używają, mogliby choć
trochę podreperować swój emerytalny budżet. Takie rozwiązania mogą też
zatrzymać seniorów w miastach mimo rosnących kosztów życia, jednocześnie
gwarantując dostęp do wielu usług niezbędnych dla osób starszych. To też
sposób na walkę z samotnością, z którą zmierza się coraz więcej osób. Takie
zadanie spełnia na przykład umieszczona w chmurze platforma myTurn w Seattle, dzięki której można wyszukać i wypożyczyć lub sprzedać zbędny sprzęt
domowy - częściowo w modelu subskrypcji, częściowo za darmo. Wiele miast
tworzy lub wspiera cyfrowe biblioteki, które dają nieocenioną informację
o darmowej dostępności dóbr i usług – np. w Amsterdamie poprzez aplikację
Djeepo znaleźć można prywatne powierzchnie magazynowe – piwnice, komórki i inne pomieszczenia, na Peerby dzieci mogą wymienić zabawki, a ich
rodzice wypożyczyć przyczepę lub wakacyjny caravan. Z kolei na platformie
Thuisafgehaald można znaleźć informacje, pod jakimi prywatnymi adresami
potrzebujący i starsze osoby otrzymają posiłek na wynos. Aby rozpropagować
takie możliwości połączono te świadczenia z miejską kartą seniora, uprawniającą do darmowych przejazdów miejską komunikacją. Inną ciekawą aplikacją
funkcjonującą w holenderskiej aglomeracji jest ParkFlyRent, która umożliwia
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zainteresowanym odpłatny, ale tańszy wynajem samochodów pozostawionych przez urlopowiczów na lotnisku Schipol47.
Na zakończenie powyższej dyskusji warto przywołać prognozę, że do
2023 roku ok. 30% projektów Smart City nie będzie kontynuowanych. Są
tego 3 powody:
• niezdolność technologii do radzenia sobie z rosnącym popytem;
• mieszańcy martwią się, na temat tego, w jaki sposób ich dane będą
używane;
• wartość Smart City jest niższa niż oczekiwano48.
Oznacza to, że dynamika rozwoju idei Smart City 1.0, 2.0, 3.0…
niewątpliwie ulegnie wyhamowaniu.
2.3. Przykłady realizacji idei Smart City
z Polski i z zagranicy
Do miana miast inteligentnych bliżej jest dużym miastom, takim jak:
Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, których samorządy podjęły już działania
na rzecz wykorzystania potencjałów technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności obywateli, przedsiębiorstw i służb publicznych. Miasta te
wdrażają w życie inteligentne systemy transportu czy systemy inteligentnych
przestrzeni miejskich. Ranking Smart Cities stworzone przez konsorcjum
trzech uczelni z Austrii, Holandii i Słowacji jest oparty na modelu badawczym, w którym określono 6 obszarów (łącznie 31 kryteriów):
• smart economy (inteligentna gospodarka) – dotyczy konkurencyjności miasta; obejmuje kwestie innowacyjności, przedsiębiorczości, wizerunku gospodarczego i znaków handlowych, elastyczności rynku pracy,
produktywności;
• smart people (inteligentni ludzi) – pod tym określeniem kryje się kapitał społeczny i ludzki; poziom kwalifikacji, ustawiczne uczenie się, otwartość, zróżnicowanie etniczne;
• smart governance (inteligentne zarządzanie) – dotyczy udziału obywateli w procesach decyzyjnych miasta; partycypacja w życiu publicznym, publiczne i społeczne serwisy, transparentne zarządzanie;
• smart mobility (inteligentna mobilność) – dotyczy zrównoważonego
M. Ciesielski, Miasta współdzielone. O tym, jak aplikacje zmieniają oblicze metropolii, https://forsal.pl/artykuly/1101161,miasta-wspoldzielone-o-tym-jak-aplikacje-zmieniaja-oblicze-metropolii.html (data: 02.02.2018).
48
N. Huber, Internet of Things: Smart cities pick up the pace, https://www.ft.com/
content/140ae3f0-1b6f-11ea-81f0-0c253907d3e0 (date: 29.01.2020).
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systemu transportu oraz zagadnień ITC – lokalnej oraz międzynarodowej dostępności, dostępności do IT infrastruktury;
• smart environment (inteligentne środowisko naturalne) – uwzględniono takie aspekty związane ze środowiskiem naturalnym jak: jakość powietrza (brak zanieczyszczenia), warunki środowiskowe, zrównoważone zarządzanie zasobami, świadomość ekologiczna;
• smart living (inteligentne warunki życia) – dotyczy jakości życia
mieszkańców: kulturowe, zdrowotne i edukacyjne zaplecze, jakość mieszkania,
osobiste bezpieczeństwo, turystyczne atrakcje49.
Warto odnotować, iż w badaniu w 2015 r. przyjęto, że liczba mieszkańców miasta wynosi od 300 tys. do 1 mln, miasta są wymienione w bazie
„Urban Audit” zaś dostępność wskaźników wynosi ponad 80%. W 2015 r.
w rankingu znalazł się komplet polskich miast o populacji od 300 tys. do
1,5 mln mieszkańców: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Lublin,
Poznań, Szczecin i Wrocław. W zakresie gospodarki najlepszą pozycję wśród
polskich miast zajął Kraków ze wskaźnikiem –0,272, co w porównaniu do
np. Antwerpii (0,351) czy Goeteborga (0,625) wskazuje na duże ograniczenia
(zacofanie) i wyzwania, jakie stoją przed polskimi miastami. Najlepszą pozycję
w obszarze inteligentnego społeczeństwa zajął Wrocław (–0,082), a następnie
Lublin (–0,134) i Gdańsk (–0,139), a np. wskaźnik dla duńskiego Aarhus
(najbardziej inteligentnego miasta) wyniósł 1,381. Inteligentnym zarządzaniem i środowiskiem wyróżnia się Szczecin, a mobilnością Kraków, najwyższy
wskaźnik inteligentnego życia odnotowały Poznań (0,261) i Kraków (0,214).
Co prawda przedstawiony ranking posiada wady badania taksonomicznego
(m.in. dobór zmiennych i ich wag, sztuczny charakter wskaźników), niemniej
pozwala uwypuklić istniejące różnice między miastami50.
Dzięki aplikacjom mobilnym i stronom internetowym oraz aplikacjom
webowym możliwe jest m.in. lepsze przekazywanie informacji osobom przemieszczającym się po mieście oraz ułatwienie im sprawnego poruszania się
po nim. Dzięki aplikacjom mobilnym możliwe jest m.in. zachęcenie osób
do korzystania z komunikacji miejskiej (rozkłady jazdy pojazdów komunikacji miejskiej z dokładnością lokalizacji danego pojazdu na podstawie
GPS), łatwiejszy sposób kupowania biletów czy płacenia za postój w płatnych strefach parkowania (płatności mobilne powiązane z kartą płatniczą/
49
E. Strzelecka, Małe miasta a nowoczesne modele rozwoju miast, [w:] E. Strzelecka
(red.), Alternatywne modele rozwoju miast, Politechnika Łódzka, 2017, s. 24-26.
50
E. Pancer-Cybulska, E. Szostak, Problemy rozwoju inteligentnych miast w Polsce, „Studia i prace WNEIZ US” 2016, nr 46/2, s. 285.
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kredytową), ułatwione korzystanie z systemu roweru miejskiego, wyznaczanie
trasy przejazdu, również na podstawie zagrożeń drogowych oraz modernizacji
infrastruktury czy poziomu kongestii51.
Wybrane aplikacje mobilne można pogrupować w cztery główne kategorie określające ich użyteczność:
• usprawnienie poruszania się po mieście (Yanosik, Google Maps);
• usprawnienie poszukiwania połączeń komunikacji miejskiej (MobileMPK, MyBus, Jakdojade.pl);
• usprawnienie procesu płatności (SkyCash);
• usprawnienie korzystania z rowerów miejskich (NextBike).
Rysunek 14. Użyteczność aplikacji mobilnych dotyczących miast

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Berlińska, J. Choma, Implikacja innowacyjnych…, op. cit., s. 32-33.

Pierwszą z omawianych aplikacji jest SkyCash, która umożliwia użytkownikom płacenie za pośrednictwem telefonu komórkowego. W obszarze
transportu indywidualnego i zbiorowego dzięki tej aplikacji korzystający
z komunikacji miejskiej, kolejowej oraz samochodowej mogą zakupić bilet
na przejazd lub opłacić parking w strefie płatnego parkowania. Producent
niniejszej aplikacji wymienia szereg udogodnień, które zapewnia SkyCash,
a do najważniejszych zaliczyć można:
• szybkość i wygoda;
• brak konieczności oczekiwania w kolejce, szukania najbliższego
kiosku/parkomatu;
• korzystanie z aplikacji jest bezpłatne;
• istnieje możliwość zakupu kilkudziesięciu biletów;
51
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• dostępność dla systemu Windows Phone, Android, IOS.
Odnosząc się do powyższych zalet jednoznacznie można stwierdzić, że
aplikacja zapewnia komfort i jest niezwykle przydatna w celu przemieszczania
się po mieście. Warto dodać, iż aplikacja ShyCash dostępna jest w wielu miastach na terenie Polski:
• możliwość opłacania biletów w strefie płatnego parkowania – ponad
50 miast;
• zakup biletu komunikacji miejskiej i kolejowej – ponad 30 miast.
Rysunek 15. Przykładowy ekran aplikacji SkuCash

Źródło: Konfiguracja Zapłać z Play – SkyCash, https://www.play.pl/pomoc/serwis/
konfiguracja-zaplac-z-play-w-skycash.html (data: 15.07.2020).

Jedną z najpopularniejszych aplikacji mobilnych ułatwiających wyszukanie opcji przejazdu z punktu A do punktu B przy wykorzystaniu komunikacji miejskiej jest jakdojade.pl. Użytkownik bez większego wysiłku jest
w stanie odnaleźć aktualny rozkład jazdy, wyszukać możliwe opcje dojazdu
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do wybranego punktu oraz wspomóc się nawigacją. Ogromną zaletą powyższej aplikacji jest fakt, że użytkownik otrzymuje informacje o jak najszybszym sposobie przemieszczenia się oraz ma do wyboru kilka alternatywnych
opcji. Jakdojade.pl znalazło swoje zastosowanie w wielu miastach Polski, dzięki czemu przemieszczanie komunikacją miejską stało się niezwykle dogodną
i sprawną formą transportu.
Rysunek 16. Przykład aplikacji jakdojade.pl

Źródło: Jakdojade.pl (Android), https://download.komputerswiat.pl/aplikacjemobilne/akcesoria-i-narzedzia/jakdojade (dane: 14.07.2020).

Kolejną aplikacją mobilną, która w swym zastosowaniu jest zbliżona do
wcześniej opisywanej jest myBus. Jest ona dedykowana w szczególności osobom, które korzystają na co dzień z komunikacji miejskiej. Zawiera w swej funkcjonalności tradycyjne rozkłady jazdy, przy czym uzupełnione są one o informacje na temat dokładnej godziny odjazdu pojazdu uzyskaną za pośrednictwem systemu GPS. Dzięki tej
opcji użytkownik otrzymuje informacje skorygowane o nieprzewidziane opóźnienia,
które nie są uwzględnione w tradycyjnym rozkładzie jazdy. Możliwość korzystania
z aplikacji myBus występuje w ponad 40 miastach na terenie Polski, jednakże w wielu
dużych miastach nadal nie ma możliwości korzystania z niej.
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Rysunek 17. Aplikacja MyBus

Źródło: myBus online, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taran.mybus&hl=pl (15.07.2020).

MobileMPK to następna aplikacja mobilna dedykowana użytkownikom
miejskiego transportu zbiorowego. Pozwala na weryfikację rozkładu jazdy
w ponad 50 miastach Polski, a jej szczególną zaletą jest możliwość korzystania w trybie offline po uprzednim ściągnięciu rozkładów jazdy. MobileMPK
zapewnia opcję dodawania ulubionych przystanków, tworzenia własnych tras
i linii przejazdu. Wadami aplikacji MobileMPK są brak nawigacji oraz wielość
pojawiających się komunikatów reklamowych.
GoogleMaps to następna aplikacja mobilna skierowana do osób korzystających z niemal wszystkich form transportu indywidualnego i zbiorowego.
Aplikacja umożliwia wyznaczanie tras, odszukanie interesujących miejsc, automatyczne wyszukiwanie lokalizacji użytkownika, dzięki czemu przemieszczanie się z punktu A do B przebiega niezwykle szybko i łatwo. Aplikacja
zapewnia szeroką wszechstronność wyrażoną w prezentowaniu wszystkich
dostępnych opcji pokonania danej trasy, z możliwością wyboru formy środka transportu. Ponadto aplikacja prezentuje użytkownikowi szacunkowy czas
pokonania danej trasy oraz przepustowość poszczególnych ulic. GoogleMaps
ma wbudowanych wiele dodatkowych elementów, które dodatkowo usprawniają i zwiększają jej zakres oraz funkcjonalność.
Ostatnią aplikacją pomagającą przemieszczać się na terenach miejskich
jest Yanosik. Jest to aplikacja, która gromadzi coraz większe grono odbiorów (1,5 mln unikalnych użytkowników miesięcznie), co może być związane
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z wszelaką funkcjonalnością i informacjami, które uzyskuje kierowca. Yanosik
to przede wszystkim nawigacja, dzięki której przemieszczenia z punktu A do
punktu B jest wyznaczane w możliwie najszybszy i dogodny sposób. Aplikacja
wybiera trasę, która omija korki i kolizje drogowe, które są zgłaszane przez
użytkowników systemu. Możliwość zgłaszania wydarzeń na drodze przez
użytkowników jest jedną z cech charakterystycznych Yanosika. Nawigacja
pokazuje fotoradary, patrole policji, informacje o utrudnieniach na drodze,
korki, o czym w sposób natychmiastowy informowani są odbiorcy. Dużym
utrudnieniem jest sytuacja, kiedy użytkownik straci zasięg w telefonie i dostęp
do Internetu, wtedy korzystanie z aplikacji jest niemożliwe. Zaprezentowane aplikacje stanowią jedynie nieznaczną część istniejących na rynku narzędzi wspomagających poruszanie się po mieście transportem indywidualnym
i zbiorowym. Niewątpliwie stanowią doskonałą pomoc w przemieszczaniu się
po mieście i nawigacji w miejscach dotychczas nieznanych52.
Rysunek 18. Aplikacja Yanosik

Źródło: Yanosik (Android), https://download.komputerswiat.pl/aplikacje-mobilne/
nawigacja/yanosik (data: 05.07.2020).

