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/// fot. dzięki uprzejmości biura prasowego Filharmonii Szczecińskiej

Filharmonia w Szczecinie

Państwowa Filharmonia im. Stefana Karłowicza w Szczecinie 
działa od 1948 roku, ale dopiero teraz, dzięki nowemu budynkowi, 
ma szansę stać się prawdziwą ikoną miasta. Futurystyczny gmach 
autorstwa młodego hiszpańskiego biura architektonicznego 
Estudio Barozzi Veiga stanął dokładnie w miejscu, w którym 
przed wojną funkcjonował Konzerthaus, czyli Dom Koncertowy. 
Międzynarodowy konkurs rozstrzygnięto w 2007 roku, a prace 
na budowie ruszyły cztery lata później. Rozwiązania zastosowane 
w gmachu zachwycają miłośników architektury, ale przede wszyst- 
kim muzyków i melomanów. Warunki sceniczne i akustyczne do- 
równują tym, które panują w uważanej za wzorcową wiedeńskiej 
filharmonii Musikverein. Proces powstawania budynku można 
prześledzić na zamieszczonym w internecie świetnym fotodoku-
mencie autorstwa Radka Kurzaja: http://vimeo.com/105433101.

Miejska zjeżdżalnia w Brystolu

Jeden dzień, ponad 96 tysięcy chętnych i tylko 
360 szczęśliwców, którzy wylosowali bilet umoż-
liwiający im zjazd z 90-metrowej miejskiej zjeż-
dżalni przygotowanej przez brystolskiego artystę 
Luke’a Jerrama. Projekt Park and Slide powstał, by 
unaocznić mieszkańcom tego angielskiego miasta, 
że w przestrzeni publicznej dobrze powinni się czuć 
przede wszystkim mieszkańcy, a nie samochody. 
Zjeżdżalnia to pomysł zachęcający do innego spoj- 
rzenia na miasto – jako na przestrzeń zabawy i in-
spiracji. Taka perspektywa pojawia się coraz częściej 
w pracach miejskich artystów i animatorów oraz 
działaczy miejskich. Czy idea Playable City (pol. 
miasta do zabawy) rozprzestrzeni się i pozwoli 
podnieść jakość życia w miastach? Czas pokaże.

/// Park and Slide, fot. Luke Jerram

Potęga placów zabaw 

Jak zaprojektować miejską przestrzeń dla dzieci, aby nie przy-
pominała ona tysięcy identycznych, plastykowych zestawów 
dostarczanych przez producentów? Czy istniejące w polskich 
miastach place zabaw rzeczywiście pozwalają najmłodszym 
mieszkańcom poczuć się u siebie? Inspiracji warto poszukać 
na blogu play-scapes.com, prowadzonym przez Paige Johnson. 
Blog powstał sześć lat temu, kiedy autorka chciała się podzielić 
swoimi odkryciami, których dokonała, przeszukując różne 
źródła w nadziei na znalezienie inspiracji do zaprojektowania 
placu zabaw przy lokalnym kościele. Z czasem informacji przy-
bywało. Dzisiaj ta strona to prawdziwe kompendium wiedzy 
– nie bez powodu blog odwiedziły dotychczas ponad 2 miliony 
internautów. Polecamy go, bo można na nim znaleźć nie tylko 
konkretne realizacje z całego świata, lecz także bardzo ciekawe 
artykuły dotyczące historii projektowania placów zabaw.

/// Climberdome, zdj. GreenGlass1972, Wikimedia Commons

>>>
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Lubelski rower miejski

We wrześniu w Lublinie uruchomiono drugi pod względem 
wielkości system wypożyczeń rowerów miejskich w Polsce. 
Już w pierwszy weekend operator systemu – firma Nextbike 
Polska – zanotował 4651 wypożyczeń. Lubelski rower miej- 
ski składa się z 40 stacji i 400 rowerów. Jest to obecnie najno-
wocześniejszy tego typu system w kraju. Do dyspozycji 
użytkowników Nextbike oddało tandemy i stacjonarne Biura 
Obsługi Klienta. Dla turystów przygotowano też specjalne 
audiobooki. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że opera-
tor wraz z Porozumieniem Rowerowym Lublin i Urzędem 
Miasta organizują bezpłatne szkolenia z bezpiecznej jazdy 
rowerem. Obecnie w Polsce funkcjonuje zatem już 10 syste-
mów wypożyczeń dwukołowców – w Warszawie (i osobny  
na Bemowie), we Wrocławiu, Opolu, Trójmieście, Białym-
stoku, Opolu, Poznaniu, Konstancinie i Lublinie.

Warszawskie psy

O większym zapotrzebowaniu na wybiegi dla czworonożnych 
mieszkańców stolicy mówiło się już od jakiegoś czasu. Wśród 
projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego w każdej 
dzielnicy pojawiła się propozycja organizacji wybiegu dla psów. 
Niezależnie od wyników głosowania w ostatnich miesiącach 
powstały dwa takie obiekty – park dla psów w Wilanowie 
(Wilanów Dog Park) i wybieg przy odnowionym Ogrodzie 
Krasińskich. Ten pierwszy to realizacja zajmująca 1000 m2, 
na których znajdują się urządzenia przeznaczone do zabaw 
dla zwierząt. Na terenie znajduje się oddzielona przestrzeń dla 
mniejszych psów. Realizacja przy Parku Krasińskich natomiast 
jest propozycją dla właścicieli psów wyproszonych z terenu 
ogrodu na podstawie nowego regulaminu, przegłosowanego 
przez Radę m.st. Warszawy. Stołeczni psiarze zapowiedzieli 
protesty w tej sprawie.

Poznańska wspólna przestrzeń

W Poznaniu ruszył konkurs organizowany przez lokal-
ny odział SARP na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich 
na projekt zagospodarowania przestrzeni wspólnej na 
ulicy Taczaka i Garncarskiej. Przestrzeń wspólna (ang. 
shared space) to koncepcja zakładająca współistnienie 
różnego typu przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu 
i spotkań. Przedmiotem konkursu jest propozycja nowego 
zagospodarowania, które połączy komunikację (kołową, 
pieszą, rowerową) ze strukturą zieleni, oświetleniem, ele-
mentami małej architektury, ogródkami kawiarnianymi, 
stoiskami promocyjnymi sklepów i innymi elementami 
wyposażenia ulicy. Jest to o tyle istotny konkurs, że to 
właśnie mieszkańcy i właściciele knajp na Taczaka jako 
pierwsi dwa lata temu zwrócili uwagę na problem nad-
miaru samochodów w ich okolicy i potrzebę innego 
zaprojektowania przestrzeni. Jak widać, warto głośno 
przedstawiać swoje postulaty.

/// fot. lubelski_rower_miejski

/// Rozwiązanie wspólnej przestrzeni w Sztokholmie, fot. Eurist, Flickr (CC BY 2.0)

/// fot. Kristine Paulus, Flickr (CC BY 2.0)

>>>
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Architekci wzywani na pomoc

Huragan Sandy, który w 2012 roku spowodował olbrzymie zniszczenia 
na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, stał się inspiracją do 
rozpoczęcia ogólnonarodowej dyskusji nad rolą projektantów w prze- 
ciwdziałaniu skutkom podobnych katastrof naturalnych oraz nad inno-
wacjami, które pozwolą współistnieć naturze i człowiekowi. Huragan 
był drugą pod względem skali zniszczeń tego typu katastrofą w historii 
USA. Z myślą o wyciągnięciu wniosków na przyszłość stworzono kon-
kurs Rebuild by Design. To inicjatywa, która ma na celu połączenie 
potencjału najlepszych projektantów, ekonomistów i badaczy z do-
świadczeniem społeczności dotkniętych katastrofą. Podstawowym 
założeniem konkursu jest zgromadzenie interdyscyplinarnych zespo-
łów i opracowanie takich rozwiązań, które umożliwią koegzystencję 
miasta i sił natury. Wszystkie koncepcje były tworzone wspólnie 
z mieszkańcami i społecznościami, które na co dzień funkcjonują 
w bezpośredniej bliskości oceanu. Sześć zwycięskich projektów można 
obejrzeć na stronie www.rebuildbydesign.org.

Zdrowe miasto

Zbyt niska aktywność fizyczna i zła dieta mieszkańców to coraz większy 
problem amerykańskich i europejskich miast. Warto zatem zastanowić 
się, jak projektować miasto i przestrzenie publiczne, aby zachęcać ludzi do 
aktywnego spędzania czasu. Przewodnik Active Design Guidelines powstał 
w wyniku współpracy kilku wydziałów miejskiego urzędu w Nowym Jorku, 
architektów, naukowców i przedstawicieli różnych miejskich instytucji. 
Tak zróżnicowany zespół oddał nam do dyspozycji ciekawe kompendium 
konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania placów miejskich, 
chodników i budynków publicznych. Darmowa publikacja dostępna jest 
w internecie pod adresem http://on.nyc.gov/1gFmf8H

/// Nowy York, fot. Lilllyphotographer

/// Kielce, ul. Sienkiewicza, fot. Joanna Biskup

/// fot. Steven Depalo, Flickr (CC BY 2.0)

Miastoszpeciciele 2014

Do tegorocznej edycji konkursu na najbardziej szpetne 
reklamy w polskich miastach zgłoszono 57 propozycji, któ-
re w sumie zebrały 1575 głosów. Plebiscyt zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Miasto Moje a w Nim na licencji 
czeskiego stowarzyszenia Za lepší život v Praze odbył się 
już po raz drugi. Internauci zdecydowali, że najgorszym 
przykładem reklamowego niszczenia przestrzeni publicznej 
w Polsce jest zagospodarowanie elewacji budynku usługo-
wo-handlowego przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach. Na 
niewielkim odcinku elewacji umieszczono aż 32 różnej 
wielkości reklamy i tablice – w tym, co uderzające, również 
te należące do urzędów miejskich. Obradowało także jury, 
które „nagrodziło” bank PKO BP za zawieszanie płacht 
reklamowych na warszawskiej Rotundzie i przyznało dwa 
wyróżnienia – dla Krakowa (za wjazd do miasta od ulicy 
Josepha Conrada) oraz Limanowej (za zagospodarowanie 
miejskiego rynku).

>>>
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Sydney zadba o toalety publiczne

Władze australijskiej metropolii postanowiły opracować strategię dotyczącą 
rozwoju sieci miejskich toalet publicznych. Przystępując do pracy nad doku- 
mentem, przeanalizowano wcześniejsze raporty i badania (m.in. plan roz- 
woju zrównoważonego miasta – Sustainble Sydney 2030, badania sposobów 
spędzania wolnego czasu – Recreation Needs Study 2007, strategię bezpie-
czeństwa Safe City Strategy 2007–2012). Dzięki dokładnej analizie potrzeb 
mieszkańców i turystów powstał bardzo szczegółowy i merytoryczny plan 
wprowadzenie tego typu infrastruktury. Opracowano listę konkretnych 
punktów w mieście, w których powinny się pojawić toalety publiczne, 
biorąc pod uwagę sieć tych już istniejących, popularność danych miejsc, 
bliskość parków i terenów rekreacji. Stworzono również listę rekomenda-
cji związanych m.in. z wyglądem toalet, ich dostępnością dla wszystkich 
mieszkańców oraz odpowiednim oświetleniem (kwestia bezpieczeństwa). 
Miejmy nadzieję, że raport ten zainspiruje polskie urzędy – wszak toalety 
publiczne to poważna bolączka wielu naszych miast. Dokument dostępny 
jest w internecie pod adresem http://bit.ly/1CBnsG1.

Legalne pszczoły w Warszawie

Od ponad roku warszawscy pszczelarze lobbowali na rzecz zmian w Re- 
gulaminie utrzymania porządku i czystości m.st. Warszawy. To właśnie 
zapisy w tym dokumencie blokowały możliwość legalnej hodowli pszczół 
w mieście. Od teraz mogą być już spokojni – 25 września radni ostatecz-
nie przegłosowali nowy regulamin. Wprowadzono jednak pewne ogra-
niczenia. Pasieki mają być zabezpieczone przed osobami postronnymi 
i oznaczone tabliczką: „Uwaga – pszczoły! Osobom nieupoważnionym 
wstęp wzbroniony”, a ule powinny stać co najmniej 10 metrów od granicy 
nieruchomości lub drogi. Odległość ta może być mniejsza, jeśli zgodę na 
to wyrazi właściciel sąsiedniej nieruchomości. Odległość między ulami 
ustawionymi na dachu budynku a oknami musi wynosić tyle samo – mi-
nimum 10 metrów. 

Właściciele a wynajmujący 

Czy forma prawna własności mieszkania może wpływać na to, jak postrzegamy 
przestrzeń publiczną i czego od niej oczekujemy? Na to pytanie postanowili odpo- 
wiedzieć amerykańscy badacze z The Atlantic Media/Siemens State of the City 
Poll, którzy przeprowadzili ankietę porównawczą między mieszkańcami posiadają-
cymi nieruchomości na własność oraz tymi, którzy swoje mieszkania lub domy 
wynajmują. Kim są przedstawiciele obu grup? 80% przebadanych właścicieli 
nieruchomości to osoby białe, 32% z nich jest w przedziale wiekowym 50–64. 
Największą grupę osób wynajmujących mieszkania stanowią ludzie w wieku 18–34 
(47%). Jak oceniają swoje otoczenie? Właściciele mieszkań wyżej niż wynajmujący 
oceniają zarówno jakość okolicy zamieszkania, jak i stopień bezpieczeństwa. Prawie 
połowa z nich widzi swoje miejsca jako idealne do mieszkania, podczas gdy wśród 
wynajmujących tego samego zdania jest zaledwie 27%. Badacze podkreślają, że 
warto zwrócić uwagę na ten istotny czynnik podziału społeczeństwa – może on 
być według nich bowiem ważniejszy i lepiej opisujący współczesną amerykańską 
rzeczywistość niż klasyczny podział na Demokratów i Republikanów. Wyniki badań 
dostępne są pod adresem www.citylab.com.

/// fot. Beatrice Murch, Flickr (CC BY 2.0)

/// fot. Cristiano Betta, Flickr (CC BY 2.0)

/// fot. Dan Foy, Flickr (CC BY 2.0)
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W dniach 3 – 4 grudnia odbędzie się największe kanadyjskie 
expo poświęcone tematyce architektury i dizajnu IIDEXCanada, 
w którym weźmie udział ponad 350 wystawców, 20 tysięcy 
odwiedzający i 50 panelistów. Wydarzenie ma celu zgromadze-
nie w jednym miejscu specjalistów z różnych branż, wymianę 
doświadczeń i prezentację najlepszych rozwiązań. Warto śledzić 
stronę www.iidexcanada.com w poszukiwaniu ciekawych 
materiałów z tegorocznej edycji targów.

Do 18 grudnia w Londynie obejrzeć można wystawę „Smarter 
London: How digital technologies are shaping the city” 
pokazującą jak wykorzystanie danych, cyfrowych technologii 
i statystyki wpływa na sposób projektowania współczesnych 
miast. Wystawa jest pokłosiem sześciomiesięcznych badań 
przeprowadzonych przez niezależną londyńską instytucję 
specjalizującą się w tematyce miejskiej NLA (New London 
Architecture) oraz The Bartlett Centre for Advanced Spatial 
Analysis (CASA). Więcej informacji o ekspozycji znaleźć 
można na stronie newlondonarchitecture.org, na której można 
również zapoznać się z pełną wersją raportu z badań.

W październiku w duńskim The Danish Architecture Centre 
otworzono wystawę przygotowaną przez stratega miejskiego 
Scotta Burnhama “Reprogramming The City – Opportunities 
for Urban Infrastructure”. Wystawa pokazywana wcześniej 
w Bostonie gości będzie w Kopenhadze do 4 stycznia. Jej 
celem jest przedstawienie potencjału tworzenia nietypowych, 
nowych przestrzeni miejskich na konkretnych, zrealizowanych 
na świecie przykładach przekształcających funkcję istniejących 
lokalizacji (m.in. w Hongkongu, Wiedniu, Sankt Petersburgu). 
Warto zajrzeć na stronę http://bit.ly/1pDx2PQ i pobrać katalog 
wystawy w języku angielskim.

Między 19 i 24 stycznia w Monachium toczyć się będą jedne 
z najważniejszych na świecie targów przeznaczonych dla archi-
tektów, inżynierów, inwestorów budowlanych i naukowców 

– BAU, podczas których poznają oni najnowsze rozwiązania, 
patenty i materiały. Tegoroczne hasło przewodnie targów brzmi 
„Przyszłość budownictwa”. Ponad 230 tysięcy odwiedzających 
spotka 2 tysiące wystawców pokazujących najnowsze technolo-
giczne rozwiązania wykorzystywane w projektowaniu oraz 
tysiące produktów i systemów. 

W dniach 28 – 30 listopada odbędzie się druga edycja wro-
cławskiego przeglądu filmów poświęconych tematyce miejskiej 
MIASTOMovie. Festiwal jest kontynuacją kilkuletnich działań 
Akademii Filmu Dokumentalnego „MovieWro” oraz Wrocław-
skiej Fundacji Filmowej. Tegoroczna edycja poświęcona zostanie 
próbie analizy wpływu otrzymania tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury na rozwój 4 miast Europy Środkowej – Peczu, Koszyc, 
Pilzna i Wrocławia. W ramach 3-dniowego wydarzenia odbędą 
się projekcje filmów dokumentalnych, debaty z udziałem zapro-
szonych gości z miast partnerskich oraz polskich ekspertów, 
a także warsztaty dla dorosłych i dzieci.   

Do 3 grudnia będzie można oglądać tegoroczną pokonkursową 
wystawę Dobry Wzór 2014. 23 października ogłoszono wyniki 
najstarszego polskiego konkursu na najlepiej zaprojektowane 
produkty i usługi na polskim rynku. Eksperci Instytutu Wzor-
nictwa Przemysłowego wyszukali, a jury oceniło realizacje 
w siedmiu kategoriach: dom, praca, sfera publiczna, usługi, 
nowe technologie, grafika użytkowa i opakowania oraz nowe 
materiały produkcyjne. O prestiżu konkursu świadczą losy 
nagrodzonego w zeszłym roku Salonu Miejskiego – mebli 
miejskich w Katowicach, które wzbudziły m.in. zaintereso-
wanie prasy zagranicznej (w tym prestiżowego miesięcznika 
Interior Design).

Z okazji dwudziestolecia swojej działalności miesięcznik 
„Architektura Murator” zorganizował wraz z Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie wystawę polskiej architektury 

>>>
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współczesnej. Co ciekawe, w obrębie ekspozycji oprócz zdjęć 
pojawiły się również modele architektoniczne, które są nie tylko 
praktycznymi narzędziami pracy, ale i małymi dziełami sztuki. 
Kolekcja 25 makiet wybitnych architektonicznych realizacji 
stworzonych w Polsce po 1989 roku zasili na stałe zbiory 
muzeum. Wystawa otwarta jest do 14 grudnia. 

MediaLab Katowice to eksperymentalny projekt Miasta 
Ogrodów: Instytucji Kultury Katowice, którego uczestnicy 
wykorzystują technologie cyfrowe w transformacji przestrzeni 
miejskiej (m.in. pracując na dostępnych danych publicznych 
i mapach w technologii GIS). W ramach projektu prowadzone 
są warsztaty z wybitnymi twórcami z kraju i zagranicy. Finał 
MediaLabu – wystawa związana ze 150 rocznicą powstania 
miasta i cykl spotkań oraz prelekcji specjalistów – planowa-
ny jest na pierwszy kwartał 2015 roku. Więcej informacji 
oraz kontakt do organizatorów znaleźć można na stronie 
medialabkatowice.eu.

Do 14 grudnia w praskiej Galerii Jaroslava Fragnera będzie 
można obejrzeć wystawę „Punk w czeskiej architekturze”. 
Kuratorzy ekspozycji przyglądają się biografiom znakomi-
tych czeskich architektów, zastanawiając się jak subkulturowy 
fenomen i spuścizna punkowa wpłynęły na prace pokolenia 
tworzącego od aksamitnej rewolucji. Galeria Jaroslava Fragnera 
to miejsce, które powinno znaleźć się na obowiązkowej liście 
miłośników tematyki miejskiej i architektonicznej.

Rok Jana Gehla to społeczna inicjatywa środowiska promują-
cego kulturę przestrzeni w Lublinie. W październiku na zapro-
szenie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie z architektem, który 
uchodzi za guru tworzenia dobrych przestrzeni publicznych. 
W ramach jego wizyty przeprowadzone zostały warsztaty 
z urzędnikami, otwarty wykład i wizja lokalna. W związku 
z obchodami roku zaplanowano mnóstwo dodatkowych 
inicjatyw i działań, które mają na celu wypracowanie przez 

urzędników, specjalistów i mieszkańców najlepszych rozwiązań 
planistyczno-projektowych dla lubelskich pieszych. Projekt 
potrwa do kwietnia 2015 roku. Warto śledzić program tego 
przedsięwzięcia na stronie rokjanagehla.lublin.eu

W dniach 9 – 10 grudnia w Ośrodku Integracji Europejskiej 
w Rokosowie odbędzie się konferencja pt. „Promocja gospo-
darcza miasta – testowanie kontraktacji usług publicznych 
na przykładzie Miasta Konina. Nowe narzędzia współpracy 
samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” 
organizowana przez Miasto Konin we współpracy ze Stowa- 
rzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywa-
telskich PISOP. Udział w konferencji jest bezpłatny, a jej 
gospodarze zapewniają wyżywienie, nocleg oraz materiały 
konferencyjne. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są  
do 3 grudnia 2014r. Więcej informacji dostępne jest na  
stronie www.konin.eu/projekt_innowacyjny/

Pod koniec października w Ambasadzie Francji w Warszawie 
odbyła się konferencja Smart Citizen poświęcona narzędziom 
i systemom ułatwiającym mieszkańcom codzienne życie w mia-
stach. Nowa strategia Komisji Europejskiej, Europa 2020 ma na 
celu promowanie lepszych usług dla obywateli poprzez zastosowa-
nie technologii cyfrowych. Inteligentne miasto jest miejscem, gdzie 
tradycyjne sieci i usługi są bardziej efektywne poprzez zastoso-
wanie nowych technologii. Mając to na uwadze, Unia Europej-
ska inwestuje w badania i innowacje w dziedzinie Informatyki 
i telekomunikacji. (…) Pojęcie “inteligentnego miasta” wykra- 
cza poza proste wykorzystanie nowych technologii. Oznacza to 
również bardziej interaktywną i elastyczną miejską adminis- 
trację (…) mówił podczas spotkania ambasador Francji 
Pierre Buhler. W konferencji wzięło udział czterdziestu  
decydentów i ekspertów z Francji oraz przedstawiciele  
18 polskich samorządów.
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Futurystyczny Londyn

Pracownia architektoniczna Foster + Partners, współpracując z kon-
sultantem transportowym, firmą Space Syntax oraz architektami 
krajobrazu Exterior Architecture, zaproponowała budowę SkyCycle 
– 220-kilometrowej sieci dróg rowerowych usytuowanych nad 
istniejącą już siecią kolejową w Londynie. Autostrady rowerowe 
miałyby oplatać całe miasto i umożliwiać szybkie oraz bezkolizyjne 
przemieszczanie się milionów posiadaczy dwóch kółek – 12 tys. 
rowerzystów na godzinę. Projekt spotkał się z falą krytyki – bur-
mistrz Londynu Boris Johnson ocenił SkyCycle jako absurdalnie 
drogie rozwiązanie, natomiast twórca bloga Copenhagenize, Mikael 
Colville-Anderson stwierdził, że to kolejna mrzonka architektów, 
która zabija życie w mieście – sztuczne tunele podobnie jak wielkie 
magistrale drogowe potną miasto na kawałki, a z użytkowników 
uczynią anonimową masę. Colville-Anderson przypomniał przy tym, 
że jeżdżenie na rowerze jest nie tylko przemieszczaniem się z punktu 
A do punktu B w jak najszybszym czasie. To również krążenie po 
mieście, które generuje zyski (dla sklepikarzy, właścicieli kawiarni), 
poprawia relacje społeczne (spotkanie znajomych, obserwacja  
innych ludzi) i uczy standardów zachowania się w przestrzeni  
miejskiej (relacje z pieszymi, kierowcami samochodów i trans- 
portu publicznego).

nowa warszawa

W trzeciej już edycji konkursu Futuwawa nagrodę internautów zdobył 
natomiast projekt Kładki Rowerowej Mostu Poniatowskiego autorstwa 
Mikołaja Molendy i Kamy Wybieralskiej. Projektanci wzięli na warsztat 
wyniki natężenia ruchu rowerowego, które powstały w ramach „Europej-
skiej Rywalizacji Rowerowej”. Przez miesiąc przy pomocy aplikacji 
Endomondo zbierano dane dotyczące ponad 26 tysięcy przejazdów  
1500 rowerzystów. Baza ta pozwoliła przyjrzeć się krytycznym rowero-
wym punktom na mapie Warszawy. Okazało się, że Most Poniatowskiego 
jest jedną z najpopularniejszych – i przy okazji najmniej komfortowych 
– tras dwukołowców. Chodniki w krytycznym miejscu zwężają się do 
1,6 metra, a są równie popularne wśród rowerzystów i wśród pieszych. 
Dodatkowo, wielu kierowców łamie obowiązujące w tym miejscu ogra-
niczenie prędkości. Projektanci zaproponowali więc zewnętrzną kładkę 
wykorzystującą strukturę nośną mostu. Póki co pomysł pozostaje na 
kartce, ale miejmy nadzieję, że to praktyczne rozwiązanie podnoszące 
poziom bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów zmaterializuje się 
w bliskiej przyszłości.

Kopenhaga małej skali

Kolejnym projektem nadziemnej drogi rowerowej jest ukończony w wakacje kopenhaski 
Cykelslangen (pol. rowerowy wąż) – 235-metrowa kładka poprowadzona nad portem 
i ruchliwym handlowym nabrzeżem autorstwa biura projektowego DISSING+WEITLING 
Architecture. Dwupasmowa kładka łączy się z pieszorowerowym mostem Bryggebroen. 
Projekt nie jest całościową, futurystyczną wizją rozwiązania kwestii transportu rowerowego 
w mieście, lecz punktowym rozwiązaniem wpisującym się w kopenhaską politykę rowerową 
– tworzenia kompletnych dróg, wygodnych dla różnych grup użytkowników. Bryggebroen 
było dotychczas miejscem, w którym ze względu na wielkie, niewygodne schody rowerzyści 
musieli znosić swoje dwa kółka, a potem przeciskać się przez tłum pieszych chętnie odwie-
dzających nabrzeże. Dzięki kładce piesi i rowerzyści swobodnie mogą przemieszczać się po 
atrakcyjnej okolicy, nie tracąc nic z dobrodziejstw urokliwego portu.

/// fot.Cykelslangen, fot. Rasmus Hjortshoj, dzięki
      uprzejmości DISSING+WEITLING
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Realizacja obietnicy lepszego miasta nie powiedzie 
się bez współpracy biznesu, administracji, mieszkańców 
i wsparcia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Potrze-
bujemy biznesu nie tylko dlatego, że daje on mieszkań-
com miejsca pracy i pozwala finansować proces rozwoju 
miasta, ale też m.in. ze względu na fakt, że przyczynia się 
utrzymywania usług publicznych na wysokim poziomie. 
Istotna jest także wiedza, doświadczenie i energia, jakie 
przynoszą ze sobą do miast przedsiębiorcy i firmy. 

8 numer Magazynu Miasta jest połączeniem dwóch 
publikacji: Magazynu Miasta oraz pozycji z serii „Wspól- 
na odpowiedzialność” Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
Stworzyliśmy to „partnerskie” wydanie, aby zastanowić 
się nad możliwościami wspólnego działania na rzecz 
realizacji idei miasta zrównoważonego. Zauważyliśmy 
bowiem, że w polskiej dyskusji o lepszym mieście toczącej 
się między władzami miast a jego mieszkańcami brakuje 
głosu przedstawicieli biznesu i lokalnych przedsiębiorców. 
Niekiedy zamiast dialogu między tymi aktorami mamy 
nawet do czynienia ze wzajemnymi oskarżeniami 
i kontrowersjami. Łatwo zapominamy w tym kontekście, 
że miasto jest przede wszystkim przestrzenią współpracy, 
a nie konkurencji i konfliktu. 

Biznes jest istotnym aktorem w procesie rozwoju 
miast - zarówno globalny, którego przedstawiciele prze- 
noszą się do poszczególnych ośrodków, jak i ten, który 
z danego miasta wyrósł. Jeżeli chcemy, aby rozwój 
odbywał się w zgodzie ze wspólnie wypracowanym 
kierunkiem, musimy podjąć wspólny trud, aby ten 
kierunek uzgodnić. Czy jesteśmy w stanie to osiągnąć? 
W jaki sposób? Jakiego typu relacje zachodzą pomiędzy 
miastem, jego mieszkańcami i użytkownikami a sferą 
biznesu i jej przedstawicielami? Czy potrafimy być dla 
siebie partnerami, czy też pozwalamy na niczym nieogra- 
niczoną eksploatację miejskich zasobów? Jakich mecha-
nizmów możemy użyć, aby zachowując różnorodny 
charakter i cel działań każdego z aktorów, nawiązać 
partnerski dialog o przyszłości naszych miast? Mamy 
nadzieję, że ta publikacja stanie się dobrą rozgrzewką 
przed poważną dyskusją na ten temat. Zapraszamy do 
lektury i do zobaczenia na mieście.

Marta Żakowska – redaktorka naczelna Magazynu Miasta
 
Mirella Panek-Owsiańska – prezeska Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu
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Zmiany w przestrzeni miejskiej i w stosunkach 
społeczno-ekonomicznych są wypadkową wielu intere-
sów, wektorów o różnych kierunkach i zwrotach. Mogą 
prowadzić do harmonijnego rozwoju albo powolnego 
upadku w zależności, które grupy interesów przeważąją 
i czy władza współpracuje z biznesem na rzecz rozwoju 
czy krótkoterminowych korzyści. Ścieranie się różnych 
interesów na terenie miasta od zawsze warunkowało 
powstawanie różnych modeli zarządzania miastem, 
w zależności od zakresu współpracy podmiotów za-
interesowanych rozwojem miasta z władzą lokalną. 

W publicystyce i literaturze naukowej pojawia się 
często pojęcie interesariuszy miasta. Kim oni są? Naj-
prościej rzecz ujmując, jest to grupa ludzi, których in-
teresy związane są z miastem lub realizowanym w nim 
konkretnym przedsięwzięciem. To oni zwracają baczną 
uwagę na to, w jaki sposób sprawowana jest w mieście 
władza, dochodzą swoich praw do współdecydowania, 
angażują się w działania publiczne, a także podejmują 
własne działania, uprzedzając często decyzje władz. Nie 
istnieje przy tym zamknięty katalog interesariuszy miasta 
– wszyscy uczestnicy jego życia są jego interesariusza-
mi w mniejszym lub większym stopniu. Najbardziej 
widoczne są najgłośniejsze podmioty w publicznej 
dyskusji, jednak najsilniejsze oddziaływanie na jakość 
życia w mieście i na jego wizerunek jako odpowiedniego 
miejsca do mieszkania i pracy ma kapitał zaangażowa- 
ny w tworzenie i utrzymanie infrastruktury i świadcze-
nie usług.

Pisząc o problemie zarządzania, rządzenia miastem, 
naukowcy i publicyści posługują się wieloma metaforami. 
Jedną z bardziej obrazowych jest metafora Don Kichota 
wprowadzona przez Michaela Cohena dotycząca mo-
żliwości sprawczych władz miasta we współczesnych 

metropoliach. Według niego dobrze zarządzane miasto 
jest w stanie zapewnić stabilny przebieg procesów, dzięki 
którym zaspokajane są materialne i kulturalne potrzeby 
mieszkańców w zakresie ochrony osobistej i bezpieczeńs-
twa, infrastruktury, usług społecznych i kulturalnych oraz 
dostępu do środowiska naturalnego1. Gdyby władze mia-
sta chciały we własnym zakresie zaspokoić wszystkie 
potrzeby mieszkańców – nawet ograniczając się do tych 
niezbędnych – zarządzanie miastem przy ograniczonych 
budżetach zaczęłoby przypominać walkę z wiatrakami. 
Współpraca z przedsiębiorstwami jest więc koniecznością.

Pytanie o zakres tej współpracy pozostaje jednak bez 
odpowiedzi – od starożytności. Zgodnie z Ateńską Kon- 
stytucją, miasto odpowiadało za realizację usług publicz-
nych, jednak w części przypadków przekazywało je do 
realizacji bogatym obywatelom, którzy musieli wykony-
wać je jako formę daniny wobec miasta. Wydatki sektora 
publicznego obejmowały finansowanie pozostałych dóbr 
publicznych. Po odkryciu złóż srebra w Laureion za radą 
Temistoklesa rada miasta zdecydowała np. o realizacji 
kilkunastoletniej inwestycji polegającej na wybudowaniu 
floty wojennej. Przedsięwzięcie okazało się ogromnym 
sukcesem (wraz z wygraną w bitwie pod Salaminą), 
do której Ateńczycy bez tego nie byliby przygotowa-
ni. Ze środków z tego samego źródła wybudowano 
również nowe drogi i zmodernizowano port Pireus. 
Ksenofont radził, aby miasto inwestowało wolne środki 
w infrastrukturę, działając jak przedsiębiorca. Niezależnie 

1 Cohen M.A., 2000, Don Quixote and the well-managed city, [w:] 
Ruble B.A. I in. (ed.), 2000, Urban governance around the world, 
Woodrow Wilson Center Comparative Urban Studies Project, 
Workshop on urban governance in major world cities, Washington, 
s. 149.

Aleksandra Jadach-Sepioło

Miasto to złożony organizm. Jak mówił Patrick Geddes, zmienia się  
ewolucyjnie, zmierzając do coraz lepszego dopasowania  

środowiska miejskiego do człowieka

Współpraca lokalnych 
władz i biznesu

Komu zależy na mieście?

>>>
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od własnych przedsiębiorczych zachowań, władze miasta 
wspierały także sektor prywatny, stymulując jego rozwój,  
np. poprzez przekazywanie kopalń srebra w dzierżawę. 
Rada miasta, złożona najczęściej z doświadczonych 
prywatnych przedsiębiorców, określała zasady opodat-
kowania dochodów z kopalń oraz gruntów miejskich, 
aby podatki zapewniały zarówno bezpieczeństwo eko-
nomiczne miastu, jak i możliwość prowadzenia handlu 
i inwestycji przedsiębiorcom. Takie rozwiązania pozwoliły 
demokracji ateńskiej na stabilizację, w której doskonale 
rozwijały się sztuka i kultura. Władze miasta wspierały 
bowiem indywidualne przedsięwzięcia podejmowane 
przez obywateli, traktując je jako pomnożenie bogactwa 
miasta. Zabezpieczając się przed nadużyciami, do których 
mogłaby zachęcać zbytnia swoboda gospodarcza, demo- 
kracja ateńska wykształciła zarówno reguły instytucjo-
nalne, jak i etyczne. System etyczny, który ukształtował  
się w Atenach, dawał więc początkowo najlepszą gwa- 
rancję stabilnego rozwoju ekonomicznego i społeczne- 
go. Stopniowo harmonia we współpracy poszczegól-
nych interesariuszy miasta – jak byśmy powiedzieli 
współcześnie – zaczęła ustępować jednak indywidua-
listycznym celom. Nie trzeba było długo czekać, żeby 
sytuację wykorzystało powstające obok mocarstwo  
– Macedonia. Pointa tej opowieści jest niestety za-
dziwiająco prosta – to nie system i instytucjonalne 
zasady współpracy były gwarantem harmonijnego 
rozwoju gospodarczego miasta i zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, lecz wspólnota w pojmowaniu interesu 
publicznego i zasady etyczne, którymi kierowali się 
główni „interesariusze” miasta. 

Współczesność

Odwołanie do ateńskiej demokracji nie było przy-
padkowe, choć jej zasady współpracy w dzisiejszych 
czasach nie miałyby już racji bytu. Dążenie do harmo-
nijnego (zrównoważonego) miasta jest dzisiaj tak samo 
pożądane i tak samo niemożliwe bez współpracy sektora 
publicznego z prywatnym.

Jedną z inicjatyw, których zadaniem jest wzmocnie-
nie współpracy władz lokalnych z przedsiębiorstwami 
na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, jest ogłoszone 
w 2012 r. Europejskie Partnerstwo Innowacji na rzecz 
Inteligentnych Miast i Gmin (European Innovation 
Partnership on Smart Cities and Communities)2. Komisja
zachęca przedsiębiorstwa działające w sektorze energe-
tycznym, transportowym i teleinformatycznym, aby roz-
poczęły aktywną współpracę z miastami, przyczyniając 
się do poprawy efektywności energetycznej, transportu 
publicznego i dostępu do cyfrowych udogodnień. Cho-
ciaż w partnerstwach uczestniczyć mają przedstawiciele 
wszystkich grup interesariuszy miast, największa rola 

2 European Commission, 2012, Communication from the Commission. 
Smart Cities and Communities – European Innovation Partnership, 
C(2012) 4701 final, Brussels, dostęp: http://ec.europa.eu/energy/
technology/initiatives/doc/2012_4701_smart_cities_en.pdf.

przypadnie władzom miast i przedsiębiorstwom.  
To one mają wypracować projekty dopasowane do 
potrzeb konkretnych miast. Mogą też liczyć na duże 
wsparcie finansowe w ramach programu Horizon 2020 
i dodatkowe dedykowane środki z innych źródeł euro- 
pejskich. O to wsparcie trzeba jednak zawalczyć w kon-
kursach. Czy polskie lokalne władze będą w stanie sko-
rzystać z możliwości, jakie daje ta inicjatywa? 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, prześledźmy 
ostatnie doświadczenia współpracy władz lokalnych 
z biznesem w Polsce w zakresie wspierania zrównowa-
żonego rozwoju miast.

Najbardziej spektakularna debata na ten temat przez 
kilka lat ogniskowała się wokół partnerstwa publiczno- 
-prywatnego. Do 2005 r. PPP nie było poddane regula-
cjom ustawowym; pojawiały się zaledwie sporadycznie 
przedsięwzięcia realizowane w tej formule (głównie 
w sektorze wodno-kanalizacyjnym). Po pierwszej 
ustawie z 2005 r. na rynku pojawił się zastój wywoła-
ny kilkoma czynnikami – początkowo oczekiwaniem 
wysokich kosztów opracowania obowiązkowych analiz 
przedrealizacyjnych, do wykonania których brakowało 
rozporządzeń wykonawczych. Gdy pojawiły się już roz- 
porządzenia, koszty analiz były traktowane jako dodat-
kowy argument, ponieważ największym demonem, któ-
ry towarzyszył PPP, było widmo korupcji. Styk sektora 
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publicznego i prywatnego wydawał się zbyt podatny na 
nadużycia. Odmitologizowania PPP nie ułatwiały ani 
przeregulowana ustawa, ani bardzo niski poziom zaufania 
społecznego, stale jeden z najniższych w Europie.

Odblokowanie tego rodzaju współpracy władz lokal- 
nych z biznesem stało się możliwe dopiero po przyjęciu 
nowej ustawy dotyczącej partnerstwa publiczno-prywat- 
nego w 2008 r. oraz ustawy o koncesji na roboty budow-
lane i usługi w 2009 r. Zliberalizowane, ramowe przepisy 
przyczyniły się do ożywienia na rynku i zaczęły pojawiać 
się projekty realizowane w modelu PPP, nawet mimo 
wciąż negatywnego wizerunku. Położono nacisk na 
istotę partnerstwa publiczno-prywatnego wynikającą 
z najlepszego dopasowania tej formuły prowadzenia 
inwestycji do specyfiki społecznej gospodarki rynkowej. 
Władza lokalna, dążąc do realizacji usług publicznych, 
których nie może sfinansować, nie prywatyzuje ich, 
ponieważ w interesie publicznym leży zachowanie 
kontroli nad ich jakością i dostępnością. Przekazuje 
natomiast ich realizację doświadczonemu partnerowi 
prywatnemu. W toku negocjacji umowy partnerzy wy-
pracowują podział zadań i ryzyka odpowiadający ich 
celom, możliwościom i kompetencjom. Przedsiębior- 
stwo prywatne wykorzystuje z kolei swoje doświadczenie, 
żeby wykorzystać przewagę ekonomiczną efektywnego 
świadczenia usług. Władza lokalna natomiast uzyskuje 

profesjonalnie wykonaną usługę i kontroluje jej przebieg, 
uzależniając wynagrodzenie od spełnienia określonych 
w umowie standardów. Procedura wyboru partnera 
prywatnego jest więc przejrzysta i konkurencyjna, 
a ponieważ zobowiązanie jest wieloletnie (co najmniej 
na 3 lata), w interesie obu stron pozostaje podział 
zadań służący jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców miasta przy najniższych kosztach. Z tego 
typu rozwiązaniaa mogą skorzystać wszyscy, ale rynek 
rozwija się powoli.

Nowy etap

Początkowo po zmianach legislacyjnych pojawiały 
się głównie projekty związane z budową infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej, jednak z biegiem czasu wyraźnie 
widać upowszechnianie się wystandaryzowanego typu 
różnych przedsięwzięć. Należą do nich projekty wodno-
-kanalizacyjne czy termomodernizacyjne. Te drugie 
stanowią wyjątkowo ważny element współpracy przy 
zapewnianiu zrównoważonego rozwoju miast. Ich istotą 
jest wykorzystanie do ich finansowania oszczędności, 
które pozostają na rachunku gminy po wykonaniu ter-
momodernizacji budynków użyteczności publicznej, 
a walorem – powtarzalność.

Chociaż rynek projektów PPP w Polsce wciąż jest 
mały (około 50 umów od wejścia w życie nowej ustawy 
o PPP w 2009 r.), dzięki dobrym praktykom znika czarny 
PR partnerstwa, który wynikał z niejasnych przepisów 
i braku udanych projektów. Do odświeżenia wizerunku 
PPP przyczyniła się także publikacja w 2013 r. raportu 
Najwyższej Izby Kontroli, w którym stwierdzono jedno-
znacznie, że projekty przygotowywane i realizowane 
w formule PPP nie różnią się pod względem popełniania 
nieprawidłowości od innych projektów, a ponieważ jest 
ich mało – nieprawidłowości również zdarzają się rzadko 
i wynikają najczęściej z dużego skomplikowania procedur, 
nie zaś ze świadomych nadużyć.

Znaczącym ułatwieniem dla samorządów zainte-
resowanych tą formułą świadczenia usług publicznych  
są konkursy, w których można wygrać wsparcie dorad- 
cze w przygotowaniu projektu PPP. Są one ogłaszane 
zarówno przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
(np. gospodarka odpadami, efektywność energetyczna, 
drogi), jak i przez Polską Agencję Rozwoju Przedsię-
biorczości. Dzięki kompleksowemu doradztwu władze 
lokalne mają szansę przeprowadzić procedurę wyboru 
partnera prywatnego w taki sposób, aby mieć pew- 
ność, że obu stronom jednakowo zależy na mieście  
i jego mieszkańcach.

Do rozwoju rynku PPP w Polsce brakuje jednak  
nie tylko dobrych praktyk czy dodatkowych środków,  
ale przede wszystkim długo oczekiwanej zmiany prawnej 
dotyczącej księgowania zobowiązań wynikających z umów 
PPP. Obecnie, niezależnie od podziału zadań i ryzyka,  
wydatki samorządu traktowane są jako bieżące, wpły-
wając znacząco na dług publiczny. Zmiana klasyfikacji 
zobowiązań powinna więc otworzyć rynek od strony 
publicznej. Przedsiębiorstwa są zainteresowane  
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partnerstwem, chociaż z badań Centrum PPP dla 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, 
że obawiają się zbyt wygórowanych oczekiwań podmio-
tów publicznych. Rynek potwierdza te obawy. Chociaż 
władzom lokalnym zależy na znalezieniu rzetelnego 
i wiarygodnego dostawcy usługi, często nie szukają 
równorzędnego partnera, ale chcą na wybrane przed-
siębiorstwo przerzucić wszystkie czynności związane 
z realizacją projektu. Nieoceniona okazuje się pomoc 
doradcy – praktyka pokazuje, że w projektach przygoto-
wywanych pod okiem doradców podział zadań i ryzyka 
jest lepiej wyważony, co zwiększa szansę na znalezienie 
rzetelnego partnera prywatnego.

Doradztwo

Współpraca biznesu z miastami to jednak nie  
tylko wspólne świadczenie usług publicznych, lecz także 
zaangażowanie przedsiębiorstw w doradztwo dla miast 
w różnego rodzaju gremiach, np. w komisjach dialogu 
społecznego czy w radach interesariuszy powoływanych 
przy niektórych projektach.

Niektóre miasta zapraszają przedsiębiorstwa do 
długofalowej współpracy. Przykładem współpracy dla 
kreowania wizerunku może być Poznań, który zaprasza 
wybrane przedsiębiorstwa do współtworzenia swojej 
marki. Są to powszechnie rozpoznawalne firmy (np. 
Volkswagen, Allegro, Lech Poznań, Solaris), które 
wspólnie z miastem prowadzą działania promocyjne, 
łatwo uzyskując efekt synergii. Pokazują jednocześnie,  
że utożsamiają się z wartościami miasta, w tym przy-
padku ze skutecznością i wartością know-how.

Podobne znaczenie ma Konkurs o Nagrodę Gospo- 
darczą Prezydenta Miasta Lublina, jednak w tym przy-
padku kampania wizerunkowa idzie w parze z wyraźnym 
wyeksponowaniem celów rozwojowych miasta dzięki 
doborowi konkretnych kategorii (innowacyjność, obec-
ność na rynku globalnym, zielona gospodarka, ład kor- 
poracyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu, firma 
zmieniająca obraz gospodarczy Lublina). Miasto i przed-
siębiorcy realizują wspólne cele, chociaż dopiero w trak-
cie konkursu wspólne zaangażowanie w rozwój miasta 
zostaje wyeksponowane i promowane. Jak pokazuje 
doświadczenie, działania tego typu są wyjątkowo cenne, 
ponieważ wzmacniają poczucie wspólnoty wokół inte- 
resu publicznego. Ale chociaż coraz więcej miast po-
dejmuje takie inicjatywy, nie wszystkie wystarczająco 
je promują. Z szacunkowych badań wynika, że około 
40% władz polskich miast wspiera przedsiębiorstwa, 
które – niekoniecznie w formie nazwanej społecznej 
odpowiedzialności biznesu – angażują się w działania 
na rzecz rozwoju lokalnego, wykraczające poza zwykły 
interes gospodarczy. Potrzeba jednak wzmocnienia akcji 
informacyjnej, aby te lokalne partnerstwa mogły przełożyć 
się na instytucjonalną współpracę dla wspólnego rozwoju.

Relacje władz lokalnych i biznesu mają przy tym 
też ciemną stronę – kiedy krótkoterminowe korzyści 
przeważają nad wspólnym interesem mieszkańców miasta. 

Polskie miasta zajmują dużo większą powierzchnię niż ta 
trzeba, niż to wynika z ich obecnych i prognozowanych 
potrzeb demograficznych, konsumując coraz więcej 
terenów na cele mieszkaniowe i infrastrukturalne. 
Z pozoru mieszkańcy uzyskują poprawę jakości życia, 
mieszkając „bliżej przyrody”, z dala od spalin i huku 
miasta. W rzeczywistości spędzają jednak znaczną część 
dnia w korkach, często z małymi dziećmi w samochodach. 
Mieszkając blisko miasta, w zasadzie nie korzystają więc 
z jego oferty kulturalnej i nie mogą korzystać z infrastruk- 
tury, więc – jako mieszkańcy miasta – wymuszają jej bu- 
dowę, nie biorąc pod uwagę kosztów swoich decyzji dla 
innych mieszkańców. W przypadku promocji budow-
nictwa wielorodzinnego na obszarach niezabudowa-
nych współpraca biznesu i władz lokalnych wydaje się 
pozbawiona racji bytu, zwłaszcza wobec akcentowanego 
w projekcie Krajowej Polityki Miejskiej znaczenia idei 
miasta zwartego. Mimo oczywistego dysonansu, jaki 
powoduje w przestrzeni i w krajobrazie polskich miast 
budowanie osiedli mieszkaniowych na ich obrzeżach,  
jest to zjawisko powszechne i akceptowane przez władze 
lokalne. Chociaż trudniej i drożej jest budować mieszka-
nia w istniejącej tkance miejskiej, warto, rozważając kolej-
ne pozwolenie na budowę na peryferiach miasta, zapytać, 
komu zależy na mieście. Wyciągnąć odpowiednie wnioski 
i programować rozwój w bardziej zrównoważony sposób.

Przedstawione blaski i cienie relacji władz lokalnych 
i biznesu pokazują, że chociaż ich zasady i modele ewo-
luowały przez tysiące lat, stałym elementem rządzenia 
i zarządzania miastem od wieków jest współpraca sektora
publicznego i prywatnego. Zmieniał się stopień zaangażo-
wania biznesu, jednak niezmiennym warunkiem rozwoju 
miast jest wspólne pojmowanie interesu publicznego 
przez władze lokalne i sektor prywatny. Podstawą zrów- 
noważonego rozwoju jest z kolei wola współpracy dla 
wspólnych celów, które nie przekładają się na krótko-
terminowe zyski polityczne bądź finansowe, lecz na 
poprawę warunków życia mieszkańców. Niezależnie 
od form współpracy, ideą, która w najbliższym czasie 
powinna ogniskować wspólne działania władz lokal- 
nych i biznesu w Polsce, jest zrównoważony rozwój 
zwartych miast, a więc rozwój „do wewnątrz” i rewi-
talizacja śródmieść miast. 

Aleksandra Jadach-Sepioło – członkini Zakładu Inwestycji 
i Nieruchomości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie



WBCSD (World Business Council for Sustainable Development – Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego  
Rozwoju) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca przedstawicieli największych firm z 64 krajów z całego świata. 
Głównym celem jej działalności jest zachęcenie globalnej społeczności biznesowej do działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju biznesu, społeczeństwa i środowiska. W Polsce działania WBCSD wspiera Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
http://www.wbcsd.org/
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Miasta pod lupą  
biznesu

O innowacyjnym projekcie Światowej Rady Biznesu na rzecz  
Zrównoważonego Rozwoju z Claudią Schweizer rozmawia Agata Gruszecka-Tieśluk

 
 

Czy biznes może aktywnie zaangażować się w zrównoważony rozwój miast?  
Czy możliwa jest międzysektorowa współpraca na rzecz wypracowania kluczowych rozwiązań?
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Agata Gruszecka-Tieśluk: Na stronie WBCSD 
możemy przeczytać, że „miasta są naszą przyszłością”. 
To pewne, że urbanizacja jest nieunikniona. Jakie 
największe wyzwania stoją przed miastami?

Claudia Schweizer: Do 2050 roku blisko 70% populacji 
światowej będzie mieszkać w miastach, a do tego można 
dodać kolejne 3 miliardy osób dojeżdżających do miast. 
To czyni urbanizację bezprecedensowym „megatrendem”. 
Towarzyszą mu kolejne wyzwania: koniec ery obfitości, 
a wręcz początek niedoborów zasobów, niepewne bez-
pieczeństwo dostaw. Miasta muszą spełniać rosnące 
oczekiwania wobec usług związanych z dostawą wody, 
z mieszkalnictwem, transportem, zdrowiem, edukacją, 
zaopatrzeniem w żywność, kanalizacją i energią.

AGT: WBCSD postanowiło wesprzeć miasta w mie-
rzeniu się z tymi wyzwaniami. Stąd powstał pomysł  
na projekt Miejskiej Inicjatywy Infrastrukturalnej  
(The Urban Infrastructure Initiative – UII). Jaka jest 
geneza tego projektu?

CS: Z pomysłem wyszła grupa firm, które już miały 
doświadczenie w pracy z miastami. Stąd w 2010 roku 
postanowiliśmy zainicjować pilotażowy wielosektorowy 
projekt, w który zaangażuje się wiele firm, aby lepiej 

zrozumieć proces podejmowania decyzji w miastach. 
Miasta mają często wielkie wizje rozwoju, ale nie 
wiedzą, od czego zacząć. Dlatego w ramach projektu 
zajęliśmy się poszukiwaniem konkretnych rozwiązań, 
również prywatnych opcji finansowania. Bardzo często 
zdarza się, że biznes pojawia się dopiero na końcowym 
etapie wdrażania wizji w życie, gdy strategiczne decyzje 
zostały już podjęte. To zdecydowanie zbyt późno i jest 
to z punktu widzenia miast zbyt kosztowne. Warto od 
samego początku, wspólnie poszukiwać innowacyjnych, 
oszczędnych i zintegrowanych rozwiązań. Pomóc w tym 
może właśnie biznes, mający i doświadczenie, i pieniądze.

AGT: Do projektu zaproszono 14 międzynarodowych 
firm oraz 10 różnej wielkości miast1. Jaki był klucz 
doboru uczestników?

CS: Podstawowymi kryteriami była gotowość do współ-
pracy z partnerami biznesowymi i chęć wdrożenia w życie 
wizji zrównoważonego rozwoju. Ważne były także zasoby 
umożliwiające wprowadzenie wypracowanych w ramach 
UII rozwiązań. Zależało nam na znalezieniu miast 
na różnych kontynentach i mierzących się z różnymi 

1 Pełna lista firm i miast znajduje się na stronie projektu. 
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problemami. Stąd wybór padł na miasta z Meksyku, 
Stanów, Europy, Chin, Indii i Japonii. W selekcji 
pomagały nam tzw. organizacje pomostowe (bridging 
organizations), które znały kontekst funkcjonowania 
miast i na początkowych etapach były łącznikami 
między biznesem a włodarzami miast. Dla przykładu 
w Turku (Finladia) i Tilburgu (Holandia) była to Local 
Governments for Sustainability, a w Filadelfii (USA) 
– Urban Land Institute. Z perspektywy czasu wiemy 
już, że zaangażowanie lokalnych instytucji było bardzo 
dobrym narzędziem do wdrażania programów zrówno-
ważonego rozwoju w miastach, a przede wszystkim 
do budowania porozumienia między prywatnym 
i publicznym sektorem. 

AGT: Jak w praktyce wyglądał proces pracy w mieście?

CS: Kilkuetapowo. Na początku zespół UII pracował 
ramię w ramię z władzami miast, wybierając 3–4 naj- 
ważniejsze obszary wymagające innowacyjnych i sku-
tecznych rozwiązań. Pod uwagę brano różnorodne 
aspekty, takie jak: gospodarka odpadami, zarządzanie 
energią, mobilność i logistyka, zdrowie, gospodarka 
wodna, zrównoważone budownictwo. Oczywiście po-
szukiwano takich obszarów, w których biznes mógłby 
odegrać największą rolę. Bardzo ważnym etapem było 
prowadzenie dialogu z przedstawicielami władz w celu 
dokładnego zrozumienia miejscowych problemów i barier 
stojących na drodze do urealnienia wizji zrównoważonego 
miasta. Następnie do każdego zdiagnozowanego obsza-
ru wypracowywano kilka praktycznych rozwiązań (tzw. 
portfolio rozwiązań), które wraz z rekomendacjami zo-
stały opisane w raporcie końcowym każdego z miast2. 
Można powiedzieć, że projekt UII funkcjonował jak 
laboratorium, w którym miasta chciały zbadać i wypró-
bować różne opcje, a przedstawiciele biznesu byli przede 
wszystkim konsultantami w poszczególnych obszarach. 

AGT:  Jakie były największe wyzwania, które pojawiły 
się w trakcie realizacji projektu?

CS: Przeróżne i to na różnych etapach oraz w różnych 
miastach. Ogólnie rzecz ujmując – po pierwsze: brak 
świadomości władz o możliwości praktycznego wkładu 
biznesu w zrównoważony rozwój miast połączony z ne-
gatywnym odbiorem sektora prywatnego. Poza tym, 
jak to w każdym projekcie, problem stanowił różny 
poziom zaangażowania, a nierzadko także problemy 
z rozproszoną odpowiedzialnością w administracji pu-
blicznej. Czasami na drodze stawały również niejasne 
regulacje prawne.

To był długi proces pracy zakończony zmianą 
podejścia i rosnącym zrozumieniem dla więk- 
szego zaangażowania różnych partnerów w imię  
wspólnej sprawy. 

2 Raporty każdego z miast są opublikowane na stronie projektu. 

AGT: W Polsce współpraca samorządów z bizne- 
sem jest często podejrzewana o korupcję. Czy wy-
stąpiły także tego typu problemy? Jak sobie  
z nimi poradziliście?

CS: Wyszliśmy z założenia, że rekomendacje, które 
zostaną wypracowane, muszą być międzysektorowe 
i odnosić się do zidentyfikowanych wcześniej obszarów. 
Poza tym projekt na żadnym etapie nie był włączany 
w proces przetargów publicznych. Zatrzymaliśmy się 
jedynie na publikacji raportu końcowego. Na straży 
wiarygodności stały także opisane wcześniej organi-
zacje pomostowe oraz tzw. grupa ubezpieczająca (The 
Assurance Group). Jej członkowie, doświadczeni urba-
niści oraz eksperci ds. zrównoważonego rozwoju, byli 
odpowiedzialni za bieżące weryfikowanie rzetelności, 
jakości oraz etyczności podejmowanych przez nas działań. 

AGT: Czy mieszkańcy miast także byli zaangażowani? 

CS: Nie, na etapie realizacji projektu nie. Jednak 
w raportach końcowych wielokrotonie podkreślana jest 
rola mieszkańców, np. w przypadku miasta Guadalajara 
(Meksyk) rekomendacja dotyczy działań w kierunku 
większej spójności lokalnych społeczności. 

AGT: Jak udało wam się przekonać biznes do zaanga-
żowania w UII?

CS: W ramach UII wypracowany został pionierski model 
współpracy między biznesem i miastami, który pokazuje 
możliwość zaangażowania przedsiębiorców od samego 
początku. Korzyści dla biznesu jest wiele. 

Z jednej strony, ważne dla nich było lepsze pozna- 
nie zasad funkcjonowania miast i korzyści z między-
sektorowej współpracy. Część z firm już wcześniej była 
zaangażowana w prace dla miast i z chęcią rozszerzy-
ła swoje działania przy wsparciu ekspertów i innych 
przedstawicieli biznesu. Myślę, że wiele wynieśli z tej 
wspólnej pracy: wymianę doświadczeń, rozwiązań 

Problem zaangażowania biznesu w zrównoważony 
rozwój miast został także dostrzeżony przez CSR 
Europe – największą europejską organizację 
zrzeszającą biznes i NGO. W ramach prowadzonej 
przez nią kampanii „Zrównoważone Życie w Mia-
stach” (Sustainable Living in Cities) będą inicjo-
wane i promowane projekty na rzecz podejmowania 
międzysektorowej współpracy w miastach. Więcej 
na stronie: http://www.csreurope.org/
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i profesjonalnych ekspertyz. Ten typ współpracy był także 
atrakcyjny, ponieważ koncentrował się na konkretnych 
problemach miast i nie wiązał się z obawami o wycie- 
kanie tajnych danych czy z utratą przewagi konkuren-
cyjnej. Poza tym, wczesne zaangażowanie strategiczne 
biznesu otworzyło miasta na innowacyjne i bardziej 
zrównoważone rozwiązania. 

AGT: A jakie argumenty przeważyły w przy- 
padku miast?

CS: Ten projekt pokazał, że miasta, które poszukują 
zrównoważonych rozwiązań, mogą wiele skorzystać  
na współpracy z biznesem już na początkowych etapach 
realizacji swojej wizji. Firmy mogą bowiem dostarczać 
technologie, produkty i usługi, których miasta potrze-
bują. Warto podkreślić, że miasta wolą pracować z grupą 
różnych przedsiębiorców niż z jedną konkretną firmą  
– daje to możliwość korzystania z różnych rozwiązań,  
np. lokalnych sieci energetycznych (przykład Turku, Kobe, 
Filadelfii) czy zwiększenia energoefektywności budynków. 
Chodzi bowiem o poznanie perspektywy biznesu jako 
takiego, a nie interesów poszczególnych firm. 

Dla władz miasta ważne są również pozytywne 
doświadczenia ze współpracy z biznesem, które płyną 
z innych ośrodków miejskich, i to nie tylko tych wybra-
nych do projektu. Dla przykładu w Gujarat (Indie) 
zostały zastosowane rozwiązania dotyczące gospodarki 
wodnej przygotowane przez zespół ekspertów z Chennai 
w Chinach. W Guadalajara (Meksyk) wykorzystano 
wiedzę i doświadczenia Mexico City w zakresie zintegro-
wanego planu renowacji historycznego centrum miasta. 
W Filadelfii zaś zespół UII pomógł rozwinąć model 
EcoDistrict3 na skalę regionu.

W przypadku miast, tak jak już wcześniej wspom-
niałam, często pojawiały się problemy z rozproszoną 
odpowiedzialnością w samych strukturach publicznych. 
Doświadczenie pokazało, że jednym z głównych bene-
fitów projektu UII było udrożnienie komunikacji i wspar-
cie dialogu pomiędzy poszczególnymi departamentami 
czy publicznymi instytucjami w danym mieście. 

AGT: Czy jest jakieś miasto, które szczególnie zapadło 
Ci w pamięć?

CS: Moim ulubionym przykładem jest miasto Yixing 
w Chinach. Tam największą trudność sprawiało wza- 
jemne zrozumienie dwóch perspektyw: władz publicz-
nych i biznesu. Początkowo nawet nie wyobrażano 
sobie możliwości współpracy. Organizacją pomostową 
była tam CBSD China (China Business Council for 
Sustainable Development), która odegrała niebaga-
telną rolę na każdym etapie projektu. W efekcie pod-
pisano porozumienie o trwałej współpracy na rzecz 
planowania miejskiego, zrównoważonego transportu 
i energoefektywności budynków (cel: obniżenie emisji 

3 Por. http://ecodistricts.org/

dwutlenku węgla). W planach mają prowadzenie serii 
dalszych badań i ekspertyz dotyczących regulacji ruchu 
w mieście. Obecnie CBCSD nadal współpracuje z fir-
mami zaangażowanymi w projekt i poszukuje finansów  
na wprowadzenie w życie zaproponowanych w ramach 
UII rozwiązań. Ogromny sukces projektu w Yixing 
otworzył CBCSD drzwi na możliwości współpracy 
w innych miastach w Chinach.

AGT:  Jakie macie dalsze plany dotyczące UII? Ko-
lejna edycja? Kolejne miasta? Czy może dalsza praca 
z miastami do tej pory zaangażowanymi w projekt? 

CS: UII pokazał, że zmiana myślenia jest możliwa na 
każdym poziomie (politycznym, społecznym i ekono-
micznym), a dobrze przemyślany projekt może zaowo-
cować zwiększeniem świadomości zarówno władz 
miast, jak i biznesu w kwestii wzajemnej współpracy 
i wypracowywania replikowalnych rozwiązań. Cieszy 
to, że coraz więcej miast wykazuje zainteresowanie 
konkretnymi działaniami na skalę lokalną i przy zaa-
ngażowaniu prywatnego sektora. 

UII w kolejnej odsłonie będzie promował wypra-
cowane już rozwiązania (UII 2.0) oraz wspierał wszyst-
kie te instytucje, które chciałyby wdrożyć w życie model 
zaproponowany przez WBCSD. Na pewno chcemy 
współpracować z dotychczasowymi organizacjami 
partnerskimi (WBCSD Global Network), lokalnymi 
organizacjami pomostowymi (jak ICLEI, Metropolis  
czy CITYNET). Być może będziemy pracować z miasta-
mi do tej pory zaangażowanymi, a być może zaprosimy 
do projektu nowe miasta i nowe firmy. Będziemy również 
szukać partnerów oferujących wsparcie finansowe pro-
jektu, dlatego być może do UII 2.0 zaprosimy banki czy 
inne instytucje finansowe. Ważnym aspektem będzie 
również dołączenie do innego projektu WBCSD 
– ECZE, czyli elektryfikacji miast ukierunkowanej 
na zeroemisyjność (Electrifying Cities towards Zero 
Emissions). Wiele możliwości jest obecnie rozważanych.

Claudia Schweizer – menedżer projektów miejskich w WBCSD, 
zaangażowana w projekt UII od samego początku, czyli od 
2010 roku. Z WBSD związana od 1997 roku przy okazji 
współpracy przy różnych projektach dotyczących m.in. zmian 
klimatu, ekoefektywności, edukacji, zrównoważonego transportu. 
Absolwentka Uniwersytetu w Genewie. Zanim podjęła pracę 
w WBCSD, pracowała m.in. dla Office Suisse d’Expansion 
Commerciale (OSEC), L’Oréal, Rolex and Levi’s

Agata Gruszecka-Tieśluk – doktor nauk społecznych, menadżerka 
ds. zarządzania wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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Przeciwko
smart city

Adam Greenfield

 
 

Przedzierałem się przez interaktywne wystawy, cichaczem czaiłem się  
na debaty konferencyjne, wysyłałem e-maile do przedstawicieli handlowych  

i prosiłem o dokumenty z technicznymi specyfikacjami. Moim zamiarem było  
stworzenie bardziej wyrafinowanej opowieści o smart city niż ta, która jest obecnie 

rozpowszechniona. Zależało mi na otwarciu różnych możliwości, lepszym zrozumieniu 
podstawowych założeń oraz ścieżek interpretacji rozwoju tej idei, aby móc objaśnić, jaki  
model miasta oraz wpisany w niego sposób funkcjonowania zakłada koncepcja smart city

Od około trzech do czterech miliardów z nas, 
w zależności od tego, w jaki sposób zdecydujemy się 
dokonać pomiaru i zakreślić to zagadnienie, mieszka 
dziś w gęsto zaludnionych koloniach, które uważamy za 
miasta. Liczba ta stanowi nie tylko największy w historii 
odsetek ogółu ludzkiej populacji – ze względu na wielki 
światowy przyrost liczby ludzi, Ziemia gości dziś więcej 
mieszkańców miast niż kiedykolwiek wcześniej również 
w liczbach bezwzględnych.

Oczywiście, miasta te istotnie różnią się od swoich 
poprzedników. Rozciągają się na rozleglejszym terenie, 
mają większą kubaturę, wciągają do sfery swoich wpły-
wów odleglejsze zakątki kraju. Wiemy też, że w większej 
mierze niż wszystkie funkcjonujące wcześniej ośrodki 

miejskie są one dziś powiązane z przyległymi do 
nich terenami i ze sobą nawzajem, splecione w jeden 
planetarny węzeł ruchu i wymiany. Wynika to jednak 
z ewolucyjnych przemian struktury i wyglądu miast, 
a różnice te przeważnie najlepiej mierzyć w stopniach. 
Ich efekt blednie w porównaniu ze wpływem, jaki na 
kształtowanie codziennego doświadczenia wywiera 
szereg zmian sposobu, w który jako mieszkańcy miast 
powszechnie pojmujemy, traktujemy otaczające nas 
środowisko i go używamy.

Te przemiany doświadczenia zaczęły zachodzić 
bardzo niedawno i jeszcze słabo je rozumiemy. Jeśli 
wierzyć jednak dostępnym przykładom, mają one ol-
brzymią, niemal całkowitą zdolność do przeobrażania 
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naszego doświadczenia. Wynika ono ze splotu ważkich 
idei z wprowadzeniem w środowisko miejskie (na prze- 
strzeni ostatniej dekady z kawałkiem) rozwiązań tech-
nicznych takich jak połączone ze sobą przenośne urzą-
dzenia czy wszechobecne sieci bezprzewodowe, które 
przestają już być dla nas „technologią”. Połączone ze sobą 
czujniki, siłowniki i wyświetlacze coraz bardziej wplatają 
się w tkankę naszych miast. W ich tle pracują potężne 
maszyny obliczeniowe, które wydobywają sens z potopu 
danych produkowanych przez wszystkie te urządzenia, 
choć trudno jest nam je zauważyć i zrozumieć. Zderzenie 
z rozbudowanym technologicznym pancerzem zaczęło 
zmieniać zasady według których, nierzadko od stuleci, 
organizowaliśmy życie miejskie. Już z obecnej, wczesnej
przecież perspektywy, w połowie drugiej dekady dwu- 
dziestego pierwszego wieku dostrzegamy konsekwencje 
tego sieciowego zwrotu: przetoczy się on przez gospo-
darkę miast, przekształci lokalną politykę, przeobrazi 
materialny układ najbliższego nam otoczenia i odciśnie 
piętno na strukturze oraz zawartości naszych umysłów.

Konfrontując się z równie złożonymi okolicznościami 
o dalekosiężnych skutkach, warto (a może nawet trzeba) 
przedstawić narrację, która pomoże nadać kształt i sens 
temu spotkaniu. Jednym z najlepszych sposobów na 
budowanie powiązań między ideami oraz na wprowa- 
dzanie ich w życie jest wplatanie nowych idei w opowia-
dane historie. Obecnie przedstawia się nam jednak 
tylko jedną, rozpoznawalną opowieść o wprowadzaniu 
w miejskie środowisko usieciowionych technologii prze-
twarzania informacji. Chociaż jest ona wszechobecna, 
pokazuje zaledwie najmniejszy wycinek stojących przed 
nami możliwości. To wizja smart city.

Opowieść o smart city, przynajmniej w wydaniu, 
które obecnie się promuje i nam narzuca, wydaje się 
być jedną z najmniej ciekawych i najbardziej proble-
matycznych z całego potencjału dostępnych rozwiązań 
oraz sposobów użycia usieciowionych technologii 
informacyjnych w miastach. W poniższej krytyce 
badam, co dokładnie pociąga za sobą takie postawienie 
sprawy i kto za nimi stoi. Moim zamiarem jest zwró-
cenie uwagi na konkretne, dające powody do obaw, 
elementy programu smart city, wytłumaczenie, dlaczego 
sprzeniewierzają się one wszystkiemu, co, jak wiemy, 
dotychczas pozwalało miastom wytwarzać znaczenie 
i wartości, a docelowo wskazanie pewnych bardziej 
udanych rozwiązań.

§
Dla rozjaśnienia sprawy należy koniecznie oddzielić 

dwie uzupełniające się, ale odrębne i samoistne linie 
myślenia i rozwoju, które zbyt łatwo miesza się ze 
sobą w każdej dyskusji o smart city. Początkowo to 
sformułowanie odnosiło się jedynie do kilku unikalnych 
projektów deweloperskich, których budowę rozpoczęto 
w ciągu ostatniej dekady – miast postawionych na suro-
wym korzeniu, takich jak koreańskie Songdo, Masdar 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy przedziwne 
portugalskie osiedle zwane PlanIT Valley. Ośrodki, 

które przypuszczalnie mają osiągnąć skalę miast, od po-
ziomu gruntu najeżone są przetwarzającymi informacje 
procesorami, wbudowanymi w przedmioty, powierzchnie 
i przestrzenie, w których zachodzą interakcje składające 
się na codzienne życie miast. Przedstawia się je nam jako 
przyczółki środowiska miejskiego,, w którym, być może, 
zamieszkamy w nieokreślonej, lecz niedalekiej przyszłości, 
gdy miasta na Ziemi zostaną już całkiem podbite przez 
usieciowione systemy informatyczne.

Realnie istniejącym miejscem tego typu, które do 
tej pory najchętniej przywołuje się w literaturze, jest 
zajmujące 53,4 kilometry kwadratowe New Songdo 
City, oficjalnie znane jako the Songdo International 
Business District (SIBD). Songdo to półmilionowe 
miasto, wznoszone od zera na ziemi odebranej Morzu 
Żółtemu przez nowojorską spółkę Gale International 
we współpracy z koreańskim POSCO Engineering 
and Construction według planu przestrzennego Kohn 
Pedersen Fox. Koszt jego budowy szacuje się na 20, 35 
a nawet 40 miliardów dolarów.

Życie w New Songdo jest reklamowane dokład-
nie tak jak luksusowy samochód, za pomocą zwrotów 
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(„krańcowe [ultimate] doświadczenie stylu życia i pracy”) 
na tyle zbliżonych do dobrze znanego sloganu BMW, 
że aż dziw, iż prawnicy tej ostatniej firmy jeszcze się tym 
nie zainteresowali. Na różnych etapach „krańcowy styl 
życia” obejmował wszystko – od kontroli biometrycznej 
do całkowicie zautomatyzowanej dostawy przesyłek. 
Z wszechobecnych ścian ekranów przekonują o tym 
filmy reklamowe przygotowane przez głównego dostaw-
cę technologii, firmę Cisco Systems. Na wyświetlaczach 
migają „inteligentne opłaty przewozowe”, a treść komu-
nikatów dostosowuje się w czasie rzeczywistym do zmian 
w demograficznej strukturze grupy odbiorców. To tak, jak 
gdyby wziąć Raport mniejszości nie za dystopijną wizję, ale 
za folder reklamowy lub listę zadań do wykonania, a efekt 
rozrzucić na kilku tysiącach akrów leżącego tuż przy mor-
skim brzegu odzyskanego terenu zalewowego.

Po piętach Songdo depcze warte 22 miliardy dolarów 
Masdar City w Abu Dhabi. Za jego plan przestrzenny 
i projekt architektoniczny odpowiada londyńska pra-
cownia Foster + Partners. Miasto zawdzięcza nazwę 
państwowemu koncernowi energetycznemu, którego 
ma być wizytówką. Na zaledwie sześciu kilometrach 

kwadratowych Masdar ma pomieścić około 40 000 
stałych mieszkańców, do których codziennie dołącza 
do 50 000 robotników dojeżdżających z innych części 
Emiratów. Masdar to kwadrat niskich budynków prze-
połowiony pasmem zieleni. Chociaż wnętrza domów są 
wyposażone we wszystkie oczekiwane gadżety usiecio-
wionej kontroli dostępu i zarządzania energią, większą 
uwagę przykłada się tam do przestrzeni pomiędzy nimi. 
W wyobraźni sponsorów Masdar to technologiczna oaza 
w nieskończonych połaciach Pustej Ćwiartki [Ar-Rab 
al-Chali – przyp.red.], miejsce, w którym, aby wyszarpać 
odrobinę komfortu bezlitosnemu pustynnemu powietrzu, 
najczulsza infrastruktura reguluje natężenie słońca i wil-
gotności, a szybki elektryczny pas ruchu, podobny do tych, 
które znamy z lotnisk, eliminuje jakąkolwiek potrzebę 
transportu samochodowego.

Ostatnim z najczęściej wymienianych inteligentnych 
placów budowy jest PlanIT Valley, ośrodek miejski budo-
wany za 10 miliardów euro pod Parades w Portugalii 
przez zarejestrowaną w Szwajcarii, mającą siedzibę 
w New Hampshire firmę Living PlanIT, we współpracy 
z Microsoftem, oddziałem Smart+Connected Cities 
spółki Cisco Systems oraz brytyjską firmą doradztwa 
inżynieryjnego Buro Happold. Działka o powierzchni  
6,7 kilometrów kwadratowych, czyli „o wielkości śród-
mieścia Bostonu”, jak obrazowo opisał ją deweloper, 
sprawia, że PlanIT Valley jest tylko nieznacznie większa 
od Masdaru. Jednak przy planowanych 225 000 miesz- 
kańcach – liczbie kilkunastokrotnie wyższej od masdar-
skiej, mniej więcej połowie planowanej populacji znacznie 
większego Songdo – wskazuje, że urbaniści zakładają 
o wiele większość gęstość zaludnienia miasta niż w po-
zostałych przypadkach (rzeczywiście, jeśli wierzyć im na 
słowo, na zielonych wzgórzach sielskiej Portugalii chcą 
zgromadzić populację dużo bardziej zagęszczoną niż 
w Bombaju, Kalkucie, Karaczi czy Lagosie).

W PlanIT Valley, nawet w porównaniu do 
Songdo i Masdaru, zaplanowane zintegrowane systemy 
informatyczne wkraczają w agresywny sposób: strumień 
doświadczenia ma być zarządzany przez ni mniej ni 
więcej tylko zintegrowany Miejski System Operacyjny, 
który, przynajmniej w teorii, zarządza interakcjami każ-
dej podłączonej do sieci miejskiej przestrzeni, pojazdu, 
urządzenia i ubrania. Jedna cyfrowa sieć, przez którą 
przepływają informacje dotyczące zużycia energii, 
przemieszczania się, kontroli dostępu, pracy, wypo-
czynku i rozrywki sprawia, że PlanIT Valley przoduje 
w dziedzinie zarządzania miejskim otoczeniem przy 
użyciu technik obliczeniowych.

§
Tak wygląda kanon smart cities. W połowie ostat-

niego dziesięciolecia doczekały się one licznych omó-
wień: ich nazwy powtarzano w kółko na studenckich 
wyprawach terenowych, rozmowa za rozmową, artykuł 
za artykułem, a także w publikacjach, począwszy od 
przychylnych blogów o projektowaniu po czcigodne 
magazyny takie jak „Economist”. Chociaż te miasta 
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zostały ukończone w różnym stopniu (zwłaszcza PlanIT 
Valley nie wychodzi ponad zestaw planów i obietnic, 
których realizacja jest wciąż odkładana), są nam pre-
zentowane razem jako prototyp, gwiazda przewodnia  
czy też modelowe zastosowanie systemów, które mają  
być fundamentem życia w dwudziestopierwszowiecz- 
nych miastach.

Sformułowanie smart city odnosi się jednak rów-
nież do szerszego i bardziej brzemiennego w skutki 
dążenia do wyposażania już istniejących przestrzeni 
miejskich w usieciowione technologie informatyczne. 
Chociaż należy odróżnić je od przedsięwzięć takich jak 
wznoszenie miejsc pokroju Masdaru czy Songdo, i w tym 
dziele kulturowej oraz intelektualnej produkcji bierze 
udział wiele tych samych technologii, technik i praktyk. 
Ponownie mamy tu do czynienia z przekonaniem, że 
synteza danych, zbieranych przez czytniki rozmiesz- 
czone w wybudowanym przez nas otoczeniu, ma nam  
dać lepszą świadomość zachodzących w mieście proce-
sów. Kolejny raz spotykamy się z pomysłami spiętrzania 
czujników w śmietnikach, instalowania kamer na lampach 
ulicznych, czytników RFID w metrze i przetworników 
w chodnikach, choć w tym wypadku urządzenia, o któ-
rych mowa, to raczej części zewnętrzne niż urządzenia 
zaprojektowane od początku z myślą o tkance miejskiej 
(dokładnie rzecz biorąc chodzi o umożliwienie istnieją-
cej infrastrukturze zbierania danych). Kolejny też raz 
zbieranie i analiza danych zajmuje zaszczytne miejsce 
w sercu czyjejś koncepcji zarządzania miastem.

Z kilkuletniego doświadczenia wynika, że koncep-
cja smart city w tym wydaniu będzie jeszcze bardziej 
ingerować w nasze życie, wykorzystując do tego podłą-
czone do sieci telefony i tablety, które coraz chętniej 
nosimy przy sobie. Te urządzenia nie tylko zapewniają 
łączność, lecz także są źródłem najbardziej szczegóło- 
wych danych o naszym położeniu, aktywności i zamia-
rach. Ale nie chodzi tylko o zwykłe dodanie szczegółów. 
Główne zamierzenie się nie zmienia: chodzi o zebranie 
w jednym miejscu pomiarów, które dostarczają nam 
wszystkie podłączone miejskie urządzenia, a następnie 
zastosowanie do tych olbrzymich ilości otrzymanych 
danych zaawansowanych technologii analitycznych.

Mówi się nam, że stawką całej tej obliczeniowej 
kontroli jest ujawnienie każdego rozwijającego się 
w mieście procesu osobom odpowiedzialnym za jego 
administrowanie; że chodzi o to, żeby móc nie tylko 
poznać, lecz także wpływać na to, co wcześniej było 
nieprzezroczyste czy nieokreślone; wreszcie, że pozwoli 
to „zoptymalizować” wszystkie strumienie materii, energii 
i informacji, z których składa się cała przestrzeń miejska. 
Uosobieniem takiego podejścia jest Intelligent Operations 
Center, zakład zaprojektowany przez IBM dla miasta 
Rio de Janeiro za 14 milionów dolarów. Łączy on dane 
ze stacji meteorologicznych, kamer kontrolujących ruch 
drogowy, patroli policyjnych, czytników zamontowanych 
w kanalizacji i publikacji w mediach społecznościowych, 
aby przedstawić synoptyczny ogląd sytuacji, niczym 
w centrum dowodzenia. Najważniejszą innowacją 

tego Centrum jest zebranie w jednym pomieszcze-
niu wyników całego obliczeniowego aparatu. Ma to 
umożliwić zarządcom na dostrajanie dynamicznego 
spektaklu miasta w czasie rzeczywistym (idealnie, 
nawet z wyprzedzeniem). Z drugiej strony, jest to 
reprezentatywne dla najnowocześniejszych rozwią- 
zań w miejskiej administracji, a przynajmniej dla  
tych opracowywanych przez przedsiębiorstwa zaj- 
mujące się dostarczaniem technologii.

W większości przypadków podobne zabiegi pole- 
gają na dodawaniu do istniejącej infrastruktury zyskow-
nych dla dostawców ulepszeń – taśmowych produktów, 
które kupuje się za pomocą dotychczasowych kanałów 
zaopatrzenia, serwisuje w ramach tradycyjnych umów, 
dokleja do już istniejących rozwiązań przestrzennych 
i instytucjonalnych. Ambicje dostarczycieli tych usług 
nijak się mają do budowanych od zera miejsc, od ziemi 
uzbrojonych w cyfrowe czujniki. Jednak w końcu to one 
będą wpływać na życie o wielu, wielu więcej z nas: w cią-
gu kilku ostatnich lat na naszej planecie tysiące gmin 
przyjęło pewnego rodzaju strategię czy inicjatywę smart 
city, a ich liczba rośnie z każdym miesiącem. W grubych 
dziesiątkach milionów można już liczyć liczbę ludności, 
której będą dotyczyć te zabiegi. W ciągu następnych dzie-
sięciu lat setki miliardów dolarów, czyli znaczna część 
ogółu dostępnych środków budżetowych oraz, co jest 
być może najważniejsze, olbrzymia część ludzkiej uwagi 
i energii, skupią się na włączaniu do zarządzania na- 
szymi miastami technologii informacyjnych. I dosłow- 
nie wszystkie te działania będą się odbywać pod hasłem  
smart city.

Może się wydawać, że tylko interwencje tego dru-
giego typu będą miały znaczenie, skoro ledwie garstka 
z nas kiedykolwiek zamieszka w Songdo, Masdarze 
czy PlanIT Valley, o ile zostaną one kiedyś ukończone. 
Prawdą jest też, że już dziś, przyglądając się inicjatywom 
zaprojektowanym dla istniejących przestrzeni miejskich, 
takim jak Intelligent Operations Center IBM-u, może-
my z łatwością wskazać najważniejsze właściwości, cechy 
i zalety smart city oraz przewidzieć, jaki wpływ będzie ono 
miało na nasze życie i wybory w przyszłości. Jednak moja 
krytyczna analiza koncentruje się na miejscach, w których 
idea smart city realizuje się w swojej najczystszej postaci. 
Niezależnie od tego, czy te domniemane miasta odegrają 
jakąś rolę, rozwiązania, które dla nich opracowano, na 
pewno wypłyną i będą miały wpływ na zastosowanie 
tych samych technologii na innych terenach i w innych 
kontekstach. W istocie, aby uczyć się z tego, co uważamy 
w tej dziedzinie za najbardziej nowatorskie, aby zapoznać 
się z wynikającymi z takiej optyki założeniami, przekona- 
niami, obowiązkami czy ocenami, a być może nawet 
dowiedzieć się, co przed naszymi miastami skrywa 
przyszłość, najlepiej zacząć od starannego zbadania  
idei smart city w jej klasycznej, zwartej i nierozcień-
czonej formie.
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§
Gdy mówimy o smart city, niezależnie od tego, czy 

będzie to Masdar, czy Minneapolis, w obu wersjach 
opowieści w grę wchodzą zarówno te same rozwiązania 
technologiczne, jak i te same instytucje, jako że w obu 
przypadkach zaangażowani są producenci, dostawcy 
i „integratorzy” systemów. 