Przechodząc do skali międzynarodowej wskazuje się, że pomimo głosów
krytycznych i problemów związanych z powstawaniem miast inteligentnych
nie ma odwrotu od implementacji tego modelu we współczesnych miastach.
Głównym argumentem jest to, że do 2050 r. 70% populacji świata będzie
52
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żyło w miastach. Inteligentna technologia to nie tylko coś, czego chcemy, lecz
coś, czego potrzebujemy. Inwestycje azjatyckich rządów w inteligentne technologie miast wysuwają Azję na pozycję lidera w tej dziedzinie. Jak wskazuje
BMI Research z 2016 r., urbanizacja w Chinach i Indiach wzrosła z 56%
i 33% w 2015 r. do 65% i 37% w 2016 r. Singapur ma być pierwszym na
świecie inteligentnym narodem, wykorzystując jedną z najwyższych na świecie przepustowości mobilnych i szerokopasmowych. Indie stają się prekursorem w przekształcaniu istniejących miast i budowaniu nowych inteligentnych
miast. Już dziś Indie budują 100 miast od zera i przekształcają ok. 500 istniejących miast w inteligentne miasta. W Chinach z kolei wdrażanych jest ok.
285 projektów z zakresu inteligentnych miast. Jednym z najbardziej imponujących projektów jest budowa Xiongan. Jest to nowe megacity, dwukrotnie
większe od Nowego Jorku, położone około 100 km na południe od Pekinu.
Celem jest rozłożenie przestrzenne presji przeciążonego Pekinu i próba powielenia niezwykłych sukcesów, jakie odniosły Shenzhen i Pudong53.
Rysunek 19. Budowa stacji kolejowej w Xiongan

Źródło: T. Brown, China’s Newest Economic Zone Xiongan Turns Two, https://www.
caixinglobal.com/2019-04-02/xiongan-turns-two-101399994.html (data: 02.04.
2019).

M. Rybicka, BIZ a innowacje: smart city udogodnieniem dla człowieka, „Kwartalnik
Naukowy Uczelni Vistula” 2018, nr 3, s. 115.
53
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Podstawą dla przyszłych oszczędności ma być analiza informacji zebranych z milionów czujników rozmieszczonych w całym mieście. Otrzymywane z nich dane i obserwacja zachowań mieszkańców umożliwią tworzenie
strategii rozwoju i zarządzania miastem na wielu płaszczyznach. Przykładami
konkretnych rozwiązań są systemy zdalnego sterowania natężeniem światła
z ulicznych latarń w godzinach nocnych (co zmniejsza koszty zużycia energii)
czy drogowa sygnalizacja świetlna reagująca na zbliżające się do skrzyżowania auto (ograniczającej korki). Warto odnotować, iż w 2015 r. „naliczono”
26 inteligentnych miast na świecie, z czego połowa znajduje się w Europie
i Ameryce Płn. W wymiarze biznesowym na uwagę zasługuje prognoza Frost
& Sullivan, że wartość rynku ma rosnąć nawet do 1,5 bln dol. Największą
jego część będzie stanowiła automatyka przemysłowa. Dynamicznie rozwijać
się będzie także rynek dostaw energii inteligentnymi sieciami oraz rozwiązania
poprawiające bezpieczeństwo54.
Rysunek 20. Idea smart city. Teoria a praktyka (fotografia Sao Paulo, Brazylia)

Źródło: F. Gonella, The Smart…, op. cit., s. 1.

D. Rostkowski, Miasto motorem rozwoju (wywiad z Krzysztofem Olszewskim),
https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/miasto-motorem-rozwoju/ (data:
12.11.2019).
54
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Inteligentne miasto to nie tylko idea polegająca wprowadzaniu innowacji ułatwiających życie mieszkańcom w sposób odgórny. Inteligentne miasto
stanowią również oddolne inicjatywy. Przykładami takich inicjatyw są:
• Metalab we Wiedniu. Metalab to niedochodowe innowacyjne centrum oferujące fizyczną przestrzeń dla wolnej wymiany informacji, współpracy pomiędzy entuzjastami technologii, hobbystami oraz hakerami.
• Medialab-Prado w Madrycie – dotyczy produkcji, badań oraz rozpowszechniania projektów kulturowych, aby utrzymać oraz zaktywizować społeczności miast55.
Rysunek 21. Przykłady oddolnych inicjatyw miasta inteligentnego (Metalab
w Wiedniu (po lewej) oraz Medialab-Prawo w Madrycie (z prawej))

Źródło: Medialab – Prado - pracownia kreatywna w Madrycie, http://www.sztuka-wnetrza.pl/2641/artykul/medialab-ndash-prado-pracownia-kreatywna-w-madrycie (data: 14.03.2017); Metalab, https://metalab.at/wiki/Info_Folder/en (data:
15.07.2020).

Innym przykładem nowatorskich rozwiązań stosowanych w budowie
miasta inteligentnego, które osiągnęło już międzynarodowy rozgłos, jest
IJburg, najmłodsza dzielnica Amsterdamu, której budowę rozpoczęto pod koniec lat 90.XX wieku. IJburg zaprojektowano z myślą o młodych rodzinach.
Osiedlili się tam głównie młodzi, ambitni ludzie, połączeni szybkimi łączami internetowymi, żyjący w nowoczesnych domach. To wszystko sprawia, że
jest to wymarzony obszar do testowania nowych produktów i usług. Jednym
55

T. Alizadeh, Crowdsourced Smart…, op. cit., s. 3.
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z tematów, nad którymi pracują partnerzy, są inteligentne centra pracy. Część
mieszkańców IJburga byłaby gotowa zrezygnować z dojeżdżania do innych
dzielnic (co łączy się ze staniem w korkach ulicznych), gdyby w pobliżu były
dostępne miejsca, gdzie w skupieniu i dobrych warunkach mogliby poświęcić
się pracy. Mieszkańcy wspólnie z miastem i firmami pracują nad organizacją przestrzeni wyposażonej np. w nowe technologie audiowizualne, a także
przyjaźnie urządzonej i umeblowanej. Bardzo przychylnie przyjęty został też
pomysł „Ring-ring”–nagradzania osób, które z samochodu przesiadły się na
rower. Chętni mogą ściągnąć specjalną aplikację na smartfona, która automatycznie zlicza kilometry przejechane na rowerze. Zebrane „rowerokilometry”
przeliczane są na pieniądze według przelicznika 1km=0,10euro. Można je wymienić na usługi uczestniczących w projekcie firm lub przekazać na cele publiczne, np. przedłużenie jednej ze ścieżek rowerowych. (IJburg Amsterdam)56.
Rysunek 22. IJburg Amsterdam (1)

Źródło: IJburg, Amsterdam, The Netherlands, https://www.urbangreenbluegrids.
com/projects/ijburg-amsterdam-the-netherlands/ (data: 15.07.2020).

56
A. Korenik, Smart city jako forma rozwoju miasta zrównoważonego i fundament zdrowych finansów miejskich, „Ekonomiczne problemy usług” 2017, nr 4, s. 172.
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Rysunek 23. IJburg Amsterdam (2)

Źródło: IJburg, Amsterdam, The Netherlands, https://www.urbangreenbluegrids.
com/projects/ijburg-amsterdam-the-netherlands/ (data: 15.07.2020).

Kolejnym, praktycznym przykładem miast inteligentnych jest unijny
projekt European Initiative on Smart Cities, w której bierze udział 4500 miast.
Jego realizacja dotyczy zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, optymalizacji i efektywnego zużycia energii oraz upowszechnienia dobrych praktyk
w zakresie zrównoważonej energii np. poprzez Konwent Burmistrzów. Główny nacisk położony jest na energooszczędne i niskoemisyjne budownictwo,
na lokalne sieci energetyczne oraz systemy ogrzewania i chłodzenia, a także
na zrównoważony transport. Zamierzone efekty można będzie uzyskać np.
na drodze innowacji organizacyjnych, wdrażania technologii niskoemisyjnych, zastosowania nowej generacji materiałów izolacyjnych, inteligentnego
zarządzania produkcją i zużyciem energii, poprzez stosowanie nowych rozwiązań projektowych obiektów. Inicjatywa łączy takie programy jak CIVITAS, CONCERTO i „Intelligent Energy Europe”, a także inicjatywy: „Solar
and Electricity Grid”, partnerstwa publiczno-prywatne dla budownictwa oraz
„Zielone Samochody”57.

57

E. Strzelecka, Małe miasta…, op. cit., s. 24-26.
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Korzyści w sferze miasta inteligentnego przynosi także poszukiwanie
strategicznych partnerów w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań. Miasta,
które odniosły sukces w tworzeniu inteligentnych rozwiązań (np. Barcelona,
Bogota, Wiedeń) pokazują, że większość z nich realizowana jest z udziałem
partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiadanie dużego, prywatnego partnera
jest ważne zarówno z punktu widzenia działań strategicznych, jak i finansowania, ponadto prywatni kooperanci często mogą się podzielić specjalistyczną
wiedzą i możliwościami technologicznymi. Ważne jest zaangażowanie lokalnych uczelni, parków naukowo-technologicznych i innych jednostek badawczych. Wyraźnie sformułowane cele i zadania, systemy późniejszego pomiaru
efektów, włączenie mieszkańców w podejmowanie kluczowych decyzji oraz
przyjazny dla biznesu klimat także mają ogromne znaczenie w odniesieniu
sukcesu58.
Wspomniany w niniejszej pracy Amsterdam zajmuje 6 miejsce w rankingu światowych inteligentnych miast opracowanym przez IESE. W mieście
wdraża się z powodzeniem inicjatywy Smart City z zakresu 6 obszarów. Projekty europejskie, które zostały wdrożone w Amsterdamie, to:
• projekt Citadel – projekt wdrażany w wielu europejskich miastach,
mający na celu ułatwienie obywatelom oraz informatykom tworzenie innowacyjnych aplikacji mobilnych;
• projekt NICE – projekt europejski, w ramach którego miasta tworzą
partnerstwo zmierzające do intensyfikacji wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zwiększenia efektywności energetycznej;
• projekt Common 4U – skupiający 6 miast: Amsterdam, Barcelonę, Berlin, Helsinki, Manchester oraz Rzym, które współpracują razem
w celu umożliwienia dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz sieci
światłowodowych;
• cyfrowe miasta – projekt skupia się na rozwiązaniu problemu niskiego stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez władze miejskie
na obszarach po-zamiejskich, geograficznie oddalonych albo wyłączonych
społecznie;
• otwarte miasta (open cities) – projekt finansowany ze środków Unii
Europejskiej, mający na celu zintensyfikowanie wykorzystania innowacyjnych
narzędzi informatycznych w administracji publicznej, realizowany w siedmiu

58
D. Sikora-Fernandez, Strategia rozwoju miasta inteligentnego – perspektywa polska,
„Przedsiębiorczość i zarządzanie” 2017, nr 2.3, s. 18.
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europejskich miastach: Helsinkach, Berlinie, Amsterdamie, Paryżu, Rzymie,
Barcelonie i Bolonii;
Do najważniejszych projektów Smart City w Amsterdamie, które mają
charakter autorski zaliczyć można:
• platformę miejską – stanowiącą miejsce komunikacji pomiędzy władzami, podmiotami prywatnymi, instytucjami badawczymi i obywatelami
w zakresie inicjowania rozwiązań Smart City. Głównym założeniem mającym
przyświecać platformie jest generowanie rozwiązań zmierzających do ograniczania emisji dwutlenku węgla;
• Projekt Klimaatstraat – jest to koncepcja ulicy mającej łączyć różne aspekty: publiczny, logistyczny oraz związany z przestrzenią handlową.
Głównym celem funkcjonowania ulicy jest ograniczenie emisji CO2 i zużycia
energii;
• Projekt Ship-to-grid portu w Amsterdamie, który do 2020 r. ma się
stać najbardziej zrównoważonym portem w Europie. Główne cele działań
w ramach projektu skupiają się na ograniczeniu emisji CO2 oraz redukcji
zanieczyszczeń59.
Kolejnym, europejskim miastem zajmującym wysoką pozycję w rankingach Smart City jest Barcelona, która posiada jeden z najnowocześniejszych
systemów komunikacji miejskiej w Europie. Władze miasta wprowadziły testowo inteligentne przystanki autobusowe wyposażone w ekrany dotykowe,
sieć WiFi oraz ekrany LCD, na których wyświetlane są informacje dla mieszkańców i turystów. Zebrane przez system informacje pozwolą na zmniejszenie
czasu oczekiwania oraz analizę zatłoczenia w środkach komunikacji. W stolicy Katalonii pojawiły się również pierwsze inteligentne autobusy wyposażone
w sieć bezprzewodową. System zrównoważonej mobilności obejmuje także
hybrydowe autobusy miejskie, co wpływa na zmniejszanie emisji zanieczyszczeń. Mieszkańcy mogą także czerpać korzyści z systemu inteligentnego parkowania oraz oświetlenia drogowego. W celu zmniejszenia kosztów i zanieczyszczenia instalowane jest bardziej efektywne oświetlenie wykorzystujące
technologię LED. System ten optymalizuje wykorzystanie energii i korzysta
z inteligentnych funkcji: aktywacja po wykryciu ruchu, ale także gromadzenie informacji o środowisku, wilgotności, temperaturze, zanieczyszczeniu
i hałasie. Z kolei w ramach inteligentnego systemu parkowania, w nawierzchni ulic i parkingów są montowane specjalne czujniki, które nie tylko pomagają

59
J. Rześny-Cieplińska, M. Wach-Kloskowska, Logistyczne aspekty koncepcji smart city.
Studium przypadku na podstawie miast europejskich, „Studia Miejskie” 2017, nr 27, s. 133.
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kierowcom znaleźć wolne miejsce parkingowe (kierowca może uzyskać informacje o wolnym miejscu w czasie rzeczywistym na smartfon przy użyciu
aplikacji ApparkB), ale dostarczają danych o wzorcach parkowania w mieście,
dzięki czemu urzędnicy mogą doskonalić zarządzanie mobilnością miejską.
W mieście wprowadzono także system rowerów publicznych, użytkowanych
jest około 600 sztuk i utworzono 400 stacji ulokowanych w pobliżu przystanków i publicznych parkingów. Wprowadzono także aplikację Bicing, która
umożliwia sprawdzenie dostępności rowerów w czasie rzeczywistym60.
Kolejnym przykładem Smart City jest Oslo - „kosmopolityczny ośrodek
pełen obiektów architektonicznych, muzeów, restauracji i sklepów na światowym poziomie”. Stolica Norwegii jest jednym z najszybciej rozwijających
się miast skandynawskich i europejskich. Obecnie władza i mieszkańcy przykładają główną wagę do zdrowia, komfortu i zrównoważonego, bezpiecznego środowiska, wolnego od spalin oraz hałasu. To właśnie zanieczyszczenie
powietrza jest przyczyną wielu przedwczesnych zgonów. A znaczna jego ilość
produkowana jest przez samochody stojące w korkach. W efekcie centrum
miasta Oslo o powierzchni 1.3 kilometra kwadratowego ma stać się zdrowe,
bezpieczne dla społeczeństwa i przede wszystkim pozbawione obecności prywatnych środków transportu. Przyczynia się do tego systematycznie zmniejszana ilość miejsc parkingowych, która finalnie ma być ograniczona do zera.
W zamian mieszańcy centrum dostają nie tylko zmianę klimatu, ale także więcej przestrzeni publicznych, w których rozwijać się może życie miejskie, a także główny punkt strategii rozwoju czyli udoskonaloną komunikację publiczną,
która nieustannie poddawana jest innowacjom. Autobusy i tramwaje mają
więcej drzwi by usprawnić i upłynnić przepływ ludzi. Aplikacje na telefony
ułatwiają zakup biletów, a częstotliwość kursowania komunikacji publicznej
ułatwia jej organizację i przede wszystkim efektywność. Parkingi zostają zamienione w przestrzenie służące wypoczynkowi i przyjazne pieszym. Miasto
ma służyć ludziom, nie samochodom. Dodatkowo Oslo postawiło także na
promocję zdrowego trybu życia. Rower stał się łatwiej dostępny, mniej awaryjny. Nowe systemy wypożyczalni umożliwiają szybkie przemieszczanie się
po mieście. Istniejące i projektowane ścieżki rowerowe zapewniają płynność
ruchu i bezpieczeństwo. Dzięki chęciom i zaangażowaniu nie tylko władz, ale
i całego społeczeństwa, jednoślad napędzany siłą ludzką przestał być formą
sportu. Stał się codziennością. Idea zielonego Oslo stała się także inspiracją
P. Adamczewski, J. Matusiak, J. Mielczarek, P. A. Nowak, J. Przywojska, C. Szydłowski, Przykłady inteligentnych rozwiązań w miastach, [w:] Innowacje 2017. Rozwój społeczeństwa innowacyjnego w Polsce, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2017, s. 74-75.
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dla zaangażowania w zmiany nie tylko mieszkańców, ale także przyjezdnych
turystów. Mają oni możliwość uczestniczyć w tworzeniu zdrowego, zrównoważonego środowiska i transportu korzystając z proekologicznych hoteli, restauracji czy wreszcie porzucając samochód na rzecz przebywania na świeżym
powietrzu, w przestrzeniach publicznych wypełnionych ludźmi, korzystania
z przyjaznej komunikacji publicznej, czy rowerów miejskich61.
Powyższe przykłady są dowodem na to, że granica pomiędzy teraźniejszością a przyszłością w kontekście niektórych miast świata powoli się zaciera.
Madryt planuje stworzenie ulic, w których dominującymi użytkownikami
ruchu będą piesi. Wielopasmowe arterie zastępowane są przez parki. Miasto
Chengdu w Chinach zostało zaprojektowane tak, by czas przejścia do wszystkich najważniejszych miejsc wynosił mniej niż 15 minut. Władze Hamburga jak i innych miast niemieckich, holenderskich czy duńskich chcą ułatwić
transport pieszy i rowerowy zarówno mieszkańcom jak i przyjezdnym tak, by
nie musieli sięgać po samochody. Wprowadzanie wielu zakazów dla dwuśladowców sprawia, że podróże rowerem, czy komunikacją miejska, są po prostu
łatwiejsze i szybsze, a co za tym idzie częściej i chętniej wybierane62.
Warto podkreślić, iż dużą rolę w rozwoju miast odegrało zjawisko Nowego Urbanizmu, którego głównym założeniem jest przywrócenie dawnej
formy i struktury miejskiej dzięki ekologicznym, przyjaznym rozwiązaniom
i uporządkowaniu infrastruktury komunikacji zbiorowej, pieszych, rowerzystów, krajobrazu. Idea miasta przyszłości bez (klasycznego) samochodu jest
coraz bardziej kusząca, choć trudno powiedzieć czy realna ze względu na lobby samochodowe. W każdym razie elektryczne, bezzałogowe, autonomiczne
pojazdy, systemy współdzielenia środków transportu to tylko niektóre z nowości technologicznych dostępnych niemal na wyciągnięcie ręki. Wyróżniającymi się przykładami miast wprowadzającymi zmiany w transporcie są przede
wszystkich propozycje z Oslo, San Francisco a także w nowoprojektowanym
Masdar City63.
Na zakończenie warto podkreślić, iż ekonomia współdzielenia w miastach
ma mieć charakter synergiczny. Beneficjentami stają się wszyscy, a wypracowane rozwiązania kreują nowe pomysły. Aplikacje generują terabajty danych,
które pozwalają lepiej zarządzać miejskimi ekosystemami. To droga do przyjaznych i inteligentnych miast, w których kwestie publiczne rozwiązywane
61
A. Żabicka, Miasta bez samochodów – alternatywa dla prywatnego środka transportu
w mieście, „Środowisko Mieszkaniowe” 2018, nr 25, s. 5-6.
62
Tamże.
63
Tamże.
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są za pomocą technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Zdaniem
N. Schippers współdzielone miasta to najlepsza droga do wzrostu kapitału
społecznego i dlatego tak ważne jest zaangażowanie wszystkich grup społecznych, a szczególnie osób starszych64.

M. Ciesielski, Miasta współdzielone. O tym, jak aplikacje zmieniają oblicze metropolii, https://forsal.pl/artykuly/1101161,miasta-wspoldzielone-o-tym-jak-aplikacje-zmieniaja-oblicze-metropolii.html (data: 02.02.2018).
64
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Miasto przyszłości
- kierunki rozwoju
współczesnego miasta

3.1. Miasto przyszłości (wymiar makro)
Punktem wyjścia do dalszych rozważań jest wizja designerów miejskich
J. Previca oraz R. Smitha, którzy wskazali, że miasto przyszłości będzie się składało z czynników:
• bardziej gęste, ale zdrowsze miasto;
• tworzenie miejsc publicznych powinno być takie, że wpływają na redukowanie stresu osób, które w nich przebywają;
• infrastruktura ma wspierać równość społeczną. Obecnie, w związku
z tym, że miasto staje się gęstsze, powoduje pogorszenie w zakresie nierówności społecznych. Dobrze wytrenowani i wyedukowani specjaliści są w stanie
zapewnić sobie byt w coraz droższym mieście;
• projektowanie elastyczności i zrównoważoności;
• powrót do średniowiecznego układu miasta;
• mobilność na życzenie;
• współpraca publiczno-prywatna;
• „dane” i projektowanie1.
Inna wersja miasta przyszłości opiera się na stwierdzeniu, że będzie ono
posiadało różną ekonomiczną bazę. Przyszłość pracy będzie opierała się na:
• gig economy, która opiera się na elastycznej, czasowej, freelancowej
pracy, często włączając w to połączenia z klientami poprzez platformy online;
The City of the Future Will Be Shaped by These 7 Factors, https://www.hok.com/
news/2020-02/the-city-of-the-future-will-be-shaped-by-these-7-factors/ (date: 20.02.2020).

1
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• sharing economy, która zawiera P2P transakcje, często angażując tym
platformy online, które łączą klientów i sprzedawców2.
Miasta inteligentne nie są statycznym, lecz dynamicznym konceptem,
który będzie ulegał przemodelowaniu, gdyż nie jesteśmy w stanie określić
drogi postępu technologicznego i implikacji społecznych, które on wywoła.
Pewnej próby spojrzenia w przyszłość i takiego, nieco futurystycznego spojrzenia, dokonał J. Owyang. W jego koncepcji pięciu „R” cyfrowego świata
ekonomia współpracy zajmuje trzecią pozycję po erze Internetu 2.0 (WEB
2.0). Era Internetu to wymiana informacji w sposób jednostronny, w latach
90. XX w. nazywana była erą dotkomów (dot com), a zakończył ją głęboki
branżowy kryzys. Kolejna era to social media i WEB 2.0. Internetu, którego
twórcami stali się sami użytkownicy, a np. marketerzy dostali narzędzia do
bezpośredniego dotarcia do klientów. Obecnie przeżywamy trzecią erę – rozwoju ekonomii współpracy, w której ludzie otrzymali możliwość uzyskania
od siebie tego, czego potrzebują. Kolejną erą wg J. Owyanga będzie era świata
autonomicznego. Obecnie rozwiązania techniczne tej ery są w fazie testów.
Czwarta era może zagrozić części działań gospodarczych ekonomii współpracy,
gdyż wsparcie społeczne i współdzielenie będzie wypierane przez rozwiązania
autonomiczne, np. autonomiczne taksówki, wsparcie sztuczną inteligencją
usług okołobiznesowych i doradczych. Piąta era to era nowoczesnego
dobrobytu, w której ciała i umysły ludzi oraz ich otoczenie będą wspierane
przez zaawansowaną technologię3.
Miasta sukcesu to te, które potrafią się zmieniać zarówno pod względem
przestrzennym, jak i gospodarczym. Jak wiadomo Detroit najpierw było miastem portowym, potem stało się centrum światowego przemysłu samochodowego, lecz potem pomysłów na jego rozwój zabrakło. Z kolei Los Angeles
u swoich źródeł było miastem żyjącym z upraw owoców, następnie szerzej
z rolnictwa. Potem stało się miastem kina, następnie przemysłu kosmicznego
i technologii wojskowych. Do tego doszła jeszcze bankowość. Cały czas się
zmienia4.
W związku z powyższym warto podkreślić, iż nie ma jednego miasta
przodującego we wszystkich obszarach zrównoważonego rozwoju. Nawet
te z czołówki rankingu Smart Cities na świecie radzą sobie dobrze tylko
2
S. Lall, S. Wahba, I. Gill, Rethinking density to build cities of the future, https://blogs.
worldbank.org/sustainablecities/rethinking-density-build-cities-future (date: 20.11.2019).
3
J. Rudewicz, Model ekonomii…, op. cit., s. 166.
4
P. Kazanecki, „Miasto nigdy nie jest skończone”. Wywiad z Deyanem Sudjicem, https://
wiadomosci.onet.pl/swiat/miasto-nigdy-nie-jest-skonczone-wywiad-z-deyanem-sudjicem/
lsvxwxs (data: 14.07.2020).
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w poszczególnych tematach: Melbourne wdraża kompleksowy program odnowy budynków, Londyn doskonale zarządza infrastrukturą transportową,
a Wiedeń ma rozsądne podejście do trzech filarów miasta: zarządzania energią,
energooszczędnego budownictwa i transportu – tłumaczy Martin Powell, kierownik ds. rozwoju miejskiego w Siemensie5.
The New Economy Magazine w 2014 r. wybrał Mannheim jako jedno
z 20 miast, które najlepiej reprezentują świat przyszłości. Mannheim zostało
docenione za najwyższej klasy infrastrukturę, potencjał ekonomiczny, wysoką
jakość życia z bogatą sceną kulturalną oraz pionierskie projekty w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i inteligentnego projektowania urbanistycznego. Uznanie zdobyły też działania rady miasta, która kształtuje miasto dzięki
systemowi celów strategicznych, opartemu na wskaźnikach i skupionemu na
zarządzaniu zrównoważonym rozwojem. Magazyn uznał również Uniwersytet
w Mannheim za jeden z najważniejszych filarów rozwoju innowacji w regionie. The New Economy Magazine pochwalił także ścisłą współpracę między
renomowanymi instytucjami akademickimi w mieście – takimi jak Centrum
Europejskich Badań Gospodarczych – i przedsiębiorstwami w Mannheim.
W lokalnych laboratoriach firm i instytutach badawczych poszukiwane są rozwiązania problemów współczesnego społeczeństwa6.
Dzięki zastosowanym innowacyjnym rozwiązaniom miasto Mannheim
może pochwalić się Produktem Regionalnym Brutto (PRB) na mieszkańca,
który wyniósł w 2015 r. 39 139 euro i był znacznie wyższy niż ogólna średnia
niemiecka i PRB w wielu innych niemieckich miastach w tym czasie. Podobnie imponujące wyniki miasto osiągnęło w zakresie PRB na mieszkańca czynnego zawodowo i wynagrodzeń brutto pracowników w okresie 2011-2015.