Do najważniejszych z nich zaliczają się IBM Cor-
poration z Armonk w stanie Nowy Jork, Cisco Systems 
z San Jose i Siemens AG z siedzibą w Monachium. 
Te globalne koncerny funkcjonują jako „systemy” czy 
„integratorzy rozwiązań”, przemieniając sprzęt kom-
puterowy i oprogramowanie w propozycje biznesowe 
wyższego szczebla, takie jak City Cockpit Siemensa, 
pakiet programów Intelligent Operations Center, czy 
różne projekty „inteligentnych infrastruktur cyfrowych”, 
które Cisco sprzedaje pod marką Smart+Connected 
Communities (włączam do tej grupy o wiele mniejsze 
Living PlanIT, ponieważ ich Urban Operating System 
można porównać z powyższymi propozycjami oraz dla-
tego, że są jednymi z najbardziej wytrwałych, czy raczej 
najwytrwalej promujących się zwolenników koncepcji 
smart city).

Poniżej, na drugim szczeblu, plasują się koncerny 
takie jak Samsung, Intel, Philips i Hitachi. Ze stosun-
kowo nielicznymi do tej pory wyjątkami, ci aktorzy na 
ogół nie oferowali specjalnie pomysłowych wizji wpisa-
nia swojej działalności w ideę smart city, a na pewno nie
przedstawili propozycji ciekawszych niż ogólnikowe 
konceptualne filmy wideo czy skomplikowane interak-
tywne instalacje, proponowane przez ich bardziej zaan-
gażowanych konkurentów. Jednak i oni postanowili 
włączyć swoje propozycje w zastały dyskurs smart city, 
wykorzystując identyczne metafory do opisu swoich zalet 
i zaprzęgając ten sam język do wyjaśniania rzekomych 
korzyści ze swoich produktów i usług. 

Choć bez trudu można wyróżnić bezpośrednich 
ideowych poprzedników koncepcji smart city, jej współ-
czesna postać odsyła raczej do działalności przedsię-
biorców niż do jakiegoś zespołu, grupy czy jednostki 
o uznanych dokonaniach na polu teorii lub praktyki 
urbanistycznej. Oznacza to, że wymienione przedsię-
biorstwa są w zaskakująco dużej mierze odpowiedzialne 
za wytwarzanie zarówno systemów technologicznych, 
na których smart city jest ufundowane, jak i języka, 
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który łączy je w ideową całość. Może się to wydawać 
mało istotne, jeśli weźmie się pod uwagę dominujące 
w tej branży standardy, jednak głębokie zaangażowanie 
działających na wielką skalę, komercyjnych aktorów 
w pączkowanie idei dotyczących projektowania i wypo- 
sażania miast jest dość niespotykane w historii urbani-
styki. To tak jakby United States Steel, General Motors, 
Otis Elevator Company czy Bell Telephone, a nie Le 
Corbusier lub Jane Jacobs, razem wznieśli fundamenty 
dwudziestowiecznej myśli urbanistycznej.

Zakładając, że język smart city jest brany na poważ-
nie przez różnych wystawionych na niego decydentów, 
którzy w jakikolwiek sposób kierują się nim przy roz-
dzielaniu niewielkich zasobów budżetu i uwagi – a wiele 
obecnie wskazuje, że tak właśnie jest – niezwykle ważna 
staje się sprawa określenia, co właściwie jest za jego po-
mocą przekazywane. W jaki sposób przedsiębiorstwa 
definiują smart city? I właściwie jaką wartość dodaną 
chcą nam zaoferować?

Ze wszystkich zaangażowanych na tym polu firm 
koncern IBM komunikuje szerokiej publiczności swoją 
wizję smart city w najbardziej bezpośredni sposób (i naj-
chętniej w nią inwestuje). W połowie 2009 roku w naj-
lepszych światowych lokalizacjach pojawiła się seria 
atrakcyjnych reklam, przekonujących między innymi,  
że systemy IBM mogą „zmniejszyć korki o 20%”, „za-
pobiec przestępstwom, zanim się zdarzą” i obiecują-
cych „inteligentniejsze bezpieczeństwo publiczne dla 
inteligentniejszej planety”.

Jeśli tym reklamom udało się rozbudzić twoją 
ciekawość, zachęcano cię do dowiedzenia się więcej na 
stronie IBM Smarter Cities. Tam z kolei przedstawiano 
ofertę IBM jako miejscowe zastosowanie technologii, 
która „synchronizuje i analizuje starania sektorów i orga-
nizacji w momencie, w którym zachodzą, udostępniając 
osobom decyzyjnym zebrane informacje pomagające im 
przewidywać problemy, zarządzać wzrostem i rozwojem 
w zrównoważony sposób, który minimalizuje kryzysy 
i pomaga zwiększać powszechny dobrobyt”.

Dawniej Siemens zajmował się produkcją i zasto-
sowaniem ciężkich systemów infrastrukturalnych na 
miejską skalę – elektrowni, ulicznego oświetlenia, wa-
gonów metra, oczyszczalni wody i innych produktów 
skierowanych do stosunkowo niewielkiej grupy poten- 
cjalnych klientów. Nic więc zatem dziwnego, że w przy-
padku tej firmy wysiłek wytłumaczenia idei smart city 
jest w mniejszym stopniu nakierowany na szeroką grupę 
odbiorców. W porównaniu do użytecznie pragmatycz-
nej definicji IBM, aspiracje Siemensa są jednak o wiele 
większe. Firma wyróżnia się spośród konkurentów skalą 
swoich ambicji odnośnie smart city, przekonując, że „za 
kilkanaście dekad miasta będą wyposażone w niezliczone, 
samodzielne, inteligentne systemy informatyczne, mające 
doskonałą wiedzę o zwyczajach użytkowników, zużyciu 
energii, a także pozwalające na dostarczenie optymal- 
nych usług”. (Czego następstwem jest oczywiście fakt,  
że większość tych systemów będzie wymyślana i budo-
wana w Monachium.)

Jako producent większości routerów, przez które 
przepływa światowy Internet, Cisco Systems oczywiście 
bardzo zyskałoby na masowym zwiększeniu globalnego 
przepływu bitów, które zakłada wizja planety złożonej ze 
smart cities. Dlatego, choć ta firma nie ma doświadczenia 
i nie operuje na odpowiednią skalę, widzi żelazną logikę 
w instytucjonalnym wspieraniu idei smart city. Bowiem 
im bardziej nasze codzienne życie w miastach będzie 
zapośredniczone przez połączone w sieci urządzania 
i usługi, tym lepiej będzie wyglądał bilans finansowy 
tej firmy. Cisco proponuje zatem opisać zagadnienie 
w sposób ekumeniczny i całościowy. Wydział Smart 
+Connected Communities opisuje smart city jako „płyn-
ne połączenie publicznych i prywatnych usług, które są 
dostarczane jednostkom, rządom i przedsiębiorcom za 
pomocą wspólnej sieci infrastrukturalnej”.

Spośród napotkanych przeze mnie definicji tylko 
ta zaproponowana przez Cisco bezpośrednio mówi 
o otwartej i współdzielonej infrastrukturze. Co więcej, 
trafnie opisuje większość istotnych rozgrywających i to 
dodatkowo we właściwym, według mnie, porządku 
starszeństwa. To prawda, że pomija jakąkolwiek formę 
zbiorowego działania, która nie będzie ani komercyjna, 
ani rządowa; bardziej niepokojące jest jednak zamazy-
wanie bardzo istotnego rozróżnienia na publiczną i pry-
watną dostawę usług. Jednak obszar, który projektuje 
ta definicja, jest bliższy polifonicznym, zróżnicowanym 
miastom, do których jestem przyzwyczajony, niż te  
z wizji pozostałych przedsiębiorców.

Takie postawienie sprawy przez Cisco i tak nasuwa 
bardziej pociągającą wizję, zwłaszcza życia miejskiego, 
niż ta proponowana przez najmniejszą i najmłodszą 
z rozważanych przeze mnie inicjatyw: Living PlanIT 
z siedzibą w New Hempshire, powołaną, aby „ukuć 
brakujące ogniwo między branżą nieruchomości i tech-
nologii”. (Nawet jeśli ten język jest mniej ekscytujący  
od utopijnego, który proponuje konkurencja, jego zaletą 
jest przynajmniej szczerość). W opowieści Living PlanIT 
smart city to miejsce, w którym „pełen obraz stanu, uży-
cia i operacji w budynku jest nieustannie aktualizowany, 
co pozwala na ciągłą optymalizację wykorzystania ener-
gii, zasobów, środowiska oraz pomoc mieszkańcom i za-
pewnienie im udogodnień”. Język ten jest interesujący 
ze względu na stosunkowe skupienie się na poziomie 
budowania systemów; główną innowacją wydaje się być 
połączenie każdego budynku z ogólnomiejską siecią 
kontrolowanych strumieni. Jednak wciąż nie określono 
sposobu, w  który Living PlanIT zamierza zrealizować 
ten plan na dużą skalę, czy nawet połączyć tę dość 
konserwatywną wizję z ambicjami wizytówki firmy, 
PlanIT Valley.

§
Około dwunastu lat po rozpoczęciu budowy 

New Songdo wyjątkowa wizja, którą przynosiło, 
nieuchronnie pozostaje osią każdej dyskusji o techno-
logicznej miejskości. Język smart city, mimo dobrze 
udokumentowanego ciągu potknięć, zająknięć 
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i realizacyjnych niedostatków, w zaskakujący sposób 
zachowuje wysoką wiarygodność. Nawet dziś temat ten 
przykuwa godną pozazdroszczenia ilość uwagi wyso-
konakładowej prasy, zajmuje ważne miejsce w obradach 
urzędników miejskich i na spotkaniach urbanistów na 
całym świecie, a także, najwyraźniej, prezentuje sobą na 
tyle atrakcyjne możliwości biznesowe, żeby przyciągnąć 
tak silnego nowego gracza jak Microsoft. (Behemot 
z Redmond ogłosił z fanfarami start CityNex, swojej 
inicjatywy w tej dziedzinie, w lipcu 2013 roku.)

Mimo gorączki tych działań, leżąca u ich podstawy 
idea w niepokojący sposób opiera się uszczegółowieniu. 
Jeśli chcemy zrozumieć, co zwiastuje nam smart city – czy 
to ze względu na czystą ciekawość, czy ze względu na 
troskę o jej wpływ na nasze najbliższe otoczenie – mamy 
do dyspozycji bardzo mało źródeł: autoreferencyjne in-
formacje prasowe, pochlebne wpisy na blogach i lekkie 
reportaże, które podchodzą do tematu ten sam sposób.

Dlatego na jesieni 2011 roku zacząłem dokładną 
lekturę wszystkich dostępnych mi materiałów, przy po- 
mocy których główni zwolennicy idei smart city przeko-
nywali do swoich produktów potencjalnych klientów, 
szerszą publiczność i innych zainteresowanych. Materiał 
ten obejmuje reklamy, strony internetowe, filmy promo-
cyjne i katalogi ze stanowisk wystawienniczych, pliki 
PDF i broszury skierowane głównie do partnerów 
instytucjonalnych, dokumentację deweloperską i ten 
szczególny typ dodatkowego materiału promocyjne- 
go, który zawsze równie chętnie zabiera się ze sobą  
w ciągu każdej wizyty na targach czy innych tego  
typu wydarzeniach.

Przeczesałem się przez wywiady i inne opinie wygła-
szane publicznie przez kadrę zarządzającą badanych firm, 
przetrawiłem raporty wydawane przez konsultantów ana- 
lizujących smart city z biznesowego punktu widzenia, 
dokonywałem również rozbiorów technicznych wymo-
gów, które ogłaszają branżowe konsorcja.

Przedzierałem się przez interaktywne wystawy, 
cichaczem czaiłem się na debaty konferencyjne, wysy-
łałem e-maile do przedstawicieli handlowych i prosiłem 
o dokumenty z technicznymi specyfikacjami. Moim za-
miarem było stworzenie bardziej wyrafinowanej opowieści 
o smart city niż ta, która jest obecnie powszechnie dostęp-
na. Zależało mi na otworzeniu różnych możliwości, lep-
szym zrozumieniu podstawowych złożeń oraz ścieżek in-
terpretacji rozwoju tej idei, aby móc objaśnić, jaki model 
miasta oraz wpisany w niego sposób funkcjonowania 
zakłada koncepcja smart city.

Ostatecznie nabrałem przynajmniej trochę rozez-
nania w sposobie, jak dwudziestopierwszowieczne miasto 
wyobrażają sobie przedsiębiorstwa, które zdecydowały 
się podjąć tę ciekawą próbę: jak myślą o funkcjonowaniu 
smart city, które jego aspekty uznają za istotne, a także 
– wchodząc na nieco bardziej subtelny poziom analizy  
– że myślą o smart city jako o „tym”, czyli raczej w kate-
gorii jednostkowości, nie zaś wielości. Po zakończeniu 
tego przedziwnego przedsięwzięcia pragnę podzielić się 
z wami swoimi odczuciami w nadziei, że rozjaśnią nieco 
to zagadnienie.

Możecie protestować, że na siłę staram się brać 
wszystko dosłownie, albo że po prostu moje dalsze 
poczynania są głupie. Możecie odnieść wrażenie, że 
poddawanie tego rodzaju drobiazgowej analizie czegoś,  
co jest zaledwie materiałem reklamowym, ma niewielki 
sens; albo, że zakładanie, że przedsiębiorstwa mają na 
myśli dokładnie to, co przekazują w wypuszczanym 
w świat materiale, jest w jakiś sposób nie w porządku. 
Na pewno możecie też sądzić, że moja lektura tych 
wypowiedzi była tendencyjna i czyniona z pozycji 
przeciwnika. Jestem jednak przekonany, że musimy 
wziąć odpowiedzialność za język, którym decydujemy 
się opisywać i prowadzić dyskusję o podejmowanych 
przez nas działaniach i że ten język zbyt często maskuje 
zestaw ukrytych założeń, które wpływają później na 
dane zagadnienie. Ci, którzy zajmują się rozwijaniem 
technologii w miastach, są obowiązani przez ten impe-
ratyw w tym samym stopniu co reszta. Geograf Yi-Fu 
Tuan pięknie zdefiniował miejsce jako „pole troski”, 
a jeśli ta definicja w jakimkolwiek stopniu koresponduje 
z rzeczywistością, to język, za pomocą którego konstru-
ujemy nasze miejsca, bez wątpienia ma znaczenie. Dla-
tego nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy brać 
poważnie słów architektów i zwolenników smart city, 
a takie właśnie słowa nam oferują.

Niezależnie od tego, w jakim stopniu jest to dla 
nas dzisiaj ważne, wydaje się prawdopodobne, że nasze 
miasta będą dalej całościowo wyposażane w technologie 
usieciowionej świadomości i responsywności. Coraz 
częściej będziemy świadkami przemieniania naszego 
miejskiego otoczenia w to, co geografowie Rob Kitchin 
i Martin Dodge nazywają code/space. W miejsca, których 
potencjał jest włączany za pomocą ukrytych mechani- 
zmów systemów obliczeniowych – aż do stopnia, w któ-
rym nie będą już one mogły należycie funkcjonować, gdy 
te systemy zawiodą. Jeśli ten przewrót ma w najmniej-
szym chociaż stopniu być ubarwiany za pomocą języka 
smart city, powinniśmy lepiej zaznajomić się ze wszyst-
kimi jego konsekwencjami.

Tylko jakiego rodzaju miejscem jest smart city?

Przełożyła Anna Wójcik

Powyższy artykuł jest fragmentem pamfletu „Against the  
smart city”. Dziękujemy autorowi za zgodę na publikację  
polskiego tłumaczenia.
 
Adam Greenfield - założyciel i dyrektor Urbanscale, autor 
książek “Everyware: The dawning age of ubiquitous computing” 
(2006) oraz “Urban computing and its discontents” (2007) 
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Gdyby smart cities pozostawały tylko na poziomie konkretnych narzędzi, sytuacja byłaby 
zupełnie inna. Ponieważ jednak wkraczają w świat idei i próbują zawładnąć naszą wyobraźnią, 

powinniśmy być bardzo ostrożni. Tym bardziej, że smart cities nie są czymś, co można 
wypracować. Smart cities się kupuje, a rynek tego typu usług i produktów jest gigantyczny

Miasta nie mają dzisiaj łatwego życia. Oczekuje się 
od nich nie tylko napędzania rozwoju gospodarczego, 
lecz także zapewnienia wysokiej jakości życia swoim 
mieszkańcom. Jednym tchem wymienia się działania 
prospołeczne i konieczność troski o środowisko natural-
ne z potrzebą zwiększenia wydajności, przepustowości 
i konkurencyjności. Miasto ma być zrównoważone, 
inteligentnie zarządzane i do tego jeszcze atrakcyjne. 
Sprostać takiemu wyzwaniu to nie lada sztuka. Zwłaszcza 
gdy mamy do czynienia z latami zaniedbań i ignorancji 
w różnych obszarach polityki miejskiej. Na szczęście 
jest smart city – magiczna formuła, dzięki której nawet 

najbardziej zapyziałe ośrodki mogą w krótkim czasie 
przemienić się w ultranowoczesne miasta przyszłości.

Smart city to technologia, zestaw czujników, serwe-
rów i oprogramowania, który nie tylko jest w stanie 
dostarczać gigantyczną ilość danych na temat tego,  
co aktualnie dzieje się w mieście, lecz także również je 
interpretować i odpowiednio na nie reagować. Dzięki 
niej sterowanie ruchem ma być bardziej płynne, poziom 
zużycia energii niższy, a obywatele bardziej zadowoleni 
z życia. Technologie tego typu znajdują zastosowanie 
zarówno w miejskich wodociągach, jak i edukacji. Sta-
nowią one kompleksowe narzędzia, które mają zapewnić 

>>>



/// Songdo, Lake Park, fot. Wikimedia Commonsjpg

Wspólna odpowiedzialność. Biznes w mieście    |    M # 029 

kompleksowe rozwiązania. I wszystko byłoby dobrze, 
gdyby pojęcie smart cities określało wyłącznie typ 
narzędzia. Jest jednak inaczej – koncepcja ta stała się 
rodzajem ideologii, która ma stanowić odpowiedź 
na pytanie o przyszłość miast. Entuzjaści tego typu 
rozwiązań z zachwytem wskazują na miasta takie jak 
położone na środku pustyni Masdar (Zjednoczone 
Emiraty Arabskie) czy zbudowane na sztucznej wyspie 
Songdo (Korea Południowa), czyli na żywe laboratoria 
smart cities – zaprojektowane i budowane od podstaw 
wzory inteligentnych, ekologicznych i ultranowoczesnych 
rozwiązań. Ich przykłady mają działać na wyobraźnię 
miejskich włodarzy i przekonywać ich, że bycie smart to 
jedyna droga.

Problem w tym, że miasta przyszłości wciąż pozostają 
w przyszłości, choć nadal trwa ich budowa i jest ona na 
wysokim stopniu zaawansowania. Masdar Institute of 
Science czterokrotnie wypuścił już swoich absolwentów, 
a ukończenie Songdo ma nastąpić w 2015 r. Tyle że to 
wciąż tylko eksperymenty, w których życie jest limitowane 
– po ulicach tych ośrodków nie biegają dzieci, sąsiedzi 
nie sprzeczają się o miejsca parkingowe, a młodzież nie 
pije po kryjomu alkoholu w parkach. Nie działają w nich 
organizacje pozarządowe, nie popełnia się przestępstw, 
nie ma staruszków ani problemów dnia codziennego. 
Wszystko łatwo się więc liczy, kontroluje i analizuje. 
Nie wiemy i jeszcze długo się nie dowiemy, czy tego 
typu miasta przyszłości rzeczywiście zapewniają swoim 
mieszkańcom wysoką jakość życia. Co więcej, przyjdzie 
nam jeszcze długo czekać na to, aż się zestarzeją i pokażą, 

na ile projekty inżynierów i informatyków sprawdzają się 
w rzeczywistości. Nie wolno także zapominać, że tego 
typu projekty powstają od zera, w miejscach, w których 
wcześniej nic nie było. Tymczasem ideolodzy smart cities 
przekonują, że wprowadzone w nich rozwiązania nie tylko 
można zastosować wszędzie, ale też że ich efekty będą 
fantastyczne. Jakby kontekst społeczny, stopień zużycia 
tkanki miejskiej, historia, aktualna sytuacja gospodarcza 
i polityczna miejsca czy nawet przyzwyczajenia miesz-
kańców nie miały żadnego znaczenia.

Gdyby smart cities pozostały tylko na poziomie 
konkretnych narzędzi, sytuacja byłaby zupełnie inna. 
Ponieważ jednak wkraczają w świat idei i próbują za-
władnąć naszą wyobraźnią, powinniśmy być bardzo 
ostrożni. Tym bardziej, że smart cities nie są czymś, 
co można wypracować. Smart cities się kupuje, a rynek 
tego typu usług i produktów jest gigantyczny. Autorzy 
sporządzonego na potrzeby firmy IBM raportu agencji 
Navigant Research stwierdzają wprost, że globalny ry-
nek smart cities w 2012 r. jest wart 6,1 mld dol., a do 
roku 2020 ma przekroczyć 20 mld. Oznacza to, że 
sumę inwestycji w ten produkt w omawianym okresie 
można szacować na 117 miliardów dolarów. Trzeba być 
świadomym także faktu, że smart cities nie powstały na 
uniwersytetach. Jest to produkt zaprojektowany, rozwi-
jany i wdrażany przez globalne przedsiębiorstwa, które 
traktują je jako inwestycję. Może się więc zdarzyć, że 
mamy do czynienia z ideą, która jest wyłącznie projek-
tem marketingowym.

>>>
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Z drugiej strony jednak może rzeczywiście tech-
nologia jest tym, czego potrzeba naszym miastom. Być 
może nie warto patrzeć na sytuację z podejrzliwością 
i niechęcią, jaka została zarysowana w powyższych 
akapitach. Może smart cities wcale nie są humbugiem 
– rodzajem cudownej tabletki odchudzającej, która za-
pewni naszym miastom pożądaną smukłość sylwetki 
i świetne samopoczucie bez ćwiczeń, diety i samokon-
troli. Technologia ułatwia życie. Smartfony zapewniają 
nam nie tylko lepszy kontakt ze światem i nieograniczo-
ny wręcz dostęp do informacji, ale pozwalają na bycie 
lepszym obywatelem, szybko i skutecznie. Może więc  
nie ma się czego bać? Może powinniśmy uwierzyć, że 
smart cities to po prostu kolejny etap rozwoju cywiliza-
cyjnego i odrzucenie tej koncepcji przyniesie więcej złego 
niż dobrego?

Gdzie leży prawda? Czy rację ma Adam Green-
field, który przestrzega nas przed negatywnymi kon-
sekwencjami daleko idącego zawierzenia technologiom 
tak głęboko ingerujące w tkankę miasta i życie lokal-
nych społeczności? A może biura sprzedaży takich firm 
jak Hitachi, IBM, Cisco czy Orange, kiedy twierdzą, 
że ich produkty pomogą nam w osiągnięciu idei zrów-
noważonego rozwoju, a tym samym ochronią nas za-
równo przed konsekwencjami globalnego ocieplenia, jak 
i uproszczą nasze dążenia do zapewnienia wysokiego 
poziomu życia? Trudno to dzisiaj wiarygodnie rozsądzić. 
W Polsce dyskusja o rozwiązaniach smart cities toczy się 
bowiem przede wszystkim na konferencjach, semina- 
riach i warsztatach, które są sponsorowane, organizowane 
przez którąś z firm produkującą lub sprzedającą tego typu 
produkty albo też cieszą się patronatem jednej z nich.  
Ich uczestnikami są zaś przede wszystkim eksperci, wło- 
darze i pracownicy urzędów miast. Dlatego też potrzebu- 
jemy debaty publicznej, która podeszłaby do tej kwestii 
z ostrożnością i niemotywowanym finansowo zaintereso-
waniem. Musimy stworzyć warunki do uczciwej rozmo-
wy o tym, z czym właściwie mamy do czynienia i w jaki 
sposób koncepcja smart cities wpłynie na funkcjonowanie 
miast. Wśród kwestii, które powinniśmy poruszyć, znaj-
dują się nie tylko te związane z zagrożeniem prywatności 
i zbyt mocną ingerencją technologii w życie mieszkańców. 
Istotne są także tematy związane z warunkami współpra-
cy administracji z producentami tego typu technologii, 
ich obsługą i rozwojem. Inwestując publiczne pieniądze 
w produkty i usługi smart city, trzeba być bowiem pew-
nym, że wydajemy je równie „smart”.

O ile jednak łatwo jest napisać, że powinniśmy 
postępować rozważnie, o tyle realizacja tego działania 
w praktyce może przysporzyć nieco trudności. Przygo-
towując się do pisania niniejszego artykułu, zrobiłem 
porządny przegląd materiałów, komentarzy i opinii 
na temat koncepcji smart cities. Niestety, pomimo tego 
czuję się tak samo głupi jak przedtem. Internet pełen 
jest bowiem materiałów, których charakter podejrzanie 
wskazuje na porządne zaangażowanie biur promocji 
i marketingu w proces ich tworzenia. Z kolei artykuły 
podające w wątpliwość istotę samej koncepcji koncentrują 

się głównie na kwestii nadmiernej dominacji technologii 
i możliwych naruszeń praw obywatelskich. Przeciwstawne 
opinie nie tylko nie odnoszą się do siebie nawzajem, lecz 
także wydają się poruszać po zupełnie różnych orbitach. 
O ile wspólna rozmowa entuzjastów i sceptyków byłaby 
z pewnością możliwa, to jej efekty prawdopodobnie nie 
przekonałyby żadnej ze stron.

PANELE TECHNOLOGICZNE

Istotne staje się więc nie tylko pytanie, o czym 
rozmawiać, lecz także sposób, w jaki ta rozmowa się 
odbędzie. Na szczęście smart cities nie są pierwszym 
tematem, który pojawia się w wyniku spotkania nowo-
czesnych technologii z rzeczywistością. Duńczycy już 
dawno odkryli, że przy wprowadzaniu nowinek, które 
mogą mieć istotne znaczenie dla społeczeństwa, warto 
włączyć w dyskusję obywateli. Z racji tego, że z jednej 
strony zależało im na opinii przeciętnych mieszkań-
ców, a z drugiej – chcieli mieć pewność osiągnięcia 
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zakładanych, konkretnych efektów, wymyślono  
tzw. duńskie “panele technologiczne” (Danish ci- 
tizen technology panels).

Idea jest bardzo prosta – spośród tysiąca przypad-
kowo dobranych osób (będących jednak grupą reprezen-
tatywną dla całego społeczeństwa) wybiera się 14. Grono 
to dobierane jest z zachowaniem zasady parytetu płci, 
wieku, wykształcenia, zawodu i miejsca zamieszkania. 
Wybrańcy spotykają się na trzydniowej konferencji, 
podczas której nie tylko są informowani o wszystkich 
aspektach kwestii będącej przedmiotem ich rozważań, 
lecz także dostają do pomocy 12–15 ekspertów, którzy 
służą swoją wiedzą i pomagają w rozwianiu wątpliwo-
ści powstałych w trakcie takiego spotkania. Zadaniem 
uczestniczących w panelu obywateli jest przygotowa-
nie decyzji w postaci raportu końcowego. Cały proces 
jest oczywiście otwarty dla publiczności i każdy może 
przysłuchiwać się toczącym się dyskusjom i sporom.

Duńczycy bardzo mocno uwierzyli w potencjał 
wymyślonej w 1987 r. metody. Efekty tego typu 
pracy przekazywane są członkom parlamentu i stają 
się przedmiotem pracy legislacyjnej. Celem tego 
procesu jest także budowa mocnych więzi pomiędzy 
opinią publiczną, ekspertami i politykami, a tym sa-
mym niedopuszczenie do sytuacji, w której wynajęci 
lobbyści zyskują przewagę nad obywatelami. Duńskie 
panele technologiczne stosowano z powodzeniem 
w takich kwestiach jak mapowanie ludzkiego genomu 
(1989), zanieczyszczenie powietrza (1990), żywność 
modyfikowana genetycznie (1999), nadzór elektroniczny 
(2000) czy stosowanie chemii w żywności i środowisku 
naturalnym (1995). Wykorzystanie tego sposobu pracy 
jest możliwe za każdym razem, gdy dana kwestia ma 
istotne znaczenie społeczne, towarzyszą jej różnej natury 
wątpliwości i istnieje pole do ewentualnych regulacji lub 
wprowadzenia standardów. 

Jestem przekonany, że koncepcja smart cities jest 
jedną z takich kwestii. Organizacja polskiej wersji panelu 
technologicznego mogłaby pomóc nie tylko w rozwianiu 
istotnych wątpliwości związanych z wprowadzaniem tak 
zaawansowanych systemów technologicznych w życie 
miast i ich mieszkańców, lecz także w podjęciu próby 
weryfikacji argumentów formułowanych przez ich pro-
ducentów. Przy okazji również warto byłoby poruszyć 
jeszcze jedną, bardzo istotną kwestię. Nie należy bowiem 
zapominać, że technologie smart cities powstają także 
w Polsce, a ich rozwój może być szansą dla polskich in-
żynierów, programistów i socjologów. Inwestując w tego 
typu produkty i systemy, możemy przecież jednocześnie 
wspierać rodzime firmy i ich twórców. Być może nie 
zawsze będzie to możliwe i jakości oferowanej przez 
IBM, Cisco czy Orange nie da się zapewnić krajowymi 
środkami. Skoro jednak na smart cities najbardziej zale-
ży dzisiaj ich globalnym producentom, nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby transakcje odbywały się na naszych 
warunkach i z wykorzystaniem lokalnych możliwości. 

Gdyby zadania organizacji tego typu panelu podjął 
się Związek Miast Polskich, można byłoby mieć nadzieję, 
że efekty wspólnej pracy obywateli i wspierających ich 
ekspertów skutecznie dotrą do zasiadających w ratu-
szach decydentów i zostaną przez nich wykorzystane jako 
świetny argument do dalszych rozmów na temat smart 
cities. Tym samym zaś władze miast, a wraz nimi również 
mieszkańcy, mogą stać się świadomymi konsumentami na 
rynku tej magicznej formuły.

Więcej informacji na temat duńskich paneli techonologicznych 
dostępnych jest pod adresem: http://www.co-intelligence.org/ 
P-DanishTechPanels.html

Artur Celiński  – Zastępca redaktora naczelnego Res Publiki 
Nowej, członek redakcji Magazynu Miasta i szef zespołu DNA 
Miasta, politolog. Inicjator i członek Zespołu ds. Miejskich Polityk 
Kulturalnych działającego przy Narodowym Centrum Kultury. 
Miejski aktywista - członek Kongresu Ruchów Miejskich



/// ilustr. Jaśmina Wójcik

M # 032    |    Wspólna odpowiedzialność. Biznes w mieście

Ekonomia
od kołyski do kołyski

Agnieszka Abec

 
 

Poszukując własnego modelu zrównoważonego rozwoju sprzyjającego zarówno mieszkańcom, 
jak i inwestorom, miasta coraz chętniej zwracają się ku gospodarce okrężnej. Zanim ten model 

wpisze się w życie miasta na stałe, warto zrozumieć, czym jest gospodarka okrężna i jakie tworzy 
możliwości dla mieszkańców, administracji publicznej i biznesu

Kalendarz Ramona Arratii, dyrektora ds. zrów-
noważonego rozwoju w firmie Interface, musi przy-
pominać indeks atlasu geograficznego. Są tygodnie, 
kiedy występuje na konferencjach w trzech różnych 
krajach. Z uwagi na fakt, że określenie „gospodarka 
okrężna” to żelazna pozycja w programie rosnącej liczby 
wydarzeń poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, 
Ramon rzadko ma okazję rozpakować walizkę. Inter-
face, producent wykładzin, jest jedną z wielu firm, która 
deklaruje całkowite wyeliminowanie emisji związanych 
ze swoją działalnością przemysłową. Wyróżnia ich przy 
tym stopień, a także sposób realizacji tego postanowienia 
(emisja gazów cieplarnianych spadła w firmie o 71% od 
1996 roku, w tym samym czasie zredukowano ilość śmie-
ci wysyłanych na wysypiska o 96%). Wykorzystywanie 
w produkcji Interface włókien z recyklingu jest stan-
dardem, a w ofercie nie brakuje wykładzin, w skład 
których wchodzą wyłącznie odzyskane materiały. 

Zadbano nawet o to, by do instalacji wykładzin nie 
był potrzebny klej, tym samym minimalizując ryzyko 
zanieczyszczenia włókien, które mogłoby uniemożliwić 
ich powtórne użycie.

Gospodarka okrężna o obiegu zamkniętym, 
czy gospodarka okrężna (ang. circular economy), na 
której zbudowano model biznesowy w Interface, to 
najnowsza odpowiedź na globalny kryzys ekonomiczny 
i środowiskowy. Konsekwentne przestrzeganie jej zasad 
ma pomóc w stawieniu czoła problemowi kończących 
się zasobów naturalnych i wyzwaniom związanym z od- 
padami, których przybywa w zastraszającym tempie. 
Koncepcja gospodarki okrężnej wywodzi się z metody 
cradle to cradle – dosłownie „od kołyski do kołyski”, zakła-
dającej, że produkt nie trafia do kosza po zakończeniu 
etapu jego użytkowania, ale zostaje w całości ponownie 
wykorzystany. Bezużyteczne komponenty przekazywane 
są z kolei do spalarni, w której zasilają produkcję paliw 
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alternatywnych. Najważniejsze, by nic nie trafiło na 
wysypisko. Z punktu widzenia producenta oznacza 
to korzystanie z materiałów ułatwiających powtórne 
zastosowanie produktu. Wykluczone są zatem substancje 
toksyczne, wskazane stosowanie nieskomplikowanych 
wiązań chemicznych, których rozbicie pozwala odzy-
skać każdy element i użyć go w ponownej produkcji. 
Jednym słowem, już na poziomie projektowania należy 
przewidzieć cały cykl życia danego artykułu, tak by 
na żadnym etapie, także eksploatacji, nie nastąpiło 
przerwanie obiegu.

Z perspektywy klientów gospodarka okrężna 
odwołuje się do koncepcji ekonomii współdzielonej 
(sharing economy), zgodnie z którą nieograniczona 
konsumpcja czy akumulacja własności ustępują miejsca 
wymianie i pożyczaniu posiadanych dóbr. Działania 
firm takich jak Airbnb oferującej tanią bazę noclegową 
w prywatnych mieszkaniach czy Zipcar, która ułatwia 
wynajem samochodów bezpośrednio od właścicieli,  
to już niemal klasyczne ilustracje wykorzystania przez 
biznes mody na ekonomię współdzieloną. Ostatni przy-
kład szczególnie trafnie wpisuje się także w założenia 
gospodarki okrężnej, zachęcając producentów samocho-
dów do dywersyfikacji ofert, by umożliwiać klientom 
dostęp do wygodnego środka transportu bez koniecz-
ności kupowania auta. Popyt na usługi zastępujące to-
wary będzie coraz większy. Wraz z upowszechnieniem 
mobilnego stylu życia każda posiadana rzecz jest balastem 
utrudniającym częste przeprowadzki. Coraz więcej firm 
wprowadza więc także usługi wypożyczania towarów, 
które po zakończeniu użytkowania trafiają do serwisu, 
a następnie wracają do obiegu. 

Metabolizm miasta

Strategicznego znaczenia nadaje gospodarce 
okrężnej Siódmy ogólny unijny programu działań 

w zakresie środowiska naturalnego do 2020 r1. Wśród 
sposobów realizacji zakładanych w tym dokumencie 
celów, w tym wspierania zrównoważonego planowania 
i projektowania miast, wymienia się redukcję emisji ga-
zów cieplarnianych, poprawę efektywności wykorzystania 
obszarów zabudowanych oraz zwiększenie wydajności 
odzyskiwania surowców z odpadów komunalnych. Każdy 
z nich bezpośrednio nawiązuje do gospodarki okrężnej. 
Tkwiący w niej potencjał dostrzegają także władze miast 
i regionów, z których coraz więcej podejmuje wyzwanie 
„zeroemisyjności”. Należy do nich m.in. Lublana, której 
władze ogłosiły niedawno, że w ciągu 20 lat stolica Sło- 
wenii całkowicie wyeliminuje odpady z miasta. System 
legislacyjny Kraju Basków zachęca z kolei firmy do wie- 
lokrotnego używania w produkcji tych samych mate-
riałów, a dla przedsiębiorców stosujących „zielone” 
technologie przygotowano specjalne ulgi podatkowe. 
W obu przypadkach czynniki sprzyjające pozytywnym 
zmianom to między innymi stosunkowo mały obszar 
administracyjny i dobra tradycja współpracy między 
sektorem publicznym i prywatnym.

Miasta pełnią szczególną rolę w rozwoju obiegu 
zamkniętego i mogą stać się dla niego najlepszym 
inkubatorem. Mnogość stylów życia w mieście i zwią-
zanych z nimi zróżnicowanych potrzeb sprawia, że 
to, co dla jednego mieszkańca nie ma wartości, może 
przydać się komuś innemu. Stosunkowo łatwo jest przy 
tym znaleźć w mieście warsztat, w którym daną rzecz 
można naprawić, a następnie dotrzeć z nią do kolejnego 
nabywcy. Choć wybory indywidualnych uczestników 
mają ogromne znaczenie, dopiero zaangażowanie władz 
miejskich i biznesu może zapewnić efekt skali konieczny 
do utworzenia obiegu zamkniętego. Zaprojektowanie 

1 Podsumowanie w języku polskim dostępne jest w Interne-
cie pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/
factsheets/7eap/pl.pdf.
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efektywnych rozwiązań nie dojdzie z kolei do skutku bez 
doskonałej znajomości systemu przetwarzania surow-
ców i związanych z nim interakcji aktorów tworzących 
unikalny metabolizm aglomeracji. Te informacje mogą 
być wykorzystane nie tylko przez administrację – do 
efektywnego zarządzania odpadami, lecz także przez 
biznes – do dostosowywania usług komercyjnych do-
starczanych z zachowaniem zasad gospodarki okrężnej.

Trudno na razie znaleźć przykłady zamkniętego 
obiegu w polskich miastach, ale na szczęście o warunek 
konieczny do tworzenia takich systemów – a mianowicie 
sprawną gospodarkę odpadami – próbuje już dbać nie- 
mal każda administracja. Tymczasem coraz więcej firm 
dąży do maksymalnego ograniczenia odpadów ze swoich 
fabryk. Przykład – Procter & Gamble między innymi 
dzięki przetwarzaniu palet do składowania towaru 
na panele podłogowe czy przekazywaniu odpadów 
metalowych partnerom z branży metalurgicznej osią-
gnął taki poziom, że żaden z polskich zakładów tego 
koncernu nie wysyła śmieci na wysypiska. Unilever ko-
rzysta natomiast z własnych podczyszczalni, ponownie 
wykorzystuje tę samą wodę na różnych etapach produkcji. 
Co więcej, firmie udało się stworzyć obieg zamknięty 
dzięki wykorzystywaniu produktu ubocznego – biogazu  
– do zasilania podczyszczalni. Obie firmy zmieniły też  
procesy produkcyjne tak, by bez większego trudu można 
było odzyskać części składowe opakowań, ponownie 
używając ich jako surowca. Przykładem firmy nieproduk-
cyjnej, której działalność wspomaga gospodarkę okrężną, 
jest Orange. Już od kilku lat działa strona internetowa, 
za pośrednictwem której można sprzedać stare telefony. 
Wciąż sprawne aparaty po koniecznych naprawach 
wracają na rynek, podczas gdy z tych niedziałających 
odzyskuje się cenne komponenty. Firma wzięła na siebie 
nawet trud logistyczny związany z odbiorem telefonów 
od sprzedającego, a – by skorzystać z serwisu – nie trzeba 
być klientem Orange, co nie jest bez znaczenia dla skali 
działania systemu. 

Ulgi podatkowe

Choć poszczególne „inteligentne” rozwiązania  
bez wątpienia znajdują praktyczne zastosowanie, nie są 
w stanie zastąpić kompleksowego planu rozwoju miasta. 
Szczególnie jeśli kołem zamachowym ma być gospodarka 
okrężna, wymagająca konsekwentnego współdziałania 
i koordynacji wszystkich aktorów w systemie. Zaanga-
żowanie biznesu w projektowanie i wdrażanie kolejnych 
elementów strategii zrównoważonego rozwoju miasta 
powinno odpowiadać na rzeczywiste problemy urba-
nistyczne. Przykładem wartym naśladowania jest inicja-
tywa Sharing City Seoul. W Seulu dzięki synergii działań 
administracji publicznej i biznesu z powodzeniem realizo-
wana jest strategia radykalnej transformacji miasta według 
założeń ekonomii współdzielonej. Co ciekawe, dzięki 
odpowiedniej polityce spadek zapotrzebowania na nowe 
samochody dzięki upowszechnieniu systemów dzielenia 
pojazdów między wielu użytkowników nie spowodował 
wycofania się z miasta firm motoryzacyjnych. Przy dobrze

funkcjonujących zachętach finansowych i administra-
cyjnych stworzonych przez władze Seulu, producenci 
samochodów z powodzeniem dostosowali się do mo-
delu współdzielenia. Zmiana w kierunku zastępowania 
produkcji usługami nastąpiła też w innych gałęziach 
przemysłu. Miasto, tworząc inkubatory rozwiązań 
gospodarki okrężnej, wpisuje się jednocześnie w lo- 
kalną specyfikę.

Podczas tegorocznego „zielonego tygodnia” 
zorganizowanego przez Komisję Europejską pod 
hasłem Circular economy – saving resources, creating jobs 
także postawiono na korzyści związane z gospodarką 
okrężną. Europejskie Biuro Ochrony Środowiska2 
szacuje przy tym, że realizacja celów w obszarze 
zwiększonego recyklingu i ponownego wykorzystania 
odpadów do roku 2030 przyczyni się do powstania 
860 tys. dodatkowych miejsc pracy w krajach Unii. 
Na przedsiębiorców zmieniających model biznesowy 
zgodnie z założeniami gospodarki okrężnej czekają 
też niebagatelne oszczędności. Z obliczeń zawartych 
we wspólnym raporcie organizacji Ellen MacArthur 
Foundation i firmy McKinsey & Company wynika 
także, że zamknięcie obiegu produkcji i konsumpcji 
pomoże zatrzymać w unijnej gospodarce 464 mld euro3. 
O ile te prognozy okażą się trafne, gospodarka okrężna 
umożliwi nieprzerwaną (choć radykalnie zmienioną) 
produkcję i konsumpcję, co pozwoli na połączenie 
wzrostu gospodarczego z realizacją globalnych celów 
środowiskowych. Partnerstwa wspierające poszukiwania 
rozwiązań ważnych problemów ekologicznych i społecz-
nych, także te zawierane w miastach, wymagają jednak 
dopasowania modelu zaangażowania po obu stronach. 
Na szczęście, administracja publiczna coraz częściej 
dostrzega w biznesie nie tylko zleceniobiorcę, ale part-
nera włączanego w kolejne etapy planowania rozwoju. 
Gospodarka okrężna wymaga bowiem współdziałania 
wielu niezależnych aktorów, co z kolei zobowiązuje do 
zarządzania interakcjami między kolejnymi ogniwami 
łańcucha. Dlatego też miasta, jako zwarte organizmy, 
wydają się idealnym środowiskiem rozwoju gospodar-
ki okrężnej. Im mniejszy obieg, tym łatwiej zapobiec 
przerwaniu układu na poszczególnych etapach pro-
dukcji i eksploatacji.