D. Rostkowski, Miasto motorem rozwoju (wywiad z Krzysztofem Olszewskim),
https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/miasto-motorem-rozwoju/(data:
12.11.2019).
6
A. Kania, Koncepcja smart…, op. cit., s. 76.
5
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Portal Otwartych Danych, inteligentne
sieci energetyczne

wykorzystanie energii odnawialnej, inteligentne sieci energetyczne, Blue City
Mannheim, Green Logistic Park

Wykorzystanie energii odnawialnej, inteligentne sieci energetyczne

Inteligentne Inteligenta Inteligentne Inteligentni
zarządzanie mobilność środowisko
ludzie

e-busy, Green Logistic Park

Inteligentna
gospodarka

Portal Otwartych Danych

Inteligentne
życie

Portal Otwartych Danych, wykorzystanie energii odnawialnej, inteligentne
sieci energetyczne, ogólnodostępna sieć
WLAN

Tabela 9. Rozwiązania smart city stosowane w Mannheim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Kania, Koncepcja smart…, op. cit., s.
79.

Brytyjski raport Towards an Urban Renaissance 2005 wymienia trzy
czynniki, które będą kształtować przyszłość miast i odrodzenie miejskie w specyficznych warunkach Wielkiej Brytanii. Tymi czynnikami motorycznymi są:
• techniczna rewolucja w sferze ICT, która w wymiarze społecznym
składa się na „wiek informacji”;
• paradygmat ekologiczny prowadzący do bardziej odpowiedzialnego
kształtowania rozwoju miejskiego;
• zmieniające się style życia, które będą skutkować nowymi formami
zagospodarowania przestrzeni miejskich7.

A. Klasik, F. Kuźnik, Wehikuły rozwoju dużych miast i zespołów miejskich, [w:] A.
Klasik, F. Kuźnik (red.), Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego. Studia KPZK PAN, Warszawa, 2017, s. 3.
7
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W Polsce, w ramach Krajowej Polityki Miejskiej 2023 (KPM) szczegółowo przedstawiono następujące wyzwania:
− racjonalne gospodarowanie przestrzenią (w tym zwłaszcza racjonalne jej planowanie i odwrócenie niekorzystnych trendów suburbanizacyjnych,
czyli „rozlewania się miast”),
− dążenie do zrównoważonej mobilności miejskiej, a zwłaszcza preferowanie transportu ekologicznego (zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego),
− dążenie do zapewniania dostępnych, wysokiej jakości usług
publicznych,
− rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miast;
− przygotowywanie miast do zmian klimatu, połączone z ochroną środowiska oraz radykalnym zwiększeniem efektywności energetycznej,
− stawianie czoła wyzwaniom demograficznym,
− wykorzystanie do rozwoju miast rosnącej aktywności mieszkańców,
− doskonalenie współpracy i współdziałania samorządów na terenie
aglomeracji (miejskich obszarów funkcjonalnych).
Stosownie do wagi zdiagnozowanych problemów funkcjonalnych i rozwojowych, KPM koncentruje się na tych najważniejszych, ujętych w 10 wątków tematycznych: kształtowanie przestrzeni; partycypacja publiczna; transport i mobilność; niskoemisyjność i efektywność energetyczna; rewitalizacja;
polityka inwestycyjna; rozwój gospodarczy; ochrona środowiska i adaptacja
do zmian klimatu; demografia; zarządzanie obszarami miejskimi.
Strategicznym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2023 jest wzmocnienie
zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju
i tworzenia miejsc pracy, a także poprawienie jakości życia mieszkańców8.
Rozwój i prosperity miast i zespołów miejskich rangi metropolitalnej wyznaczają takie siły jak:
• systemy edukacyjne przygotowujące zasoby ludzkie o wysokich kwalifikacjach i zdolności adaptacyjnej;
• warunki składające się na jakość życia przyciągające inwestycje
międzynarodowe;
• usługi i infrastruktury wspierające globalną konkurencyjność
przedsiębiorstw;
• potencjał technologiczny małych i średnich firm;
• przywództwo obywatelskie i akcje zbiorowe modernizujące i rozwijające infrastrukturę miejską;
8

E. Pancer-Cybulska, E. Szostak, Problemy…, op. cit., s. 290-291.
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• mechanizmy kooperacji wewnątrz terytoriów zurbanizowanych;
• partnerstwa publiczno–prywatne rozwijające szanse dla zatrudnienia.
Wśród wielu potencjałów, którymi dysponują duże miasta i terytoria zurbanizowane kluczowe znaczenie dla inkubacji i odkrywania wehikułów rozwoju mają trzy następujące potencjały wynikające z:
• posiadania najlepszego w danych warunkach połączenia charakteru,
historii, kultury, przestrzeni publicznych i standardów estetycznych, które
czynią miasta, zespoły miejskie unikatowymi, stabilnymi i przyjaznymi jednakowo dla rezydentów i odwiedzających;
• zdolności przyciągania różnych talentów, osób zainteresowanych i inwestycji, dla pobudzania trwałego biznesu i wzrostu gospodarczego włączając
w to takie niezbędne zasoby jak: kapitał ludzki, nowoczesne przemysły, prosperujące centra handlowe oraz uniwersytety zorientowane na inkubowanie
technologii i innowacji;
• integracji cyfrowych i fizycznych sieci, baz danych, inteligentnych
technologii i procesów w celu skutecznego łączenia jednostek i usług w sposób
wzmacniający współpracę i produktywność9.
Mówiąc o miastach przyszłości na uwagę zasługuje koncepcja miast inteligentniejszych (Smarter Cities Model) to propozycja firmy IBM, jednego
z głównych dostawców inteligentnych rozwiązań, postrzegająca miasto jako
jednostkę, którą można podzielić na trzy filary: ludzie, infrastruktura i działania. Bazując na tym, zidentyfikowano trzy grupy usług: w zakresie człowieka,
infrastruktury oraz związane z planowaniem i zarządzaniem miasta. Model
prezentuje komercyjne podejście do koncepcji, oparte na wyszczególnieniu
obszarów funkcjonowania miasta, w których wykorzystane zostać mogą technologie zapewniane przez IBM. Podejście to niestety nie uwzględnia relacji
między poszczególnymi elementami oraz istoty rozwoju miasta, a jedynie zastosowanie nowych rozwiązań10.
Kolejną koncepcją miasta przyszłości jest Inteligent X opracowana przez
firmę International Data Corporation, oparta na modułach funkcjonalnych,
obejmujących między innymi11:
• budynki – automatyczne oświetlanie, inteligentne budownictwo,
zmniejszenie potrzeb energetycznych;

A. Klasik, F. Kuźnik, Wehikuły rozwoju…, op. cit., s. 7-8.
K. Gotlibowska, Propozycja modelu…, op. cit., s. 68.
11
P. Carter, B. Rojas, M. Sahni, Assessing the Environmental, Social and Economic.
Impact of Intelligent X on Future Cities and Communities, „Analyze the Future” 2011, June,
s. 6; http://www.urenio.org/2011/08/21/intelligent-x-on-future-cities/.
9

10
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• energię – inteligentna produkcja, przesyłanie i dystrybucja energii
elektrycznej, inteligentne mierniki, system zarządzania energią odnawialną;
• transport – optymalizacja logistyki i dostaw, oszczędny transport prywatny, wirtualne konferencje, praca na odległość, pojazdy elektryczne i hybrydowe, zarządzanie ruchem miejskim;
• dom – domowa sieć internetowa, inteligentne mierniki, zdalne zarządzanie ochroną mieszkania, monitoring (na wyświetlaczu) zarządzania zużyciem energii;
• edukację – nauczanie na odległość, wirtualne biblioteki, współpraca
szkół i uczelni, wideokonferencje dla nauczycieli, konsultacje prac domowych;
• sport i wypoczynek – centralny system rezerwacji i kupowania biletów, kontrola i bezpieczeństwo podczas imprez, obsługa wydarzeń, inteligentne zarządzanie obiektami, media społecznościowe;
• zdrowie – zdalny nadzór nad sprzętem medycznym w domu, wideokonferencje z lekarzami, mobilne wsparcie szpitalne, monitoring aktywności
pacjentów;
• służby miejskie, bezpieczeństwo, ochrona, reagowanie alarmowe –
zintegrowane centrum operacyjne, oszczędny i wygodny transport publiczny,
mobilność służb, zunifikowany system łączności12.
Warto przypomnieć, iż przez ostatnie 70 lat myślenie o przyszłości paradoksalnie było w zasadzie nieobecne w planowaniu i architekturze miast.
Powojenny modernizm skupiał się na ekstrapolacji tego, co jest tu i teraz – np.
skoro dziś po ulicach jeździ 1 tys. samochodów, to zakładamy, że za 10 lat
będzie ich 10 tys.; jeśli dziś mamy 1 mln mieszkańców, to za 20 lat populacja
zwiększy się o 500 tys. I tak w zależności od trendów projektowano przestrzeń
miejską. Mniej więcej od lat 80. XX w. zaczęła się postmodernistyczna reakcja, która odrzuciła wiarę w postęp i przejawiała niechęć do planowania miast
jako całości. Jednocześnie koncentrowała się na tym, jak utrzymać i zarządzać zasobami, które mamy. O ile modernistyczne planowanie można podsumować jako „tak samo, tylko bardziej”, o tyle postmodernizm oznaczał „tak
samo jak dawniej”. Z kolei w ostatnich latach planowanie, podporządkowane
ekonomicznej doktrynie austerity, to było „tak samo, ale mniej”. A sytuacja
pokazała, że przyszłość istnieje, tylko nie da się jej zaplanować. Powoli pojawiają się głosy, że w planowaniu miast trzeba się z tym nieznanym zmierzyć.
COVID-19 pokazał, że ochrona życia jest ważniejsza niż zarabianie pieniędzy.
Wydaje się zatem, że w ekonomii powróci zrozumienie, iż nie wszystko musi
12

H. Gawroński, Innowacyjne i inteligentne…, op. cit., s. 45.
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przynosić bezpośredni, krótkoterminowy zysk. A w urbanistyce i architekturze znowu pojawi się świadomość, że potrzebujemy planowania z marginesem
bezpieczeństwa. Odnosi się to zwłaszcza do infrastruktury – np. w Wielkiej
Brytanii, gdzie wszystko jest obliczone na zysk, a w infrastrukturę nie inwestowano od lat. Kolej jest tu wciąż w większości spalinowa, a nie elektryczna. Na
przykład Plymouth, miasto w południowo-zachodniej Anglii jest połączone
z resztą kraju jedną nitką kolejową, którą zbudowano w 1906 r.13.
Dziś, gdy wszyscy zastanawiamy się, czy koronawirus niesie ze sobą kryzys światowy, stolica Holandii patrzy optymistycznie w przyszłość: porzuca
wydeptane ścieżki i znane narracje o nieustannym gospodarczym wzroście,
stawiając na nową strategię zrównoważonego ekorozwoju, czyli doughnut
economics. Doughnut economics opiera się na odrzuceniu dotychczasowego wyobrażenia o dobrobycie, możliwym do osiągnięcia wyłącznie dzięki
nieustannemu wzrostowi gospodarczemu i działaniom podporządkowanym
prawom popytu i podaży. Autorka koncepcji, K. Raworth, już w 2012 roku
w artykule opublikowanym przez Oxfam Bezpieczna i sprawiedliwa przestrzeń
dla ludzkości, a 3 lata później w głośnej książce Doughnut Economics: Seven
Ways to Think Like a 21st-Century Economist przekonywała, że globalna gospodarka może dobrze prosperować, gdy oprze się ją na innych niż dotychczas
paradygmatach, a dokładniej na fundamentach społecznych, mieszczących się
w ramach tzw. pułapów ekologicznych14.
Te zależności
obrazuje okrągły diagram przypominający kształtem
amerykański pączek z otworem w środku, gdzie wewnętrzny pierścień wyznacza minimum niezbędne dla ludzi do prowadzenia dobrego i bezpiecznego
życia. Mowa o podstawowych zasobach, do których powinien mieć dostęp
każdy człowiek na świecie. Tymi standardami są m.in. żywność, czysta woda,
dach nad głową, odpowiednie warunki sanitarne, edukacja, opieka zdrowotna,
a także równość płci, sprawiedliwość społeczna oraz głos polityczny. Z kolei
zewnętrzną część ekonomicznego ciastka tworzą bariery ekologiczne, które
ludzkość powinna przekraczać. K. Raworth wymienia tutaj 9 granic planetarnych (np. zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, utrata bioróżnorodności i zakwaszenie oceanów), powołując się na termin ukuty w 2009 roku
E. Świętochowska, Planowanie miast. Kraje, które nie zainwestują w infrastrukturę, stracą znaczenie (Wywiad z K. Nawratkiem), https://nieruchomosci.dzien
nik.pl/news/artykuly/7682105,architektura-planowanie-miast-urbanistyka-xxi-wiek
-infrastruktura-krzysztof-nawratek-rozmowa.html (data: 01.05.2020).
13

P. Januszewska, A po pandemii chodziliśmy na pączki. Amsterdam już wie, jak
ugryźć kryzys, https://krytykapolityczna.pl/swiat/ue/koronawirus-amsterdam-doughnut-eco
nomics/ (data: 21.04.2020).
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przez szwedzko-amerykański duet naukowców, J. Rockströma i W. Steffena15.
Sednem teorii brytyjskiej ekonomistki tworzy to, co znajduje się pomiędzy środkowym a wierzchnim obwodem obwarzanka, a więc przekonanie, że bezpieczeństwo ludzkości jest zależne od stanu planety i musi być
oparte na nowoczesnym myśleniu o procesach ekonomicznych. Choć w założeniu K. Raworth pączek miał odpowiadać na międzynarodowe, globalne
potrzeby zmian, do ekonomistki napływało mnóstwo pytań o to, czy model
da się zastosować przez mniejsze podmioty – takie jak region czy miasto.
W przypadku Amsterdamu, który jest pierwszym ośrodkiem sięgającym po
doktrynę ekonomicznego ciastka, praca nad strategią odbywała się w ramach
konceptualnej kooperacji m.in. z popularyzatorką biomimikry (biomimetyki)
J. Benyus16.
Amsterdam sformułowane pytanie przez K. Raworth »Jak nasze miasto
może stać się domem dla rozwoju ludzi w rozwijającym się miejscu i szanować przy tym dobrobyt całej ludzkości i zdrowie całej planety?«” podzielił na
4 kategorie obszarów działania miasta – lokalno-społeczny (np. zapewnienie
dobrej i bezpłatnej opieki medycznej mieszkańcom), globalno-społeczny (np.
import produktów pozyskanych etycznie), lokalno-ekologiczny (np. inwestycja w „zieloną” infrastrukturę miejską) i globalno-ekologiczny (np. wyzerowanie emisji gazów cieplarnianych). Dzięki tym narzędziom, nazywanym też
soczewkami, przez które holenderska metropolia może się sobie wnikliwie
przyjrzeć, stworzono publiczny portret miasta, który następnie został przekształcony w „selfie”, pokazujące „doświadczenia mieszkańców, ich wartości,
nadzieje i obawy, pomysły i inicjatywy, a także własne zrozumienie głębokich
powiązań z resztą świata”17.
Pączek staje się również odpowiedzią na jeden z najbardziej palących problemów współczesnych miast – mieszkalnictwa i drastycznie rosnących cen
nieruchomości uważanych dziś za najbardziej opłacalną inwestycję. Wykupowanie całych kwartałów ziemi w największych metropoliach w celu upłynnienia kapitału sprawia, że rynek mieszkaniowy rządzi się absurdalnymi prawami.
Problemem jest bezdomność, która, w od 2009 do 2018 roku, wzrosła dwukrotnie, jak również zalew mieszkań z krótkim terminem wynajmu (Airbnb)
oraz bardzo wysokie czynsze. Z danych miasta, na które powołuje się „Guardian”, aż 20% wynajmujących nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb po opłaceniu mieszkania. Lokale socjalne otrzymuje zaś jedynie
15
16
17

Tamże.
Tamże.
Tamże.
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12% z ok. 60 tys. wniosków rozpatrywanych w tej sprawie. Amsterdamczycy
po opłaceniu czynszu mają poważne problemy z finansami domowymi. To
duży, wyraźny problem społeczny, którego w zamożnej i wiele znaczącej na
świecie metropolii nie powinno być. Model ekonomiczny K. Raworth zakłada, że dach nad głową jest podstawowym standardem, który miasto powinno
gwarantować mieszkańcom18.
Trzeba jednak pamiętać, że choć Amsterdam ma duże i innowacyjne ambicje, do realizacji swoich przedsięwzięć przygotowywał się od dekad. Posiada
też odpowiednie warunki pozwalające na skuteczne przeprowadzenie rewolucyjnej transformacji. W grę wchodzą także pieniądze. Nie można bowiem
zapominać o tym, że stolica Holandii jest bardzo bogatym miastem, jak również jedną z metropolii o najsilniejszym znaczeniu globalnym, między innymi
z uwagi na swoje porty lotnicze i morskie, które obsługują światowy rynek rolniczy i giełdę kwiatową o równie szerokim zasięgu. Holandia bowiem jest starzejącym się społeczeństwem, które wchodzi w fazę wzrostu postmaterialnego
i dociera do podobnego momentu, w jakim Japończycy znaleźli się w latach
80., czyli stagnacji sekularnej. Brak wzrostu gospodarczego nie musi być jednak złą wiadomością dla społeczeństwa. Czynniki makroekonomiczne może
i staną w miejscu, ale to nie przekreśla szans na dobre życie. Prawdą jest, że
starsi mieszkańcy konsumują mniej dóbr materialnych, ale potrzebują jednocześnie więcej usług medycznych, opiekuńczych itp. – w sferze niematerialnej.
Kontekst starzenia się zmienił sytuację w zasadzie w całej Europie, więc wiele
wskazuje na to, że trzeba będzie ten właśnie aspekt wziąć pod uwagę przy projektowaniu przyszłości. W takim społeczeństwie jest zresztą łatwiej przestawić
się na doughnut economics, bo uwzględnia ona potrzeby starszych ludzi19.
Wizja miasta przyszłości to również odpowiednia infrastruktura.
5G stworzy infrastrukturę pod potencjalne zastosowanie IoT na szeroką skalę.
W przeszłości często zdarzały się sytuacje, w których zwykłe sieci komórkowe
się zapychały. Działo się tak w przypadku wydarzeń sportowych czy koncertów, gdy na stadionie zbierały się dziesiątki tysięcy ludzi. Mogliśmy wtedy
odczuć, jak niedoskonała jest to infrastruktura. W momencie, gdy duża liczba
użytkowników jednocześnie chciała przesłać multimedia pojawiało się wąskie
gardło, blokujące swobodny dostęp do internetu. 5G rozwiąże ten problem
z przepustowością. Coraz więcej urządzeń będzie mogło korzystać z przesyłania paczek danych do obróbki do chmury, gdzie ich przetworzeniem zajmą się

18
19
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potężne komputery, a wyniki będą odsyłane błyskawicznie z powrotem. Już
niebawem pojawią się czujniki w śmietnikach, które będą informowały o tym,
czy są przepełnione (taki system już nawet działa w jednym z polskich miast!),
systemy inteligentnego zarządzania ruchem ulicznym odkorkują newralgiczne
miejsca na mapie dużego miasta. Duża przepustowość otworzy również drogę
samochodom autonomicznym, które generują gigabajty danych. 5G to również bardzo małe opóźnienie na poziomie jednej milisekundy i wysoka przepustowość. Rewolucja w kwestii inteligentnych miast bez wątpienia w tym
roku przyspieszy20. Można przypomnieć, iż nazwa „Internet rzeczy” pochodzi od ang. nazwy Internet of Things – IoT, koncepcja ta została stworzona
w 1999 roku przez brytyjskiego przedsiębiorcę Kevina Ashtona, twórcę startupów. Pojęcie Internetu rzeczy zostało sformułowane w celu opisania systemu,
w którym to świat materialny komunikuje się z komputerami, wymieniając
z nimi dane za pomocą czujników. Dane wysyłane są z czujników w postaci
sygnałów, a następnie odbierane przez komputery, które za pomocą odpowiednich systemów pozwalają – poprzez analizę tych sygnałów – obserwować,
identyfikować i „rozumieć” świat, bez ograniczania danych wprowadzanych
przez człowieka21.
Szacuje się, że IoT w 2019 roku miało 14,2 mld podłączonych urządzeń,
z kolei do 2025 roku tych urządzeń ma być już 41,6 mld22.

20
F. Żyro, Najważniejsze trendy technologiczne na rok 2019 (Wywiad z Pawłem Pilarczykiem), https://sektor3-0.pl/blog/najwazniejsze-trendy-technologiczne-na-rok-2019-wy
wiad-z-pawlem-pilarczykiem/ (data: 07.01.2019).
21
A. Synowiec, Wykorzystanie internetu…, op. cit., s. 156.
22
N. Huber, Internet of Things: Smart cities pick up the pace, https://www.ft.com/
content/140ae3f0-1b6f-11ea-81f0-0c253907d3e0 (date: 29.01.2020).
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Rysunek 24. Obszary działania IoT w mieście innowacyjnym

Źródło: Smart City, IoT and AI, https://riberasolutions.com/smart-city-iot-and-ai/
(data: 15.07.2020).

IoT jest powiązany z najsłynniejszą tezą McLuahana, mówiącą że „środek przekazu jest przekazem”. Zatem poza treścią, jakie przekazuje medium,
ważny jest środek przekazu, kanał jakim zostaje przesyłany komunikat. Dlatego McLuhan podkreślał, że należy badać nie treść, ale medium, którym jest
przesyłane, gdyż to medium wpływa w dużym stopniu na przemiany społeczne. Media same w sobie mają pewną siłę twórczą i transformującą, która
ingeruje w życie człowieka, zmieniając je. Przedmioty połączone z Internetem Rzeczy mogą komunikować się z innymi maszynami na różne sposoby
i w różnym celu. Miasto pretendujące do bycia smart musi wdrożyć taki środek
przekazu, gdyż dzięki niemu przesyłanie i analiza treści dokonuje się w czasie
rzeczywistym. Medium, jakim jest IoT, powoduje określone konsekwencje
dla obywatela, jak i całej społeczności miejskiej. Wpływa na organizację całego miasta, wytwarza nowy model stosunków międzyludzkich, ze względu
na przekazanie władzy maszynom, minimalizując przy tym wpływ człowieka.
Obywatel w systemie komunikacyjnym staje się parametrem, bodźcem, który
uruchamia działanie maszyn23.
Bez wątpienia w tym roku na sile przybierze trend wypożyczania zamiast
kupowania. Sami jesteśmy świadkami tej rewolucji. Samochody na minuty,
23
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przewozy, elektryczne hulajnogi czy nawet serwisy streamingowe. Coraz
mniej rzeczy posiadamy na własność, a wciąż mamy do nich dostęp, płacąc
abonamenty czy wypożyczając je na minuty. Moim zdaniem już niedługo
podobnie będzie z elektroniką. Być może laptopy będziemy wypożyczać tylko
wtedy, kiedy będziemy ich rzeczywiście potrzebowali. Nie trudno wyobrazić
sobie również, że już niedługo przyjdzie po nas autonomiczny pojazd i zawiezie nas do pracy, a my zapłacimy jedynie za czas przejazdu. Nie będziemy martwić się o ewentualne parkowanie, stłuczki czy ubezpieczenie auta. Ekonomia
współdzielenia to krok w lepszą stronę24.
3.2. Miasto przyszłości (wymiar mikro)
Jednym z kierunków, choć w skali mikro, rozwoju miast przyszłości
jest tzw. coliving które oznacza usługę mieszkaniowa. Osoba wynajmuje coś
na kształt kawalerki, ale o znacznie mniejszym metrażu. Pokój z niewielkim
aneksem kuchennym i łazienką to powierzchnia ok. 15 mkw., niemniej wszyscy mieszkańcy takiego colivingu (tj. pojedynczych kawalerek) mają dostęp do
przestrzeni wspólnych – pokoju pracy, czytelni, jadalni, strefy relaksu, siłowni
i miejsca spotkań. Takie przestrzenie mają sprzyjać kreatywności i zawiązywaniu się współpracy. Coliving ma w sobie także coś z hotelu. Obsługa zajmuje
się sprzątaniem części wspólnych, a także kawalerek po uprzednim zamówieniu przez wynajmującego. Dostępna jest też usługa prania25.
Przykładem londyńskiego coliving jest „The Collective”, który oferuje
pokoje dla 400 osób. Z kolei coliving z opcją członkostwa to „Outpost”, który
w Nowym Jorku proponuje 8 lokalizacji. W ramach pakietu można przeprowadzać się z jednej do drugiej lokalizacji bez ponoszenia dodatkowych
kosztów. Warto dodać, że coliving wywodzi się z ekonomii współdzielenia26.
W Polsce idea colivingu została zrealizowana w gdańskim preinkubatorze
przedsiębiorczości. Głównym celem było stworzenie miejsca, w którym młodzi ludzie z planem na własny biznes dostają konkretne wskazówki na jego
prowadzenie. W związku z tym uruchomiono program Clipster, który trwa
kilka miesięcy. W programie można wziąć udział na dwa sposoby. Można
24
F. Żyro, Najważniejsze trendy technologiczne na rok 2019 (Wywiad z Pawłem Pilarczykiem), https://sektor3-0.pl/blog/najwazniejsze-trendy-technologiczne-na-rok-2019-wy
wiad-z-pawlem-pilarczykiem/ (data: 07.01.2019).
25
D. Kieszkowska, Mieszkanie dla Millenialsów, https://pdf.edu.pl/dominika-kiesz
kowska/zjawiska/mieszkanie-dla-milenialsow (data: 19.08.2020).

T. Bojęć, Mieszkanie dla Millenialsów [wywiad], https://thinkco.pl/colivin
g
-o-nas-pdf/ (data: 21.12.2020).
26
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wybrać bezpłatną opcję just work – to pakiet treningów, spotkań i warsztatów. Można też zdecydować się na wariant live&work, który oprócz pakietu
szkoleń zawiera zakwaterowanie w jednym z mikroapartamentów Clipstera27.
Rysunek 25. Przestrzeń coworkingowa

Źródło: T. Bojęć, Mieszkanie dla Millenialsów [wywiad], https://thinkco.pl/coliving-o-nas-pdf/ (data: 21.12.2020).