 
Agnieszka Abec – koordynatorka projektów w Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych 
(University of Edinburgh) i studiów Conflict, Governance and 
Development (University of York)

2 European Environmental Bureau, Advancing resource efficiency 
in Europe. Indicators and waste policy scenarios to deliver a resource 
efficient and sustainable Europe, Bruksela 2014 http://www.eeb.
org/EEB/?LinkServID=4E9BB68D-5056-B741-DBCCE-
36ABD15F02F.
3 Raport dostępny pod adresem http://www.ellenmacarthurfounda-
tion.org/.



Wspólna odpowiedzialność. Biznes w mieście   |    M # 035 

/// Hong Kong 2012, fot. archiwum autorki

Zamówienia publiczne to odpłatne umowy zawierane 
pomiędzy publicznym zamawiającym a wykonawcą usług, 
dostaw lub robót budowlanych. Udzielanie zamówień 
publicznych stosuje się w przypadku wydawania środków 
publicznych i dlatego obwarowane jest przepisami prawa 
– procedury opisane w ustawie mają zapewnić realizację 
zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego 
traktowania wykonawców.

Przepisy o zamówieniach publicznych mają charak-
ter proceduralny, a więc regulują zasady i tryb udzielania 
zamówień publicznych, ale nie ich przedmiot, który 
może być bardzo różnorodny (np. dostawa artykułów 
biurowych, sprzętu IT, budowa autostrady, placu zabaw, 
szkoły). Procedurę tę stosuje się w przypadku zamówień, 
których wartość przekracza 30 000 euro (tj. 126 747 zło- 
tych, według obowiązującego w zamówieniach publicz-
nych stałego kursu euro 4,2249). Procedury udzielania 
zamówień różnią się m.in. w zależności od ich wartości 

Zrównoważone  
zamówienia publiczne

– narzędzie do budowy  
zrównoważonego miasta

Zrinka Perčić

 
 

W poszukiwaniu sposobów na budowę zrównoważonych miast często zapominamy o tych, 
które już mamy do dyspozycji. Jednym z nich jest nielubiana i osławiona procedura zamówień 

publicznych. W powszechnej opinii sprowadza się ona do ceny, ale w rzeczywistości ma do 
zaoferowania o wiele więcej. W tym kontekście istotna jest przede wszystkim umiejętność 

wykorzystywania wszystkie możliwości, jakie nam daje

– większa wartość (tzw. unijna) oznacza większe 
proceduralne ograniczenia swobody zamawiającego 
w stosunku do zamówień o mniejszej wartości  
(tzw. krajowej).

Dysfunkcjonalność

Powszechne jest przekonanie, że prawidłowo 
udziela się zamówienia publicznego wyłącznie zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa”). 
Z przestrzegania przepisów każdy zamawiający jest lub 
może być rozliczany. Tymczasem prawidłowe udzielenie 
zamówienia publicznego oznacza zupełnie coś innego. 
Trzeba zacząć od tego, że ta procedura jest jedynie na- 
rzędziem, nie zaś celem. Zamówienia udzielono pra-
widłowo wtedy, gdy zadanie publiczne, któremu jego 
udzielanie miało służyć, zostało zrealizowane w sposób 
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego 
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doboru metod i środków służących osiągnięciu założo-
nych celów oraz w sposób umożliwiający terminową 
realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających 
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań1. W praktyce jed-
nak zamawiający nie są z tego rozliczani przez organy 
nadzorujące i kontrolne. Łatwiej kontrolować przestrze-
ganie procedury niż oceniać celowość, poziom oszczęd-
ności itd. Wchodzenie na grunt np. celowości zamówie-
nia często oznacza ocenę decyzji politycznych.

Wśród zamawiających przyjęło się zatem przeko-
nanie, że przestrzeganie ustawy zapewnia właściwy 
rezultat, podczas gdy to, czy zamówienie zostanie pra- 
widłowo udzielone, zależy bardziej od tego, czy prawi-
dłowo został rozeznany rynek danego zamówienia, czy 
prawidłowo w sensie merytorycznym opisano przedmiot 
zamówienia, czy opis ten jest spójny z warunkami udzia-
łu w postępowaniu i kryteriami oceny ofert, czy kryteria 
oceny ofert pozwalają właściwie ocenić jakość i inne 
merytoryczne aspekty oferty, czy postanowienia umowy 
są nie tylko zgodne z ustawą, lecz także racjonalne, czy 
warunki realizacyjne zamówienia są adekwatne itp.

Przepisy ustawy pozostawiają zamawiającemu wiele 
swobody. Sam decyduje, jaką nada treść m.in. warunkom 
udziału w postępowaniu, kryteriom oceny ofert czy posta- 
nowieniom przyszłej umowy. Korzystanie z tej swobody 
bez ograniczeń jest ryzykowne – wymaga większego na- 
kładu pracy (niedocenianej) i stwarza szersze pole do 
popełnienia błędu. Osoby zaangażowane w proces udzie-
lania zamówienia publicznego nie odpowiadają za wynik 
w postaci wykonania tego zadania – dla nich wynikiem 
jest samo udzielenie zamówienia publicznego (tj. zawarcie 
umowy). Doprowadzenie do tak zdefiniowanego celu 

1 Por. art. 44 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych.

nie motywuje do szukania dobrej oferty, wystarczający 
jest wybór oferty najtańszej, złożonej przez wykonawcę 
spełniającego minimalne wymagania (a te, jak przyjęło się 
w praktyce i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, 
powinny być minimalne, aby nie ograniczać konkurencji). 
Prowadzi do tego, że 90% zamówień udziela się wyko-
nawcom oferującym ofertę najtańszą (jedyne kryterium 
ceny). Nie jest to dobry rezultat. Mechanizm, w którym 
wykonawcy mogą ze sobą konkurować wyłącznie ceną, 
niweczy motywację do starania o jakość i inne aspekty 
oferty. Nakręca także spiralę coraz to niższych cen – aż  
do cen dumpingowych. Przekonanie, że wykonawcy sami 
są odpowiedzialni za to, jakie ceny oferują, jest krótko- 
wzroczne, ponieważ istotą problemu jest brak zachęty  
ze strony nabywcy (zamawiającego) do konkurowania 
czymś jeszcze poza ceną.

Rynek zamówień publicznych

Rocznie w Polsce przeprowadza się ponad 180 000 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W ich 
wyniku zawierane są umowy o łącznej wartości ponad 
140 mld zł (zamówienia „krajowe” i „unijne”). Stanowi 
to ok. 8-9% PKB rocznie. W UE zamówienia publiczne 
stanowią około 19% PKB. Wielkość rynku zamówień 
publicznych jest wskaźnikiem istotności zamówień pu- 
blicznych jako narzędzia do napędzania wzrostu gospo-
darczego, przy czym wiele zależy m.in. od sposobu wy-
korzystania tego narzędzia i w ogóle świadomości, iż 
zamówienia publiczne są takim narzędziem.

Unia Europejska, a w ślad za nią i Polska, dostrzegają 
rolę, jaką zamówienia publiczne mogą odegrać na rzecz 
promocji zrównoważonych zamówień publicznych. Dzieje 
się tak jednak głównie na poziomie rządowym. W roku 
2013 Urząd Zamówień Publicznych (UZP) opracował 
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Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych 
zamówień publicznych na lata 2013–2016. Wśród 
przewidzianych przez UZP działań zabrakło niestety 
konsultacji z partnerami społecznymi (takie działanie 
przeprowadził np. rząd francuski w ramach idei „Przy-
kładnego państwa”, tj. państwa dającego przykład pra-
widłowego dążenia do zrównoważonego rozwoju).  
UZP na bieżąco publikuje na swoich stronach infor- 
macje mające ułatwiać uwzględnianie przez zamawia-
jących aspektów ekologicznych i społecznych 
w udzielanych zamówieniach.

Nieobecność tzw. klauzul społecznych i środowi-
skowych w polskich zamówieniach publicznych nie 
poddaje się łatwej analizie – nie ma prostych narzędzi, 
które pozwoliłyby ocenić cały system zamówień publicz- 
nych i ustalić stopień wykorzystania tychże klauzul przy  
okazji zamówień publicznych. UZP podjął próbę takiej 
oceny, jednak bez większego powodzenia. Uzyskał  
bowiem 59 odpowiedzi na ankietę przy rynku zamó-
wień publicznych liczącym ponad 13 000 podmiotów. 
W grupie 59 podmiotów jedynie 19,6% respondentów 
uwzględniało aspekty społeczne w organizowanych 
postępowaniach przetargowych (Wyniki badania ankie-
towego dotyczącego stosowania klauzul społecznych przez 
polskie instytucje zamawiające, www.uzp.gov.pl).

Klauzule społeczne i środowiskowe

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne 
to zamówienia publiczne, w ramach których bierze 
się pod uwagę co najmniej jedną z następujących 
kwestii społecznych: możliwości zatrudnienia, godną 
pracę, zgodność z prawami społecznymi i z prawem 
do pracy, integrację społeczną (w tym także osób 
niepełnosprawnych), równość szans, dostępność, 

projektowanie dla wszystkich, uwzględnianie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, w tym kwestie etycznego han-
dlu oraz szerszego dobrowolnego przestrzegania zasad 
społecznej odpowiedzialności biznesu, z jednoczesnym 
uwzględnieniem zasad ujętych w Traktacie UE oraz 
w dyrektywach dotyczących zamówień publicznych2. 
Kwestie społeczne można połączyć z zagadnieniami 
ekologii, tworząc zintegrowane podejście do zrównowa-
żonego rozwoju w zamówieniach publicznych. Zielo- 
ne zamówienia publiczne to proces, w ramach którego 
władze publiczne poszukują towarów, usług i budynków 
o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko w czasie 
ich cyklu życia, w porównaniu z towarami, usługami 
i budynkami o analogicznych podstawowych funkcjach, 
które zostałyby zamówione3.

Jeśli przyjmiemy, że tylko cena jest istotna, to nie 
ma mowy o innowacyjności, ekologiczności, kwestiach 
społecznych, a więc o całym zrównoważonym rozwoju, 
który teraz jest motywem przewodnim każdego doku-
mentu strategicznego. Jest to problem nie tyle jakości 
prawa (które daje dużą swobodę), ile skostniałej praktyki 
jego stosowania.

Warto przyjrzeć się temu, kto konkretnie w danej 
jednostce zamawiającej miałby być inicjatorem stosowania 
tych klauzul. Zazwyczaj w skład komisji przetargowych 
wchodzą pracownicy komórki bezpośrednio zaintereso-
wanej udzielanym zamówieniem (odpowiada za opis 
przedmiotu zamówienia, ramowe wymagania dla wyko-
nawcy, projekt umowy), pracownika służb finansowych 

2 Definicja z podręcznika opublikowanego przez Dyrekcję Generalną 
ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Eu-
ropejskiej.
3 Definicja zawarta w podręczniku Komisji Europejskiej GPP. Zielone 
zamówienia publiczne. Zbiór dobrych praktyk.

>>>



M # 038    |    Wspólna odpowiedzialność. Biznes w mieście

(czuwa nad założeniami budżetowymi), pracownika 
komórki ZP (odpowiada za przestrzeganie ustawy), 
a działania komisji wspiera radca prawny (ma głos 
doradczy w kwestiach umowy). Żadna z tych osób 
obecnie nie jest ani instytucjonalnie powołana, ani 
osobiście zmotywowana do tego, by dbać o aspekty 
społeczne lub środowiskowe.

Komisja Europejska wydała dwie publikacje za-
wierające opis zamówień publicznych udzielanych przez 
różne instytucje zamawiające w UE, tj. przewodnik 
Kwestie społeczne w zakupach oraz GPP. Zielone zamó-
wienia publiczne. Zbiór dobrych praktyk. Warto zapoznać 
się z nimi po to, by zaczerpnąć pomysły, ale i po to, 
by przekonać się, że nie ma gotowych schematów. 
Poszczególne zamówienia publiczne z reguły posiadają 
swoją specyfikę, wynikającą choćby z tego, że zamawia-
jący poprzez zamówienie realizuje sobie właściwe cele.

Inspirujące są współczesne działania we Francji. 
W mieście Angers w 2005 roku zaangażowano wyspecja-
lizowanego doradcę prawnego ds. ekologicznego zaopa-
trzenia do rozwijania społecznie odpowiedzialnych 
praktyk z zakresu zamówień publicznych. Aglomera-
cja Rouen, wykorzystując pieniądze z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, zatrudniła kierownika projektu 
odpowiedzialnego za wdrożenie klauzul o włączeniu 
społecznym do różnych udzielanych zamówień, a Rada 
miasta Arles zatrudniła wyspecjalizowanego radcę 
prawnego do opracowania projektu dokumentacji 
przetargowej zawierającej klauzule społeczne oraz do 
zarządzania tą dokumentacją. Wykorzystanie w Polsce 
środków z UE w kolejnej perspektywie finansowej do 
zaangażowania pracownika w celu opracowania polity-
ki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych 
i aktywnego wsparcia przy realizacji tej polityki może  
być radą na sceptyczne podejście polskich zamawiają- 
cych do idei ZPP.

Zrównoważone zamówienia  
dla zrównoważonych miast

Zrównoważone zamówienia publiczne to gotowe 
narzędzie umożliwiające realizację idei zrównoważonego 
miasta już dzisiaj. W każdym zamówieniu publicz-
nym władze miasta mogą szukać przestrzeni w opisie 
przedmiotu zamówienia, w opisie kryteriów oceny 
ofert, w wymaganiach realizacyjnych dla zamówienia, 
a czasem też w warunkach udziału w postępowaniu, 
do „zazielenienia” i „uspołecznienia” danego projektu. 
W zasadzie każde zamówienie publiczne należy trak-
tować jako okazję do wsparcia aktualnych zagadnień 
społecznych w mieście czy pokazania dbałości o śro-
dowisko naturalne obecnie i w przyszłości.

Przykładowo, realizując remont ulicy, miasto po- 
winno dbać o zasadę „projektowania dla wszystkich” 
i przewidywać m.in. ułatwienia dla osób z niepełno-
sprawnością ruchową. Wydaje się to oczywiste, jednak 
internet dostarcza dowodów temu przeczących (np. 
lektura bloga Kulawa Warszawa). Miasto powinno się 

starać, żeby nowo budowany obiekt budowlany cecho- 
wały ekologiczne, energooszczędne i nowatorskie rozwią- 
zania, umożliwiające uzyskanie certyfikatu LEED lub 
BREEAM. Nie wystarczy jednak zawrzeć w opisie 
przedmiotu zamówienia lakoniczne żądanie, aby budy- 
nek mógł uzyskać taki certyfikat. Konieczne jest zaplano-
wanie całego procesu projektowania i budowy tak, aby 
każdy etap inwestycji pozwalał zamawiającemu na po-
dejmowanie stosownych decyzji. Każde zamówienie pu-
bliczne trzeba wykorzystać do budowania bezpiecznych 
miejsc pracy, a więc odrzucenia umów śmieciowych. 
W praktyce taki warunek nie jest stawiany, co sprawia, że 
publiczne pieniądze wydawane są na umowy śmieciowe.

Dążenie do realizacji zrównoważonych zamówień 
publicznych może powodować składanie ofert droższych. 
Należy też mądrze operować klauzulami społecznymi 
i środowiskowymi, aby nie zakłócać uczciwej konkurencji; 
nie należy stwarzać sytuacji, w której lepsza merytorycznie 
oferta przegrywa cenowo.

Upraszczając, na zrównoważonych zamówieniach 
publicznych w miastach mają skorzystać obecni i przyszli 
mieszkańcy oraz użytkownicy tego miasta. Nie mniej wy- 
niosą z tego same władze miasta, które dzięki zapewnie-
niu lepszych warunków pracy i życia ma szansę zatrzy-
mać emigrujących mieszkańców, zachować lokalny biznes, 
a nawet przyciągnąć biznes z innych miejscowości.

Wdrożenie idei ZZP nie jest jednorazową czynno- 
ścią, lecz procesem dedykowanym każdemu zamawia-
jącemu z osobna i na lata. Rezultaty z wdrożenia tej idei 
mogą nie być widoczne od razu, lecz dopiero w dłuż- 
szej perspektywie.

Udzielając ZZP, władze mają szansę budować zrów-
noważone miasto, długofalowo pozytywnie wpływać 
na rzecz dobrego stanu środowiska i pożądanego stanu 
społeczności. Z każdym zamówieniem, które pomija 
kwestie społeczne i środowiskowe, bezpowrotnie tra- 
cimy taką szansę, ciesząc się, że wypełniamy popraw- 
nie procedurę.

Zrinka Perčić – aplikant radcowski, współautorka Podręcznika 
dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych wydanego przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pracuje w Centrum 
Zamówień Publicznych sp. z o.o. Od kilkunastu lat intensywnie 
zaangażowana w zagadnienia dotyczące zamówień publicznych 
po stronie zamawiających, wykonawców, także jako pełnomocnik 
stron w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, 
szkoleniowiec i kontroler w ramach kontroli realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków UE
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Ustanawiając w 2013 roku Europejski Fundusz 
na rzecz Przedsiębiorczości Społecznej, Parlament 
Europejski obszernie zdefiniował przedsiębiorstwa 
społeczne. Według tej wykładni do szerokiej gamy 
takich przedsięwzięć zaliczają się firmy, których pod-
stawowym celem działania jest efekt społeczny, nie 
zaś generowanie zysku dla właścicieli i udziałowców. 
Takie przedsiębiorstwa mogą przybierać różne formy 
prawne i świadczyć usługi społeczne lub dostarczać 
towary na rzecz osób należących do słabszych lub 
zmarginalizowanych grup społecznych. Usługi te 
zwalczają ubóstwo, zapewniają dostęp do mieszkań, 
opiekę zdrowotną, pomoc osobom starszym lub 
niepełnosprawnym, opiekę nad dziećmi, dostęp do 
zatrudnienia i szkolenia oraz zarządzanie sytuacją  
osób zależnych. Parlament zwrócił też w rezolucji  
uwagę na fakt, że przedsiębiorstwa społeczne mogą 
dostarczać towary i usługi inne niż społeczne, o ile  
ich społeczny charakter wynika ze sposobu organi-
zacji pracy. Ich funkcjonowanie obejmuje wówczas 
działania z zakresu integracji społecznej i zawodowej 
bazujące na zapewnieniu dostępu do zatrudnienia 
osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, 
w szczególności ze względu na zbyt niskie kwalifika-
cje bądź problemy społeczne i zawodowe prowadzące 
do wykluczenia i marginalizacji. Parlament podkreślił 
także, że przedsiębiorstwa społeczne to przedsięwzię-
cia wykorzystujące wypracowane nadwyżki głównie 
do osiągnięcia celów społecznych i są one zarządzane 
w sposób odpowiedzialny, przejrzysty przede wszystkim 
dzięki włączeniu w proces zarządzania pracowników, 
klientów i zainteresowanych stron, których dotyczy 
działalność gospodarcza przedsiębiorstwa.

Zamiast rynku
i państwa

Krzysztof Cibor

 
 

Dzisiejsze miasta są domeną hybrydowości, wielojęzyczności, przyciągania się  
przeciwieństw, sensów, funkcji i sposobów działań. Ich naturalnym pokarmem  

jest różnorodność, którą czasem tak trudno jest zaakceptować i która bywa odbierana  
jako chaos oraz zagrożenie. Dlatego też coraz częściej elementem miejskich polityk  

rozwoju stają się ekonomia i przedsiębiorczość społeczna, same w sobie będące  
rozwiązaniem hybrydowym, niejednoznacznym i niejednorodnym

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria działające 
w Inowrocławiu to doskonały przykład przedsiębiorstwa 
społecznego pokazującego, jak lokalna społeczność 
może odpowiedzieć na spadek jakości lokalnych usług 
społecznych. W odpowiedzi na coraz gorszy dostęp 
do zadowalającej służby zdrowia część mieszkańców 
zdecydowała się na utworzenie NGO wzorowanego na 
rozwiązaniach flamandzkich. Dziś Stowarzyszenie jest 
organizacją samopomocową, której członkowie za nie-
wielką roczną opłatę uzyskują możliwość tanich wizyt 
u lekarza specjalisty, skorzystania z bezpłatnej opieki 
pielęgniarskiej dla osób obłożnie chorych, wypożyczenia 
sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz kupienia 
tańszych leków w aptekach społecznych otwieranych 
przez członków stowarzyszenia. Ta działalność finan-
sowana jest ze składek, kontraktu z NFZ oraz zysków  
z odpłatnych usług świadczonych osobom niezrzeszo-
nym w stowarzyszeniu.

Definicja sformułowana w rezolucji Parlamentu 
Europejskiego nie odbiega od najpopularniejszych 
definicji ekonomii społecznej stosowanych w Polsce, 
które za przedsiębiorstwo społeczne uznają podmioty 
realizujące cele społeczne z wykorzystaniem mechani-
zmów biznesowych, ale poprzez zatrudnianie osób 
z grup zagrożonych wykluczeniem lub dostarczanie im 
potrzebnych im towarów i usług. Na takim rozumieniu 
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instytucji przedsiębiorstwa społecznego oparty jest także 
choćby projekt Ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. 
Jego autorzy, podobnie jak twórcy definicji Parlamentu, 
zwracają przy tym uwagę na ograniczoną dystrybucję 
zysku oraz demokratyczną formę zarządzania. 

Mówiąc o przedsiębiorstwie społecznym, mówimy 
więc o podmiocie funkcjonującym pomiędzy działalnością 
społeczną (nastawienie na realizację misji, brak zysku) 
a działalnością gospodarczą (stabilność finansowa, zatrud- 
nianie, budżet zasilany sprzedażą, nie zaś dotacjami czy 
grantami). Mówimy też o podmiocie, który – w prze-
ciwieństwie do obowiązującego rynkowego paradygmatu 
– nie budzi nowych potrzeb i nie powoduje nadmiernej 
konsumpcji, lecz zaspokaja potrzeby niezaspokojone.

W debacie dotyczącej ekonomii społecznej często 
zwraca się więc uwagę na fakt, że te przedsiębiorstwa są 
niezbędne w procesie zaspokojenia potrzeb, których nie 
mogą (nie potrafią) zaspokoić ani rynek, ani państwo. 
Jest ich wiele, tak jak wiele jest przyczyn, dla których 
pozostają one niezaspokojone.

Dlatego też między innymi w miastach coraz 
lepiej zauważalne są działania nazywane ekonomią 
współdzielenia, wzajemnościową czy alternatywną, 
nie zakładają działań na zasadach narzucanych przez 
dzisiejsze rynek i państwo, stają wobec nich w opozycji 
(np. poprzez zakwestionowanie konkurencji, zniesienie 
podziału na producentów i klientów oraz przywróce- 
nie pieniądzom funkcji wyłącznie narzędzia wymiany).  
Do najbardziej znanych typów przedsięwzięć w tym 
zakresie należą m.in. banki czasu i społecznościowe 
systemy wymiany oraz kooperatywy.

Zrównoważony rozwój zrównoważonej gospodarki

Działania na rzecz spójności społecznej, stawianie 
dobrostanu ponad zyskiem, zaspokajanie istniejących 
potrzeb zamiast budzenia nowych, demokratyczna kon-
trola oraz wykorzystywanie społecznych sieci czynią 
ekonomię społeczną również narzędziem pracy nad 
zrównoważonym rozwojem. Ekonomia społeczna cha-
rakteryzuje się także zrównoważonym podejściem do 
zasobów. Dla przedsiębiorstw społecznych recykling  
coraz częściej jest nie tyle elementem CSR, ile raczej 
modelu biznesowego.

W świecie kurczących się zasobów odzyskiwa-
nie w miejsce pozyskiwania i ograniczanie w miejsce 
maksymalizowania będą zapewne pojawiać się coraz 
częściej. Wydaje się, że przedsiębiorstwa społeczne, które 
tego typu działania już dziś wpisują w swoją misję (auten- 
tyczne działania proekologiczne są m.in. ważnym elemen- 
tem narzędzi badania społecznej wartości dodanej przed-
siębiorstw społecznych) mogą za kilka do kilkanastu lat 
uzyskać opierającą się na tym podejściu przewagę kon- 
kurencyjną. Bardzo ważne miejsce na rynku przedsię-
biorstw społecznych działających m.in. na rzecz ekologii 
powinni już wkrótce zająć także prosumenci energii 
pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Choć polskie 
rozwiązania prawne idą w kierunku wspierania raczej 
wielkich koncernów energetycznych, w Europie coraz 

silniejszy z roku na rok staje się ruch sąsiedzkich 
kooperatyw (patronuje mu europejska organizacja 
ResCoop). Te, budując na swoim terenie instalacje do 
produkcji energii (np. słonecznej i wiatrowej), nie tylko 
znacznie obniżają koszty eksploatacji swoich budynków, 
lecz także generują zysk z odsprzedawania jej do sieci. 
Wspólnotowy charakter tego typu przedsiębiorstw spra-
wia, że zysk ze sprzedaży przeznaczany jest zazwyczaj na 
cele ważne z punktu widzenia dobra wspólnego, nie zaś 
partykularne cele właścicieli.

Ważną gałęzią przedsiębiorczości społecznej 
jest także działanie związane z żywnością. Na rynku 
funkcjonuje więc wielu producentów żywności po-
zyskiwanej w sposób całkowicie kontrolowany, bez 
wyzyskiwania siły roboczej czy używania nadmiernej 
ilości chemicznych środków ochrony. Efektywnie 
działają także grupy rolnictwa wspieranego przez 
społeczność – organizacje zajmujące się sieciowaniem 
mieszkańców miast z rolnikami w celu wspólnego 
prowadzenia gospodarstwa (co miastowym gwarantuje 
zdrowe jedzenie za niewygórowaną cenę, a rolnikom  
–  stabilny rynek zbytu oraz często woluntarystyczną 
pomoc w prowadzeniu gospodarstwa). Mamy wreszcie 
przedsiębiorstwa, które – jak na przykład działający 
w brytyjskim Kencie Whole School Meals, spółka 
należącą w 75% do 18 szkół hrabstwa, a w pozostałej 
części do kilku osób prywatnych, pracujących społecznie 
jako zarząd – dostarczają uczniom zdrowe posiłki oraz 
prowadząca działania edukacyjne dotyczące produkcji 
i przetwórstwa żywności.

Przedsiębiorstwo społeczne napędzane recyklingiem
Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON 
od ponad 10 lat zajmuje się zbiórką i selekcją odpadów 
w południowych dzielnicach Warszawy. Osoby niepeł- 
nosprawne i upośledzone umysłowo odbierają bezpo- 
średnio od mieszkańców surowce wtórne, po czym je  
sortują. Dzięki kontaktowi z mieszkańcami oraz bardzo 
dobrze dopracowanej procedurze selekcji (w czym swój 
istotny udział ma przewartościowanie wad „upośledze-
nia” pracowników w zalety), EKON-owi udaje się odzy- 
skiwać nawet 90% odpadów, co dla innych przedsię-
biorstw zajmujących się gospodarowaniem śmieciami 
jest wynikiem nieosiągalnym. Obecnie EKON przy zbiórce 
odpadów w Warszawie zatrudnia ok. 200 osób niepełno- 
sprawnych i upośledzonych. Doświadczenie przedsię-
biorstwa w pracy z surowcami wtórnymi zostało wyko- 
rzystane m.in. przez firmę Tutki, która pozyskiwała 
dzięki niemu papier makulaturowy do produkcji półpro-
duktu dizajnerskiego – papierowej wikliny.
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Miasta ekonomii społecznej

Ze względu na ich potencjał, coraz więcej miast roz-
poznaje znaczenie działań, które prowadzą do wyzwole-
nia społecznej energii, pozwalają realizować założony cel 
siłą kapitału społecznego i ludzkiego (przy kurczącym 
się kapitale finansowym) i podnoszą poziom spójności 
społecznej. Odwrócenie optyki i dostrzeganie zasobów 
oraz szans tam, gdzie do tej pory widziało się problemy, 
staje się dziś w wielu miastach palącą potrzebą.

Dobrych przykładów takiego podejścia dostarcza 
Bristol. W tym mieście bardzo sprawnie funkcjonuje 
Bristol Together, czyli spółka interesu społecznego 
(community interest company – jedna z form prawnych 
brytyjskich przedsiębiorstw społecznych). Jej wspólnicy 
tworzą miejsca pracy dla osób z wykluczonych grup,
w tym głównie byłych więźniów, których szkoli zawo-
dowo i zatrudnia przy odbudowywaniu zniszczonych 
budynków. Zysk ze sprzedaży budynków jest inwesto-
wany w zakup kolejnych, a więc i w tworzenie nowych 
miejsc pracy. Dzięki działaniom spółki Bristol Together 
osoby w trudnej sytuacji zdobywają zawód i zatrudnienie, 
a zdekapitalizowany zasób lokalowy miasta odzyskuje 
blask i staje się miejscem pracy dla kolejnych potrze-
bujących mieszkańców.

Na nowojorskim Bronksie działa z kolei Green 
Bronx Machine, w której pracują m.in. uczniowie 
lokalnych szkół, w ogromnej większości pochodzący 
z najuboższych rodzin. Przedsiębiorstwo buduje  

Dobre przykłady miejskiej przedsiębiorczości społecz-
nej, realizującej ważne elementy polityk komunalnych, 
spotykamy również w Polsce. W 2012 roku miasto 
Brzeziny i gmina Rogów przystąpiły do prowadzonej  
przez osoby fizyczne spółdzielni socjalnej działającej  
na terenie miasta. Spółdzielnia zajmuje się utrzy-
maniem zieleni miejskiej, utrzymaniem dróg i mniej-
szymi inwestycjami miejskimi. Co ciekawe, jednostki 
samorządu z czasem stały się jedynymi jej członkami, 
jednocześnie zwiększając w niej zatrudnienie osób 
z grup wykluczonych. Gmina może dziś dzięki temu 
powierzać spółdzielni zadania poza reżimem ustawy 
o zamówieniach publicznych. Część usług zlecana jest 
też z wykorzystaniem klauzul społecznych, czyli prefe-
rencji dla przedsiębiorstw zatrudniających osoby z grup 
wykluczonych. Odpowiedzialne społecznie zamówienia 
sprawiły, że wartość kontraktów dla spółdzielni socjal-
nych w Brzezinach zbliża się do pułapu 2 milionów zł 
rocznie (przy budżecie 30 milionów zł), co oznacza, 
że poza transportem wszystkie usługi komunalne będą 
w tej gminie wkrótce realizowane przez podmioty eko-
nomii społecznej. Prowadzenie takiej polityki pozwoliło 
zmniejszyć lokalne, publiczne wydatki na pomoc 
społeczną z 80 do 50 tysięcy zł.
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niewielkie miejskie farmy oraz ogrody wertykalne (ro-
snące na ścianach, w oknach itp.). Ogrody Green Bronx 
Machine produkują żywność, z której korzysta m.in. 
szkoła zatrudniająca założyciela firmy, Stephena Ritza. 
GBM przygotował ogród wertykalny również na za-
mówienie Rockefeller Center. Dzięki jej działalności 
młodzi pracownicy zdobywają doświadczenie i legalne 
zarobki, Nowy Jork się zazielenia, szkoły i inne instytu- 
cje uzyskują dostęp do zdrowej i taniej żywności, a miesz-
kańcy miasta zwiększają swoją wiedzę na temat wyzwań 
współczesnego rolnictwa.

Zupełnie innym rodzajem podmiotu ekonomii 
społecznej jest opisywana kilkakrotnie na łamach portalu 
Ekonomiaspoleczna.pl barcelońska Cooperativa Integral 
Catalana. Celem działania spółdzielni, a właściwie kolek- 
tywu, jest stworzenie alternatywnego sposobu funkcjo-
nowania jednostki w społeczeństwie. CIC, opierając 
swoje działanie na pomocy wzajemnej oraz dystrybucji 
lokalnej waluty ECO, zapewnia swoim członkom 
(w dużej mierze imigrantom i innym osobom bez 
uregulowanego statusu prawnego) opiekę zdrowot-
ną, edukację, komunikację, zaopatrzenie w żywność, 
dostęp do niedrogich mieszkań i porady prawne. CIC 
nie jest przy tym przedsiębiorstwem, bo nie prowadzi 
zarejestrowanej działalności zakładającej generowanie 
zysku. Jest jednak w stanie zapewnić swoim członkom 
zaspokojenie najważniejszych potrzeb przy stabilnym 
modelu funkcjonowania.

Całkowicie tradycyjny model spółdzielczy 
realizowany jest obecnie m.in. w północnowłoskim 
Trydencie. W mieście tym działa na co dzień wiele 
dużych i mniejszych spółdzielni, które zajmują się 
niemal wszystkim – od handlu i produkcji żywności 
przez prowadzenie restauracji i sklepów z pamiątkami 
po usługi komunalne (w tym pogrzebowe). Siłą try-
denckich spółdzielni – w dużej części socjalnych, czyli 
składających się z pracowników niepełnosprawnych, 
po opuszczeniu więzienia czy wykluczonych w inny 
sposób – jest współpraca z miastem (np. preferencje 
przy zlecaniu zadań). Składa się na nią także współpraca 
poszczególnych spółdzielni ze sobą nawzajem i tworze- 
nie konsorcjów, które stanowią – w zgodzie z zasadami 
spółdzielczymi – platformy dzielenia się wiedzą, wspie-
rania w trudnej sytuacji i współpracy przy pozyskiwaniu 
i realizacji większych kontraktów. 

Społecznie, lokalnie, wspólnie

Miejska ekonomia społeczna działa zarówno dzięki 
zintegrowanym i dobrze przemyślanym miejskim stra- 
tegiom rozwoju, jak i – co równie częste – mimo ich  
braku. Pierwszy model dotyczy opisywanych powyżej 
Trydentu, Brzezin czy Bristolu, w których organizacje 
społeczne wspólnie z władzami publicznymi  zdecydowa- 
ły się na wprowadzenie szeregu działań warunkujących 
dobry poziom ich funkcjonowania (od polityki lokalo-
wej, przez wsparcie przy zamówieniach, powstawaniu 
i rozwoju aż po rozwiązania finansowe, w tym wprowa-
dzenie własnej waluty). Z kolei Brooklyn czy Barcelona 

(a także wiele innych miast hiszpańskich, brytyjskich 
czy południowoamerykańskich) to przykłady ośrod-
ków, w których przedsiębiorczość społeczna musiała się 
rozwinąć tak czy siak – w odpowiedzi na niezaspokojone 
potrzeby mieszkańców. 

Bez względu na jakość regulacji dotyczących prowa-
dzenia przedsiębiorstw w ramach ekonomii społecznej, 
korzyści płynące z opartego na niej zrównoważonego 
rozwoju miasta są nie do przecenienia.

Ekonomia społeczna ogranicza dysproporcje 
w dystrybucji bogactwa, co przyczynia się do obniże- 
nia poziomu przestępczości i podniesienia jakości życia  
ich członków. 

Przygotowuje ona także społeczeństwo do życia 
w świecie drastycznie ograniczonych zasobów. Fakt ten 
jest o tyle ważny, że mieszkańcy miast z jednej strony 
mają bardzo ograniczony dostęp do zasobów natural-
nych, z drugiej zaś dysponują często dużymi zasobami  
do wtórnego wykorzystania.

Ekonomia społeczna tworzy także warunki do 
rozwoju środowiska innowacji społecznych, istot-
nych zarówno ze względu na efektywne radzenie 
sobie z wyzwaniami społecznymi, jak i umiejętność 
efektywnego zagospodarowania potencjału klas krea-
tywnych. W wymiarze lokalnym jest ona także ważnym 
elementem rozwijania tożsamości miasta i może być 
ważnym czynnikiem konkurencyjności, mimo relatywnie 
niskiego potencjału ekonomicznego w kontekście zglo- 
balizowanej gospodarki. Lokalna gospodarka, w tym 
ekonomia społeczna, warunkuje jednocześnie budo-
wanie odpowiedzialnej i trwałej społeczności. Bez 
przedsiębiorstw prowadzonych przez mieszkańców 
i zaspokajających ich potrzeby skazani będziemy na 
kaprysy ulotnego kapitału. A ten nie ma w naszym 
mieście rodziny, przyjaciół oraz zakorzenionej tradycji 
i pozostanie tu jedynie tak długo, jak długo nie znajdzie 
innej, tańszej czy bardziej efektywnej siły roboczej.

Podczas pisania artykułu korzystałem m.in. z tekstów Pauliny 
Wajszczak publikowanych w portalu Ekonomiaspoleczna.pl oraz 
studiów przypadków z Atlasu Dobrych Prakyk Ekonomii Społecznej

Krzysztof Cibor –  pracownik Fundacji Inicjatyw Społeczno-
-Ekonomicznych, redaktor portalu Ekonomiaspoleczna.pl,  
delegat FISE na Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej,  
współtwórca i współuczestnik działań kooperatyw oraz innych  
inicjatyw oddolnych
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/// Zielona ściana, Paryż, fot. Kaldari

Według wskaźników GUS od 2020 roku w więk-
szości polskich miast liczba mieszkańców zacznie stop- 
niowo spadać. Już dziś wielu z nich ucieka z centrum 
miasta na jego obrzeża, ochoczo wybierając te najbardziej 
„zielone”. Można się zastanawiać, skąd taka przemożna 
potrzeba kontaktu z naturą w ludziach, którzy zdecydo-
wali się na życie w mieście? Czy kierują nimi tylko wzglę-
dy estetyczne? Okazuje się, że niekoniecznie. Wiele badań 
potwierdza fakt, że zieleń w mieście (rozumiana szeroko 
– jako system złożony z parków i skwerów, zadrzewio- 
nych ulic, zielonych podwórek, ogródków działkowych 
czy nieużytków) to źródło ważnych i niezastąpionych 
„usług” – przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. 
Może z nich korzystać także biznes. Jak to możliwe?

Po pierwsze – zieleń (głównie duże drzewa) potrafi 
skutecznie regulować mikroklimat – ogranicza zjawisko 

Zielone 
miasto

Renata Putkowska

 
 

Leśne doliny i lipowe zakątki, ulice Polna i Kwiatowa, „green” i „eko” biurowce  
– w polskich miastach pojawia się coraz więcej sloganów reklamowych nawiązujących  

do przyrody. Nie zastąpią one jednak drzew i innych roślin. Nadszedł czas na rzeczywiste 
zazieleniane ulic, placów, dachów i… inwestycji. O poważnej potrzebie, na którą musimy 
reagować, mówią już badania naukowe, Komisja Europejska i Najwyższa Izba Kontroli.  

Ale czy w roli „miejskich ogrodników” odnajdą się też firmy?

tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawia wilgotność powie-
trza, daje cień i chłód, izoluje budynki. Po drugie, zieleń 
odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu miejskiego hałasu 
czy oczyszczaniu powietrza. Ta ostatnia właściwość może 
być szczególnie istotna w kontekście rankingu Europej-
skiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) z 2013 roku. 
W pierwszej dziesiątce miast Unii Europejskiej, które 
mają najbardziej zanieczyszczone powietrze, jest aż 
sześć miast z Polski (m.in. Kraków, Katowice i Nowy 
Sącz). Po trzecie – zieleń się opłaca: podwyższa wartość 
gruntów nawet o kilka do kilkanastu procent; może pod-
nosić zyski podmiotów gastronomicznych i punktów 
usługowych w „zielonym” otoczeniu oraz budować no-
woczesny wizerunek danego miejsca. Zieleń jest też 
ważną inwestycją w zdrowie publiczne – przebywanie 
w otoczeniu zieleni zachęca do aktywności fizycznej, 

>>>



M # 044    |    Wspólna odpowiedzialność. Biznes w mieście

poprawia samopoczucie i zmniejsza ryzyko wielu chorób, 
m.in. otyłości czy depresji. 

Warto pamiętać, że to właśnie parki, skwery i przy-
blokowe ogródki są punktami spotkań, tworzą „klimat” 
miejsca, skupiają ludzi. Stąd protesty, gdy pojawia się 
groźba wycinki drzew czy zabudowy terenu zieleni pod 
inwestycję. Informacje na temat takich działań niemal 
nie schodzą z pierwszych stron gazet, rzucając cień na 
wizerunek skojarzonych z tym działaniem inwestorów. 
Do kwestii zieleni zaczynają się też odnosić instytucje 
(przykładem są ostatnie kontrole NIK), autorzy progra-
mów wyborczych (jak np. kandydaci na radnych czy 
organizacje z Porozumienia Ruchów Miejskich) i sami 
mieszkańcy (np. tworząc ogrody społeczne i „zielone” 
projekty do budżetów obywatelskich). Zieleń staje się 
więc ważnym elementem debaty publicznej, rozporządzeń 
lokalnych i działań społecznych. Dlatego zaangażowanie 
firm w jej rozwój może okazać się skuteczną inwestycją 
w najbliższe otoczenie, odpowiedzią na oczekiwania 
mieszkańców i władz lokalnych, impulsem do wdrażania 
nowoczesnych rozwiązań technicznych, a nawet wymier-
ną korzyścią.

Co zatem ogranicza firmy w zazielenianiu miasta? 
W debacie publicznej można zaobserwować trzy mity na 
ten temat. Po pierwsze, wydaje się, że miejskie inwestycje 
muszą oznaczać utratę zieleni. 

Po drugie, panuje przekonanie, że miasta potrzebują 
rozwiniętej infrastruktury, której nie da się pogodzić 
z przyrodą. I że jedyną możliwą formą działania w tym 
kontekście jest sadzenie drzew, które wielu firmom  
– poszukującym kompleksowych i efektywnych działań 
CSR – może nie wystarczać.

Jak budować, aby... nie sadzić 

Przewrotnie można stwierdzić, że czasem lepiej nie 
sadzić drzew. Przede wszystkim, gdy chodzi o sadzenie 
drzew w miejsce innych, które wycięto ze względu 
na planowaną inwestycję lub dlatego, że były w złym 
stanie. Utraconych korzyści z drzew (szczególnie tych 
wiekowych) najczęściej nie da się odzyskać poprzez 
nasadzenie młodych drzew. Ze względu na trudne 
warunki i zanieczyszczenia drzewa w miastach „żyją” 
coraz krócej – czasem nawet tylko kilkanaście lat. Nie 
zdążą więc optymalnie się rozwinąć i pełnić swoich 
funkcji. Dlatego tak ważna jest ochrona starszych drzew, 
które w miastach nie mają łatwego życia. Muszą się 
„dopasować” do powstających budynków, zwiększającego 
się w ich pobliżu ruchu ulicznego czy nowych inwestycji 
i remontów. To bywa dla nich wyjątkowo niebezpieczne, 
bo może uszkodzić system korzeniowy, co w zasadzie 
prowadzi do ich obumierania. O powadze sytuacji i skali 
problemu świadczy fakt, że sprawą drzew w procesach 
inwestycyjnych zainteresowała się Najwyższa Izba Kon- 
troli, która w 2014 roku rozpoczęła kontrolę w tym 
obszarze1. Decyzję o kontroli NIK argumentuje stwier-
dzeniem, że obumieranie zieleni podczas inwestycji 
oznacza utratę środków publicznych zainwestowanych 
w to drzewo i jego pielęgnację.

Czy można temu zjawisku przeciwdziałać? Z po-
mocą przychodzą nowoczesne technologie budowlane, 
które umożliwiają ochronę drzew na placach budowy 
i podczas remontów, a także inwentaryzacja zieleni 
przed rozpoczęciem prac budowlanych. Polskie miasta 
(na pewno Poznań, pracuje nad tym także Łódź) zaczy-
nają sięgać po te narzędzia, zapisują je w warunkach 
przetargów jako wymagania stawiane inwestorom. Można 
też znaleźć zagraniczne przykłady przedsięwzięć, podczas 
których nie ucierpiały drzewa – chwalą się tym m.in. 
budowniczy nowoczesnego obiektu St. George’s Park 
National Football Centre (w angielskim Burton) położo-
nego w lesie. Dzięki współpracy z instytucjami miejskimi 
oraz organizacjami ekologicznymi na 130 ha powierzchni 
udało się ograniczyć liczbę wyciętych drzew do zaledwie 
kilku. Realizację swoich inwestycji w taki sposób, by 
chronić drzewa – w tym: wykorzystanie nowoczesnych 
technologii budowalnych, np. przewiertów sterowanych 
HDD; przesadzanie najcenniejszych okazów roślin oraz 

1 Kontrolę dotyczącą ochrony drzew w procesach inwestycyjnych 
prowadzi Delegatura NIK w Krakowie. Sprawdzane są miasta po-
wyżej 15 tys. mieszkańców w pięciu województwach – komunikat 
NIK z 15 lipca 2014 roku, http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ 
w-polskich-miastach-coraz-mniej-drzew.html (dostęp 
z 12.09.2014).

ZIELEń – MILCZąCy INTERESaRIuSZ?
Wiele firm może i powinno traktować zieleń jako jed- 
nego ze swoich interesariuszy. Dotyczy to szczególnie 
sektorów deweloperskiego i budowlanego, które w bez- 
pośredni sposób wpływają na stan zieleni i są od niej 
zależne, gdy sprzedają swoje produkty (gotowe bu- 
dynki i mieszkania). Drugą grupą firm są tzw. gesto- 
rzy sieci (branża elektrociepłownicza, zarządcy sieci 
wodociągowych itp.) – ich działania inwestycyjne 
i remontowe to jedno z poważniejszych wyzwań dla 
miejskiej zieleni. Stanem zieleni powinny też zainte-
resować się firmy odpowiedzialne za infrastrukturę 
transportową (kolejową, szynową, drogową) – dobrze 
przygotowana i utrzymana zieleń chłodzi szyny i asfalt, 
oczyszcza powietrze i obniża poziom hałasu. Oprócz 
bezpośrednich związków zieleni z core biznesem, war- 
to pamiętać, że zieleń może stanowić ważny element 
polityki pracowniczej (zieleń w biurze lub za oknem 
wycisza i relaksuje), dbałości o wydatki (np. zieleń 
przy budynkach lub tzw. zielone dachy mają zdolności 
izolujące) oraz redukcji negatywnego wpływu działania 
firmy na środowisko (offset poprzez sadzenie drzew).

>>>
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inwentaryzację przyrodniczą przed przystąpieniem 
do budowy – deklaruje na swoich stronach interneto-
wych m.in. Gaz-System.

Nowy kolor infrastruktury

Trudno wyobrazić sobie miasto bez dróg, mostów, 
ulic czy kolei. Budowa infrastruktury – nawet jeśli nie 
stwarza zagrożenia dla istniejącej zieleni – „zabiera” 
limitowaną przestrzeń. Rozwiązania tego problemu  
od dawna poszukują architektura i inżynieria środo-
wiska, wspierane przez liczne rządy i instytucje. W maju 
2013 roku stanowisko w tej sprawie zajęła także Komisja 
Europejska, i przyjęła strategię rozwoju tzw. zielonej in- 
frastruktury. UE zdefiniowała ją jako elementy infra-
struktury, które umożliwiają łączenie funkcji środowiska 
naturalnego i obszaru zabudowanego, np.: 

„zielone mosty” (przejścia dla zwierząt)  
nad autostradami;
nawierzchnie półprzepuszczalne zamiast betonu na 
placach/parkingach;
zielone korytarze, czyli połączone ze sobą większe 
obszary zieleni (parki, lasy) za pomocą mniejszych 
elementów zieleni (np. zadrzewionych ulic);
zielone dachy i zielone ściany;
tzw. miejskie rolnictwo (ogrody działkowe, ogrody 
wertykalne).

UE zobowiązała się nie tylko do promowania 
zielonej infrastruktury, lecz także do opracowania 
mechanizmów finansowych, które będą zachęcać do 

jej tworzenia. Polskim przykładem realizacji zielonej 
infrastruktury jest budowa Autostrady Wielkopolskiej, 
podczas której uwzględniono ponad 150 przejść dla 
zwierząt w formie „zielonych mostów”. 

Stuletnie drzewo rośnie sto lat...

…a w tym czasie wymaga pielęgnacji, na którą środki 
trzeba zapewnić. Dlatego popularność akcji typu sadzenie 
drzew – jeśli nie idzie za tym także system opieki nad 
posadzonymi roślinami – może budzić wątpliwości. Sytu- 
acja wygląda inaczej, jeśli drzewa sadzone są na terenie 
danej firmy – wtedy łatwiej zapewnić im opiekę, ale też 
korzystać z ich obecności. Taki system utrzymania i pie-
lęgnacji zieleni można „powiązać” z daną inwestycją, 
np. obligując inwestora do przeznaczenia części terenu 
inwestycyjnego na park. Przykładem jest centrum han-
dlowe Wola Park. Właściciel centrum zobowiązał się do 
rewitalizacji i pielęgnacji Parku Ulricha przy ul. Górczew- 
skiej w Warszawie, który od dawna znajdował się na 
terenach zajmowanych dziś przez to centrum handlowe.

Innym sposobem na zazielenianie otoczenia jest two- 
rzenie zielonych dachów. Wbrew powszechnym wyobra- 
żeniom, zielone dachy nie muszą wyglądać jak wypielęg-
nowane ogrody – sprawdzają się też mchy, trawy i poro- 
sty. Takie dachy nie wymagają zbyt dużej opieki, a od-
grywają ważną (przyrodniczo i estetycznie) rolę. Ich 
„efektem ubocznym” jest lepsza izolacja budynków oraz 
ograniczanie hałasu. Dlatego z powodzeniem stosuje  
się je nie tylko na budynkach mieszkalnych, lecz także 
na lotniskach (np. we Frankfurcie, zarządzanym przez 
Fraport AG), szpitalach (np. Cantonal Hospital w Ba-
zylei, należący do Uniwersytetu w Bazylei) czy fabrykach 

>>>
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(np. w fabryce Ford Dearborn Truck Plant, Michigan). 
Zielony dach pielęgnuje też m.in. centrum handlowe 
Sfera w Bielsku-Białej (jest on elementem osiedla 
mieszkaniowego na dachu galerii).

A co może zrobić firma, która nie ma własnego 
terenu lub nie może dysponować dachem swojego 
budynku? O odpowiedź warto zapytać pracowników 
firmy. Istnieje duża szansa, że któryś z nich zna lub 
angażuje się w ciekawe inicjatywy na rzecz zieleni, 
a wtedy firma może wesprzeć te działania w formie 
wolontariatu pracowniczego. Przykładowo firma UPS 
wsparła swoich pracowników w pracy na rzecz Ogrodu 
Botanicznego w warszawskim Powsinie, a pracownicy 
firmy Starbucks pomagali w stworzeniu miejskiego ogro-
du na terenie Cypla Czerniakowskiego (Warszawa).

 
Wespół w zespół 

Podczas debat o zieleni często wychodzi na jaw, że 
jednym z  najważniejszych problemów w utrzymywaniu 
zieleni jest brak współpracy pomiędzy miastem, sekto-
rem prywatnym, organizacjami społecznymi oraz miesz-
kańcami. Dlatego, podejmując decyzję o działaniach 
w tym obszarze, warto rozejrzeć się dookoła i sprawdzić, 
jakie działania już podjęto.

Przykładem miasta, które postanowiło podejść 
do zazieleniania w kompleksowy sposób, jest Londyn. 
Miejska administracja koordynuje i realizuje różnego 
rodzaju działania na rzecz zieleni, m.in. granty na 
sadzenie drzew czy wydarzenia popularyzujące wiedzę 
o zieleni. Współpraca z biznesem odbywa się m.in. 
poprzez tzw. Business Improvement Districts (pu-
bliczno-prywatne platformy współpracy na rzecz 
rozwoju dzielnic). W dzielnicach znajdujących się na 
obszarze BID przeprowadzone zostały „zielone audyty” 

i wyznaczono w nich miejsca do zazielenienia (także na 
terenach prywatnych). Ciekawym przykładem są też 
inwestycje, które angażują różne podmioty w tworzenie 
planów zagospodarowania terenu np. polskie osiedle 
Siewierz Jeziorna pod Katowicami. Koncepcja zagospo-
darowania tego terenu powstała w 2007 roku jako efekt 
tzw. warsztatów urbanistycznych Charrette (forma kon-
sultacji pomiędzy urbanistami i architektami, władzami 
i społecznością lokalną). Inspirujące mogą być też roz- 
wijające się narzędzia do geokonsultacji online, np. plat-
forma „Licz na zieleń” przygotowana przez Fundację 
Sendzimira do wydawania opinii na temat kwestii zieleni 
w Krakowie, Łodzi i Poznaniu.

Zieleń może być interesującym obszarem CSR. I być 
nim powinna, jeśli chcemy żyć i pracować w miastach, 
które wyróżniają się przyjazną przestrzenią, jakością życia 
i… dobrymi wynikami ekonomicznymi. Potwierdzają to 
m.in. Sztokholm czy Kopenhaga, wyróżnione przez 
Komisję Europejską tytułem Zielonych Stolic Europy 
(European Green Capital Award przyznaje się m.in. 
za efektywną współpracę międzysektorową na rzecz 
poprawy jakości życia w mieście czy kompleksowe zarzą-
dzanie terenami zieleni), a jednocześnie wskazywane jako 
najbardziej konkurencyjne miasta świata (np. w rankingu 
The World’s Most Competitive Cities). Pozostaje mieć 
nadzieję, że wkrótce także polskie miasta – wspierane 
przez biznes – zaczną się pojawiać w obu tych zesta-
wieniach jednocześnie.

 
Renata Putkowska – koordynatorka projektów w Fundacji Sendzi-
mira, zajmuje się tematyką zieleni miejskiej, zrównoważonego 
rozwoju miast i CSR. Współpracowała m.in. z Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu i CSRinfo

 
PODMIOTy DO POTENCjaLNEj 

WSPółPRaCy
MOŻLIWE OBSZaRy WSPółPRaCy Z BIZNESEM

Instytucje miejskie (zarządy 
zieleni, wydziały ochrony 

środowiska itp.)

 
/// ochrona drzew na placu budowy;
/// partnerstwa publiczno-prywatne w obszarze zieleni (np. tworzenie nowych terenów zieleni);
/// wykup/sprzedaż lub wymiana gruntów (aby stworzyć/połączyć tereny zieleni);
/// tworzenie zielonej infrastruktury.

NGO-sy i instytucje badawcze

 
/// wspólne tworzenie i realizacja projektów (np. tworzenie edukacyjnych terenów zieleni);
/// współpraca merytoryczna (np. w ramach wolontariatu kompetencji lub doradztwa firmie 
     ze strony NGO-su lub instytucji badawczej);
/// współpraca w ramach wolontariatu pracowniczego (zaangażowanie pracowników w działania
     społeczne i badawcze na rzecz zieleni). 

Mieszkańcy

 
/// wspieranie przez firmę oddolnych inicjatyw na rzecz zieleni (np. w formie grantów/wolon-
     tariatu pracowniczego);
/// zaangażowanie mieszkańców w podejmowanie decyzji o zieleni tworzonej przez firmę 
    (np. w ramach geokonsultacji czy dialogu z interesariuszami) 



Wspólna odpowiedzialność. Biznes w mieście    |    M # 047 

/// fot. Wikimedia Commons

O zrównoważonym rozwoju często mówi  
się jedynie w odniesieniu do dużych miast  
czy aglomeracji miejskich. Tymczasem to  
właśnie małe miasta najczęściej realizują  
jego postulaty, a w proces ten angażują się 
także lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy. 
Przykładami takich ośrodków są roz- 
siane po całym świecie cittàslow1

 
 
MAŁE MIASTA – DUŻY PROBLEM?

Według Raportu Komisji Europejskiej Miasta 
przyszłości Europa jest najbardziej zurbanizowanym 
kontynentem na świecie – ponad dwie trzecie jej ludności 
mieszka w miastach i odsetek ten stale wzrasta. Szacuje 
się, że obecnie ponad 80% Europejczyków zamieszkuje 
przestrzenie zurbanizowane, z czego około jedna trzecia 
- miasta małej i średniej wielkości (do 50 tysięcy miesz-
kańców)2. W Polsce takich miast jest blisko 800 i są 
one ośrodkami bardzo zróżnicowanymi – zarówno pod 
względem historii, morfologii, jak i sytuacji społeczno-
gospodarczej, która wynika często z pełnionej funkcji, 
położenia względem większych miast, walorów tury-
stycznych i zasobów naturalnych. 

Współcześnie wiele z dotychczasowych funkcji 
małych miast przejęły większe centra miejskie lub nowe 
struktury gospodarcze, takie jak centra usługowe. Fakt 
ten podważył podstawy funckjonowania wielu ma-
łych miast, zarówno ze względu na negatywne skutki 
ekonomiczne tej przemiany (słabe zainteresowanie 
inwestorów, nierówna konkurencja w sferze handlu 
i usług, samoograniczający popyt), społeczne (odpływ 
ludności, wysokie bezrobocie), jak i infrastrukturalne 
(brak inwestycji komunalnych, dekapitalizacja majątku 
trwałego i in.). Znaczenie tego typu kryzysu podkreśla 
także fakt, że małe miasta i powiązane z nimi obszary 

1 Cittàslow - to włosko-angielska nazwa małych miast (città – wł. 
miasto, slow – ang. wolny, powolny), które należą do opisywanego 
przeze mnie ruchu. Zamiennie używana jest z nazwą „slow cities”.
2 Raport Komisji Europejskiej http://ec. europa.eu/regional_policy/
sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_ 
final_pl. pdf (dostęp 5. 09. 2014). 

CITTÀSLOW
Agata Gruszecka-Tieśluk

 
 

wiejskie w istotnym stopniu oddziałują na kierunki roz-
woju lokalnego i regionalnego. Są ważnym elementem 
krajobrazu, gospodarki oraz życia społecznego i kultural-
nego, mają też szczególne znaczenie dla jakości życia 
w skali krajowej i europejskiej.

Szansą dla małych ośrodków miejskich pozostaje 
zatem kształtowanie rozwoju zrównoważonego, bazu-
jącego na zasobach lokalnych: położeniu geograficznym, 
ukształtowaniu terenu, klimacie, lokalnej tradycji i historii, 
strukturze ludności, kapitale społecznym itd. Wszystkie  
te czynniki wpisują się w ideę cittàslow i działania „mię-
dzynarodowej sieci miast dobrego życia” zrzeszającej po-
nad 150 miasteczek, w tym 16 z Polski (głównie z woj. 
warmińsko-mazurskiego, kolebki cittàslow w Polsce: 
Reszel, Ryn, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Olsztynek, 
Gołdap i in.3).

KORZENIE

Cittàslow jest ideą, a jednocześnie nazwą między-
narodowej organizacji, powstałej w 1999 roku we Wło-
szech, która za cel funkcjonowania obrała poprawę jakości 
życia mieszkańców, przedsiębiorców i turystów z małych 
i średnich miast (do 50 tys. mieszkańców). W centrum 
uwagi i działań organizacja stawia między innymi rozwój 
gospodarczy w poszanowaniu środowiska naturalnego, 
promocję regionalnych produktów (nawiązania do stowa-
rzyszenia Slow Food4, partnera Cittàslow) oraz powrót 
do tradycyjnego rzemiosła. Bardzo ważnym aspektem 

3 pełna lista miast: http://cittaslowpolska. pl/ (dostęp 6. 09. 2014).
4 Slow Food – to międzynarodowe stowarzyszenie promujące regio-
nalne jedzenie i lokalne przepisy. Obecnie jest kolebką całego  
ruchu Slow.

>>>
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w promowanej przez jej przedstawicieli modelu pracy 
nad rozwojem są też działania aktywizujące mieszkańców, 
bowiem „miasta Slow Cities nie są stolicami stanów lub 
siedzibami regionalnych rządów, lecz silnymi lokalnymi 
społecznościami, które zdecydowały się poprawić jakość 
życia swoich mieszkańców”5. Wszystkie te wymogi 
spisane są w statucie stowarzyszenia pod postacią na 
bieżąco weryfikowanych 61 kryteriów członkowskich. 
Dotyczą one polityki środowiskowej i energetycznej, 
polityki infrastrukturalnej, jakości życia miejskiego, 
waloryzacji produktów lokalnych oraz realizacji kam-
panii informacyjnych na temat funkcjonowania sieci. 

KLUCZOWA ROLA MIESZKAŃCÓW I LOKALNEGO BIZNESU

Kluczowym celem powstania sieci Slow Cities było 
i jest rozprzestrzenianie idei slow food wśród społeczno-
ści lokalnej i wprowadzanie zasad ekogastronomii do 
praktyki życia codziennego. Ruch Slow cities dąży więc 
do promocji dialogu i komunikacji pomiędzy lokalnymi 
producentami i konsumentami. 

Bardzo ciekawym przykładem wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości może pochwalić się miasto Hersbruck 
– pierwsze cittàslow w Niemczech i pierwsze poza 
granicami Włoch. Ośrodek ten dołączył do ruchu 

5 http://cittaslowpolska. pl/ (dostęp 6. 09. 2014).

w wyniku działań oddolnej inicjatywy, która powstała 
w 2001 roku w efekcie spotkania aktywistki społecznej, 
Manueli Sillus oraz Herniga Dansera, stolarza. Przekonali 
oni burmistrza, że cittàslow to pomysł, dzięki któremu 
można stworzyć przyjazne warunki życia mieszkańcom, 
a zarazem wykorzystać zasoby regionu, co wpłynie także 
na sposób zarządzania infrastrukturą miejską. Obecnie 
w Hersbruck część ulic jest wyłączona z ruchu motory-
zacyjnego, a dzięki wykorzystaniu nowoczesnych techno-
logii w 2004 roku zbudowano system ogrzewania części 
miasta wykorzystujący trociny i odpady regionalnych pro- 
ducentów drewna6. Najciekawszą inicjatywą, pokazującą
współpracę między rolnikami a lokalnymi przedsiębiorca-
mi, jest projekt wspierający wykorzystanie i promocję 
lokalnych produktów. Blisko 30 rolników w Hersbruck 
podpisało w jego ramach umowy na dostawę sezonowych 
produktów z 17 restauratorami oraz sklepami z miastecz- 
ka. Restauratorzy otrzymują regularnie świeże produkty, 
a w zamian oferują specjalne menu odwołujące się do 
regionalnych tradycji, przygotowane dzięki produktom 
konkretnych dostawców. Kilka razy w tygodniu rolnicy 
przywożą też swoje wyroby na targ produktów regional-
nych, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem 
mieszkańców. W szkołach prowadzone są zaś specjalne 

6 Strona internetowa miasteczka http://hersbruck. de/stadtinfo/
slowcity_projekt. php?action=projekt&goto=13 (dostęp 6. 09. 2014).
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zajęcia poświęcone kwestii smaku i naturalnej żywności, 
podczas których dzieci uczą się, jak przygotowywać 
i podawać potrawy.

W Wielkiej Brytanii sieć Cittàslow prowadzi z kolei 
bardzo intensywne prace w celu rozwinięcia programu 
Cittàslow Business Supporters7, czyli sieci lokalnych 
przedsiębiorców (restauratorów, rolników, sklepikarzy 
itd.), którzy prowadzą biznes z poszanowaniem środowi-
ska, przyczyniają się do ochrony lokalnej kultury i tradycji 
oraz chcą aktywnie promować ideę slow cities w swoim 
środowisku. Przykładem może być Angel Cafe w Diss, 
mała restauracja i sklep w jednym, założona w 2006 roku 
przez inicjatora Cittàslow w tym miasteczku – Gary’ego 
Alexandra. W restauracji duży nacisk położono na 
wspólne spożywanie posiłków oraz na wykorzystanie 
organicznych produktów z lokalnych farm.

CITTÀSLOW – POLSKI KONTEKST 

W Polsce sieć Slow Cities bardzo intensywnie się 
rozwija, głównie za sprawą działań Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
którego przedstawiciele nie tylko są inicjatorem sieci 
w Polsce, lecz także pozyskali fundusze unijne na  
rozwój inicjatywy.

Zdaniem inicjatorów ruchu sieć Cittàslow w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim wiąże się głównie 
turystyką i wykształceniem produktów markowych w jej 
kontekście, nie tylko weekendowej (jak to ma miejsce 
obecnie), lecz także pobytowej. Igor Hutnikiewicz, dy- 
rektor Biura Jakości Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego i jednocześnie głów-
ny inicjator ruchu w Polsce, w wywiadzie zamieszczonym 
w „Pulsie Regionu” (2007, nr 89) stwierdził, że „miasta,  
tworząc znakomitą atmosferę do życia swoich miesz-
kańców, stają się jednocześnie atrakcyjnymi w kategorii 
tzw. produktu turystycznego. To na pewno urozmaica 
ofertę turystyczną naszego regionu, i miejmy nadzieję, 
że przy oczywistym rozwoju tych miast – ich propozy-
cje będą coraz ciekawsze, wyrobią sobie markę wśród 
turystów”. Sieć promuje także  lokalnych rzemieślników, 
producentów żywności i restauratorów, którzy zaprasza-
ni są do wystawiania swoich produktów na festynach 
organizowanych co roku przez Polską Krajową Sieć  
Miast Cittaslow.

UTOPIJNA WIZJA CZY PERSPEKTYWICZNE MYŚLENIE?

Warto zadać sobie pytanie, czym zatem jest idea 
slow city. Czy jest to jedynie utopijny pomysł zrodzony 
w głowach inicjatorów ruchu? Czy może jest to reali- 
styczna wizja funkcjonowania małych miast w przy-
szłości? Krytycy slow cities podkreślają, że realizujące 
ją miasta, zamykając się na zagranicznych inwestorów 
i przemysł korporacyjny, skazują się na powolną śmierć, 
ponieważ ich mieszkańcy będą wyjeżdżać do dużych 

7 http://www. pkc. gov. uk/article/3691/Perth-and-Kinross-
cittaslow-business-supporters-scheme (dostęp 6.09. 2014).

ośrodków miejskich w poszukiwaniu pracy, kierowani chęcią 
poprawy jakości życia (co ma miejsce obecnie). W tym 
kontekście trzeba podkreślić jednak wyraźnie, że w Polsce 
kładzie się zbyt mały nacisk na stwierdzenie, że dla spo-
łeczności lokalnej cittàslow oznacza wyzwanie tworzenia 
specyficznego, lokalnego rynku pracy. W obliczu zagro- 
żenia upadkiem, a nawet zanikiem małych, tradycyjnych 
ośrodków miejskich wyzwanie to staje się deską ratunku. 
Na chwilę obecną w większości polskich miast należących 
do sieci zaangażowanie mieszkańców ma głównie charak-
ter festynowo-zabawowy (z tego znana jest u nas sieć 
Cittàslow), w miejsce dostarczania realnych korzyści 
mieszkańcom i możliwości tworzenia konkretnych, 
bazujących na zasobach miejsc pracy. Pamiętajmy rów-
nież, że wciąż ogromny dystans dzieli ofertę miast pol-
skich od oferty miasteczek prezentujących rozwinięty 
ruch Cittàslow, miast i ich stowarzyszeń działających 
sieciowo i synergicznie w krajach wcześniej rozwiniętych, 
bogatszych, z inną kulturą życia. Z drugiej zaś strony, 
patrząc na popularyzację rolnictwa ekologicznego i rozwój 
gospodarstw agroturystycznych w Polsce, można wniosko-
wać, że istnieje wśród ludzi potrzeba powrotu do natury,  
do wolniejszego tempa życia – a to właśnie oferują cittàslow. 
Wiele więc jeszcze przed nami. 

Agata Gruszecka-Tieśluk – doktor nauk społecznych, menedżerka 
ds. zarządzania wiedzą w Stowarzyszeniu Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu
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/// Mark Krawczyńki, fot. archiwum rozmówcy

Magdalena Andrejczuk: Jest pan architektem, 
humanistą i społecznikiem. Jak z tych perspektyw 
wyobraża pan sobie zrównoważone miasto?

Mark Krawczyński: Należy zacząć przede wszystkim 
od zmiany zasad projektowania budynków. Projektuje 
się wciąż w tzw. staromodnym stylu. Oznacza to, że 
w zamyśle budynki mają głównie chronić przed słoń- 
cem, deszczem i wiatrem – za wszelką cenę. A przecież  
te żywioły są źródłem energii, czystej wody oraz siły. 
Słońce można traktować nie tylko jako zagrożenie, lecz 
także jako źródło ciepła i energii, z deszczówki, która 
gromadzi się na dachach, można uzyskać czystą wodę, 
wiatr zaś jest zdolny uruchamiać turbiny, które gene- 
rują prąd! Współczesne budownictwo jest przesta- 
rzałe i bardzo nieekologiczne, zwłaszcza budownic- 
two wieżowców, w których codziennie przebywają  
setki milionów ludzi. Architekci wciąż bronią się  
przed przyrodą.

MA: Dlaczego jesteśmy wierni przestarzałym 
technologiom?

MK: Tak jest zdecydowanie łatwiej, stosujemy je od 
jakichś 150 lat i dzięki temu nie musimy inwestować 
w poszukiwania. Należy jednak zmienić perspektywę 
i uświadomić sobie długoterminowe korzyści nowych 
możliwości – nie tylko w postaci czystszego środo-
wiska, lecz także lepszej ekonomii. Budownictwo nie 
dostosowało się ani do zmian zachodzących w spo-
łeczeństwie, ani do przyspieszenia rozwoju miast.  
60% ludzi żyje dzisiaj w dużych miastach. Są przez  

Energia
budynków

Z Markiem Krawczyńskim, architektem 
i dyrektorem firmy Carshade Australia Pty. Ltd. 
rozmawia Magdalena Andrejczuk

 
 

„Deweloperzy ograniczają swoją rolę do do-
starczenia lokalu, mieszkańcy zaś odczuwają 
koszt dostarczania energii do mieszkań, choć 
budynki same powinny wytwarzać ją dla siebie, 
a nawet swojego otoczenia. Posiadamy już 
konieczne do tego technologie”

to narażeni na choroby dróg oddechowych i inne cho-
roby cywilizacyjne wywoływane przez brak dostępu 
do czystego powietrza. ONZ podaje, że w 2012 roku 
na całym świecie z powodu zanieczyszczeń powietrza 
umarło 20 mln ludzi. Zmiany są konieczne. Jeśli zacznie-
my wprowadzać je już dziś, to za 20 lat będziemy żyć 
w zrównoważonych ośrodkach. Dlatego wiele miast 
i krajów zaczyna inwestować w innowacyjne rozwiąza-
nia. Portugalia czerpie ze źródeł odnawialnych już 60% 
energii. Podobno 90% energii w Vancouver wytwarzają 
elektrownie wodne. Odnawialne źródła energii są w sta- 
nie nie tylko zasilać całe miasta, lecz także – co więcej 
– sprawiać, aby ośrodki funkcjonowały w czystym oto-
czeniu. Ta wizja nie jest już technologią przyszłości,  
jest dziś dostępna – wystarczy się postarać i wprowadzić 
konieczne zmiany.

MA: Z tej wiedzy i umiejętności możemy korzystać 
podczas tworzenia nowych budynków. A co ze sta- 
rymi? Jak je adaptować do wymogów zrównoważo- 
nego budownictwa?

MK: Nie można zmienić ich podstawowego kształtu,  
ale zawsze można np. zamontować obszerne panele sło- 
neczne na ich dachach. Skupiłbym się jednak na kwestii 
zanieczyszczeń środowiska – to one są przyczyną naj-
ważniejszych problemów. Kluczowe pytanie brzmi: gdzie 
i w jaki sposób produkowana jest energia dla miasta? 
Na przykład Warszawa ma duży problem z energią, po-
nieważ czerpie ją głównie z paliw kopalnych. Znaczącym 
źródłem zanieczyszczeń w mieście są również samochody. 
Nawet jeżeli wprowadzimy napęd elektryczny, problemem 

>>>
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pozostanie jak ekologicznie wytwarzać konieczną dla nich 
energię elektryczną. Warszawa jest jedną z najbardziej 
zanieczyszczonych metropolii w Europie, do tego stopnia, 
że pod względem stężenia zanieczyszczeń wyprzedzają ją 
niemal tylko azjatyckie miasta. A mieszkańcy azjatyckich 
miast, by normalnie oddychać, noszą maski, bo kilka razy 
w ciągu dnia smog  jest tak gęsty, że przesłania niebo. 
To dlatego chińskie władze ustawiają telebimy na skrzy-
żowaniach głównych ulic – by uświadomić przechodniom, 
jak wygląda błękit.
 
MA: Społeczeństwo jest przy tym niedoinformowane 
w kwestiach środowiskowych. Brakuje rzetelnej infor-
macji, które ze źródeł energii są najbardziej optymalne 
zarówno dla człowieka, jak i środowiska.

MK: Jeden z głównych problemów wynika z tego, że 
energia wytwarzana jest z dala od miast. Zorganizowano 
to w ten sposób dlatego, że jest to energia pochodząca 
z nieprzyjaznych człowiekowi źródeł. Nawet najnowsze 
farmy wiatrowe i kolektory słoneczne montowane na 
obrzeżach ośrodków miejskich nadal generują wysokie 
koszty „transportowania” tej energii do domów. Brakuje 
nam kompleksowego spojrzenia. Urbanistyka w mieście 
powinna być zintegrowana. Deweloperzy ograniczają 
swoją rolę do dostarczenia lokalu. A to mieszkańcy od-
czuwają potem koszt dostarczenia energii do swoich 
mieszkań, choć budynki same powinny wytwarzać dla 
siebie, a nawet swojego otoczenia, energię. Mamy takie 
możliwości i posiadamy odpowiednie technologie.

MA: Na czym one polegają?

MK: Projekt budynku powinien np. zakładać pokrycie  
jak największej powierzchni panelami słonecznymi  
– przede wszystkim dachu, ponieważ pozioma 

płaszczyzna najefektywniej wykorzystuje energię. Dlatego 
warto budować ogromne dachy, które zamiast chronić 
przed słońcem, wykorzystują je, pochłaniają energię. 
Podczas deszczu dachy mogłyby zbierać wodę, która 
– spływając przez spusty z turbinami grawitacyjnymi 
– produkowałaby kolejne dawki energii. Wiatraki na 
farmach pracują tylko wtedy, gdy wiatr osiąga prędkość 
powyżej 16 km na godzinę. W budownictwie istnieje 
rozwiązanie, w którym budynek ma dodatkowe skrzydła 
łapiące wiatr i kompresujące go wewnątrz. Nawet, jeśli 
osiągnie on prędkość ledwie 4 km na godzinę, dzięki 
temu systemowi ten wiatr rozpędzi się wewnątrz budynku 
do 15 km na godzinę. Potem odpowiednie turbiny wyko-
rzystują „przyspieszony” wiatr. O ile są odpowiednio do 
siebie dostrojone, pracują cicho – neutralizując wzajemnie  
swoje wibracje.

MA: Jest pan jednym z pomysłodawców projektu The 
Clover (ang. koniczyna). Na czym on polega?

MK: „Koniczyna” to projekt budynku łączący w sobie 
technologie, które dzisiaj posiadają więcej niż jedną moż- 
liwą metodę konstrukcji. Największą słabością odnawial-
nej energii jest jej nieciągłość. Energię ze słońca możemy 
np. pobierać tylko w ciągu dnia, a potrzebujemy jej przez 
całą dobę. Mechanizm „koniczyny” polega na tym, że 
siedem energii działa w różnych momentach; jedna 
technologia zastępuje drugą tak, by któraś z nich była 
nieustannie „w dostawie”. Każdy element budynku  
tworzy specyficzną ilość energii w różnych warunkach. 
System jest tak skonstruowany, że potrafi sobie pora- 
dzić w sytuacji, gdy któregoś ze źródeł brakuje. Pozy-
skujemy energię ze słońca przez panele solarne i komi-
ny termiczne, w nocy uruchamiają się różne turbiny 
wiatrowe i turbiny grawitacyjne oraz głębinowe, 
umieszczone w rzekach. Koszty tych systemów nie 
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są bardzo wysokie. Największą ich zaletą jest to, że 
energia zostaje wytworzona dokładnie tam, gdzie 
potrzebują jej użytkownicy – unika się dzięki temu 
strat związanych z transportem. Powstał już projekt 
budynku produkującego ponad 100% własnej „czystej” 
energii. Obecnie trwają poszukiwania odpowiedniego 
miejsca i partnera do inwestycji w „Koniczynę”. Zale-
ży nam jednocześnie na tym, aby te prace wykonać 
w jak najbardziej wiarygodny sposób. Chcemy więc 
współpracować także z uczelniami i instytucjami 
naukowymi, które mogą potwierdzić prawdziwość 
wszystkich naszych pomiarów.

MA: Kto jest odpowiedzialny za ten projekt?

MK: W pracę nad nim zaangażowana jest grupa ekspe-
rtów z całego świata: Anglii, Francji, Nowej Zelandii, 
Chin, a także z Polski. Do zespołu należy m.in. Bry-
tyjczyk, który 30 lat temu wyprodukował największy 
jacht używający wyłącznie żagli i siły wiatru. Ważne jest 
przy tym, aby w zespole były osoby, które znają różne 
zagadnienia od podszewki. Dlatego niedawno dołączył  
do nas ekspert od turbin ze Szwajcarii. Wciąż werbu- 
jemy nowe osoby, które usłyszały od kogoś o naszej 
idei. W grupie projektowej znaleźli się ludzie mający 
sporo trafnych spostrzeżeń, co spowodowało, że przez  
ostatnie półtora roku zaprojektowaliśmy cztery „Koni-
czyny” w różnych rozmiarach.
 
MA: „Koniczyna” to na razie tylko projekt, a czy zna 
pan podobne rozwiązania, które już zostały wdrożone 
i są godne uwagi?

MK: Tak. Ale wpierw wspomnijmy o społecznych 
rozwiązaniach ekologicznych. San Francisco np. jest 
uważane za jedno z najbardziej ekologicznych miast  
na świecie. Poziom recyclingu wynosi w nim 77%,  
samo miasto zaś to w 20% zielone przestrzenie. Uli-
cami jeździ ponad 6 tysięcy ekologicznych, hybrydo-
wych i elektrycznych samochodów. W całej metropolii 
funkcjonuje już prawie 500 budynków z certyfikacją 
LEED. W Kopenhadze z kolei żyją setki tysięcy aktyw-
nych rowerzystów, którzy korzystają z ponad 350 km 
specjalnych ścieżek rowerowych. Warszawa jest dopiero 
na początku tej drogi. Doskonałym rozwiązaniem jest 
nowo wprowadzony system komunikacji rowerowej 
w mieście, z wieloma punktami wypożyczania rowerów 
w dobrych, niskich cenach lub darmowo. 

MA: Czy od początku praktyki architektonicznej  
myślał pan o tym, aby kierować się zasadami zrówno-
ważonego rozwoju?

MK: W zasadzie tak. Kończyłem architekturę w Australii 
w latach 60. Zaczynałem pracę, kiedy Sydney przeżywało 
„boom” ekonomiczny – miasto rozbudowywało się aż do 
olimpiady w 2000 roku. Znalazłem się w odpowiednim 
czasie i odpowiednim miejscu. Z tego powodu czuję 

swoistą odpowiedzialność architekta. Mam poczucie,  
że powinienem dzielić się swoim doświadczeniem, anga- 
żując się w projekty proekologiczne. Nawet w Australii 
popełniono od tamtego czasu trochę błędów. Tamtejszym 
politykom wydaje się, że z powodu prawie nieograniczo-
nej przestrzeni do zagospodarowania można pozwolić 
sobie na pewne niedokładności. Bogatszy o to doświad-
czenie wróciłem do Polski i staram się popularyzować 
przekonanie, że projektowanie polega na przewidywaniu 
tego, co można zrobić najlepiej, a nie reagowaniu na kry-
zys po fakcie. W budownictwie należy pamiętać o tym,  
że oprócz estetyki liczą się też potrzeby innego typu.
 
MA: Odwiedził pan już ponad 90 miast. Które z nich 
jest najlepsze do życia?

MK: Sydney, Melbourne i Vancouver często wygrywa-
ją w rankingach. Mieszkałem w Sydney przez 47 lat 
i przyznam, że jest to miasto bardzo wygodne, ciekawe 
i rozrywkowe. Jest w nim bardzo czysto, m.in. dzięki 
lokalizacji na wybrzeżu wielkiego Pacyfiku, powietrze 
jest świeże. Podobne odczucie miałem w San Francisco 
– w tych miejscach po prostu można się czuć wygod-
nie! Jednak dla mnie najlepszym miastem jest właśnie 
Warszawa. Na razie nie z powodów ekologicznych, 
ale dlatego, że jakość życia w tym mieście jest bardzo 
wysoka i jest w niej bezpiecznie. W wielu miastach wraz 
z rozwojem zatarły się lokalna tożsamość i poczucie 
odpowiedzialności za otoczenie, wzrosła anonimowość. 
W Warszawie jeszcze tego nie widać, ludzie się szanują. 
Wszystkie walory dobrego miasta są w niej obecne, 
a dodatkowo nie jest „ograniczona” pod względem 
komunikacyjnym. W wielu miastach zachodnich, aby 
gdziekolwiek się dostać, trzeba wsiąść w samochód. 
Dochodzi do swoistego szaleństwa, ludzie ciągle gdzieś 
pędzą i nie dostrzegają tego, co się wokół nich dzieje. 
W Warszawie – całe szczęście – obserwujemy to 
jeszcze w małej skali. W Los Angeles, wjeżdżając do 
miasta, zamiast ludzi i budynków widać tylko parkingi. 
Samochody zdominowały tamtejsze życie. Dlatego do-
brze, że w niektórych miastach wraca się do rowerów 
i transportu publicznego. Wbrew pozorom w Warsza- 
wie mamy dobry system komunikacji miejskiej. Biorąc  
pod uwagę duże miasta, Warszawa jest dla mnie najbli- 
żej ideału.

Mark Krawczyński – architekt, projektant wnętrz, pianista, dyrektor 
firmy Carshade Australia Pty. Ltd., konsultant marketingowy, 
dyrektor Fundacji Polska Przyszłość. W swoim dorobku posiada 
ponad 80 projektów architektonicznych, publicznych i prywatnych, 
w tym rozbudowę Muzeum Australii i słynnej Opery w Sydney

Magdalena Andrejczuk – menedżerka Programu Partnerstwa, 
kompleksowej platformy współpracy dla ponad 40 firm – liderów 
CSR prowadzonej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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Zmiany klimatu są jednym z najpoważniejszych 
wyzwań, przed którymi stanęliśmy. 98% naukowców 
publikujących badania w recenzowanej prasie naukowej 
nie ma wątpliwości, że emitowany przez człowieka 
dwutlenek węgla jest przyczyną wzrostu temperatury 
na Ziemi1. Liczne organizacje z Międzyrządowym 

1 UN Habitat

Miasto niskoemisyjne:
lokalne rozwiązanie 

globalnych problemów

Joanna Wis

 
 

Przykłady dowodzą, że skuteczne i ekonomicznie efektywne ograniczenie emisji dwutlenku 
węgla wymaga współpracy pomiędzy administracją, biznesem oraz instytucjami naukowymi. 
Żaden samorząd lokalny samodzielnie nie osiągnie wyznaczonych celów. A stawka jest duża,  

bo rozwój lokalnej gospodarki i poprawa jakości życia mieszkańców oraz pozycji konkurencyjnej 
na światowym rynku to tylko niektóre z pozytywnych efektów strategii niskoemisyjnych 

wdrażanych przez największe metropolie na świecie

Panelem ds. Zmian Klimatu (IPCC) na czele ostrzegają 
i wskazują na fakt, że wraz ze wzrostem temperatury 
powietrza wzrastać będzie także nasilenie i częstotli-
wość ekstremalnych zjawisk pogodowych. Nawracające 
fale upałów, susze, powodzie, cyklony oraz pożary mogą 
zaburzyć dotychczasowe funkcjonowanie światowej 
gospodarki, stanowiąc także poważne zagrożenie  
dla ludzi. 
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Jesteśmy więc świadkami poważnej zmiany w nasta-
wieniu miast do polityki klimatycznej, także w Polsce. 
Dotychczas rozwiązania niskoemisyjne były postrzegane 
jako drogie i nieefektywne ekonomicznie fanaberie bo- 
gatych metropolii. Powszechnie kwestionowano też 
znaczenie zmian klimatu dla funkcjonowania miast 
zlokalizowanych w strefie umiarkowanej. Z raportów 
klimatycznych przekazanych przez największe, światowe 
metropolie do międzynarodowej organizacji pozarządo-
wej CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) wynika 
jednak jasno, że europejskie miasta także stanęły dziś 
przed poważnymi wyzwaniami klimatycznymi. Władze 
Londynu obawiają się zarówno zagrożenia dla zdrowia 
mieszkańców płynącego z coraz częstszych fal upałów, 
jak i poważnych uszkodzeń infrastruktury związanych 
ze zwiększającym się ryzykiem powodzi wokół Tamizy. 
Paryż przyznaje natomiast, że powodzie przy Sekwanie 
mogą powodować problemy transportowe czy zaburzenia 
łańcucha dostaw, a fale upałów i wyspy ciepła stanowią 
zagrożenie dla mieszkańców i pracowników firm zloka-
lizowanych na terenie metropolii2.