W jednym szeregu z colivingiem można postawić także coraz popularniejszy coworking. To rozwiązanie dla tych, którzy nie potrafią pracować w
samotności lub nie chcą pracować w domu. W przestrzeni coworkingowej
mogą wynająć biurko wraz ze wszystkimi potrzebnymi sprzętami. Warto też
wspomnieć o cohousingu – kooperatywie mieszkaniowej. To inicjatywa oddolna polega na tym, że grupa znajomych chce wspólnie zamieszkać, więc
zbierają pieniądze, znajdują architekta, działkę i budują bez udziału dewelopera. W colivingu jest inaczej – to inwestor gra kluczową rolę i do niego należy
rekrutacja przyszłych lokatorów28.
Niebiznesowym kontekstem prezentowanych wyżej przykładów jest
nurt nazywany taktyczną urbanistyką (tactical urbanism) opierający się na
działaniach aktywnych grup mieszkańców, którzy na własną rękę, niewielkim
kosztem próbują zmienić ważne dla nich miejsca i procesy w bardziej przyjazne. Porządkowanie przestrzeni miejskiej, sadzenie kwiatków, malowanie na
jezdniach przejść dla pieszych w odpowiednich miejscach i zmiana funkcji
Tamże.
T. Bojęć, Mieszkanie dla Millenialsów [wywiad], https://thinkco.pl/coliving-o-nas-pdf/ (data: 21.12.2020).
27
28
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przestrzeni np. przez doprowadzanie do zamknięcia ich dla ruchu samochodowego to tylko nieliczne, najbardziej znane przedsięwzięcia z zakresu tzw.
taktycznej urbanistyki. Działania te planowane są etapami, a wdrażana zmiana wypracowywana jest przez mieszkańców, którzy wprowadzają ją następnie
w życie. Interwencja tego typu bazuje na lokalnym kontekście i jest odpowiedzią na konkretne problemy oraz wady lokalnej przestrzeni. Działania
z zakresu taktycznej urbanistyki charakteryzują także krótkotrwałość wprowadzanej zmiany, realistyczne oczekiwania wobec jej efektów oraz niskie koszty
i ryzyko inwestycji przy płynących z niej wysokich potencjalnych korzyściach.
Przedsięwzięcia tego typu prowadzą także do wzrostu lokalnego kapitału społecznego oraz niezbędnego do współpracy zaufania pomiędzy podmiotami
prywatnymi, publicznymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.
Interwencje mają na celu zwrócenie uwagi władz miasta na niedostatki i wady
przestrzeni miejskiej, ale często realizowane są niezależnie od niej. Stanowią
zazwyczaj tymczasowy eksperyment mający na celu przetestowanie nowej formy wykorzystywania danego miejsca29.

M. Sęk, Kontekst, głupcze! Nowojorskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej wychodzi naprzeciw problemom urbanistycznym sześciu światowych metropolii, http://publica.pl/teksty/kontekst-glupcze-52331.html z dn. 4 lipca 2015.
29

103

ROZDZIAŁ 3

Rysunek 26. Przykłady działań z obszaru taktycznej urbanistyki

Źródło: M. Lydon, Tactical Urbanism 2. Short-Term Action, Long-Term Change, Street
Plans, NEXTGEN, Miami – New York 2012, s. 15.

Przykładem łączącym taktyczną urbanistykę z ekonomią współdzielenia
jest projekt francusko-turecki, którego celem jest podnoszenie jakości życia
w mieszkaniach w Stambule. Jak wiadomo, miasto do lat 90. budowali mieszkańcy (każda rodzina stawiała dom na własną rękę). Masowe mieszkalnictwo zaczęło się rozwijać dopiero wówczas, gdy państwowa Agencja Rozwoju
Mieszkalnictwa (TOKI) zaczęła stawiać mieszkaniówki, które stały się marzeniem klasy średniej. Wszystkie inwestycje TOKI tworzone były w jednym formacie: stawianych na otwartym terenie zwartych grup budynków tworzących
grodzone osiedla położone z dala od miasta. Dla spełnienia „tureckiego snu”
w postaci własnościowego mieszkania i samochodu klasa średnia mocno się
zadłużyła, przez co stała się podatna na poważne kryzysy ekonomiczne.
W związku z powyższym celem projektu francuskiej pracowni Atelier
D’Architecture Autogérée i tureckiego Superpool stało się podniesienie poziomu odporności na kryzys mieszkańców stambulskich osiedli TOKI. Zespoły zaproponowały zorganizowanie mieszkańców w kolektyw o akronimie
KITO, którego celem działania byłaby rewitalizacja grodzonych osiedli. Ich
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mieszkańcy mieliby przekształcić się z miejskich konsumentów w prosumentów. Podłączeni do Internetu, dzięki aplikacjom na urządzenia mobilne mogliby dzielić się swoimi usługami i dobrami – zaczynając od uprawy pomidorów, przez pożyczanie sprzętu czy ubrań, na otwieraniu lokalnych sklepików
kończąc. Przestaliby tym samym być jedynie lokatorami mieszkań, a zaczęliby
tworzyć lokalną społeczność wspólnie zarządzającą osiedlem. Oddolna działalność przyczyniałaby się także do rewitalizacji przestrzeni, a wykorzystanie
technologii w duchu Smart City pozwoliłoby na zmniejszenie kosztów infrastrukturalnych. W efekcie osiedla stopniowo przekształcałyby się pod względem funkcjonalnym w nowe małe miasta30.
Rysunek 27. Przykłady działań z obszaru taktycznej urbanistyki

Źródło: M. Lydon, Tactical…, op. cit., s. 15-20.

M. Sęk, Kontekst, głupcze! Nowojorskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej wychodzi naprzeciw problemom urbanistycznym sześciu światowych metropolii, http://publica.pl/teksty/kontekst-glupcze-52331.html z dn. 4 lipca 2015.
30
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Rysunek 28. Przykłady działań z obszaru taktycznej urbanistyki

Źródło: M. Lydon, Tactical…, op. cit., s. 25-26.

3.3. Kielce (kierunki rozwoju miasta)
Punktem wyjścia do próby zdiagnozowania możliwych kierunków rozwoju miasta Kielce będzie przedstawienie wyników badań własnych, które
w okresie ostatnich lat zostały zrealizowane wśród mieszkańców miasta Kielce.
Badania dotyczyły31:
• Oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Kielc (2014);
• Jakości życia mieszkańców Kielc (2015);
• Centrum Kielc (2015);
• Problemów i potrzeb mieszkańców Kielc (2016)32;
• Postrzegania Kielc jako miasta kreatywnego (2016).

Badania były realizowane wspólnie z M. Piłat-Borcuch.
Pełny raport z niniejszego badania został zrealizowany został na zlecenie Fundacji
„PEStka” w 2016 roku. Raport opublikowany został na stronie internetowej http://fundacjapestka.pl/.
31
32
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Pierwsze z prezentowanych wyników badań dotyczyło oceny poziomu
rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Kielce. Badania, przeprowadzone
zostały wśród mieszkańców Kielc, w maju 2014 roku.
Wykres 1. Ocena rozwoju przedsiębiorczości w Kielcach (w %)

Źródło: Badania własne.

Rozwój przedsiębiorczości w Kielcach przez osoby do 24 roku został oceniony stosunkowo dobrze (stan przeciętny - 46,7%; stan dobry - 35%). Osoby w wieku 25-39 lat były mniej entuzjastyczne w tym względzie, choć ich
opinia na temat rozwoju przedsiębiorczości w Kielcach była względnie pozytywna (stan przeciętny - 51%; stan dobry - 25,5%). Największymi sceptykami
okazały się osoby w wieku 40 lat i więcej. Co prawda respondenci najczęściej
wskazywali na odpowiedź „stan przeciętny” (40,9%), niemniej jednak wiele
osób rozwój przedsiębiorczości w Kielcach oceniło źle (27,3%) oraz bardzo
źle (18,2%).

Wykres 2. Ocena rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Kielcach
(w %)

Źródło: Badania własne.
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Respondenci oceniając rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Kielcach
wykazali się ambiwalentną postawą. Osoby do 24 lat najczęściej oceniały rozwój społeczeństwa obywatelskiego jako „przeciętny” (63,3%), podobnie jak
osoby w wieku 25-39 lat (43,1%), choć nie brakowało w tej grupie wiekowej
względnych optymistów „stan dobry” (17,6%), oraz względnych pesymistów
„stan zły” (22,7%). Osoby w wieku 40 lat i więcej, również i w tym przypadku
okazały się największymi sceptykami. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
w Kielcach ocenili na poziomie przeciętnym (36,4%), złym (22,7%) oraz bardzo złym (22,7%).
Kolejne badanie dotyczyło jakości życia mieszkańców Kielc. Badanie zostało zrealizowane w okresie od lutego do kwietnia 2015 roku. Wśród badanych było 129 kobiet (66,2%) oraz 65 mężczyzn (33,8%).
Tabela 10. Płeć
Częstość

Procent ważnych

129

66,2

Mężczyzna

65

33,8

Ogółem

195

100,0

Kobieta

Źródło: Badania własne.

Najliczniejszą grupę badanych stanowiły osoby w wieku 19-24 lata
(86,7%), a następnie 29-29 lat (7,7%) z wykształceniem średnim (73,8%)
oraz wyższym (25,6%).
Tabela 11. Wiek
Częstość

Procent ważnych

od 19 do 24 lat

169

86,7

od 25 do 29 lat

15

7,7

od 30 do 39 lat

6

3,1

od 40 do 49 lat

2

1,0

od 50 do 59 lat

2

1,0

60 lat i więcej

1

,5

Ogółem

195

100,0

Źródło: Badania własne.
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Tabela 12. Wykształcenie
Częstość

Procent ważnych

1

,5

Średnie (ogólnokształcące, zawodowe, policealne)

144

73,8

Wyższe (licencjackie, inżynierskie,
magisterskie...)

50

25,6

Ogółem

195

100,0

Zasadnicze zawodowe

Źródło: Badania własne.

W badaniu, najliczniej reprezentowaną kategorią zawodową byli studenci (71,3%).
Tabela 13. Aktywność zawodowa
Częstość

Procent ważnych

Student

139

71,3

Sprzedawca, przedstawiciel handlowy

10

5,1

Pracownik fizyczny

7

3,6

Wolny zawód

2

1,0

Nauczyciel, pracownik naukowy

3

1,5

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza

3

1,5

Właściciel przedsiębiorstwa

2

1,0

Kierownik, manager

5

2,6

Urzędnik, pracownik administracyjny

6

3,1

Pracownik biurowy

8

4,1

Specjalista, konsultant

2

1,0

Lekarz, pielęgniarka

1

,5

Wojskowy, policjant, pracownik służb ratowniczych

1

,5

Gospodyni domowa

3

1,5

Emeryt, rencista

1

,5

Inny

2

1,0

195

100,0

Ogółem
Źródło: Badania własne.
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Tabela 14. Jaki jest Pana/Pani aktualny stan cywilny
Częstość

Procent ważnych

Kawaler / panna

142

72,8

Żonaty / mężatka

16

8,2

Rozwiedziony / rozwiedziona

2

1,0

Wdowiec / wdowa

2

1,0

W związku partnerskim

33

16,9

Ogółem

195

100,0

Źródło: Badania własne.

Powyższe dane pozwalają na stwierdzenie, że badanie prezentowało opinie przede wszystkim osób młodych (19-24 lata), studiujących i/lub mieszkających w Kielcach.
W wolnym czasie respondenci najczęściej odwiedzają znajomych
(M=3,04), wychodzą do galerii handlowej (M=3,14) oraz spacerują po centrum miasta (M=3,39).
Natomiast najrzadziej badani wychodzili: do filharmonii (M=5,78) –
84,1% respondentów nigdy nie było w filharmonii; do teatru (M=5,57) –
61,5% respondentów nigdy nie było w teatrze; do muzeum, galerii sztuki
(M=5,55) – 65,6% respondentów nigdy nie było w muzeum/galerii sztuki.

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Raz w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Rzadziej niż kilka razy w
miesiącu

Nigdy

Tabela 15. Jak Pan/Pani spędza wolny czas?

Wyjście do kawiarni

0,0

3,6

5,6

20,5

48,2

22,1

Wyjście do pubu

1,0

4,6

10,8

27,2

46,7

9,7

Wyjście do restauracji

0,5

2,6

11,3

24,1

42,6

19,0

Wyjście do kina

0,0

1,5

5,6

17,9

70,3

4,6
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Wyjście do teatru

0

0

0

4,1

34,4

61,5

Wyjście do filharmonii

0

0

0

1,0

13,8

84,1

Zwiedzanie muzeum
/galerii sztuki

0

0

0

5,1

28,2

65,6

Wyjście do galerii
handlowej

11,3

24,6

19,0

31,8

10,8

2,6

Spacer po centrum
miasta

10,8

17,4

19,5

26,7

19,0

5,6

Wycieczki do parków
narodowych lub terenów zielonych na
obrzeżach miasta

2,1

3,6

8,7

15,9

45,1

24,6

Wyjście na imprezę
sportową

1,5

3,1

7,7

14,4

36,9

35,4

Wizyta u znajomych

6,2

33,3

22,6

27,2

9,7

1,0

Uczestnictwo w działalności religijnej

0,5

1,5

24,1

13,3

24,6

35,4

Uczestnictwo w pracach społecznych

0

2,1

3,6

8,2

30,3

55,9

Źródło: Badania własne.