Jedna planeta nie wystarczy

Połowa światowej populacji zamieszkuje tereny 
zurbanizowane i odsetek ten wciąż rośnie. Podobnie 

2 http://csr.forbes.pl/zmiany-klimatu-napedzaja-rozwoj-miast,arty-
kuly,180888,1,1.html.

zresztą jak całkowita liczba mieszkańców naszej planety. 
Co roku miliony ludzi migrują do miast, by zaspokoić 
swoje podstawowe potrzeby. Głównymi motorami 
postępującej urbanizacji są miejsca pracy, dostęp do 
żywności, wody pitnej i elektryczności. Międzynaro-
dowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że zmiany klimatu 
i związane z nimi susze będą prowadziły do głodu na 
terenach wiejskich i dalszych migracji, natomiast źle 
zaprojektowane, a przez to nieefektywne ośrodki miej-
skie stanowią poważne zagrożenie zarówno dla zdrowia 
mieszkańców, jak i gospodarki. Prowadzą one także do 
wyczerpywania się dostępnych dziś zasobów takich jak 
woda, czyste powietrze oraz paliwa kopalniane. Urbaniści 
i specjaliści od rozwoju gospodarczego od lat poszukują 
rozwiązania tego problemu poprzez ograniczenie nega- 
tywnego wpływu siedzib ludzkich na środowisko natu-
ralne, w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla i po-
wstrzymanie wzrostu temperatury na Ziemi dla dobra 
współczesnych społeczeństw i przyszłych pokoleń.

Zgodnie z danymi Agendy ds. Habitatu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych to właśnie miasta odpowiadają 
jednak za 60% światowej emisji dwutlenku węgla. Poziom 
ten jest silnie zróżnicowany i zależy m.in. od strefy geo-
graficznej, w której miasto jest położone; związany jest 
także m.in. z zapotrzebowaniem na energię niezbędną do 
ogrzewania i chłodzenia budynków oraz oświetlenia ulic. 
Stanowi również pochodną przemian demograficznych, 
rozwiązań urbanistycznych i transportowych oraz modelu 
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ekonomicznego i poziomu gospodarczego. Wszystkie te 
czynniki sprawiają, że nawet pomiędzy miastami o - zda- 
wałoby się - podobnej charakterystyce zdarzają się 
uderzające wręcz rozbieżności. Doskonałym przykła-
dem tego zjawiska są amerykańskie metropolie. Dzięki 
sprawnemu transportowi miejskiemu i gęstej zabudowie 
Nowy Jork, bogate miasto w bogatym kraju, utrzymuje 
roczne emisje na poziomie 7,1 tony CO2 na mieszkańca, 
podczas gdy mieszkańcy Waszyngtonu emitują rocznie 
ponad 19 ton tego gazu3. Postępujące coraz szybciej 
zmiany klimatyczne sprawiają, że świat potrzebuje 
niskoemisyjnych, efektywnych przestrzeni miejskich. 
Dlatego globalni liderzy tacy jak ONZ oraz instytucje 
Unii Europejskiej wzywają do bardziej efektywnego 
zarządzania zasobami. 

Największe metropolie zrzeszone w C40, organi-
zacji powołanej przez byłego prezydenta USA Billa 
Clintona, oraz tysiące europejskich samorządów współ-
działających w ramach Porozumienia Burmistrzów 
deklarują ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 20% 
do 2020 roku. 98% miast z 200 raportujących do CDP 
w 2014 roku przyznało, że zmiany klimatu stanowią 
poważny czynnik ryzyka w ich codziennej działalności. 
Raport CDP Protecting our Capital dowodzi przy tym 
jednak, że samorządy lokalne dostrzegają we wdrażaniu 
strategii niskoemisyjnych także element poprawy pozycji 
konkurencyjnej. 91% przedstawicieli władz miejskich 
wierzy bowiem, że inwestycje w walkę ze zmianami 
klimatu tworzą nowe szanse ekonomiczne4. Dzięki ur-
banistyce wysokiej jakości, wielofunkcyjnej zabudowie, 
dostępowi do przyjaznych terenów publicznych, dróg 
rowerowych i wreszcie do wygodnego transportu publicz-
nego zgodnie z koncepcją miast kompaktowych - miasta 
mogą obniżyć emisję dwutlenku węgla, podnosząc jedno-
cześnie jakość życia mieszkańców. Przemiany te skutkują 
wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej w mobilnym 
świecie, a w konsekwencji – pozyskiwaniem nowych 
mieszkańców, inwestorów i rozwojem lokalnego bizne-
su. Rozwój, wdrożenie i eksport zielonych technologii 
owocują wzrostem gospodarczym. Dodatkowo, jak do-
nosi CDP, w 2014 roku w wyniku realizacji projektów 
związanych z efektywnością energetyczną raportujące 
miasta osiągnęły oszczędności budżetowe sięgające 
w sumie 40 mln dol. Wymieniając tradycyjne żarówki  
na świetlówki LED, Sydney spodziewa się np. ograni-
czenia kosztów budżetowych o 800 tys. dol. rocznie5. 

Klimatyczni liderzy

Szans płynących ze strategii niskoemisyjnych od 
lat świadome są np. władze Kopenhagi i Amsterdamu. 
W 2010 roku Rada Miasta Kopenhagi przyjęła w związku 
z tym wizję, zgodnie z którą stolica Danii będzie stolicą 
neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla (Carbon
Neutral Capital) już w 2025 roku. Samorząd lokalny 

3 Patrz Hot Cities: battle-ground for climate change, UN Habitat, 2011.
4 Patrz CDP, Wealthier, Healthier Cities, 2013.
5 Ibidem.

opiera swoją strategię zarówno na narodowej strategii 
bezpieczeństwa energetycznego Danii, jak i lokalnych 
inicjatywach publiczno-prywatnych. Dzięki inwestycjom 
w odnawialne źródła energii Dania ograniczyła emisję 
dwutlenku węgla z każdej wyprodukowanej kilowato-
godziny o 34% w stosunku do 2005 roku. Równie spek- 
takularne wyniki osiąga także Kopenhaga. Nowy system 
ciepłowniczy w ciągu zaledwie dekady pozwolił jej ogra- 
niczyć emisje dwutlenku węgla o 20%. Dong Energy 
A/S oraz Vattenfall AB pracują jednocześnie nad war-
tym 250 mln dol. projektem budowy trzech nowych 
elektrociepłowni zasilanych biomasą, które zastąpią 
elektrociepłownie węglowe. „Ministrowie i głowy państw
przeważnie dyskutują o zmianach klimatu, a my w mia-
stach działamy”, komentuje burmistrz Kopenhagi Frank 
Jensen. „Chcemy, aby Kopenhaga stała się międzynaro- 
dowym, zielonym laboratorium, mamy już gotowy kata- 
log rozwiązań niskoemisyjnych, które mogą być wykorzy-
stane w innych miastach świata”6, dodaje. Co ciekawe, 
spośród 500 tys. mieszkańców Kopenhagi 34 tys. pracuje 
w Kopenhaskim Parku Czystych Technologii specjali-
zującym się w innowacyjnych rozwiązaniach dla miast. 
Raport OECD z 2012 roku podkreśla, że od 2004 do 
2009 roku obrót w sektorze czystych technologii w Danii 
wzrósł o 55% procent, natomiast eksport nawet o 77%7.

W Amsterdamie natomiast umowa koalicyjna na lata 
2010–2014 określiła podstawowe ambicje lokalnej władzy, 
która postanowiła, że stolica Holandii stanie się miastem 
zrównoważonym do 2014 roku. Władze postawiły na 
wysoką jakość przestrzeni publicznych, dalszy rozwój przy 
jednoczesnym ograniczaniu zużycia energii i wdrażaniu 
skutecznych i efektywnych ekonomicznie projektów 
ochrony środowiska. Miasto koncentruje swoje wysiłki 
wokół jakości powietrza, dbając o przestrzenie publiczne 
oraz tzw. ludzki wymiar, ograniczając rozlewanie się 
aglomeracji poprzez gęstą zabudowę oraz wyznaczenie 
ostrej granicy miasta. Minimalizacja emisji osiągana jest 
m.in. dzięki wygodnemu dostępowi do podstawowych 
usług czy miejsc pracy, dobrym rozwiązaniom urbani- 
stycznym, licznym ścieżkom rowerowym oraz wygod-
nemu transportowi miejskiemu. Duże znaczenie dla 
stolicy Holandii ma także realizowany we współpracy 
z mieszkańcami, biznesem oraz lokalnymi uczelniami 
program Smart City Amsterdam.

Celem zainicjowanego przez władze miasta oraz 
spółki KPN (telekomunikacja, IT) i Liander (inteligentne 
sieci) programu Smart City Amsterdam jest podnoszenie 
jakości życia w mieście przy jednoczesnym obniżaniu 
wykorzystania zasobów naturalnych. W ramach przed- 
sięwzięcia wdrażanych jest 40 projektów, od nowoczes- 
nych rozwiązań w zakresie mobilności przez inteligentne 
sieci, przydomowe akumulatory pozwalające magazyno-
wać energię odnawialną czy nowatorskie narzędzia 

6 Patrz http://www.bloomberg.com/news/2011-05-31/portland-
copenhagen-tap-efficiency-to-beat-un-to-climate-fix.html.
7 Patrz http://www.forbes.com/sites/justingerdes/2012/10/30/co-
penhagen-shows-how-cities-can-become-a-cleantech-leader/.
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edukacyjne8. Pod patronatem programu współpracuje 
ze sobą ponad 150 partnerów, od światowych gigantów, 
takich jak Vattenfall, Vodafone, Siemens, Philips, IKEA, 
Henkel, CISCO czy BNP Paribas, przez uniwersytety, 
a wśród nich Francuską Sorbonę i Uniwersytet z Amster-
damu, po organizacje pozarządowe takie jak CrowdBeat, 
platforma pozyskiwania funduszy na nowatorskie projekty 
czy Wij krijgen Kippen, lokalna kooperatywa na rzecz 
produkcji energii odnawialnej. 

Rodzimi wizjonerzy

Wyzwanie, jakim jest budowa zrównoważonego 
miasta, jako pierwsza w Polsce już w 2008 roku podjęła 
także notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych firma ALTA S.A., inwestor Siewierza 
Jeziornej. Projekt zagospodarowania prawie 120-hek-
tarowej działki nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim 
został wypracowany metodą partycypacyjnego Warsztatu 
 Urbanistycznego Charrette, w którym obok międzyna-
rodowych specjalistów pod przewodnictwem Macieja 
Mycielskiego uczestniczyli także przedstawiciele inwe-
stora, władze miasta, lokalne organizacje pozarządowe 
oraz mieszkańcy gminy. W swojej inwestycji ALTA S.A., 
zainspirowana m.in brytyjskim projektem Księcia Karola 
Poundbury, stawia na zrównoważoną urbanistykę. „Dzięki 
gęstej zabudowie, licznym terenom rekreacyjnym, różno- 
rodnym funkcjom budowanej przez nas przestrzeni miej- 
skiej stworzymy wygodne miejsce do życia. Oszczędność 
energii w naszym projekcie będzie związana ze skróce-
niem dystansów, co powinno, wzorem podobnych projek- 
tów na świecie, zaowocować ograniczeniem kosztów 
infrastruktury, obniżeniem strat energii oraz ogranicze-
niem potrzeby wykorzystania samochodu. Zadbamy 
także m.in. o odpowiedzialne wykorzystanie wody 
poprzez system odzyskiwania deszczówki w domach 
i na ulicach”, tłumaczy prezes ALTA S.A. Robert 
Moritz. „Nie znaleźliśmy dotychczas efektywnych 
energetycznie i zarazem opłacalnych technologii, 
większość z dostępnych produktów nastawiona jest 
na programy wymagające rządowych subsydiów”, 
dodaje. Być może takie produkty zostaną wypraco-
wane w komercjalizowanym obecnie przez ALTA S.A. 
parku czystych technologii. Rozwiązania i produkty 
ograniczające wykorzystanie zasobów przydałyby się  
także innym polskim miastom, które rozpoczęły wdra-
żanie zrównoważonych inicjatyw oraz odpowiedzialnej 
polityki klimatycznej.

We wrześniu 2014 roku prezydent Warszawy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz na łamach międzynarodowej prasy 
wezwała w związku z tym polski rząd do przyjęcia ambit- 
niejszych celów klimatycznych. Stolica Polski należąca 
do organizacji C40 i będąca członkinią Porozumienia 
Burmistrzów zadeklarowała redukcję emisji dwutlenku 
węgla o 20% do 2020 roku. Zgodnie z raportem prze- 
kazanym do CDP miasto liczy na ograniczenie emisji 

8 http://amsterdamsmartcity.com/news/detail/id/125/slug/the-10-
smartest-cities-in-europe?lang=en. 

m.in. dzięki kogeneracji (proces jednoczesnego wytwa- 
rzania ciepła i energii elektrycznej), planując coraz 
większy udział biomasy w produkcji energii. Warsza-
wa monitoruje także projekty mające na celu izolację 
budynków mieszkalnych, realizowane przez władze 
dzielnicowe oraz promuje zachowania proklimatyczne 
wśród mieszkańców, w tym korzystanie z transportu 
miejskiego. We współpracy z Fundacją Instytut na 
Rzecz Ekorozwoju miasto rozpoczęło też projekt 
ADAPTCITY, którego celem jest stworzenie kom-
pleksowej strategii adaptacji do zmian klimatu. Dla-
tego wspólnie z partnerami zainaugurowało projekty: 
„E-Mobil”, czyli klaster naukowo-technologiczny,  
którego celem jest wypracowanie ekologicznych tech- 
nologii transportowych, oraz „Cities on Power” promujący 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenach 
zurbanizowanych. Efektywny energetycznie transport 
publiczny oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł 
energii stanowią jednocześnie dobre antidotum na proble-
my wywoływane ciągłym rozlewaniem się warszawskiej 
aglomeracji. Mogą jednak nie wystarczyć do osiągnięcia 
ambitnych celów klimatycznych. 

Międzynarodowe przykłady dowodzą, że dobra stra-
tegia redukcji emisji dwutlenku węgla powinna zostać 
wypracowywana i być wdrażana we współpracy pomiędzy 
inwestorami (często w tej roli występują również mia-
sta), jednostkami badawczymi, mieszkańcami i biznesem, 
który może nadać wspólnemu przedsięwzięciu charakter 
rynkowy. Warszawa prędzej czy później będzie musiała 
więc skorzystać z pomocy biznesu. Tylko czy polski 
biznes jest gotowy na wsparcie stolicy we wdrażaniu 
zrównoważonych strategii niskoemisyjnych? I co na to 
pozostałe polskie miasta?

Joanna Wis – dyrektor międzynarodowej organizacji pozarządowej 
CDP (dawniej Carbon Dislcosure Project) w Europie Środkowej 
i Wschodniej. Zawodowo związana z tematyką zrównoważonego 
rozwoju od ponad 10 lat. Jako dyrektor zarządzający przez cztery 
lata prowadziła projekt pierwszego zrównoważonego miasta 
w Polsce – Siewierz Jeziorna – realizowany przez notowaną  
na GPW ALTA S.A.
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Artur Celiński: Czemu mamy tak wiele problemów 
z przygotowaniem i realizacją dobrych procesów 
rewitalizacyjnych? Czemu nie możemy doczekać się 
dobrej ustawy regulującej te kwestie, czemu dobre 
praktyki nie przechodzą w rozwiązania systemowe 
i czemu wciąż musimy zaczynać od nowa?

Katarzyna Sadowy: Nie przywiązywałabym tak dużego 
znaczenia do ustawy rewitalizacyjnej czy zmian prawnych, 
bo wydaje mi się, że w ramach obowiązujących przepisów 
można zrobić naprawdę wiele. Dobre praktyki powstają 
także w Polsce. Największą trudność sprawia jednak fakt, 
że rewitalizacja nie może być prowadzona w jednym 
obszarze. A to znaczy, że musi wchodzić w kompetencje 
różnych instytucji, wydziałów, interesariuszy i to często 
takich, którzy na co dzień ze sobą nie współpracują, 
mają słaby kontakt i którym brakuje często wspólnego 
języka. Tej bariery nie zmienią rozwiązania prawne. 
Potrzebujemy dużej zmiany na poziomie codziennych, 
roboczych kontaktów.

AC: Tyle że takiej międzysektorowości, o której 
mówisz, potrzebujemy moim zdaniem w każdym 
aspekcie zarządzania miastem. 

KS: Trzeba pamiętać, że rewitalizacja jest momen-
tem krytycznym w zarządzaniu obszarami miejskimi. 
Wszystko, co na co dzień może w mieście stanowić 
problem czy barierę prawidłowego rozwoju, na terenach 
objętych rewitalizacją jest widoczne znacznie wyraźniej. 
Marlena Happach: Rewitalizacja jest operacją na żywym 
organizmie. Pracujemy przecież przede wszystkim na 
obszarach, które są zamieszkane przez ludzi. Poniesiemy 
porażkę, jeżeli nie podejdziemy do tych procesów 

rewitalizacja
rewitalizacji

Z Katarzyną Sadowy i Marleną Happach,  
rozmawia Artur Celiński 

 

Procesy rewitalizacji stają w Polsce przed wielką szansą. Opracowywany przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju Narodowy Plan Rewitalizacji oraz 25 mld złotych przeznaczonych 
na przemianę społeczno-gospodarczą najbardziej zdegradowanych obszarów polskich dają 

nadzieję, że tym razem działania te będą prowadzone sensownie i efektywnie

kompleksowo i nie pozwolimy nawzajem przenikać się, 
uzupełniać, czy napędzać działaniom infrastruktural- 
nym i społecznym. 

AC: Mam jednak duże wątpliwości, czy jako samo- 
rząd i państwo jesteśmy w stanie osiągnąć taki stopień 
spójności działań, o którym mówimy. Międzysekto-
rowość wciąż pozostaje raczej pojęciem z podręczni-
ków niż praktyką dnia codziennego. Czy jest więc sens 
podejmowania kolejnej próby uporządkowania kwestii 
rewitalizacji, gdy mamy tyle problemów z kwestiami 
podstawowymi i kluczowymi?

KS: Od czegoś zawsze trzeba zacząć. Często podjęcie 
jakichś działań pokazuje punkty zapalne i bariery, 
także te w kontekście organizacji czy relacji. Można je 
skutecznie usprawniać, kiedy wiadomo, jakim celom ma 
to służyć. Wydaje mi się, że dzięki uczeniu się w dzia-
łaniu i to w działaniu szczególnie trudnym procesy 
rewitalizacyjne mogą przyczyniać się do poprawienia 
sposobu zarządzania miastami. Poza tym w wielu przy-
padkach potrzeba podjęcia rewitalizacji jest tak duża, 
że na pewno nie można czekać, aż pojawią jakieś lepsze 
warunki do działania. Trzeba je tworzyć.

Marlena Happach: Uczenie się w trakcie działania, 
w procesie jest niezbędne i niejako wpisane w proces 
rewitalizacji. Przy realizacji działań na warszawskiej 
Pradze nasze myśli często uciekały w kierunku jednego 
uniwersalnego działania, które mogłoby odmienić tę 
dzielnicę. Próbowaliśmy znaleźć magiczny sposób, któ-
rego oczywiście nie ma. Szansa dla rewitalizacji to jak 
się okazuje właśnie zebranie wszystkich kropel w jedno 
naczynie i nadanie im wspólnego sensu. 
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AC: Porozmawiajmy chwilę o tym wspólnym sensie 
i efekcie, który ma wywołać. Czy my w ogóle wiemy, 
czego możemy się dzisiaj spodziewać po udanej re-
witalizacji? Dążymy do rozwiązania tych problemów, 
które stały się źródłem kryzysu danego miejsca i jego 
mieszkańców. Ale gdy wejdziemy w szczegóły, sprawa 
staje się bardzo skomplikowana. Nie wystarczy tylko 
opisać stan docelowy – chcąc działać systemowo i ko-
rzystać ze wsparcia rządowych pieniędzy, trzeba jeszcze 
ten efekt zmierzyć. Łatwo policzyć wyremontowane 
metry kwadratowe i sześcienne, ale w jaki sposób mo-
żemy zmierzyć efekt społeczny, czyli realny sukces 
procesów rewitalizacji?

KS: Myślę, że zanim zaczniemy mierzyć sukces, najpierw 
musimy zmierzyć problem. Wiele ważnych i dobrze wi-
docznych problemów mierzony się tylko w dużej skali. 
Przykładem niech będzie bezrobocie – znamy zwykle 
jego poziom dla obszaru znacznie większego niż miej-
sce poddane rewitalizacji. Wiemy, ilu jest bezrobotnych 
w powiecie,  mieście albo – rzadziej – w dzielnicy. Wciąż 
jest to jednak zbyt szeroko zakrojone pole badań. By móc 
określić sukces działań, potrzebujemy bardzo szczegóło-
wych danych. W każdym procesie rewitalizacji warto- 
ścią samą w sobie jest więc dokładna diagnoza lokalna  
- zejście do naprawdę małej skali i rozpoznanie istnieją-
cych na tym poziomie problemów po przeprowadzeniu 
całego procesu pozwoli znaleźć odpowiedź na pytanie,  
czy rzeczywiście odnieśliśmy sukces, czy tylko tak nam  
się wydaje. 

MH: Trzeba jednak dodać, że w każdym miejscu 
i w każdej sytuacji pomocne mogą być  różne wskaźniki. 
W czasie warsztatów w ramach działań na warszawskiej 
Pradze odkryliśmy np., że na ul. Brzeskiej mieszka naj- 
więcej osób chorych na gruźlicę w Warszawie. W tym 
jednym, jedynym miejscu można by więc użyć przy 

mierzeniu efektów pracy wskaźnika zachorowań. 
Diagnoza jest bardzo potrzebna, ale też każde miejsce 
wymaga indywidualnego, bardzo szczególnego podejścia. 

KS: Zagadnienie zbierania i analizowania danych jest 
oczywiście znacznie bardziej skomplikowane, ale można 
zacząć od nawiązania stałej współpracy z lokalnymi par- 
tnerami – organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorca-
mi, instytucjami kultury, świetlicami, parafiami, grupami 
nieformalnymi, liderami opinii i tak dalej. Tego typu 
partnerzy mogą pomóc w stworzeniu wiarygodnej 
diagnozy i identyfikacji kluczowych miejsc i osób, od 
których powinny zacząć się wszystkie działania. To oni 
wiedzą, co się dzieje na danej ulicy, w danej kamienicy, 
a nawet w konkretnym mieszkaniu. 

AC: Tylko że wskaźniki dla jednej ulicy są bardzo 
wrażliwe. Wiesz, jak się z tej Brzeskiej połowa chorych 
wyprowadzi, to sukces przyjdzie szybciej, niż to sobie 
wyobrażałaś. Rozumiem intencje, ale zastanawiam 
się, w jaki sposób można by przekazać ją osobom 
odpowiedzialnym za tworzenie programów rewita-
lizacyjnych. Gdzie się powinniśmy zatrzymać, aby  
nie przesadzić – nie zagmatwać, nie przeregulować,  
nie zwariować?

MH:  Wszystko zależy od specyfiki miejsca, napotkanych 
problemów i czasu, w którym podejmujemy się ich roz-
wiązywania. Na początku rozmawialiśmy o zasadach 
rewitalizacji i być może rzeczywiście osoby za nią odpo-
wiedzialne mogłyby traktować je jako swojego rodzaju 
listę rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Ale być może 
to nie jest możliwe. Może nie da się potrzebnej tu wraż-
liwości zaprogramować systemowo. 

KS: Taka lista kontrolna mogłaby być pomocna podczas 
współpracy z wspomnianymi wcześniej partnerami. 
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Pewne rzeczy byłyby dla wielu pewnie oczywiste, ale być 
może dzięki niej nie zapomnielibyśmy nawet o najbardziej 
drobnych szczegółach. Dla prowadzenia procesu rewita-
lizacji może być ważne zarówno to, ilu dzieciaków na 
100 wagaruje, jak i informacje o tym, gdzie mieszkańcy 
nie czują się bezpiecznie. Powinna nas interesować 
zarówno odpowiedź na pytanie, gdzie jest duże natęże-
nie hałasu, jak i to, gdzie dzieciaki lubią się zbierać 
i przesiadywać godzinami. Może istotnym wskaźnikiem 
będzie fakt, że po roku trwania procesu z piętnaściorga 
młodych ludzi, którzy codziennie po szkole obsiadywali 
osiedlowy trzepak i z nudów zaczynali zachowywać się 
niebezpiecznie, zostało np. tylko pięć takich osób. Resztę 
wciągnięto np. w działania lokalnego domu kultury, albo 
przygotowuje się do wystawienia sztuki w teatrze. 

AC: Tylko że jednocześnie mogło zostać ich tylko 
pięcioro, bo reszta pojechała pracować do Anglii. 
Ponownie pojawia się nam problem koordynacji 
różnych działań. Żeby być pewnym działania w tak 
małej skali, musimy na bieżąco zbierać i koordynować 
dużą liczbę danych pochodzących z różnych instytucji. 
Musimy wiedzieć np., że te brakujące osoby faktycznie 
spędzają twórczo czas w domu kultury czy teatrze. 

KS: Jestem wielką zwolenniczką zbierania i udostęp-
niania, wykorzystywania jak największej liczby danych. 
Prawidłowa diagnoza jest najlepszą podstawą przygoto-
wania programu działań, ale oczywiście prowadzenie 
zaawansowanej statystyki na tak szczegółowym poziomie 
jest kosztowne, kłopotliwe i czasochłonne. Daje jednak 
efekty. Warto popatrzeć, jak prowadzona jest statystyka 
społeczno-gospodarcza w krajach skandynawskich, 
Australii czy na Nowej Zelandii. Bada się w nich inne 
rzeczy niż u nas i taka wiedza staje się podstawą innego 
podejścia, innych metod działania. Z punktu widzenia 
procesów rewitalizacji cenne jest uwzględnianie w tych 

statystykach ocen obiektywnych, związanych z warunka-
mi życia, ale także subiektywnych, dotyczących jakości 
i godności życia mieszkańców oraz łączenie aspektów 
o charakterze gospodarczym i społecznym. Dla mnie 
prowadzenie dobrej, konsekwentniej statystyki na po-
ziomie krajowym, miejskim, lokalnym, regionalnym, 
bardzo szczegółowym dla tych obszarów, które są 
obszarami problemowymi, to podstawa zarządzania, 
jeśli ma być ono świadome i efektywne. W przypadku 
rewitalizacji warto zwrócić dużą uwagę właśnie na za-
gadnienia społeczno-gospodarcze, bo one są znacznie 
trudniejsze do zmierzenia i niż efekty techniczne rewi-
talizacji. Dłużej też osiąga się w ich kontekście różne 
zamierzone cele. 

AC: Marleno, pracowałaś na praskich podwórkach 
w Warszawie i wciągałaś do wspólnego działania 
mieszkańców przynależnych do nich kamienic.  
W jaki sposób poradziliście sobie z brakiem danych?  
Co z tych szczególnych doświadczeń można przełożyć 
na systemowe rozwiązania związane z rewitalizacją? 

MH: Pracowaliśmy na miejscu, z konkretnymi ludźmi 
i w konkretnym celu. Nie prowadziliśmy jednak naszych 
działań przypadkowo. Działając w tak małej skali, byli-
śmy w stanie dotrzeć w zasadzie do każdego mieszkańca 
z informacjami i pytaniami o opinię. Dzięki temu nie 
tylko każdy zainteresowany wiedział, że można się 
przyłączyć do przemiany swojego podwórka, ale także 
my wiedzieliśmy bardzo dużo o osobach, które z niego 
będą korzystać. To naprawdę ważne – poza diagnozą, 
która pomogła nam w planowaniu dalszych kroków, na-
wiązaliśmy także mocny kontakt z mieszkańcami tych 
miejsc i mogliśmy im jasno powiedzieć, że jesteśmy na 
ich podwórkach po to, aby wspólnie z nimi pracować. 
Trzeba jednak przyznać, że wiele problemów sprawiła 
nam biurokracja. Cały proces był bowiem finansowany 
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z pieniędzy unijnych i w związku z tym musieliśmy wy-
pełniać olbrzymią masę formularzy i dbać o statystykę. 
Część z tych formularzy przeznaczona była dla osób 
„objętych naszą opieką”. Taki zapis wprost sugeruje, że 
nie współpracujesz z równymi sobie ludźmi, a raczej 
pomagasz tym, którzy sobie sami nie radzą. A to prze- 
cież nie tak. Drugie wyzwanie wynikało z faktu, że 
formularze wymagały podania wszystkich danych 
osobowych. Łącznie z informacją o wysokości zarobków. 
Jest zaś ogromna liczba osób, którzy nie chcą podawać 
takich danych – również dlatego, że część albo całość 
dochodów osiągają nieoficjalnie, np. pracując na czarno. 
Współpracowaliśmy też m.in. z Romami, którzy nie mieli 
wymaganego przez formularze PESELU, bo byli przecież 
emigrantami czekającymi na obywatelstwo. Oficjalnie nie 
mogliśmy ich ująć w statystykach. Nie wiem też czemu 
musiałam liczyć liczbę mężczyzn po 70. roku życia po-
siadających wyższe wykształcenie. Taka statystyka jest 
zupełnie bezużyteczna. Jeżeli więc miałabym sugerować 
sposób wykorzystania naszych doświadczeń, to przede 
wszystkim radziłabym bardzo przemyśleć przepływ 
informacji pomiędzy koordynatorem takich działań 
w urzędzie miasta a jego wykonawcami. Wiedzę, też 
trzeba umieć mądrze zbierać informacje. 

AC: Załóżmy, że wszystko zrobimy mądrze – wy-
myślimy narzędzia, skoordynujemy, zaplanujemy 
ewaluację, będziemy uczyć się na błędach, ale gdy 
już zaczniemy pracować z żywymi ludźmi, może się 
okazać się, że „rewitalizowani” mają inne zdanie i nie 
chcą współpracować na naszych zasadach. Co wtedy? 
Rewitalizować na siłę?

KS: Jeżeli ma być to proces, który będzie rozłożony na 
kilka lat i będzie obejmował wszystkie istotne aspekty 
kryzysu danej okolicy, to nie ma możliwości, aby go od 
początku do końca zaplanować. Musimy uwzględnić 
elastyczność działań i możliwość wprowadzania autoko-
rekty. Odejście od pierwotnego planu nie musi być trak-
towane jak porażka czy odstępstwo. Wręcz przeciwnie 
– tego typu zmiany w procesie mogą być wyjść wszyst-
kim na lepsze. Jeśli zamkniemy się w strukturach tabelek 
i harmonogramów, takiej możliwości po prostu nie będzie. 

MH: Wydaje mi się, że w praktyce najbardziej boimy się 
tego, czego nie znamy. Większość problemów wynika 
z faktu, że ludzie kompletnie nie wiedzą, o co chodzi 
w danej propozycji. Dlatego tak ważny jest sposób ko-
munikacji. Nie ma sensu ukrywać rzeczy niewygodnych 
i kontrowersyjnych. Ludzie muszą wiedzieć, jaka jest 
sytuacja i jaki mamy plan, by ją zmienić. Wierzę, że 
istnieje mądrość zbiorowa, która dostrzeże wartość 
w mądrych działaniach. Jeżeli plan będzie naprawdę 
dobry, powinien znaleźć akceptację. Takie konfronta- 
cje są zresztą po części weryfikacja tego, czy ktoś, kto  
planuje rewitalizację, nie operuje mylną diagnozą. 

KS: Bardzo ważna jest też identyfikacja wszystkich  
grup, na które będą oddziaływać procesy rewitalizacyj-
ne i prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej, 
nie tylko w formie pism, czy bardzo sformalizowanych 
procedur, ale też informacji znajdujących się po prostu 
w przestrzeni publicznej, czytelnych, interesujących. 
Dobra komunikacja wzmacnia pozytywne poczucie 
tożsamości z miejscem, współuczestnictwa oraz odpo-
wiedzialności za swoje otoczenie.

AC: W tym roku prowadzicie warsztaty projektowe na 
opracowanie programu przemian w sferze gospodar-
czej i przestrzennej na warszawskiej Pradze Północ.  
Czy przy tej okazji udało się Wam wypracować 
rozwiązania, które mogłyby pomóc w rozwijaniu 
mądrego podejścia do rewitalizacji?

MH: Są to warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie 
Architektów Polskich, ale na przekór dotychczasowemu, 
branżowemu spojrzeniu na tego typu wydarzenia, w tym 
działaniu bardzo ważna jest obecność specjalistów z in-
nych dziedzin społecznych. Fakt ten stanowi wielką zaletę 
tych warsztatów – pokazuje, że współpraca jest niezbędna. 
Swoją drogą najwięcej pytań dotyczących warsztatów 
poruszało kwestię konieczności współpracy nie tylko 
z architektami. 

KS: Przedsięwzięcie to to też rodzaj konkursu – ale nie 
na wybór najlepszego projektu. Rewitalizacja nie jest 
projektem autorskim i bardzo zależało nam na umożli-
wieniu wymiany wiedzy i doświadczeń między różnymi 
ekspertami. Mamy teraz pięć zespołów, które pracują 
nad programem działań. Jest wśród ich obszarów dużo 
wspólnych tematów, kwestii i zakresów, ale najcenniejszy 
jest fakt, że każda grupa umie spojrzeć na nie z zupeł- 
nie różnych perspektyw. Wymusza to pewną otwartość 
 – pomysły i poglądy się ścierają, ale zawsze zostaje  
w nich miejsce na alternatywne rozwiązania. 

MH: Najbardziej zaimponował mi fakt, że gdyby nie te 
pięć rywalizujących i współpracujących ze sobą zespołów, 
nigdy nie doszlibyśmy do takich efektów naszych prac.  
To jest ten moment, w którym zdajesz sobie sprawę, 
że tylko szerokie i otwarte działanie jest w stanie 
zaowocować sensownymi rekomendacjami dla  
działań rewitalizacyjnych. 
 
Pomoc w opracowaniu wywiadu: Julia Krzesicka

Katarzyna Sadowy - absolwentka Wydziału Architektury Poli-
techniki Warszawskiej i SGH w Warszawie, współorganizatorka 
projektów kulturalnych i konkursów architektonicznych, badaczka 
interdyscyplinarnych zagadnień urbanistycznych i gospodarczych

Marlena Happach - architektka, doktor ekonomii, absolwentka 
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie.  Sekretarz konkursów architektonicznych, 
działa w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów 
Polskich oraz Radzie Fundacji Architektury
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Potrzeby w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, 
przede wszystkim w kontekście tworzenia nowych skład- 
ników infrastruktury lub gruntownej modernizacji inf-
rastruktury już istniejącej, są na tyle istotną pozycją 
kosztową, że nie będzie możliwości ich finansowania 
w ramach istniejących budżetów miast i innych jedno- 
stek samorządu terytorialnego bez wsparcia zewnętrz- 
nego kapitału. A bez dobrej infrastruktury zarówno 
gospodarczej, jak i społecznej nie jest możliwe podnie- 
sienie jakości życia mieszkańców i osiągnięcie zrówno-
ważonego rozwoju w długiej perspektywie. Z punktu 
widzenia miast realizacja projektów z zakresu tzw. 
infrastruktury twardej (gospodarki odpadami, budowy 
dróg czy nowoczesnego transportu publicznego) ma 

PPP – od projektu  
do przedsięwzięcia

Marzena Rytel

 
 

Gdyby w Polsce udało się zamienić chociaż ułamek liczby dyskusji, konferencji i seminariów 
poświęconych tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego na projekty PPP, to z pewnością  

w statystykach europejskich nasz kraj zająłby jedno z czołowych miejsc i moglibyśmy  
się chwalić na kolejnych konferencjach, że polskie miasta potrafią skutecznie  

finansować rozwój infrastruktury

ogromne znaczenie w tworzeniu podwalin trwałej 
tkanki miejskiej. Niemniej jednak do zadań publicznych 
należą też rozwój infrastruktury socjalnej i projektów 
„społecznych”, a jakość ich funkcjonowania wpływa na 
dobrobyt i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Włodarze miast doskonale rozumieją te potrzeby 
i poszukują sposobów na finansowanie projektów. Kiedy 
więc powinni korzystać z PPP? Podstawowe kryterium 
zastosowania tej metody to realizacja zadania publicznego 
w celu podniesienia jakości usług zapewnianych przez 
stronę publiczną, np. budowa/modernizacja szkół, szpitali 
czy dróg. Decyzja o wyborze PPP bądź pozostaniu przy 
metodzie tradycyjnej powinna być poparta analizą 
potwierdzającą korzyści z PPP, m.in. takie jak lepsza 
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jakość usług, optymalne koszty w całym cyklu życia 
projektu, efektywne zarządzanie infrastrukturą, czas 
i koszty realizacji inwestycji – bo z założenia PPP jest 
rozwiązaniem na długie lata, a nie tylko okres budowy.

WIZJA DLA POLSKI – PPP

Połączenie umiejętności pozyskania finansowania 
na projekty inwestycyjne z wizją i strategią działania 
prowadzi do stabilnego rozwoju firm. Światowa Rada 
Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World 
Business Council for Sustainable Development) opu-
blikowała w 2010 roku Raport Vision 2050. The new 
agenda for business, mający na celu określenie stojących 
przed firmami wyzwań zrównoważonego rozwoju oraz 
identyfikację szans rynkowych umożliwiających stabilny 
rozwój w długim okresie. Celem działań WBCSD było 
przeniesienie dyskusji na szczeble poszczególnych  
krajów, aby odzwierciedlić różnorodność warunków  
i szans rozwojowych.

Wizja 2050 dotarła także do Polski. Na bazie prze-
prowadzonej dyskusji wspieranej przez ministerstwo 
gospodarki powstał dokument mający na celu zainicjo-
wanie dialogu i współpracy sektora biznesowego, publicz-
nego i pozarządowego na rzecz zrównoważonego rozwoju 
Polski oraz wskazanie przedstawicielom biznesu wyzwań 
i szans rynkowych do wzięcia pod uwagę przy tworzeniu 
planów strategicznego rozwoju ich organizacji.

Mimo że Wizja została nakierowana na działania 
biznesu, dostrzeżono też rolę strony publicznej w roz-
woju gospodarczym. Postawiono pytanie, co powinno się 
zdarzyć, aby współpraca sektora publicznego i prywatne-
go przynosiła wymierne efekty i korzyści obu stronom. 
Zapadła więc decyzja o utworzeniu Grupy Roboczej Part- 
nerstwo Publiczno-Prywatne.

Grupa ta była świadoma, że odpowiedzią zarówno na 
potrzeby publiczne, jak i konieczność rozwoju firm, może 
być PPP, jednakże kluczowe znaczenie ma wzajemne 
zrozumienie i chęć współpracy na zasadach partnerskich. 
Znalazło to odzwierciedlenie w wypracowanych przez 
Grupę celach. Prace rozpoczęły się dyskusją nad strate-
giczną rolą biznesu w realizacji celów publicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych z zakresu zrównowa-
żonego rozwoju (m.in. gospodarka odpadami, rozwój 
szkolnictwa, budowa dróg i inne). Grupa wniosła wkład 
w kształtowanie zapisów nowelizacji Ustawy o partner-
stwie publiczno-prywatnym, określiła kluczowe bariery 
w zakresie rozwoju PPP w Polsce oraz przeprowadziła 
dyskusję poświęconą ich zwalczaniu.

W ramach prac Grupy nastąpiła też próba ziden-
tyfikowania rynku PPP w Polsce. Z posiadanych 
przez ministerstwo gospodarki statystyk wynika, że 
przeważającą większość stanowią projekty o niskich 
nakładach kapitałowych realizowane w formule kon- 
cesyjnej, czyli w oparciu o przeniesienie ryzyka popytu 
na partnera prywatnego. Dla porównania, wg danych 
EPEC, na rynku europejskim średnia wartość zreali-
zowanych projektów w roku 2013, czyli takich, które 
pozyskały finansowanie, wynosiła ok. 200 mln euro. 
90% projektów stanowiły natomiast przedsięwzięcia, 

w których wykorzystano mechanizm wynagradzania 
partnera prywatnego w formie opłaty za dostępność. 
Z tego porównania można wysnuć wniosek, że Polska 
idzie własną ścieżką rozwoju PPP, nie bacząc na do-
świadczenia bardziej rozwiniętych rynków, które z PPP 
korzystają od lat. Do pewnego stopnia potwierdza to lista 
barier zidentyfikowana przez członków Grupy w oparciu 
o własne doświadczenia. Obejmuje ona bariery instytucjo-
nalne, prawne, finansowe i w zakresie postawy strony 
publicznej. Kluczowe z nich to: 

brak jednej instytucji na szczeblu centralnym koordy-
nującej przygotowanie projektów i wspomagającej 
rozwój PPP w oparciu o najlepsze praktyki z rozwi-
niętych rynków (w Polsce działania wspierające PPP 
podejmuje zarówno ministerstwo gospodarki, jaki 
i ministerstwo infrastruktury i rozwoju);

brak zrozumienia zasad podziału ryzyka między 
partnerami, powodujący nierealistyczne oczekiwania 
w stosunku do partnera prywatnego i brak szacowania 
kosztów związanych z przekazaniem zbyt wielu ryzyk;

brak przepisów wykonawczych, które jasno, w spo-
sób bezsporny wyjaśniłyby wątpliwości i obawy 
samorządów co do zaliczenia inwestycji PPP do  
długu publicznego;

bariera komunikacyjna – lęk przed podejrzeniami 
o niedostateczną transparentność, zarzut nie-
gospodarności, przyjęcie zbyt dużego ryzyka  
po stronie publicznej. 

Bariery te wpływają na procesy przetargowe i de-
cyzyjne oraz na tzw. bankowalność projektów, czyli 
możliwość finansowania nakładów kapitałowych w fazie 
budowy lub modernizacji infrastruktury. Zadaniem part- 
nera prywatnego jest finansowanie inwestycji, ale fundu-
sze na ten cel pozyskuje się przede wszystkim z banków, 
które chcą być angażowane na wczesnym etapie negocjacji 
umowy PPP, by móc mieć wpływ na alokację ryzyk i osta-
teczne zapisy, zwiększając szansę akceptacji projektu przez 
komitety kredytowe.

Najczęstszą przyczyną decyzji o Partnerstwie Pu- 
bliczno-Prywatnym w Polsce jest kwestia braku publicz- 
nych funduszy na szybką realizację projektów, które do- 
strzegalnie zmienią jakość życia mieszkańców. Zdarza 
się więc, że chęć szybkiego osiągnięcia celu prowadzi do 
wyboru niewłaściwego trybu zamówienia publicznego 
(np. koncesja na budowę szkoły publicznej) lub słabego 
przygotowania projektu i rozpoczęcia dyskusji z partne-
rami prywatnymi bez przemyślanych celów, które w kon-
sekwencji prowadzą do opóźnień w rozpoczęciu projektu 
lub powodują, że procesy przetargowe są długotrwałe 
i nieefektywne.

NIE PLACEBO I NIE PANACEUM

Gdyby zamienić choć połowę toczących się dyskusji 
o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na projekty PPP, 
bylibyśmy liderem w wykorzystywaniu tej metody w Eu- 
ropie, ale… dyskusje te są potrzebne, żeby umożliwić 
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lepsze zrozumienie niuansów PPP. Każda kolejna powin- 
na być jednak coraz bardziej szczegółowa i ukierunkowa-
na na znajdowanie praktycznych rozwiązań. PPP nie-
jednokrotnie postrzegane jest przez podmioty publicz-
ne jako rozwiązanie wszystkich problemów: ze słabej 
jakości infrastrukturą, z brakiem środków finansowych, 
z brakiem wizji rozwoju infrastruktury. Często pojawia 
się też oczekiwanie, że skoro partner prywatny przejmuje 
zarządzanie projektem w długim okresie, to powinien 
udźwignąć wszelkie obciążenia z nim związane, niezależ-
nie od tego, czy jest do tego predystynowany. PPP nie 
zwalnia jednak strony publicznej z odpowiedzialności 
– jej zadaniem jest nadzór nad realizowaną umową o PPP, 
a wcześniej właściwe jej wynegocjowanie – tak, by od-
zwierciedlała pozycje obu stron.

Z drugiej strony, PPP nie powinno być stosowane 
do wszelkich pomysłów publicznych, bo jest ono przede 
wszystkim sposobem na uzyskanie wysokiej jakości usług 
publicznych. Dlatego np. budowa hotelu, nawet jeśli 
brakuje go w danej miejscowości, nie powinna być roz-
ważana jako projekt PPP. Miasta mogą jednak wiele 
zyskać dzięki zastosowaniu tego narzędzia. Istnieje 
szereg przykładów, w których partnerstwo zostało 
wykorzystane jako metoda pozyskania kapitału i know-
-how w dużych programach rewitalizacyjnych (np. 
w Berlinie – Potsdamer Platz czy w Londynie – Dock-
lands) i mniejszych projektach na budowę czy moderni-
zację szkół, szpitali, tworzenie nowych tras transportu 
publicznego czy modernizację oświetlenia ulicznego. 
Miasta mogą zatem skorzystać z doświadczeń zagra-
nicznych, jak również z coraz szerszej bazy informacji 
nt. PPP dostępnych w Polsce oraz projektów, które 
weszły w fazę budowy/modernizacji, co oznacza, że 
osiągnęły sukces – okazały się „bankowalne”, jak np. 
spalarnia odpadów w Poznaniu realizowana przez 
SITA Zielona Energia, parking na Placu Nowy Targ we 
Wrocławiu wybudowany przez Mota-Engil, rewitaliza-
cja dworca PKP w Sopocie realizowana przez Bałtycką 
Grupę Inwestycyjną czy termomodernizacja budyn-
ków publicznych w gminie Karczew realizowana przez 
Siemensa, który swój pierwszy projekt w tym sektorze 
zrealizował w Radzionkowie. Jednakże z prawie 300 
ogłoszonych od 2009 roku postępowań przetargowych 

ok. 60 zakończyło się podpisaniem umowy, choć trudno 
jednoznacznie stwierdzić, ile z nich jest projektami PPP, 
bo wiele nie nosi cech PPP, czyli nie jest umowami o dłu-
goterminowej współpracy wymagającymi budowy/moder-
nizacji obiektów infrastrukturalnych. 

Projekty PPP, które kończą się sukcesem, są oparte 
na dobrze przygotowanym pomyśle strony publicznej, 
popartym odpowiednią analizą i przedyskutowanym 
z firmami mogącymi ten pomysł wcielić w życie. Istotne 
jest, aby wykorzystywać istniejące narzędzia do dyskusji 
ze stroną prywatną, jak np. dialog konkurencyjny, wza- 
jemnie wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania, dzielić 
się wiedzą i doświadczeniem, ale także obawami i wątpli-
wościami, prezentować odwagę w podejmowaniu decyzji 
i konsekwencję w działaniu. A jednocześnie mieć wizję 
i chęć wyjścia poza utarte schematy myślenia i działania.

Marzena Rytel – specjalizuje się w doradztwie przy realizacji pro-
jektów infrastrukturalnych, w tym projektów drogowych i infra-
struktury socjalnej. Od ponad 14 lat zaangażowana w projekty 
PPP realizowane przez PwC w Polsce oraz Europie Środkowej 
i Wschodniej na rzecz partnerów prywatnych, samorządów  
i rządów centralnych

Polecamy:
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     (online:) http://www.mg.gov.pl/files/upload/8383/MG_WIZJA. 
      pdf, s. 11.

/// Broszura Wizja 2050_PL_13.11.2013, http://www.pwc.
     pl/pl/doradztwo-csr/wizja2050/assets/broszura_wizja_2050 
     _pl_13_11_2013.pdf, s. 4–5.

/// Mapa barier rozwoju projektów PPP w Polsce w ocenie partnerów 
      biznesowych, http://www.pwc.pl/pl/doradztwo-csr/wizja-2050/
     assets/mapa_barier_ppp_2013.pdf.
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Pierwsze parki technologiczne powstały w USA 
tuż po II Wojnie Światowej1. Obszarem rozwoju firm 
technologicznych była np. tzw. Droga 128 – teren 
skupiający firmy z sektora hi-tech usytuowane wzdłuż 
obwodnicy Bostonu (ang. Route 128). Za wzorcowy do 
dziś ekosystem innowacji podaje się przykład Doliny 
Krzemowej (Kalifornia, USA), której historia zaczęła 
się od powstania w 1951 roku Stanford Research Park 
przy Uniwersytecie Stanforda. Gromadząc siedziby 
przedsiębiorstw w tym miejscu, planowano wykorzystać 
efekt synergii, jaki dawało skupienie wielu podmiotów na 
jednym terenie. Wzajemna bliskość firm, przenikanie się 
idei i pracowników poszczególnych przedsiębiorstw oraz 
konkurencja między zespołami umożliwiły w Kalifor-
nii rozwój takich przedsiębiorstw jak Hewlett-Packard, 
Eastman Kodak, General Electric czy Lockheed – firmy 
specjalizującej się w wytwarzaniu statków powietrznych. 
Rozwój obu najważniejszych amerykańskich parków był 
możliwy między innymi dzięki zamówieniom publicz- 
nym (w tym pochodzącym z sektora zbrojeniowego) 
i współpracy z wybitnymi naukowcami. W Mountain 
View pracował na przykład zespół laureata nagrody 
Nobla Williama Shockley’a, którego prace umożliwiły 
rozwój przemysłu półprzewodników. W późniejszych 
latach dodatkowym impulsem do rozwoju firm techno-
logicznych, ale również parków, stała się dostępność ka-
pitału wysokiego ryzyka. Są to środki zarządzane przez 
wyspecjalizowane Fundusze Venture lub prywatnych 
inwestorów, tzw. aniołów biznesu, którzy poprzez obję- 
cie udziałów w firmie technologicznej dostarczają jej 
kapitał (często też know-how) umożliwiający rozwój 
produktów i dalszą ekspansję. Wczytując się w historie 
wszystkich znaczących firm technologicznych na świecie 

1 Bohanson Research Park w Menlo Park (1948).

Ekosystemy
innowacji

Łukasz Sztern

 
 

Szacuje się, że na świecie funkcjonuje prawie tysiąc parków technologicznych.  
Do globalnej sieci zrzeszającej tego typu instytucje należy 388 podmiotów z 70 państw,  

w tym 10 z Polski. Jak ten model wspierania przedsiębiorców przyjął się w naszym kraju?

(od Microsoftu i Apple’a, przez Google’a, Amazon, 
Facebooka, na Skype’ie skończywszy) znajdziemy w nich 
istotny udział funduszy wysokiego ryzyka w początko-
wym stadium rozwoju.

Efekty osiągane przez firmy w Dolinie Krzemowej 
czy Route 128 były dużym zaskoczeniem dla świata. Od 
lat 70. XX w. zaczęto identyfikować współwystępujące 
w tych miejscach czynniki sukcesu i, korzystając z nurtu 
globalizacji gospodarki, przekładać wypracowany w nich 
model wspierania przedsiębiorców na europejskie realia. 
Odmienne relacje między europejskimi środowiskami 
naukowymi a światem biznesu wymusiły jednak koniecz-
ność modyfikacji pierwotnego modelu. Pierwszy park 
naukowy w Wielkiej Brytanii został utworzony przy Tri-
nity College (Uniwersytet Cambridge). W tym samym 
czasie we Francji w pobliżu Nicei rozpoczęto budowę 
potężnego przedsięwzięcia – Sophia Antipolis, w którym 
lokowano duże instytuty naukowe i strefy dla przemysłu. 
Wszystkie europejskie parki technologiczne powstające 
w tym okresie były inwestycjami, których pomysłodawcy 
przełamywali pierwsze lody i stawiali fundamenty pod 
ekosystemy innowacji w Europie. Sukces ich działań 
przyniosły dopiero lata 90. XX w.

Rola miast 

Dziś parki technologiczne istnieją w zasadzie 
w każdym dużym ośrodku akademickim i przemysło-
wym w Europie. Szacuje się, że na świecie funkcjonuje 
ich prawie tysiąc2. Wyjątkowo silne są ośrodki działające 
w Wielkiej Brytanii (Cambridge, Manchester), Finlandii 
(Technopolis) i Szwecji (Goeteborg, Mjärdevi). Cieka-
wym przykładem jest także pewien projekt – dystrykt 

2 Bąkowski A., Matusiak K.B. (red), Wybrane aspekty funkcjonowania 
parków technologicznych w Polsce i na świecie, PARP, 2008, s. 10.
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22@Barcelona. W 2000 r. Rada Miasta Barcelona 
zatwierdziła uchwałę dotyczącą zagospodarowania 
przestrzennego starej dzielnicy przemysłowej Poble-
nou. Ta inicjatywa miała na celu przebudowę starych 
budynków przemysłowych, hal produkcyjnych i maga-
zynów na nowe centra biznesowe i przestrzenie usługo- 
we o zwiększonej powierzchni użytkowej. Inwestorzy 
dokonujący przebudowy postindustrialnych budynków 
przekazują 30% ich powierzchni miastu w zamian za
możliwość prowadzenia w nich działalności usługowej. 
Miasto lokuje na tym obszarze uczelnie, placówki B+R 
[prac badawczo-rozwojowych – przyp.red.] oraz insty- 
tucje wspierające innowacyjny biznes. Dzięki temu 
przedsięwzięciu Barcelona zyskała status miasta przy- 
jaznego najbardziej innowacyjnym firmom, aktywnie 
działających instytucji otoczenia biznesu oraz atrakcyj-
nych terenów mieszkaniowych. Dodatkowo w samej 
Barcelonie działają jeszcze dwa parki technologiczne 
(Barcelona Science Park i Barcelona Biomedical Re-
search Park), a działalność miejskiej agencji Barcelona 
Activa nie ogranicza się do promocji miasta jako miejsca 
dobrego wyłącznie dla doświadczonych przedsiębiorców. 
Świetnie funkcjonuje w związku z tym miejski program 
„Do it in Barcelona” skierowany do osób między 25.  
a 45. rokiem życia, które szukają atrakcyjnego miasta  
na rozwijanie swojego pomysłu biznesowego czy pro-
jektu badawczego.

Mapa innowacyjnej Polski 

Czy w polskich miastach istnieją równie rozbu-
dowane systemy wsparcia przedsiębiorców? Pierwsze 
plany utworzenia parków technologicznych w naszym 
kraju sięgają początku lat 90. Otwarcie na inspira-
cje płynące z Zachodu poskutkowało założeniem 
pierwszego polskiego ośrodka – Poznańskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza. Został on powołany do życia 
w 1995 r. z inspiracji prof. Bogdana Marcińca. W ciągu 
kolejnych pięciu lat powstały także parki we Wrocławiu 
i w Krakowie. Po 2000 roku tempo rozwoju kolejnych 
inicjatyw przyspieszyło dzięki napływającym do Polski 
funduszom strukturalnym.

Obecnie, w 2014 roku, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości wskazuje 42 parki technologiczne 
funkcjonujące w naszym kraju3. Zostały one ulokowane 
w ośrodkach, które pełnią rolę lokalnych liderów, zarów- 
no w aspekcie potencjału akademickiego, jak i przed-
siębiorczości. Instytucje te najczęściej zlokalizowane 
są w miastach do 300 tys. mieszkańców (~60%), a jed- 
na trzecia w dużych ośrodkach – z populacją między  
300 tys. a 800 tys. mieszkańców. Dwa parki leżą 
w gminach wiejskich, z czego jeden tuż przy granicy 

3 Dane dotyczące parków w Polsce przedstawione w artykule po-
chodzą z badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
„Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów 
przedsiębiorczości)”, przeprowadzonego w 2014 roku – publikacja 
raportu z badania przewidziana jest na jesień 2014 r.

administracyjnej z kilkusettysięczną aglomeracją.  
Przy zachowaniu proporcji, dane te nie odbiegają od 
trendów światowych4.

Najwięcej parków technologicznych znajduje się 
w województwach: śląskim, dolnośląskim i wielkopol-
skim. Wydaje się, że można wskazać dwie przyczyny 
tego zjawiska. Po pierwsze – zmiany zachodzące w silnie 
uprzemysłowionych województwach południowej Polski. 
Śląsk i Dolny Śląsk to regiony, które silnie odczuły ciężar 
reform gospodarczych. Wsparcie kolejnych ośrodków 
innowacji i przedsiębiorczości stało się dla władz lokal-
nych jednym ze sposobów łagodzenia negatywnych 
skutków tych zmian. Po drugie, zadecydowała siła 
lokalnego środowiska, reprezentującego dążenia do 
wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw. Fakt ten 
jest wyraźnie widoczny w Wielkopolsce, w której obok 
pierwszego parku w Polsce działa też park powołany 
przez prywatnego inwestora – Nickel Technology 
Park. W tym kontekście warto zwrócić uwagę także 
na działające w Poznaniu i we Wrocławiu inkubatory 
przedsiębiorczości. Poznański InQbator i Dolnośląski 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości to instytucje 

4 Z badań IASP ( Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków 
Technologicznych) wynika bowiem, że 45,4% z nich zlokalizo-
wanych jest w miastach poniżej 500 000 mieszkańców, 13,4% 
w miastach od 500 tys. do 1 mln, a aglomeracje powyżej 1 mln 
mieszkańców są lokalizacjami dla 35,3% parków na świecie, zob. 
www.iasp.ws.
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działające w ramach parków technologicznych, które 
ściśle współpracują z uczelniami i wspierają środowisko 
akademickie w działalności biznesowej. Oba inkubatory 
zostały zauważone przez światowych ekspertów. Nie bez 
powodu przyznali im nagrody w konkursie Best Science 
Based Incubator w 2009 (Poznań) i w 2013 r. (Wrocław).

Siła środowiska decyduje również o popularności 
dwóch kolejnych lokalizacji – Trójmiasta i Krakowa. 
Zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni działają świetnie 
parki technologiczne. Poza ich infrastrukturą w Gdańsku 
funkcjonuje dodatkowo jeden inkubator technologiczny 
– „Starter”. Jego oferta skierowana jest do młodych firm 
z obszaru teleinformatyki. „Starter” rozwija nowe meto-
dy inkubacji przedsiębiorstw na podstawie dostępnych 
przestrzeni do wspólnej pracy (coworking), które umoż-
liwiają połączenie codziennej pracy przy biurku z budową 
sieci współpracy oraz kreowaniem nowych pomysłów 
wspólnie z innymi „lokatorami”. Oferta ta jest uzupełnio-
na możliwością skorzystania z porad trenerów czy ekspe-
rtów (prawo, marketing, rozwijanie sprzedaży itp.).

Szczególnym miejscem na mapie innowacyjnej 
Polski jest także Kraków. Krakowski JCI Life Science 
Park to jedyna instytucja w Polsce wyspecjalizowana 
we wspieraniu przedsiębiorstw z obszaru life science, 
czyli wywodzących się z nauk takich jak biotechnologia, 
farmacja, medycyna, produkcja żywności oraz pozosta-
łych obszarów badań żywych organizmów. Park ten łączy 
w sobie ofertę przestrzeni biurowej i laboratoryjnej 

z funduszem zalążkowym5 i ofertą mentorów bizneso-
wych. W przeciwieństwie do innych instytucji w Polsce, 
w tym miejscu realizowane są jednak bardzo specjali-
styczne pomysły biznesowe, których wsparcie wyma-
ga często znacznie większych nakładów finansowych. 
W Krakowie działa także Krakowski Park Technologicz-
ny zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną, której 
częścią są tacy giganci jak Motorola czy Comarch. Nic 
więc dziwnego, że to właśnie w w Małopolskim Parku 
Technologii Informacyjnych KPT uruchomiło też dzia-
łania wspierające firmy start-up. Samo środowisko firm 
informatycznych przyciągnęło do Krakowa kolejne 
światowe korporacje. Znalazły się pośród nich m.in. 
Google i T-Mobile, które postanowiły lokować w mie-
ście swoje projekty wspierające rozwój nowych przedsię- 
wzięć biznesowych.

Złota reguła? 

Jak widać wyraźnie już na pierwszy rzut oka, trudno 
doszukać się jednego modelu, który można by było zasto-
sować do opisu wszystkich parków działających w Polsce. 
Nie obowiązuje żaden wzorzec dotyczący urbanistycznego 
lub architektonicznego układu parków czy ich wyposa-
żenia. Ich pwierzchnie wahają się od 1532 m2 do ponad 
60 000 m2 (powierzchnie użytkowe pod wynajem od
600 m² do 19 758 m²). Właścicielami parków są zarówno 
instytucje publiczne (np. jednostki samorządu terytorial-
nego), uczelnie, organizacje pozarządowe, jak i prywatni 
inwestorzy. Struktura właścicielska danego ośrodka ma 
z kolei wyraźny wpływ na cele operacyjne poszczegól-
nych podmiotów. 

Trudno wskazać również „wzorcowe” rozwiązania 
dotyczące modelu organizacyjnego tych przedsięwzięć. 
W tym aspekcie istotna jest rola, jaką odgrywa park 
w ekosystemie innowacji, jakie wsparcie oferuje przed- 
siębiorcom i jak szeroka jest możliwość jego oddziały-
wania. Z punktu widzenia organizacji działań parku 
niezwykle istotna jest też różnorodność zadań, które są 
im przypisane. Parki związane z samorządem czasami 
odgrywają przy tym rolę szerszą niż wsparcie biznesu. 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (umiejsco-
wiony w strukturze Urzędu Miasta Gdynia) prowadzi  
np. działania związane z designem, rewitalizacją i ani-
macją lokalnych społeczności (m.in na rzecz senio-
rów). Działa w nim też centrum „Experyment” będące 
gdyńskim odpowiednikiem warszawskiego Centrum 
Nauki Kopernik.

Należy przyznać, że wielość zadań przypisanych 
Pomorskiemu Parkowi jest wyjątkiem w Polsce. Więk-
szość z nich skupionych jest jednak na podstawowych 
zadaniach związanych ze wsparciem przedsiębiorców. 
Ciekawym przykładem zestawu działań jest np. program 
Wielka Nauka we Wrocławskim Parku Technologicznym, 
dzięki któremu placówka wprowadza swoich klientów 
na „salony” europejskich instytucji naukowych, takich 

5 Forma funduszu podwyższonego ryzyka skierowanego do firm na 
początkowym etapie rozwoju.

>>>



M # 068    |    Dodatki

/// Mapa polskich ośrodków innowacji, 
      wg badania ośrodki innowacji  
      w Polsce_ PARP 2014 

jak CERN, Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny 
ITER, Laser na Swobodnych Elektronach XFEL 
w DESY, a także ośrodki GSI oraz ESS6.

Kontekst właścicielski jest bardzo ważnym, ale 
nie jedynym czynnikiem określającym zakres działania 
poszczególnych ośrodków. Część z nich musi bowiem 
poszukiwać możliwości efektywnego funkcjonowania  
na podstawie nietypowych rozwiązań. Dzieje się tak  
np. w parkach, które zostały założone w mniej oczywi-
stych lokalizacjach. Doskonałymi przykładami ośrod- 
ków, które nie tylko wykorzystują duży potencjał zasta-
nego środowiska naukowego, lecz także potrafią być 
katalizatorem rozwoju lokalnego, są parki w Kielcach 
(Kielecki Park Technologiczny) i Elblągu (Elbląski  
Park Technologiczny).

Wyzwania 

Podczas zarządzania parkami technologicznymi 
i poszukiwaniu najlepszych dróg rozwoju trzeba pamię-
tać o ciągłym podnoszeniu jakości świadczonych usług. 
Konieczność konkurowania nie tylko z ośrodkami 
w regionie, lecz także z podmiotami np. z Azji wymu- 
sza regularne podejmowanie nowych wyzwań. Polskie 
parki technologiczne to doskonale wyposażone insty-
tucje, których zadaniem jest wspieranie innowacyjności  
od momentu powstania idei do wdrożenia nowego pro- 
duktu. Aby były skutecznymi partnerami swoich klien-
tów, muszą być gotowe na pełnienie roli pośrednika 
w procesie transferu technologii z uczelni do biznesu, 

6 http://big-science.pl/

pomiędzy przedsiębiorstwami oraz w procesie „odwróco-
nym” – od biznesu do sfery publicznej. A to wymaga od 
zarządzających parkami budowania możliwie szerokich 
sieci partnerstw, które mogą posłużyć jako środowisko 
testowe. Ważnym partnerem w tworzeniu tego ekosyste-
mu innowacji mogą okazać się oczywiście włodarze miast 
i metropolii. 

Łukasz Sztern – pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości od 6 lat aktywnie wspierający rozwój polskich ośrodków 
innowacji. Nadzorował m.in. realizację projektów: „Benchmarking 
parków technologicznych w Polsce” (w latach 2010 i 2012) 
i „Skuteczne otoczenia innowacyjnego biznesu”

*** Za współpracę przy artykule serdecznie dziękuję Annie  
Tórz, kierownikowi InQbatora (Poznański Park Naukowo- 
-Technologiczny Fundacji UAM)

Polecamy:
/// www.parp.gov.pl – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

/// www.pi.gov.pl – Portal Innowacji

/// http://www.pi.gov.pl/parp/data/pdf_071112/index.html – baza
     danych IOB w Polsce

/// www.sooipp.org.pl – Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków
      Innowacji i Przedsiębiorczości – największa sieć ośrodków 
       innowacji w Polsce

/// www.iasp.ws – Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków
      Technologicznych (IASP)
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/// Plac Europejski, Ghelamco

Biznes a dbałość o jakość przestrzeni 

W budowanie miast zrównoważonych, w któ- 
rych przestrzeń publiczna odpowiada na potrzeby 
środowiskowe, społeczne i gospodarcze, włączani  
są zarówno włodarze, jak i przedstawiciele biznesu, 
zwłaszcza takich branż jak zarządzanie nieruchomo-
ściami. Przedsiębiorcy, inwestorzy oraz deweloperzy 
odgrywający znaczącą rolę w grze o miasto stanowią 
ogromny potencjał w kontekście wdrażania innowa-
cyjnych rozwiązań mogących przyczynić się do rozwoju 
miast inteligentnych (smart cities) i przyjaznych miesz-
kańcom (livable cities). Poprzez realizację trwałych oraz 
tymczasowych działań organizowanych we współpracy 

Nowe 
idee 

dla wysokiej 
jakości przestrzeni 
publicznej 

Jeroen van der Toolen

 
 

Jakość i sposób kształtowania przestrzeni publicznych w miastach to czynniki wyraźnie 
wpływające na komfort życia w metropolii i standard życia mieszkańców. Coraz częściej 
dostrzegana jest potrzeba kreowania miejsc przenoszących środek ciężkości w projektowaniu 
urbanistycznym z przestrzeni „miłych dla oka” na przestrzenie powstające w myśl hasła 
„Building livable cities”

z samorządami i mieszkańcami deweloperzy biorący 
pod uwagę zasady zrównoważonego budownictwa, 
a więc i Ghelamco Poland, prowadzą misję dążącą do 
podniesienia jakości życia w mieście. Stosowane przez 
naszą firmę działania dotyczą zarówno projektowania 
i budowania inwestycji, procesu zarządzania projektami, 
jak i i wdrażania przedsięwzięć miękkich oraz angażowa-
nia w takie procesy innych aktorów związanych z pracą 
nad rozwojem miasta.

Wyrazem zrównoważonej strategii firmy jest m.in. 
podejście do realizacji warszawskiego kompleksu War-
saw Spire, powstającego w kwartale ulic Grzybowskiej, 
Towarowej, Wroniej oraz Łuckiej, w ramach którego 

>>>
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powstanie także przestronny publiczny plac. Plac Euro- 
pejski, bo taki oficjalny adres otrzymała ta nowa prze-
strzeń miejska, będzie największym w powojennej 
historii stolicy tak spójnie zaaranżowanym placem 
pozbawionym ruchu kołowego. Wypełnią go fontan-
ny, strumień, miejskie meble, kawiarnie i restauracje. 
W miejscu projektowanym przez belgijską pracownię 
Wirtz International Landscape Architects nie zabraknie 
również zielni, która dopełniając strukturę kompozycyjną, 
stworzy miejsce zachęcające do wypoczynku. Plac Euro-
pejski ma ambicję stania się nowym punktem spotkań 
i znakomitym dowodem na to, w jaki sposób przestrzenie 
biznesowe i publiczne mogą ze sobą współgrać i wzajem-
nie wspierać swoje funkcje.

Unikalnym elementem Placu Europejskiego będzie 
amfiteatr. Ten stanowić będzie połączenie miejsca prze-
znaczonego na wydarzenia kulturalne, imprezy i koncerty 
z wykończonym w drewnie tarasem widokowym, pozwa-
lającym objąć całą panoramę placu.

Dodatkową atrakcją dla odwiedzających będzie 
tzw. pasaż artystyczny – miejsce przeznaczone na czaso-
we wystawy młodych zdolnych artystów. Specjalnie 
zaprojektowana konstrukcja dostosowana zostanie do 
całorocznego eksponowania obrazów, rzeźb, instalacji 
artystycznych. Kolejnym przykładem wpływania Ghe-
lamco Poland na komfort użytkowników przestrzeni 
miejskiej jest inwestycja Sienna Towers, która dzięki 
współpracy firmy z władzami Warszawy zostanie opa-
trzona bezpośrednim połączeniem komunikacyjnym 
z nową linią metra (przystanek Rondo Daszyńskiego).

Ghelamco Poland jest również liderem w zakresie 
certyfikacji BREEAM (Building Research Establish- 
ment Environmental Assessment Method) oceniającej 
budownictwo pod kątem szeroko pojętej odpowiedzial-
ności za środowisko i sąsiedztwo. Byliśmy pierwszym 
deweloperem w Polsce, który uzyskał ten certyfikat dla 
oddanej do użytku inwestycji biurowej – Trinity Park 
III (2010). Od tego czasu firma dostarczyła na rynek 
prawie 300 000 m2 certyfikowanej powierzchni w ośmiu 

budynkach, w tym w T-Mobile Office Park, który z kolei 
jako pierwszy budynek w Polsce uzyskał certyfikat 
BREEAM na poziomie Excellent.

Działania miękkie

Pośród działań o charakterze miękkim, niejako 
oddzielonych od procesu realizacji inwestycji prowadzo- 
nych przez firmę, a jednak uzupełniających go i wzboga-
cających, znajduje się także powołanie w ostatnich 
miesiącach Fundacji Sztuka w Mieście. Fundacja ma 
na celu prowadzenie działań dążących do podniesie-
nia jakości miejskiej przestrzeni publicznej. Jako firma 
funkcjonująca na rynku deweloperskim grupa Ghelamco 
ma bowiem świadomość potrzeb społecznych związanych 
z rozwojem tkanki miejskiej, a także odpowiedzialności, 
jaka spoczywa w rękach inwestorów realizujących swoje 
przedsięwzięcia w przestrzeni publicznej. Naszą misją 
jest w związku z tym upowszechnienie działań i projek-
tów kulturalnych aktywizujących lokalne społeczności 
w przestrzeni ich zamieszkania, pracy i spędzania wol-
nego czasu. Celem działań Fundacji Sztuka w Mieście 
jest podnoszenie jakości miejskiej przestrzeni publicznej 
poprzez promowanie, wspieranie oraz upowszechnia-
nie rozgrywających się w niej inicjatyw artystycznych, 
organizację wydarzeń kulturalnych, a także imprez roz- 
rywkowych oraz sportowych przeznaczonych dla lokal- 
nych społeczności. Nasze działania z zakresu kultury, 
edukacji oraz sportu kierujemy zarówno do młod-
szych, jak i starszych użytkowników miasta. Poprzez 
zainteresowanie środowisk nieprofesjonalnych sprawami 
z dziedziny nauki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i tradycji sztuki w miejskiej przestrzeni publicznej oraz 
promocję społecznej aktywności kulturalnej dążymy do 
kształtowania obywatelskiej aktywności.

Jeroen van der Toolen – Dyrektor Zarządzający Ghelamco na kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej, Prezes Fundacji Sztuka w Mieście. 
Holender mieszkający i pracujący w Warszawie od 15 lat

/// Plac Europejski, ilustr. dzięki uprzejmości Ghelamco

/// Kompleks Warsaw Spire, Jaspers & Eyers Architects
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Teele Pehk - Estonia
Miejska aktywistka z Urban Lab
http://www.linnalabor.ee

Miejska aktywistka, która skutecznie przekonuje Estoń-
czyków do wiary, że ich zaangażowanie w sprawy lokalne 
spowoduje, iż miasta staną się przyjaźniejsze do życia. 
Ostatnio udało się jej m.in. wypracować w Tallinnie po- 
rozumienie, które nakreśla dobre modele i praktyki współ-
pracy władz miasta z innymi podmiotami. W Estonii nie 
istniały dotąd takie zasady, choć są one kluczowe w procesie 
prowadzenia skutecznego dialogu administracji miejskich 
z mieszkańcami.

New Europe 100
Katarzyna Szajewska

 
 

We wrześniu Res Publica we współpracy z Funduszem Wyszehradzkim, Google  
oraz Financial Times ogłosiła listę stu innowatorów z Europy Środkowej i Wschodniej,  

New Europe 100. Kto z działaczy miejskich się na niej znalazł i dlaczego?

Vladimír Kořen - Czechy
Burmistrz miejscowości Říčany
http://info.ricany.cz

Vladimír Kořen jest burmistrzem czeskiego miasta Říčany 
i znanym prezenterem telewizyjnym. Zaczynając działać na 
polu polityki, postanowił w skuteczny sposób rozprawić się 
z wysokimi cenami energii. Zorganizował aukcję, w ramach 
której firmy energetyczne mogły licytować się ofertami na 
dostawy energii do zarządzanego przez niego miasta. Już 
przy pierwszym wydarzeniu Kořenowi udało się doprowadzić 
do obniżki cen o 25%. Od tego czasu akcja organizowana jest 
co roku, a pozytywne doświadczenia Říčan zainspirowały 
włodarzy innych miast do organizacji podobnych działań.

Iryna Vidanava - Białoruś
Szefowa portalu CityDog.by
http://citydog.by

Iryna Vidanava jest znaną aktywistką białoruską. Obecnie 
kieruje portalem CityDog.by - internetowym magazy-
nem o życiu Mińska. Stworzona przez nią strona stanowi 
kompendium wiedzy o ciekawych wydarzeniach w stolicy 
Białorusi. Dla nas tego typu witryny nie są czymś nowym, 
ale trochę inaczej sytuacja w tym kontekście wygląda 
w ojczyźnie Iryny. 

Šarūnas Legeckas - Litwa
Założyciel Placeilive.com
http://www.placeilive.com

Šarūnas jest zwolennikiem teorii bazującej na stwierdzeniu, 
że miejsce zamieszkania kluczowym czynnikiem wpływa-
jącym na poziom naszego zadowolenia z życia jest miejsce 
zamieszkania. Miło jest mieszkać w okolicy, która pozwala 

Współtworzący listę New Europe 100 miesz-
kańcy różnych miast reprezentują rozmaite dziedziny 
działalności: biznes, społeczeństwo, politykę, media, 
kulturę oraz naukę. Wszystkich wyróżnia jednak odwa-
ga w byciu innowacyjnym, przełomowe pomysły, które 
mają szansę rozwiązać poważne problemy społeczeństwa 
i działania znacząco wpływające na zmianę lokalnych 
uwarunkowań, prowadzone na skalę globalną i mające 
potencjał osiągnięcia takiego zasięgu.

Na liście New Europe 100 znaleźli się także dzia-
łacze, których działania budują lub będą wpływać na 
rozwój miast przyszłości. Wierzymy, że inteligentne 
miasta to suma działań ich mieszkańców, władz, lokal-
nych przedsiębiorców i innych instytucji. Do budowy 
jak najlepszej przestrzeni do życia i działania niezbędne 
jest zatem umiejętne wykorzystanie nowych technologii. 
Poniżej prezentujemy w związku dziesięciu liderów New 
Europe 100, którzy pomagają uczynić nasze miejskie  
życie lepszym. Ich przedsięwzięcia mogą być inspiracją  
do działań w różnych miejscach na świecie.

>>>
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nam na łatwy dojazd do pracy, zapewnia bezpieczeń-
stwo, spokój i ciszę oraz dostęp do rozrywek: restauracji, 
teatrów, kin czy obiektów sportowych. Legeckas stworzył 
więc projekt, który w jednej bazie zbiera dane z szeregu 
różnych źródeł (otwarte dane, dane z mediów, czy sieci 
społecznościowych), by dać użytkownikom odpowiedź na 
pytania ważne przy wyborze miejsca zamieszkania. Portal 
powstał na Litwie, ale działa już także w Londynie, Berlinie, 
Chicago i San Francisco.

Peter Badík - Słowacja
Twórca GreenWay Operator
http://www.greenway.sk

Peter widzi przyszłość transportu w samochodach 
elektrycznych. Stworzył firmę, która oferuje wynajem 
elektrycznych aut dostawczych. Jej klienci, po wykupieniu 
stałego abonamentu, mogą korzystać z pojazdów, których 
bateria pozwala przejechać ok. 200 km na jednym ładowa-
niu. Firma jest też pionierem taniego i praktycznego sys-
temu wymiany tego typu baterii.

Osamu Okamura - Czechy
Dyrektor Programowy reSITE
http://resite.cz

Osamu jest współtworcą konferencji architektoniczno-urba- 
nistycznej reSITE, regularnie prezentującej praktyczne in-
nowacje miejskie w planowaniu i polityce z całego świata. 
Podczas wydarzenia spotykają się specjaliści z różnych kra-
jów, by rozmawiać o rozwiązaniach miejskich problemów 
Europy Centralnej. Konfrontacja ekspertów z krajów bardziej 
i mniej rozwiniętych przynosi zaskakujące i nieoczekiwane, 
inspirujące rezultaty.

Zuzanna Stańska - Polska
Założycielka Moiseum
http://www.moiseum.com

Zuzannę fascynuje wykorzystywanie nowych technologii 
w kulturze, w tym przede wszystkim w muzealnictwie. 
Jako konsultantka współpracuje z placówkami, które chcą 
odświeżać swoje podejście do prezentowania zbiorów,  
tak by nawiązać bardziej interaktywny dialog z widzami.

Gergely Böszörményi Nagy  
- Węgry
Szef Design Terminal
http://www.designterminal.hu

Design Terminal to węgierska agencja rządowa, której zada-
niem jest pobudzanie przemysłów kreatywnych. W swoich 
działaniach wspiera ogólną politykę gospodarczą rządu 
w obrębie innowacji, wzornictwa przemysłowego, mody 
oraz urbanistyki. Na pierwszy rzut oka Design Terminal 
nie wygląda jak instytucja rządowa, a raczej hub kreatywny 
i właśnie w tym niekonwencjonalnym podejściu tkwi siła 
twórców tej instytucji.

alexander Diatlov, anton 
Diatlov, Nazar Mokrynskyi, Ivan 
Pasichnyk - ukraina
Twórcy ecois.me
http://ecois.me

Ukraiński kolektyw stworzył aplikację, która pomaga 
w oszczędzaniu energii w naszych domach. Po zainstalo-
waniu specjalnego czujnika, możemy dokładnie sprawdzić, 
które urządzenia pobierają najwięcej energii. Co ciekawe, 
Diatlov, Diatlov, Mokrynskyi i Pasichnyk potraktowali 
efektywność energetyczną także w kategoriach zabawy 
i zawodów - użytkownicy są nagradzani i wyróżniani za 
“zielone”, domowe praktyki. Twórcy ecois.me współpra-
cują już z międzynarodowymi firmami energetycznymi 
zainteresowanymi wykorzystaniem ich aplikacji na szer- 
szą skalę.

Róża Rzeplińska - Polska
Współtwórczyni mamprawowiedziec.pl
http://www.mamprawowiedziec.pl

Róża Rzeplińska ze swoim zespołem od kilku lat 
uważnie patrzy na ręce osób, które ubiegają się o nasze 
głosy w wyborach. We współpracy z ekspertami zadaje 
kandydatom pytania ważne dla wyborców. Działania 
kierowanego przez nią stowarzyszenia pomagają nam 
odnaleźć się w gąszczu przedwyborczych obietnic,  
a po wyborach rozliczać polityków z ich deklaracji.

Więcej informacji o osobach, które znalazły się na liście New 
Europe 100, dostępne jest na stronie http://www.ne100.org

Katarzyna Szajewska - koordynatorka projektu New Europe 100 
w Res Publice Nowej, pracowała m.in. w Parlamencie Europejskim, 
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Centrum Stosun-
ków Międzynarodowych
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/// Bryła budynku, proj. Weronika Karcz

Podczas tegorocznej edycji festiwalu Gdynia Design 
Days otwarto wystawę najlepszych prac dyplomowych 
obronionych na Wydziale Architektury i Wzornictwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jedna z nich  
– „Kiedy dzieci dorosną...” – jest przykładem mądrego 
wykorzystywania badań w pracy architekta. Przez dziesięć 
miesięcy Weronika Karcz – autorka tego dyplomu, po-
święconego problemowi dorosłych chorych na autyzm 
– zbierała materiały dotyczące projektowania przestrze-
ni dla osób z tym schorzeniem. Szukała zagranicznych 
badań, kontaktowała się z rodzinami osób autystycznych 
oraz trójmiejskimi organizacjami zajmującymi się opieką 
nad autystykami, rozmawiała z polskimi architektami, 
którzy przed nią projektowali podobne budynki. Tak dłu-
gi czas pracy koncepcyjnej to dla architekta prawdziwy 

Kiedy zmysły
stają się wrogiem

Martyna Obarska
 
 

Na świecie istnieją dwa modele projektowania domów stałego pobytu dla osób autystycznych 
– wiejskie farmy i miejskie wspólnoty. Problem dorosłych autystyków w Polsce zazwyczaj się 

przemilcza. Warto więc promować świetne projekty, które uwzględniają nie tylko  
specjalistyczne potrzeby tych ludzi, ale pozwalają im też spędzić dorosłe życie  

w miejskim otoczeniu, w którym dorastali

 luksus. Warto zatem przyjrzeć się efektom jej pracy, 
a zarazem zastanowić nad potencjałem podobnych temu 
dyplomów, które zazwyczaj kończą na dnie szuflady. 
Niestety, dzieje się tak nawet wówczas, kiedy poruszana 
w pracy tematyka wymaga uwzględniania specjalistycz-
nej wiedzy, a poziom zaproponowanych w niej rozwią- 
zań mógłby znacząco podnieść jakość wdrażanych  
w życie projektów.

Realny problem

Na pomysł pracy dyplomowej, która dotyczyłaby 
realnego, społecznego problemu, naprowadziła autor- 
kę promotorka jej pracy – dr hab. Beata Szymańska,  
prof. ASP, która niejednokrotnie przypominała swoim 

>>>
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/// Zastosowanie symboli Blissa, proj. Weronika Karcz

studentom, żeby szukali tematów bliskich życia, proble- 
mów do rozwiązania; by nie tworzyli pięknych wizualiza- 
cji, wydmuszek, które nie mają nic wspólnego z rzeczy-
wistością. Weronika Karcz postanowiła zająć się projekto-
waniem uwzględniającym w architekturze zmysły, bo choć 
znana koncepcja piewcy architektury zmysłowej – fiń-
skiego architekta Juhaniego Pallasmy – jest powszechnie 
dyskutowana, a jego teksty tłumaczone na język polski1, 
jego postulaty pozostają przede wszystkim w postaci 
czysto teoretycznej.