Tabela 16. Jak Pan/Pani spędza wolny czas? (średnia; 1 – codziennie,….,
6 – nigdy)
Średnia

Odchylenie
standardowe

Wizyta u znajomych

3,04

1,157

Wyjście do galerii handlowej

3,14

1,291

Spacer po centrum miasta

3,39

1,444

Wyjście do pubu

4,43

1,030

Wyjście do restauracji

4,62

1,050

Uczestnictwo w działalności religijnej

4,65

1,297

Wyjście do kina

4,71

,712

Wycieczki do parków narodowych lub
terenów zielonych na obrzeżach miasta

4,72

1,156

Wyjście do kawiarni

4,79

,968

Wyjście na imprezę sportową

4,85

1,253
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Uczestnictwo w pracach społecznych

5,34

,925

Zwiedzanie muzeum /galerii sztuki

5,55

,813

Wyjście do teatru

5,57

,573

5,78

,709

Wyjście do filharmonii
Źródło: Badania własne.

Badani najlepiej ocenili Kielce pod względem inwestycji prywatnych
w zakresie infrastruktury (m.in. obiekty sportowe, hotele, centra rozrywki,
inne) (M=3,56), oferty kulturalnej33 (M=3,51), atrakcyjności (estetyka, funkcjonalność) przestrzeni publicznej (M=3,39), działań na rzecz stałego podnoszenia estetyki, porządku i czystości w przestrzeniach publicznych (M=3,39),
atrakcyjności inwestycyjnej miasta (np. tereny inwestycyjne, mieszkaniowe,
usługowe itp.) (M=3,39) oraz inwestycji publicznych w zakresie infrastruktury (m.in. obiekty kulturalne, oświatowe, inne) (M=3,38).
Najgorzej w Kielcach zostały ocenione sytuacja na rynku pracy (M=2,3),
potencjał oraz rozwój instytucji otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość (M=2,98), kształtowanie przestrzeni miasta w celu stworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego (M=3,02) czy promocji i budowy marki
miasta przyjaznego przedsiębiorczości (M=3,06).
Tabela 17. Jak Pan/Pani ocenia miasto Kielce pod względem….?
Bardzo
źle

Źle

Ani źle,
ani dobrze

Dobrze

Bardzo
dobrze

Sytuacji na rynku pracy w
mieście

20,0

36,4

36,9

6,7

0,0

Atrakcyjności (estetyki,
funkcjonalności) przestrzeni publicznej

2,6

9,2

37,9

46,7

3,6

Kształtowania przestrzeni
miasta w celu stworzenia
warunków dla rozwoju
gospodarczego

6,7

13,3

52,8

25,6

1,5

33
Respondenci oceniają wysoko ofertę kulturalną miasta, niemniej nie wykazują szczególnego zainteresowania uczestniczenia w wydarzeniach tego typu.
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Promocji i budowy marki
miasta przyjaznego przedsiębiorczości

5,1

18,5

44,1

30,3

2,1

Potencjału oraz rozwoju
instytucji otoczenia biznesu
wspierających przedsiębiorczość

5,6

15,9

54,4

22,6

1,5

Oferty kulturalnej w mieście

2,1

10,8

29,2

50,3

7,7

Atrakcyjności inwestycyjnej
miasta (np. tereny inwestycyjne, mieszkaniowe, usługowe itp.)

4,1

7,2

39,0

45,1

4,6

Efektywności zagospodarowania przestrzeni w mieście
(czy tereny są wykorzystywane optymalnie)

4,6

11,8

51,3

30,3

2,1

Inwestycji publicznych
w zakresie infrastruktury
(m.in. obiekty kulturalne,
oświatowe, inne)

2,6

6,2

45,6

41,5

4,1

Inwestycji prywatnych
w zakresie infrastruktury
(m.in. obiekty sportowe,
hotele, centra rozrywki,
inne)

1,5

4,1

36,9

51,8

5,6

Potencjału ludzkiego miasta (np. wykwalifikowani
pracownicy)

2,1

9,7

52,8

32,3

3,1

Działań na rzecz stałego
podnoszenia estetyki, porządku i czystości w przestrzeniach publicznych

1,5

11,3

37,9

45,1

4,1

Źródło: Badania własne.

113

ROZDZIAŁ 3

Tabela 18. Jak Pan/Pani ocenia miasto Kielce pod względem….? (średnia; 1 –
bardzo źle,.., 5 – bardzo dobrze)
Średnia
Inwestycji prywatnych w zakresie infrastruktury (m.in. obiekty
sportowe, hotele, centra rozrywki, inne)

3,56

Oferty kulturalnej w mieście

3,51

Atrakcyjności (estetyki, funkcjonalności) przestrzeni publicznej

3,39

Atrakcyjności inwestycyjnej miasta (np. tereny inwestycyjne,
mieszkaniowe, usługowe itp.)

3,39

Działań na rzecz stałego podnoszenia estetyki, porządku i czystości w przestrzeniach publicznych

3,39

Inwestycji publicznych w zakresie infrastruktury (m.in. obiekty
kulturalne, oświatowe, inne)

3,38

Potencjału ludzkiego miasta (np. wykwalifikowani pracownicy)

3,25

Efektywności zagospodarowania przestrzeni w mieście (czy tereny są wykorzystywane optymalnie)

3,13

Promocji i budowy marki miasta przyjaznego przedsiębiorczości

3,06

Kształtowania przestrzeni miasta w celu stworzenia warunków
dla rozwoju gospodarczego

3,02

Potencjału oraz rozwoju instytucji otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość

2,98

Sytuacji na rynku pracy w mieście

2,30

Źródło: Badania własne.

Respondenci zadeklarowali, że mieszkają w Kielcach przede wszystkim
dlatego, że uczą się w tym mieście (83,1%) oraz tu się urodzili (34,4%). Na
uwagę zasługuje kategoria „lubię to miasto”, którą zaznaczył co czwarty badany (dokładnie 26,7%).
Tabela 19. Dlaczego Pan/Pani mieszka w Kielcach?
Procent
Tutaj uczę się

83,1

Tutaj się urodziłem/urodziłam

34,4

Lubię to miasto

26,7

Tutaj znalazłem/znalazłam pracę

14,4

Tutaj znalazłem/znalazłam mieszkanie

13,8
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Nie mam innego wyjścia

9,2

Tutaj założyłem/założyłam rodzinę

4,6

To miasto o dużym potencjale

3,1

Mam tu firmę

1,0

Widzę tu przyszłość dla mojej firmy

0,5

Źródło: Badania własne.

Większość badanych wskazało, że jest zadowolonych z tego, że mieszka w Kielcach (8,2% „zdecydowanie tak” oraz 45,6% „raczej tak”).
Wykres 3. Czy jest Pan/Pani zadowolony/zadowolona z tego, ze mieszka w Kielcach?

Źródło: Badania własne.

Co prawda badani zadowoleni byli z tego, że mieszkają w Kielcach, jednak połowa badanych przeniosłaby się do innego miasta gdyby miała taką
możliwość (23,1% „zdecydowanie tak” oraz 26,2% „raczej tak”). W kwestionariuszu ankiety nie zadano pytania o motywy takich „przenosin”, niemniej
jednak wyniki innych badań wskazują na: trudności w zdobyciu stabilnej, dobrze płatnej pracy, oraz wysokie ceny wynajęcia/zakupu mieszkania w Kielcach. Wydaje się, że w 2020 roku sytuacja nie uległa szczególnej zmianie.
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Wykres 4. Gdyby miał Pan/ miała Pani możliwość przeniesienia się do innego
miasta, to czy skorzystałby/skorzystałaby z niej?

Źródło: Badania własne.

Kolejne badanie dotyczyło opinii respondentów na temat centrum Kielc
i możliwości wykorzystania jego potencjału. Badanie było realizowane w od
listopada do grudnia 2015 roku. W tym czasie stronę, na której umieszczony
był kwestionariusz ankiety odwiedziło 277 osób, jednak wypełniło go jedynie
25 osób, spośród których było 19 kobiet (76%) oraz 6 mężczyzn (24%). Większość respondentów (16 osób) stanowiły osoby w wieku 19-24 lata (64%).
W wieku 26-36 lat było 5 osób (20%), w wieku 37-46 lat było 2 osoby (8%),
zaś w wieku 47-56 lat również 2 osoby (8%). Spośród badanych było 15 osób
studiujących, 18 osób pracujących (część osób studiowała i pracowała) oraz
1 osoba bezrobotna. Większość respondentów (15 osób) mieszka w odległości
do 3 km od rynku.
Tabela 20. Odległość miejsca zamieszkania respondenta/respondentki od centrum
Kielc (rynku)
Odległość

Częstość

Procent

do 1 km

6

24,0

1,1 km – 3 km

9

36,0

3,1 km – 5 km

4

16,0

5,1 km – 10 km

3

12,0

10,1 km i więcej

3

12,0

Źródło: Badania własne.
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W kwestionariuszu ankiety znalazły się przede wszystkim pytania otwarte,
czyli pytania, na które respondenci mogli udzielać swobodnych odpowiedzi.
Pierwsze pytanie brzmiało: co ożywiłoby centrum miasta (ulica Sienkiewicza,
Rynek)? Na tak sformułowane pytanie większość respondentów wskazała na
potrzebę zwiększenia liczby koncertów wykonywanych zarówno przez artystów znanych jak i mniej znanych. Badani wskazali także na potrzebę organizowania większej liczby wydarzeń kulturalnych oraz „pokazów”, jak również
na zjawisko „zabetonowania” centrum i potrzebę wskazania miejsca, w którym można by „na trawie z kocem pod drzewami zrobić piknik”.
Tabela 21. Pomysły na temat „ożywienia” centrum miasta
Pomysł

Liczba
osób

Więcej koncertów34 (nawet mało znanych i młodych artystów)

7

Więcej wydarzeń kulturalnych, „pokazów” (m.in. dzieci i młodzieży z
domów kultury i szkół)

5

„Dużo zieleni zamiast kamienia i betonu; parki z ławeczkami; zainstalowanie interesującej fontanny; miejsce gdzie można położyć się na
trawie z kocem pod drzewami i zrobić piknik”

5

Kino letnie na rynku lub Placu Artystów

2

Stworzenie oferty skierowanej do firm funkcjonujących w galeriach
handlowych (m.in. odzieżowych) zachęcającej do przeniesienia lub
otwierania nowych sklepów w centrum miasta

2

Więcej „klimatycznych” kawiarenek (z gustownym wnętrzem) ze stolikami na zewnątrz w sezonie letnim

2

Bezpłatne parkingi (parking centrum, Pl. Wolności i w okolicach
dworca PKP)

2

Więcej ośrodków kulturalnych

1

Mniej banków

1

Restauracje z różnorodną kuchnią

1

Kafejka z dostępem do Internetu i biblioteczką

1

Ciekawe instalacje artystyczne (rzeźba itd.)

1

Sklep z regionalnymi wyrobami, który promuje Kielce

1

Więcej oryginalnych sklepów typu: z herbatami światami, z produktami ekologicznymi, z wyrobami „mydlanymi” do kąpieli, itp.

1

Utworzyć więcej miejsc do siedzenia

1

34
Jeden z respondentów rozwinął myśl następująco: „Gdy tylko odbywają się np. Jarmarki jest full ludzi, festiwal Europeada też dobrym przykładem na ożywienie miasta”.
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„Lepsza komunikacja np. zakaz przejazdu przez ul. Paderewskiego
(skrzyżowanie z Sienkiewicza) i inne tego typu rozwiązania, sprawia,
że aby dotrzeć do miejsca odległego np. o 700 m, trzeba jeździć w
kółko 2-3 km”

1

„Niższe czynsze dla najemców na Sienkiewicza i okolice (teraz puste
lokale, upadające firmy)”

1

Zlikwidowanie „obskurnych” kantorów
1
*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci przedstawiali kilka pomysłów.
Źródło: Badania własne.

Kolejne pytanie, które zadano respondentom brzmiało: jakie oferty/pomysły mogłyby sprawić, żeby mieszkańcy chcieli spędzać wolny czas
w centrum miasta (ulica Sienkiewicza, Rynek)? W opinii badanych, głównymi czynnikami sprawiającymi, że mieszkańcy chcieliby spędzać wolny czas
w centrum miasta są szeroko rozumiane imprezy kulturalne i integracyjne.
Badani wskazali także na potrzebę funkcjonowania kina letniego oraz na organizowanie warsztatów i pokazów artystycznych.
Tabela 22. Pomysły, które sprawiłyby, że mieszkańcy chcieliby spędzać wolny czas
w centrum miasta
Pomysł

Liczba
osób

Darmowe imprezy kulturalne, integracyjne – występy kabaretów, koncerty, festiwale itd. (dla rodzin, dla młodzieży, dla seniorów)

9

Kino letnie

4

Warsztaty i pokazy artystyczne

3

Więcej atrakcji dla małych dzieci (malowanie kredą na chodniku, malowanie buzi)

2

Centrum aktywności mieszkańców

1

Ciekawe, nietypowe kawiarnie i restauracje

1

Co pewien czas warto zorganizować promocje 20-50% na sprzedawane
produkty w konkretnych godzinach

1

Nadać uroku temu miejscu

1

“Gdyby kawiarnie w porozumieniu z władzami miasta miały dostęp do
rynku i innych wolnych miejsc i serwowałyby tam kawę i herbatę, a
wieczorem żeby była możliwość potańczenia np. na piasku czy na trawie :)
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Nowe ośrodki kulturalne

1

Więcej straganów

1

Więcej ulicznych artystów np. wystawy obrazów czy koncerty muzyków

1

Wskazanie miejsca odpoczynku i ciszy podczas spaceru
1
*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci przedstawiali kilka pomysłów.
Źródło: Badania własne.

Następne pytanie dotyczyło inicjatyw, które mogłyby poprawić atrakcyjność Placu Artystów. Większość respondentów wskazała na zwiększoną liczbę
wystaw, wernisaży, festiwali designu itp., które organizowane byłyby właśnie
w tym miejscu. Plac Artystów byłby wówczas placem nie tylko z nazwy, ale
również i z realnie organizowanych tam działań.
Tabela 23. Inicjatywy zwiększające atrakcyjność Placu Artystów

Liczba
osób
„Większa liczba artystów i wystaw (wystawy znanych i początku6
jących artystów połączone z wernisażami, festiwale designu, przeglądy młodych talentów, wspólne czytanie itd.)”
„Inicjatywa usunięcia tych cyganek, które sprawiają, że człowiek
1
ma ochotę pójść dookoła, żeby tylko ominąć tę część centrum
miasta”
„Ciekawe, darmowe instalacje związane z historią regionu”
1
„Happeningi artystyczne (np. sztuka pantomimiczna)”
1
„Wigilijny kiermasz, bajeczny, ze śpiewaniem kolęd, Mikołajem,
1
miesiąc grudzień od Mikołaja do wigilii”
„Lepiej zaprojektowana fontanna”
1
„Żadne. To miejsce nie wyróżnia się niczym”
1
Pomysł

*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci przedstawiali kilka pomysłów.
Źródło: Badania własne.
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Kolejne pytanie dotyczyło odniesienia się do gehlowskiego hasła „miasto
dla ludzi”, stąd zapytano, czy władze miasta Kielce realizują – zdaniem respondentów – taką właśnie ideę. Zdecydowana większość respondentów była
krytyczna wobec władz miasta w tym względzie. Niektóre osoby wskazały
na wysoki koszt remontowanych przystanków. Należy jednak odnotować, iż
dwie osoby miały pozytywne zdanie na temat realizowanej przez władze miasta idei, przy czym osoby te argumentowały swoją odpowiedź dokonaniami
parku technologicznego.
Tabela 24. Realizowanie przez władze miasta idei „Kielce – miasto dla ludzi”
Opinia
Nie

Liczba
respondentów
8

„Miasto dla ludzi budując przystanki za 400 000: D. nie realizują
np. widać to po przystankach, one nie są dla ludzi, a dla pokazu”

3

Tak. Poprzez park technologiczny

2

„Hasło nie jest realizowane do końca. Z jednej strony jest wiele
miejsc gdzie można pójść i “zabić” czas lub miło go spędzić. Z drugiej strony jednak władze miasta niewiele robią w kierunku zachęcenia ludzi do korzystania z tych miejsc”

1

„Nie realizują, tylko prywatni przedsiębiorcy chcą coś z tym zrobić,
ale miasto nie daje im wolnej ręki ani nawet nie chce rozmawiać”

1

*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci przedstawiali kilka pomysłów.
Źródło: Badania własne.

Opinie respondentów jak również komentarze zebrane w grupach na FB
dotyczących centrum miasta pozwalają na pewne rekomendacje:
• Głównym kierunkiem rozwoju centrum miasta jest poszerzenie oferty wydarzeń kulturalnych. Są to wszelkiego rodzaju koncerty, festiwale, kabarety czy pokazy;
• Należy uruchomić na stałe kino letnie;
• Należy zbudować plac zabaw dla dzieci oraz stworzyć/poszerzyć ofertę dotyczącą imprez, warsztatów itd.;
• Należy zainstalować ciekawą fontannę, wokół której byłaby trawa na
której można by było położyć koc i zrobić piknik;
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• Na Placu Artystów należy organizować więcej wystaw, wernisaży, festiwali związanych ze sztuką/designem;
• W Parku Miejskim należy wygospodarować miejsce na rodzinne
pikniki, zbudować plac zabaw dla dzieci, wygospodarować miejsce na małą
kawiarnię oraz zainstalować siłownię pod chmurką;
• Zmotoryzowani klienci, którzy zrobią zakupy w centrum miasta za
min. 50 zł powinni mieć możliwość zwolnienia z opłaty parkingowej (lub
uzyskania adekwatnej zniżki za kupowany/kupowane produkt/produkty);
• Należy podjąć dialog z właścicielami kantorów zlokalizowanych
w centrum miasta celem ich odnowienia. W obecnym kształcie miejsca te
psują wizerunek centrum miasta;
• Należy wnikliwie kontrolować samochody przejeżdżające i parkujące
na ulicy Sienkiewicza. Wiele samochodów nie ma uprawnienia poruszania się
w tym miejscu.
Kolejne badanie dotyczyło problemów i potrzeb mieszkańców Kielc. Badanie było od sierpnia do listopada 2016 roku i wzięło w nich udział 662 respondentów. Wśród badanych Kielczan dominowały kobiety, które stanowiły
59% ogółu badanych. Odsetek mężczyzn wyniósł 41%.

Wykres 5. Płeć respondentów
Źródło: badania własne.

Najliczniej reprezentowane były przedziały wiekowe 36-45 lat (17%), 66
lat i więcej (15%) i 30-35 lat (14%).
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Wykres 6. Wiek respondentów

Źródło: badania własne.

57% respondentów legitymowało się wykształceniem wyższym, a osoby
z wykształceniem średnim stanowiły 26% ogółu badanych.

Wykres 7. Wykształcenie respondentów

Źródło: badania własne.

Najwyższy odsetek badanych Kielczan stanowili emeryci (21%), następnie pracujący w sektorze prywatnym (20%) i pracujący w sektorze publicznym (17%). Natomiast najmniej liczną grupę stanowili renciści (2%).
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Wykres 8. Status zawodowy respondentów

Źródło: badania własne.

Kielczan zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 37%, a zatrudnionych na umowę zlecenie/o dzieło było 11%.

Wykres 9. Aktywność zawodowa respondentów

Źródło: badania własne.

Odpowiedzi na pytanie o działania, które zdaniem respondentów poprawiłyby infrastrukturę Kielc korespondują z odpowiedziami na pytanie
o problemy infrastruktury Kielc. Najważniejszymi – zdaniem badanych
123
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– działaniami powinny być: „odbetonowanie” Kielc (42%), lepszy dostęp do
publicznej opieki zdrowotnej (40%), poprawa stanu dróg (36%), poprawa
stanu chodników (31%) i rozwijanie ścieżek rowerowych (27%).
Wykres 10. Działania, które zdaniem respondentów poprawiłyby infrastrukturę
Kielc

Źródło: badania własne.
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Większość respondentów była zdania, że najważniejszym problemem sfery gospodarczej Kielc jest odpływ młodych ludzi – odpowiedź taka otrzymała 53% wskazań. Inne najczęściej artykułowane problemy dotyczą: odpływu
aktywnych ludzi (36%), braku klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości (33%)
i starzejącego się społeczeństwa.
Wykres 11. Wskazane przez respondentów problemy sfery gospodarczej Kielc

Źródło: badania własne.
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Wśród najważniejszych działań, które – zdaniem respondentów – poprawiłyby kondycję gospodarczą Kielc należy wyróżnić przede wszystkim: tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości (48%) i edukację
zgodną z potrzebami rynku pracy (41%),

Wykres 12. Wskazane przez respondentów działania, które poprawiłyby kondycję gospodarczą Kielc

Źródło: badania własne.
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Respondenci byli zdania, że wspieranie lokalnych przedsiębiorców powinno być ważniejsze niż poszukiwanie inwestorów zewnętrznych (krajowych
i zagranicznych). Odpowiedzi takiej udzieliło 71% badanych.

Wykres 13. Kategorie przedsiębiorców, których – zdaniem respondentów – powinno się wpierać przede wszystkim

Źródło: badania własne.

Kolejne badanie dotyczyło wizji Kielc jako miasta kreatywnego. Badanie zostało zrealizowane w 2016 roku (kwestionariusz ankiety został udostępniony w styczniu 2016 r.). Stronę internetową, na której umieszczony został
kwestionariusz ankiety odwiedziło 145 osób, jednak wypełniło go 59 osób,
spośród których było 29 kobiet (49,2%) oraz 30 mężczyzn (50,8%).
Większość badanych stanowiły osoby mieszkające w Kielcach (36 osób
– 61%). Pozostali respondenci co prawda w Kielcach nie mieszkali, ale – co zadeklarowali - dobrze orientują się w sprawach tego miasta (23 osoby – 39%).
Tabela 25. Wiek
Częstość

Procent

od 19 do 24 lat

35

59,3

od 25 do 29 lat

13

22,0

od 30 do 39 lat

7

11,9

od 40 do 49 lat

3

5,1

od 50 do 59 lat

1

1,7

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 26. Aktywność zawodowa

Częstość

Procent

Student

25

42,4

Student i pracownik w sektorze publicznym

5

8,5

Student i pracownik w sektorze prywatnym

15

25,4

Pracownik w sektorze publicznym

9

15,3

Pracownik w sektorze prywatnym

3

5,1

Bezrobotny/a

2

3,4

Źródło: Opracowanie własne.

Respondentami byli przede wszystkim studenci.
Tabela 27. Czy Kielce można nazwać miastem kreatywnym

Zdecydowanie nie

Częstość

Procent

8

13,6

Raczej nie

27

45,8

Raczej tak

23

39,0

Zdecydowanie tak

1

1,7

Źródło: Opracowanie własne.

Większość badanych stwierdziła, że Kielce nie można określić mianem
miasta kreatywnego, przy czym opinia ta nie była przeważająca (39% respondentów miało pozytywną opinię wobec Kielc jako miast kreatywnego).
Tabela 28. Elementy istotne w idei miasta kreatywnego
Procent
Rozwinięte życie kulturalne: obecność instytucji kultury, wielość wydarzeń kulturalnych w mieście i okolicach

57,6

Dostęp do centrów sportu i rekreacji oraz miejsc do spędzania czasu
na świeżym powietrzu (wszelkiego rodzaju parki)

52,5

Bogate życie nocne - kluby z preferowaną przeze mnie muzyką, wszelkiego rodzaju knajpy na nocne spotkania ze znajomymi

35,6

Obecność artystów, muzyków, literatów – osób wykonujących wszelkie twórcze zawody

35,6
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Dostęp do dużych centrów handlowych

33,9

Bogate życie „kawiarniane” – wielość kawiarni i ciekawych punktów
gastronomicznych

25,4

Różnorodność kulturowa - obecność wszelkich mniejszości (etnicznych, rasowych, seksualnych itd.), osób o alternatywnym wyglądzie

20,3

Otwarte otoczenie odzwierciedlające moje własne wartości i priorytety

20,3

Tożsamość historyczna i architektoniczna miasta: zachowane, zabytkowe zabudowania oraz dający się wyczuć duch historii

20,3

Inne

10,2

Źródło: Opracowanie własne.

Zdaniem respondentów elementami definiującymi miasto kreatywne
były przede wszystkim rozwinięte życie kulturalne oraz dostęp do centrów
sportu i rekreacji, jak i miejsc do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
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Zakończenie

Idee miasta innowacyjnego, inteligentnego czy kreatywnego stały się
głównymi determinantami w tworzeniu wizji miasta przyszłości. Przytoczone
w niniejszej monografii przykłady wydają się potwierdzać tezę, iż w miastach
toczy się swoisty spór pomiędzy zwolennikami wszechogarniającej technicyzacji przestrzeni miejski (wydatki na innowacyjne technologie budynkowe)
a jej sceptykami (wydatki na zwiększenie zieleni w mieście). Wynika to przede
wszystkim z wysokości nakładów finansowych na określoną technologię oraz
jej opłacalności w krótkim i długim okresie.
Dobrze zaprojektowana i wykorzystana „technologia” ułatwia życie
mieszkańcom miast. Jest nią inteligentny system monitoringu wizyjnego, który pozwala na powiadomienie policji o niebezpiecznym zdarzeniu.
Jest nią także system informujący osoby korzystające z transportu publicznego o rzeczywistym czasie przyjazdu najbliższego tramwaju czy autobusu.
Z kolei odpowiednie czujniki czy kamery pozwalają na bieżąco monitorować
stan „zakorkowania” ulic, jak również informują o liczbie wolnych miejsc
parkingowych.
Pamiętając o prognozach ONZ, iż do 2050 roku 75% populacji ma
mieszkać w miastach dyskusja o skutkach ekonomicznych, społecznych oraz
ekologicznych, niezależnie od tego czy mieszkamy w Nowym Jorku, Londynie, Warszawie czy Kielcach, powinna nabierać coraz większej dynamiki.
Jednym z tematów tej dyskusji jest idea gospodarki o obiegu zamkniętym,
w której surowce są wykorzystywane efektywnie, zaś wytwarzanie odpadów
jest zminimalizowane. W takiej gospodarce na rynku pracy potrzebni będą
specjaliści od „oszacowania” potrzeb danej przestrzeni miejskiej, będą potrzebni producenci tworzący produkty pod konkretny rynek lokalny, czy informatycy, którzy wykorzystując otwarte oprogramowanie będą analizować
dane zbierane i publikowane przez władze lokalne. Istotne jest również to, iż
w takiej gospodarce każdy mieszkaniec może uczestniczyć w rozwoju miasta,
co z jednej strony zacieśnia więzy międzyludzkie, zaś z drugiej pozwala na
wyznaczanie wspólnych celów, przy czym najważniejszym celem jest niewątpliwie podniesienie jakości życia mieszkańców miasta.
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