Poszukując tematu na dyplom, studentka natrafiła na 
artykuł o londyńskiej pracowni GA Architects, która od 
1996 roku specjalizuje się w projektowaniu budynków dla 
osób autystycznych2, współpracując przy okazji z całym 
sztabem naukowców, pracowników ośrodków opieki  
oraz samych pacjentów. Architekci z pracowni opowia-
dali, że autystycy – ze względu na specyfikę ich scho- 
rzenia – zupełnie inaczej odbierają przestrzeń. Autyzm 
upośledza zmysły. Nieodpowiednio zaprojektowana 
przestrzeń może więc nie tylko nie pomóc w leczeniu 
tych pacjentów, lecz nawet im zaszkodzić, np. poprzez 
wykorzystanie złej kolorystyki, zbyt intensywnego oś-
wietlenia czy nawet nieodpowiedniego typu żarówek. 
Autystycy widzą migotanie światła w cyklu sześćdziesię-
ciu impulsów na sekundę, więc oświetlenie jarzeniowe 
dosłownie sprawia im ból3. Zła przestrzeń może także 
wpłynąć na wzmożenie częstotliwości ataków agresji  
lub otępienia. W pracy „Kiedy dzieci dorosną...” Karcz, 

1 Zob. J. Pallasmaa, Oczy skóry. Architektura i zmysły. Instytut Archi-
tektury, Kraków 2012.
2 Zob. www.autism-architects.com
3Grandin T., Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z au-
tyzmem. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006, s.87 za: W. Karcz, 
Kiedy dzieci dorosną..., Gdańsk 2014, praca dyplomowa, wersja 
nieopublikowana.

korzystając z powszechnie dostępnej wiedzy specja-
listycznej, postanowiła opracować takie wnętrza, które 
realnie poprawiłyby jakość życia ośmiorga autystyków 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mogą-
cych zamieszkać w planowanym ośrodku w Gdańsku4.

Opuszczeni dorośli

Niezwykle istotny okazał się przede wszystkim 
wybór głównej grupy docelowej projektu – dorosłych 
autystyków. Stereotypy każą widzieć autyzm jako chorobę 
wieku dziecięcego. Ten termin rzeczywiście zastosowano 
pierwszy raz (w 1943 roku) wyłącznie w odniesieniu 
do schorzeń dzieci. Dalszy rozwój wiedzy medycznej 
pokazał jednak, że autyzm jest chorobą nieuleczalną, 
a jego objawy nie słabną wraz z wiekiem. O ile sytuacja 
rodzin z dziećmi, u których zdiagnozowano jedną 
z wielu odmian ze spektrum autyzmu, jest w Polsce 
bardzo trudna, o tyle sytuacja osób dorosłych cierpią-
cych na tę chorobę jest już tragiczna. Zachowania, które 
społeczeństwo jest w stanie zaakceptować u dzieci, 
nie są akceptowane u dorosłych. Często pozostawieni 
sami sobie (na przykład po śmierci opiekuna) dorośli 
autystycy trafiają więc do szpitali psychiatrycznych 
i domów pomocy społecznej – miejsc kompletnie nie-
dostosowanych do ich potrzeb. W wielu przypadkach 
przebywanie w takiej placówce powoduje cofnięcie się 
zdobywanych przez lata umiejętności oraz nasilenie 
objawów choroby, a nierzadko kończy się klinicz-
ną depresją.

Pierwsze na świecie obiekty przeznaczone dla 
dorosłych z autyzmem powstały w Anglii w latach 70. 
W Polsce powstają placówki stałego pobytu, m.in. Farma 

4 Projekt uwzględnia parametry konkretnej działki budowlanej przy 
ulicy Malczewskiego przekazanej  przez Miasto Gdańsk Stowarzy-
szeniu Pomocy Osobom Autystycznym.

>>>
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Życia w Więckowicach pod Krakowem, a także instytu-
cje umożliwiające dorosłym autystykom podjecie pracy5, 
ale ich liczba jest niewystarczająca. Autyzm jest najczę-
ściej występującym zaburzeniem rozwojowym, a liczba 
zdiagnozowanych osób rośnie6 – nie sposób dłużej uda-
wać, że problem dorosłych autystyków sam się rozwiąże. 

Zbiór zasad

Projektując dom stałego pobytu dla osób cierpiących 
na autyzm, Weronika Karcz przyjęła kilka podstawowych 
zasad. Dobre praktyki architektka zaczerpnęła zarówno 
z ogólnodostępnych materiałów opracowanych przez 
londyńskich kolegów po fachu, jak i z rozmów z polski- 
mi specjalistami. W swoim projekcie zastosowała więc 
przede wszystkim odpowiednie barwy – nie mogły być 
zbyt krzykliwe i rozpraszające. Za bazę kolorystyczną 
obiektu posłużyły neutralne kolory wzbogacone o pro-
pozycje z palety barw opracowanej przez przez zespół 
GA Architects wraz z badaczami Kingston University. 
Karcz unikała kontrastów i wykorzystywała barwy do 
zindywidualizowania poszczególnych pomieszczeń oraz 
ułatwienia orientacji w terenie. Starała się tak wprowa-
dzać światło do budynku, aby nie tworzyć blików, nag-
łych kontrastów pomiędzy światłem i cieniem. Wiele 
uwagi poświęciła także akustyce. Aby zminimalizować 
występowanie niespodziewanych, ostrych dźwięków, 
które wywołują w autystykach chęć ucieczki, zastoso-
wała materiały pochłaniające dźwięki. Starała się też 
zaproponować bardzo intuicyjny układ budynku,  
który zapewni mieszkańcom poczucie bezpieczeń- 
stwa i stabilizacji.

W projekcie architektka uwzględniła również kon- 
sekwencje tzw. triady zaburzeń, czyli objawów doty- 
czących trzech obszarów życia: umiejętności społecz-
nych, wzorców zachowań oraz komunikowania się 
z otoczeniem. Osoby autystyczne często nie rozumieją, 
jaki sens ma porozumiewanie się ludzi. Jedynie 1/3 
chorych posługuje się mową. W projekcie pojawiło się 
więc rozwiązanie, do którego zainspirowali autorkę 
pracownicy trójmiejskiej organizacji – Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – czyli 
system informacji w przestrzeni oparty na symbolach 
Blissa. 4500 znaków tworzy system, któryzostał opra-
cowany jako uniwersalny język, którym mogliby po-
rozumiewać się wszyscy ludzie na świecie. Obecnie jest 
on wykorzystywany głównie przez osoby niemogące 
posługiwać się językiem migowym. Autystycy mają 
ograniczoną koordynację ruchową, dlatego język symbo-
li Blissa ułatwia im porozumiewanie się z innymi oraz 
lepsze rozpoznawanie określonych funkcji poszczególnych 
pomieszczeń w budynku, daje im też większe poczucie 
bezpieczeństwa. Konieczność zachowania bardzo okre-
ślonej rutyny dnia autystyków skłoniła projektantkę do 
rozplanowania budynku tak, by mieszkańcy codziennie 

5 Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze 
– pierwsze przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby  
z autyzmem i zespołem Aspergera.
6 W województwie pomorskim żyje ok 13 tys. osób z autyzmem.

pokonywali tę samą, stałą i przewidywalną drogę z jed-
nego skrzydła do drugiego – przemieszczali się między 
sypialnią, pokojem do pracy, pokojem sensorycznym 
i pokojem spotkań z terapeutą w stałej kolejności. 
Wszystkie drogi w tym domu prowadzą do centrum
 – serca przestrzeni, w którym przebywają opiekunowie.

Z myślą o momentach kryzysowych Karcz zapro- 
jektowała w budynku pokój wyciszeń wyłożony kauczu-
kiem. Osoba z napadem lęku lub agresji może w nim 
przebywać aż do momentu wyciszenia, a następnie 
wracać do pozostałych mieszkańców. W korytarzach 
pojawiły się też niewielkie wnęki okienne, umożliwia-
jące mieszkańcom odseparowanie się od otoczenia 
i obserwowanie przyrody na zewnątrz. Bardzo cieka-
wa jest także sama bryła budynku, choć wydaje się być 
najmniej dopracowanym elementem projektu. Dom został 
tak usytuowany na działce, by izolował mieszkańców od 
niepożądanych nadmiernych kontaktów z otoczeniem, 
a jednak nie tworzył getta.

 
Przemyśleć projektowanie 

Analizując wszystkie rozwiązania zastosowane 
w tym projekcie i biorąc pod uwagę autokrytyczny głos 
samej autorki, która przyznaje, że jest przede wszystkim 
architektem wnętrz i zdaje sobie sprawę z konieczności 
lepszego opracowania rozwiązań architektonicznych 
całości budynku, pozostaje mieć nadzieję, że ten dyplom 
stanie się inspiracją dla architektów i urzędników miej-
skich w całej Polsce. Dobrze byłoby także, gdyby stał się 
przyczynkiem do poważnej debaty publicznej na temat 
projektowania szpitali, ośrodków i domów pobytu dla 
chorych w Polsce oraz dostosowywania ich przestrzeni 
do specyfiki poszczególnych zaburzeń, potrzeb pacjen-
tów i personelu. Wciąż jesteśmy nie dość świadomi 
roli architektury w procesie leczenia i rozwoju osób 
obarczonych poważnymi schorzeniami. Pewne elementy 
projektu Weroniki Karcz – zwłaszcza te dotyczące wnętrz 
– warto byłoby uwzględnić także w zaprojektowanym już 
domu na działce przy ulicy Malczewskiego w Gdańsku. 
Mam nadzieję, że ta praca nie trafi do szuflady, a wiedza 
młodej adeptki architektury nie pójdzie na marne.

Martyna Obarska – kulturoznawczyni, członkini zespołu redak-
cyjnego Magazynu Miasta. O mieście pisze, uczy i w mieście działa
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/// fot. Garry Knight, Flickr

Część 1.  
Starzenie się populacji świata i urbanizacja: 
wyzwania stojące przed ludzkością

Ludzkość starzeje się gwałtownie: do 2050 r.  
odsetek osób po 60. roku życia wzrośnie do 22% 
(z 11% w 2006 r.). Po raz pierwszy w historii liczba 
osób starszych przekroczy więc liczbę dzieci w wieku 
do czternastu lat (1). Kraje rozwijające się starzeją 
się w tempie dużo szybszym niż kraje rozwinięte: na 
przestrzeni najbliższego półwiecza ponad 80% osób 

Miasta Przyjazne 
Starzeniu: Przewodnik

Dzięki dotacji ASOS 2014 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Magazyn Miasta i Res 
Publica opublikują w grudniu pierwsze w historii tłumaczenie słynnej publikacji Globalnej 

Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu WHO pt. „Miasta Przyjazne Starzeniu: Przewodnik”. 
Prezentujemy fragment tekstu i zachęcamy do lektury jego całości jeszcze w tym roku

starszych będzie żyć w krajach rozwijających się (w 2005 r. 
wskaźnik ten wynosił 60%) (2).

Nasz świat jest jednocześnie rozrastającym się mia- 
stem. W roku 2007 r. ponad połowa populacji całego 
świata mieszkała w ośrodkach zurbanizowanych. Liczba 
megamiast, tzn. miast o populacji liczącej co najmniej 
10 milionów mieszkańców, w XX w. wzrosła dziesięcio-
krotnie z 2 do 20, a ich mieszkańcy w 2005 r. stanowili 
9% wszystkich mieszkańców miast na świecie. Liczba 
i odsetek mieszkańców miast będą rosnąć w najbliższych 
dziesięcioleciach, w szczególności w miastach liczących 



starsze miasto    |    M # 077 

mniej niż 5 milionów mieszkańców. Wzrost ten jest  
także o wiele gwałtowniejszy w regionach rozwijających 
się. Do 2030 r. około trzy z pięciu osób będą mieszkać 
w mieście, a liczba mieszkańców miast w mniej rozwinię-
tych regionach będzie prawie czterokrotnie większa niż 
w regionach rozwiniętych]

W miastach mieszka również więcej osób starszych. 
W ośrodkach zurbanizowanych w krajach rozwiniętych 
populacja osób starszych stanowi około 80% populacji 
osób młodszych i będzie rosnąć w takim samym tempie. 
W krajach rozwijających się liczba osób starszych w mia- 
stach zwiększy się jednak szesnastokrotnie – z 56 milio-
nów w 1998 r. do ponad 908 milionów w 2050 r. Do tego 
czasu osoby starsze będą stanowiły jedną czwartą całej 
populacji miast w krajach mniej rozwiniętych.

Starzenie się populacji i urbanizacja są wynikiem 
pomyślnego rozwoju ludzkości w ciągu ostatnich stu lat.  
Stanowią też największe wyzwania stojące przed nami 
w najbliższym stuleciu. Większa długość życia jest owo- 
cem podniesienia jego standardu oraz ogromnych zdoby-
czy w dziedzinie zdrowia publicznego. Jak stwierdzają 
autorzy dokumentu WHO Brasilia Declaration on Ageing 
z 1996 r.: „zdrowe osoby starsze są cenne dla swoich 
rodzin, społeczności i gospodarki”. Rozwój miast jest 
związany z rozwojem technologicznym i ekonomicznym 
kraju. Tętniące życiem miasta mają korzystny wpływ na 
całą populację, zarówno miejską, jak i wiejską. W związku 
z faktem, że miasta stanowią centra aktywności kultural-
nej, społecznej i politycznej, są one wylęgarnią nowych 
idei, produktów i usług, mających wpływ na inne spo- 
łeczności oraz cały świat. Aby rozwijać się w sposób 
trwały, muszą jednak posiadać struktury i usługi umożli- 
wiające ich mieszkańcom zachowanie dobrego samopo-
czucia i produktywności. Osoby starsze w szczególno-
ści potrzebują wsparcia oraz kompensaty fizycznych 
i społecznych zmian związanych z procesem starzenia 
się płynącej z otaczającego je środowiska. Działania te 
zostały więc uznane za jeden z trzech priorytetowych kie-
runków zmian w madryckim planie działania w kwestii 
starzenia się społeczeństw (Madrid International Plan of 
Action on Ageing) przyjętym przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych w 2002 r.. Tworzenie w miastach środo- 
wiska bardziej przyjaznego starzeniu jest koniecznym 
i logicznym sposobem na podniesienie poziomu dobrego 
samopoczucia i aktywności ich starszych mieszkańców 
oraz umożliwienie dalszego intensywnego rozwoju miast.

Część 2.  
Aktywne starzenie się: ogólne wytyczne 
dla miast przyjaznych starzeniu

Idea miasta przyjaznego starzeniu zaprezento- 
wana w niniejszym Przewodniku opiera się na ramo-
wych założeniach polityki WHO dotyczącej aktywnego 
starzenia się.

Polityka aktywnego starzenia się polega na 
optymalizacji możliwości związanych ze zdrowiem, 
partycypacją i bezpieczeństwem w celu zwiększenia 
jakości życia osób starzejących się.

W mieście przyjaznym starzeniu się zasady, usługi, 
otoczenie i struktury wspierają proces aktywnego 
starzenia się i umożliwiają je mieszkańcom poprzez:

docenienie szerokiego wachlarza możliwości i zasobów 
wśród osób starszych;
antycypowanie i elastyczne reagowanie na potrzeby 
i preferencje związane z wiekiem;
szacunek dla decyzji i wyborów dotyczących  
stylu życia;
ochronę najbardziej bezbronnych osób oraz
promocję inkluzji i udziału osób starszych we 
wszystkich sferach życia społeczności.

Aktywne starzenie się warunkowane jest wieloma 
czynnikami wpływającymi na życie jednostek, rodzin 
i narodów, w tym zarówno kwestiami materialnymi, jak 
i czynnikami społecznymi, mającymi wpływ na indy-
widualne zachowania i odczucia. Wszystkie te czynniki 
i zależności pomiędzy nimi w znaczny sposób wpływa-
ją na proces starzenia się poszczególnych osób. Wiele 
aspektów środowiska miejskiego i dostępnych w nim 
usług odpowiada tym czynnikom, więc zawarliśmy je 
w charakterystyce miasta przyjaznego starzeniu się.

Czynniki te należy interpretować z perspektywy 
cyklu życia, a więc przy uwzględnieniu faktu, że osoby 
starsze nie stanowią jednorodnej grupy, a różnice oso-
biste pogłębiają się wraz z wiekiem. Złożoność ta odwzo-
rowana została na rys. 4, na którym zilustrowano proces 
przemian– od zdolności funkcjonowania (takiej jak siła 
mięśni czy wydolność sercowo-naczyniowa) wzrastającej 
w dzieciństwie, osiągającej szczyt we wczesnej dorosłości, 
a następnie stopniowo się zmniejszającej. Tempo spadku 
aktywności w dużej mierze zależy od czynników związa-
nych ze stylem życia oraz zewnętrznych czynników spo- 
łecznych, środowiskowych i ekonomicznych. 
Z perspektywy jednostki i społeczeństwa ważne jest, aby 
pamiętać, że w każdej grupie wiekowej można zmniejszyć 
tempo tego spadku, a nawet odwrócić tendencję dzięki 
odpowiedniej polityce oraz odpowiednio dobranym meto-
dom indywidualnym, takim jak np. promocja środowiska 
życia przyjaznego starzeniu.

Jako że aktywne starzenie jest procesem trwającym 
całe życie, miasto przyjazne starzeniu nie jest jedynie 
przyjazne osobom starszym. Budynki i ulice pozbawione 
barier zwiększają mobilność i niezależność wszystkich 
osób niepełnosprawnych, zarówno starszych, jak i mło-
dych. Bezpieczne sąsiedztwa pozwalają dzieciom, młodym 
kobietom i osobom starszym bez obaw wychodzić poza  
dom, aby aktywnie spędzać czas i brać udział w wydarze- 
niach społecznych. Rodziny mogą żyć spokojniej, gdy 
starsi członkowie mają zapewnioną niezbędną opiekę 
zdrowotną i wsparcie wspólnotowe. Z podejmowanej 
przez osoby starsze pracy odpłatnej i wolontariackiej 
korzyści czerpie cała wspólnota. I w końcu: starsi klien- 
ci wyraźnie wspierają również lokalną gospodarkę. 
Najważniejszym hasłem w społecznym oraz fizycznym 
środowisku miejskim przyjaznym starzeniu jest 
„tworzenie możliwości”.
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Część 3.  
Jak powstał Przewodnik

Miasta we wszystkich regionach WHO
Niniejszy Przewodnik powstał w wyniku projektu 

WHO, w którym wzięło udział 35 miast ze wszystkich 
kontynentów, przy czym 33 z nich uczestniczyło w bada-
niach grup fokusowych dzięki współpracy z organami 
państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi i aka-
demickimi1. Wybór miast biorących udział w projekcie 
odzwierciedla zróżnicowanie współczesnych środowisk 
miejskich oraz reprezentuje szeroką gamę państw rozwi-
niętych i rozwijających się, w tym sześć megamiast po-
siadających ponad 10 milionów mieszkańców (Meksyk, 
Moskwa, Nowe Delhi, Rio de Janeiro, Szanghaj i Tokio), 
„prawie megamiasta” takie jak Stambuł, Londyn i Nowy 
Jork, stolice państw i regionów oraz małe miasta.

Podejście oddolne
Podejście oddolne polega na bezpośrednim udziale 

osób starszych, analizujących i opisujących swoją sytuację 
oraz uwzględnieniu tak uzyskanych danych w polityce 
państwa. Organizacja Narodów Zjednoczonych reko-
menduje umożliwianie osobom starszym udziału w życiu 
i procesach decyzyjnych społeczeństwa. Jako że osoby 
starsze posiadają najbardziej rzetelne informacje o swoim 
życiu, WHO wraz z organizacjami partnerskimi z każde- 
go z państw w pełni włączyły je do udziału w projekcie. 

1 Edynburg dostarczył informacje dotyczące oceny tego miasta jako 
przyjaznego starzeniu na podstawie ankiety i wywiadów przepro-
wadzonych kilka miesięcy przed rozpoczęciem projektu WHO. 
Informacje z Edynburga, uzyskane przy użyciu innej, podobnej me-
todologii, stanowiły dodatkowe potwierdzenie danych zebranych 
w grupach fokusowych. Nowy Jork mocno zaangażował się w proces 
analizy danych oraz planowania kolejnej fazy międzynarodowego 
projektu Miasta Przyjazne Starzeniu.

Liderzy projektu dążyli do zebrania bezpośrednich 
doświadczeń osób starszych. Jakie są przyjazne starzeniu 
cechy miasta, w którym mieszkają? Z jakimi spotykają się 
problemami? Czego brakuje w ich mieście, co podniosło-
by poziom ich zdrowia, partycypacji i bezpieczeństwa?

Grupy fokusowe składały się z osób po 60. roku 
życia z terenów zamieszkałych przez osoby niezamożne 
i średniozamożne. Łącznie w okresie od września 2006 
do kwietnia 2007 r. zorganizowano 158 takich grup; 
uczestniczyło w nich 1485 seniorów. Osoby starsze były 
głównym źródłem informacji we wszystkich 33 miastach 
organizujących grupy fokusowe. Aby uzyskać opinie osób 
niemogących wziąć udziału w grupach fokusowych 
z uwagi na niepełnosprawność ruchową i intelektualną, 
większość miast utworzyła grupę fokusową opiekunów.  
Ci podzielili się doświadczeniami osób starszych, który- 
mi się opiekują. W celu uzupełnienia informacji zebra-
nych od osób starszych i opiekunów większość miast 
zorganizowała również grupy fokusowe dostawców usług 
z sektorów publicznego, wolontariackiego i komercyjnego. 
W konsultacjach wzięło udział łącznie 250 opiekunów 
i 515 dostawców usług. Osoby te przedstawiły swoje 
obserwacje poczynione na podstawie własnych relacji 
z seniorami. Opiekunowie i dostawcy usług podawali 
niekiedy dane nieobecne w relacjach osób starszych, 
jednak zawsze były one zgodne z opiniami seniorów.

Tematy rozmów
W grupach fokusowych zebrano informacje na temat 

ośmiu tematów pozwalających w wyczerpujący sposób 
określić, czy miasto jest przyjazne starzeniu. Tematy te 
dotyczyły cech miasta związanych z jego strukturą, środo- 
wiskiem, usługami i polityką, które odpowiadają czynni- 
kom warunkującym aktywne starzenie. Tematy zostały 
wybrane na podstawie wcześniejszego badania przepro-
wadzonego wśród osób starszych, dotyczącego cech 
społeczności przyjaznych seniorom. W grupach foku- 
sowych we wszystkich miastach zadano te same podsta-
wowe pytania dotyczące każdego z tematów.

Pierwszymi trzema tematami były przestrzenie 
publiczne i budynki, transport oraz mieszkalnictwo. 
Są to najważniejsze cechy środowiska fizycznego miasta, 
w związku z czym mają duży wpływ na mobilność, liczbę 
wypadków I związanych z nimi urazów, przestępczość, 
zachowania zdrowotne oraz partycypację społeczną. 
Kolejne trzy tematy oddają różne aspekty środowiska 
społecznego oraz kultury mające wpływ na partycypację 
i dobrostan psychiczny. Szacunek i inkluzja społeczna 
dotyczą postaw, zachowań i przekazu płynącego od in-
nych osób i całej społeczności w kierunku osób starszych. 
Partycypacja społeczna odnosi się do udziału osób star- 
szych w rekreacji, socjalizacji oraz aktywnościach kul-
turalnych, edukacyjnych i duchowych. Partycypacja 
obywatelska oraz zatrudnienie dotyczą możliwości 
obywatelskich oraz pracy płatnej i niepłatnej. Mają  
one związek zarówno ze społeczno-środowiskowymi,  
jak i ekonomicznymi czynnikami wpływającymi na ak-
tywne starzenie się. Ostatnie dwa tematy, tj. komunikacja 
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i informacja oraz wsparcie społeczne i usługi zdrowotne, 
dotyczą zarówno środowiska społecznego, jak i usług 
zdrowotnych i społecznych. Kultura i płeć, stanowiące 
przekrojowe czynniki wpływające na starzenie się, były 
uwzględnione w tym projekcie jedynie pośrednio, jako  
że ich wpływ na aktywne starzenie się obejmuje nie tylko 
życie w mieście. Z uwagi na ich ogromne znaczenie na 
te czynniki najlepiej wpływać przez bardziej skoncen-
trowane inicjatywy.

Podobnie jak czynniki warunkujące aktywne starze-
nie się, powyższe aspekty życia w mieście wpływają na 
siebie nawzajem i częściowo się pokrywają. Szacunek 
i inkluzja społeczna są odzwierciedlone w dostępności 
budynków i przestrzeni oraz w możliwościach partycy-
pacji społecznej, rozrywki i zatrudnienia oferowanych 
osobom starszym przez miasto. Z kolei partycypacja 
społeczna ma wpływ na inkluzję społeczną oraz dostęp- 
ność informacji. Mieszkalnictwo wpływa na dostępność 
 usług wspólnotowych, podczas gdy partycypacja spo-
łeczna, obywatelska i ekonomiczna częściowo zależą 
od dostępności, bezpieczeństwa przestrzeni i budynków 
publicznych. Transport i komunikacja oraz dostępność 
informacji są z kolei częściowo powiązane z innymi 
czynnikami: bez transportu oraz odpowiednich środków 
dostępu do informacji umożliwiających umawianie się 
na spotkanie i współdziałanie, inne obiekty i usługi 
wspomagające aktywne starzenie się po prostu nie  
są dostępne. 

Identyfikacja cech miasta przyjaznego starzeniu 
Dla każdego z tematów informacje na temat 

przyjaznych starzeniu aspektów życia w mieście, 
napotykanych barier i braków, jak również sugestie 
poprawy sytuacji zebrane od uczestników grup foku-
sowych z każdego miasta zostały spisane i pogrupo-
wane tematycznie. Dane ze wszystkich miast pozwoliły 
stworzyć obraz najważniejszych wyzwań w kontekście 
zarówno ogólnoświatowym, jak i konkretnych regio-
nów czy miast. Na podstawie tych danych sporządzono 
listy kontrolne podstawowych cech miasta przyjaznego 
starzeniu dla każdego z aspektów życia w mieście. Listy 
kontrolne wiernie odtwarzają opinie przedstawione przez 
uczestników grup fokusowych na całym świecie. (…)

Ponad Przewodnikiem po miastach przyjaznych starzeniu 
i listami kontrolnymi 

(…) Niniejszy projekt jest pierwszym krokiem 
i ma poprzedzać wiele innych działań badawczych 
i procesów rozwoju społeczności oraz uruchomienia 
większej międzynarodowej sieci społeczności przyja-
znych starzeniu. Kolejnym krokiem dla WHO i współ-
pracujących miast będzie potwierdzenie prawidłowości 
list kontrolnych. W jednym z ośrodków sprawdzono już 
obecność barier wymienionych przez seniorów dotyczą-
cych środowiska naturalnego i budownictwa oraz usług. 
Inne miasta ponownie zwracają się do uczestników 
grup fokusowych w celu sprawdzenia, czy Przewodnik 

dokładnie oddaje ich opinie lub tworzą grupy fokusowe 
seniorów w nowych lokalizacjach, aby ocenić poziom 
zbieżności pomiędzy listami kontrolnymi i opiniami 
starszych mieszkańców. Kolejnym sposobem weryfikacji 
jest korzystanie z pomocy ekspertów w dziedzinie procesu 
starzenia, którzy porównają listy kontrolne utworzone 
na podstawie opinii seniorów z danymi pochodzącymi 
z praktyki i badań gerontologicznych.

Jednocześnie wiele ośrodków nieobjętych dotych-
czasową diagnozą w ramach naszego projektu wyraziło 
zainteresowanie wykorzystaniem Przewodnika WHO 
i list kontrolnych w celu zapoczątkowania procesu nad 
rozwojem swojego miasta jako miasta przyjaznego 
starzeniu. (…)

(…) Idea miasta przyjaznego starzeniu się ma wiele 
wspólnego z cieszącą się popularnością i odnoszącą 
sukcesy koncepcją zdrowego miasta, dążymy więc przy 
tym do aktywnego połączenia tych sieci, z korzyścią dla 
obu z nich.  Instytucjonalną bazę dla inicjatyw tworzenia 
miast przyjaznych starzeniu nadal stanowić będzie jednak 
prowadzony przez Światową Organizację Zdrowia pro-
gram Ageing and Life Course (Starzenie i cykl życia 
– przyp. red.).(...)

(…) Przewodnik i listy kontrolne spotkały się 
z dużym entuzjazmem na całym świecie oraz z chęcią 
rozpowszechniania zawartej w nich wiedzy i jej sto- 
sowania. Zachęcamy do tworzenia nowych inicjatyw 
i włączania się nowych członków do naszej międzyna-
rodowej sieci. Wspieranie i umożliwianie aktywnego 
starzenia się w mieście będzie jednym z najbardziej 
efektywnych sposobów na podtrzymanie wysokiej ja-
kości życia i dobrobytu w starzejącym się i coraz bardziej 
zurbanizowanym świecie. (...)

Tłumaczenie: Katarzyna Krupowicz

Global Age-friendly Cities: A Guide, WHO, 2007, dostępny online 
(dostęp 11.2014): http://www.who.int/ageing/publications/Global 
_age_friendly_cities_Guide_English.pdf

Polska wersja:
Miasta Przyjazne Starzeniu: Przewodnik, Res Publica, 2014 Darmo-
wa publikacja dostępna będzie w wersji drukowanej i elektronicznej 
już w grudniu. Więcej informacji wkrótce na www.publica.pl i pod 
adresem magazyn.miasta@gmail.com
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Szkoda, że nie ma aparatu fotograficznego 
do robienia zdjęć zapachom1

 
Zapachy są elementem kostiumu i kreacji 
tożsamości – nie tylko ludzi, lecz także miast.  
Jak opisać miejską zmysłosferę i dlaczego 
powinniśmy wąchać świat?  
 
 

Krótka historia nosa

Człowiek w porównaniu z innymi ssakami dys-
ponuje słabo rozwiniętym zmysłem węchu, co sytuuje 
go wśród zwierząt mikrosomatycznych. Do ssaków ma-
krosomatycznych, czyli o bardzo dobrze rozwiniętym 
zmyśle powonienia, zaliczamy np. psy i króliki, a do tych 
zupełnie pozbawionych węchu, czyli anosmatycznych  
– delfiny i wieloryby. Uwstecznienie tego zmysłu u czło- 
wieka jest wynikiem przyjęcia przez niego pozycji pio- 
nowej i podniesienia głowy do góry2. Mimo słabo rozwi-
niętego powonienia człowiek jest w stanie rozpoznać aż 
kilka tysięcy zapachów3 (dla porównania pies jest w sta-
nie ich rozpoznać ponad 500 tysięcy4), choć istnieją także 
ludzie z bardzo wrażliwymi nosami, którzy rozpoznają ich 
kilkadziesiąt tysięcy5. Łatwo się domyślić, że ta wyjątkowa 
zdolność bardzo często jest wykorzystywana w przemy-
śle perfumeryjnym.

1 M. Witkowski, Drwal, Świat Książki, Warszawa 2011, s. 375.
2 A. Bochenek i M. Reicher, Anatomia człowieka, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 377–378.
3 M.S. Szczepański i W. Ślęzak-Tazbir, Miejskie pachnidło. Fragmen-
tacja i prywatyzacja przestrzeni w perspektywie osmosocjologicznej, 
w: „Studia Regionalne i Lokalne” 2008, nr 2(32), s. 19–20.
4 Warto zapoznać się m.in. z książką z zakresu socjologii zapachów, 
którą napisała w 2013 roku Beata Hoffmann. Jest to społeczna 
historia nie tylko samych perfum, lecz także zapachów w szerszym 
ujęciu (B. Hoffmann, Perfumy…, dz.cyt.)
5 Termin ten został zaproponowany podczas XIII Ogólnopolskiego 
Zjazdu Socjologicznego zorganizowanego w Zielonej Górze 
w 2007 roku przez Marka S. Szczepańskiego i Weronikę Ślę- 
zak-Tazbir.

Zapachowe
mapy miast

Bogna Kietlińska
 
 

Spośród wszystkich zmysłów, jakimi dysponuje czło- 
wiek, to właśnie zmysł węchu najszybciej ulega adaptacji 
i habituacji. Dlatego też nawet bardzo nieprzyjemny 
zapach z czasem męczy nas coraz mniej, aż w pewnej 
chwili zupełnie przestaje być wyczuwalny. Dzieje się tak 
jednak tylko do czasu, aż przewietrzymy przyzwycza-
jony nos i jeszcze raz wrócimy do przykrego zapachu. 
Wówczas jego moc objawia się na nowo, a proces adap-
tacji zaczyna się od początku. 

Wprowadzenie do osmosocjologii

Za prekursora rozważań o zapachu uważa się Ary-
stotelesa, który nie tylko zainteresował się zmysłem 
węchu, lecz także stworzył pierwszą znaną w literatu-
rze klasyfikację substancji zapachowych6. W kolejnych 
epokach zainteresowanie tym zmysłem było stosunkowo 
niewielkie. Jego rolę pomijano bądź nawet umniejszano, 
określając go mianem „prymitywnego” i „zwierzęcego”. 
Zgodnie z dominującymi poglądami oświecenia zapach 
nie był np. postrzegany jako potencjalne źródło zdoby- 
wania wiedzy ani nawet estetycznych doznań, mimo 
że zapachy perfumeryjne tworzono przecież od za-
mierzchłych czasów7.

Dziś zmysłem węchu zajmuje się wiele dziedzin 
naukowych, a roli zapachów przypisywane jest należne 

6 http://www.theatlantic.com/technology/archive/2010/10/how-
-to-make-your-own-scratch-and-sniff-map/64106/ (dostęp: 
19.08.2014).
7 Zapach. Niewidzialny kod, wystawa zorganizowana przez Centrum 
Nauki Kopernik, Goethe-Institut, Instytut Francuski w Polsce, 
w dniach 21 listopada 2013 – 19 stycznia 2014.
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jej znaczenie. Coraz częściej zapachy i cały mechanizm 
ich odczuwania staje się przedmiotem zainteresowania 
nie tylko medycyny czy biochemii, lecz także psychologii 
i socjologii8. To właśnie na gruncie tej ostatniej powstała
subdyscyplina zwana osmosocjologią9. W myśl tej dzie-
dziny zapachy są istotnymi nośnikami znaczeń, które 
mogą być w rozmaity sposób deszyfrowane i inter-
pretowane. Co więcej, wiążą się z nimi emocje i wiele 
z nich przywołuje konkretne wspomnienia. Istnieje 
coraz więcej dowodów na to, że każdy zmysł dysponuje 
właściwym sobie repozytorium sensorycznym, a zatem 
swoistym magazynem wspomnień zmysłowych. Pod-
czas gdy stosunkowo łatwo można dziś badań pamięć 
ikoniczną i echoiczną, czyli pamięć dźwięków, dotarcie 
do pamięci zapachowej nadal przysparza niemałych 
trudności. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być  
fakt, że wiele zapamiętanych zapachów nie można  
uchwycić ponownie. 

Miejska mapa zapachów

Podobnie jak każdy krąg kulturowy ma swoje 
zapachy, tak każde miasto ma swój własny zestaw woni, 
więc jego poszczególne części mogą być opisane zapa-
chowo. Biorąc pod uwagę, jak wiele informacji i znaczeń 
może nieść za sobą zapach, kuszące okazuje się stworzenie 
aromatycznej mapy miasta. I faktycznie, na przestrzeni 
ostatnich lat wielu specjalistów różnych dziedzin podej-
muje ten trud. Nowojorska blogerka Nicola Twilley10 
nawet napisała krótki poradnik, jak wykonać miejską 
mapę zapachową11. I choć zachęca do podejmowania 
tej próby samodzielnie, to uprzedza przed technicznymi 
ograniczeniami i – co za tym idzie – wysokimi kosztami 
takiej pracy. Zaproponowany przez nią sposób mapowania 
zapachów składa się z trzech etapów. Po pierwsze, trzeba 
zdecydować, jakie zapachy chce się umieścić na mapie, 
a zatem konieczny jest tu wybór konkretnej perspektywy 
badawczej. Mogą to być osobiste mapy zapachowe, w tym 
mapy zapachowych wspomnień, bądź próba rekonstrukcji 
rzeczywistej i aktualnej olfaktorycznej sfery miasta. Dwa 
kolejne etapy wymagają specjalnych narzędzi oraz współ-
pracy z chemikami. Najpierw należy bowiem pobrać 
zapachy z natury albo je zrekonstruować, a następnie 
tak je nanieść na mapę, aby nie uleciały z niej po kilku 
chwilach, a pozostały w jej obrębie na stałe.

O tej skomplikowanej naturze związku pomię-
dzy mapą i zapachem pisze m.in. Eleanor Margolies 
w eseju pt. Vagueness Gridlocked: A Map of the Smells of 
New York: „Mapy cechuje stałość, podczas gdy zapach 
jest efemeryczny, czasowy i ulotny. Mapy użytkowe, 
praktyczne, pozwalają swoim użytkownikom odnieść ich 
oznaczenia do krajobrazu, który widzą. Mapy zapachowe 
natomiast utrwalają zapachy, które mogły istnieć jedynie 
w momencie tworzenia tych map” [tłum. moje, BK].

8 Dotrzeć na pachnący Księżyc w: Katalog wystawy Zapach. Niewi-
dzialny kod, s. 127.
9 Tamże.
10 https://itunes.apple.com/us/app/stinky-maps/id383789859?mt=8.
11 http://www.smellmap.cz/indexen.html.

W swojej pracy te trudności stara się przezwycię-
żyć także brytyjska graficzka Kate McLean. Efekty jej 
działań śledzić można na stronie http://sensorymaps.
com. Jej przygoda z aromatycznymi mapami rozpoczę-
ła się w Paryżu. Artystka spotyka się z mieszkańcami 
poszczególnych dzielnic miasta i zwiedza w nimi oko-
licę. Następnie umieszcza na mapie miasta karteczki 
z oznaczeniami zapachów, które później samodzielnie 
destyluje. Ostatnim etapem pracy jest połączenie liniami 
o tym samym kolorze (uzyskanym ze składników natu-
ralnych) powtarzających się zapachów. Dopełnieniem 
tej graficznej wizji aromatów są buteleczki wypełnione 
woniami, które pełnią funkcję nietypowej legendy mapy.

Wystawę12, której uzupełnieniem była zapachowa 
mapa Berlina, mogliśmy niedawno oglądać z kolei 
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Mapę tę 
zrekonstruowała Sissel Tolaas, artystka i naukowiec 
w jednej osobie. Jej zdaniem „nosy znacznie lepiej 
rejestrują świat niż oczy. Wystarczy świadomie włączyć 
w percepcję zmysł węchu, żeby otrzymać niewiarygodnie 
złożony obraz rzeczywistości, a nie tylko płaski obrazek”13. 
Tolaas szukała więc zapachów tworzących Berlin. Do 
ich pobierania używała najnowszych technologii, czyli 
analizy headspace (analiza fazy nadpowierzchniowej) 
polegającej na badaniu powietrza znajdującego się nad 
źródłem zapachu14. Ta metoda pozwala zmierzyć skład 
i stężenie składników interesującej nas substancji won-
nej, które występują nad jej powierzchnią. Warto także 
zaznaczyć, że ze względu na duże skomplikowanie całego 
procesu badawczego oraz wykorzystanie zaawansowanych 
narzędzi pomiarowych w projekcie Tolaas brały udział 
także specjalistyczne laboratoria chemiczne.

Czy tworzenie map zapachowych musi być aż tak 
skomplikowane? Powyższe przykłady zakładają wyko-
rzystywanie zaawansowanych i dla większości z nas 
niedostępnych rozwiązań technologicznych. Czy możli-
we jest zatem stworzenie aromatycznej mapy miasta 
w prostszy sposób? I czemu właściwie miałaby ona słu-
żyć? Najprostszą metodą jest mapowanie zapachów bez 
ich pobierania bądź rekonstruowania. W podstawowej 
wersji potrzebujemy w tym celu jedynie mapy miasta, 
kartek papieru do wykonywania notatek i czegoś do 
pisania. Właśnie na takim pomyśle przeniesionym do 
świata cyfrowego bazują aplikacje mobilne takie jak 
Stinky Maps15 czy też SmellMap16, które pozwalają nam 
zdalnie mapować miejskie zapachy. Aplikacja Stinky Maps 
umożliwia zaznaczanie na mapie napotkanych zapachów, 
udostępnianie informacji o nich szerszemu gronu, a także 
poznawanie zapachowych map innych użytkowników. 
Dzięki temu pozwala m.in. tak planować sposoby 

12 Zapach. Niewidzialny kod, wystawa zorganizowana przez Cen-
trum Nauki Kopernik, Goethe-Institut, Instytut Francuski w Polsce, 
w dniach 21 listopada 2013 – 19 stycznia 2014.
13 Dotrzeć na pachnący Księżyc w: Katalog wystawy Zapach. Niewi-
dzialny kod, s. 127.
14 Tamże.
15 https://itunes.apple.com/us/app/stinky-maps/id383789859?mt=8.
16 http://www.smellmap.cz/indexen.html.
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przemieszczania się, aby podążać drogą przyjemnych 
woni i omijać wybrane miejsca. 

Urbanistyczny wymiar zapachów

O tym, że zapachy są nośnikiem znaczeń, już wiemy. 
Jak te znaczenia mogą się przekładać na odczytywanie 
miasta i politykę miejską? Nawet najprostsze mapy za-
pachowe, będące zbiorem subiektywnych interpretacji 
odczuwanych zapachów, mogą dostarczyć cennych 
informacji. Dobrym przykładem jest podział miasta na 
podstawie zapachu. W tym kontekście ten bodziec staje 
się bardzo silnym wskaźnikiem nastrojów i podziałów 
społecznych. Za jego pomocą można zdiagnozować 
i analizować miejskie sojusze i dystanse. Mapa zapa-
chów może także wyraźnie zobrazować, do kogo 
należy dana przestrzeń miejska, ponieważ zapach ma 
bardzo silny potencjał zagarniania przestrzeni i jej 
prywatyzowania (np. targi rybne, kawiarnie, piekarnie, 
ale też wysypiska śmieci). A stąd już niedaleka droga 
do miejskiego marketingu zapachowego, czyli do 
takiego wykorzystywania zapachów, aby przyciągały 
one potencjalnych użytkowników oraz konsumentów 
i wprawiały ich w dobre samopoczucie. 

W wizji idealnej urbanistyki zainteresowanie zapa- 
chami i innymi zmysłami przekłada się na takie projekto- 
wanie miejskiej przestrzeni i jej elementów, aby były one 
funkcjonalne, ale jednocześnie przyjazne dla zmysłów. 

Jednym z architektów, który wykorzystuje ten fakt w swo- 
ich projektach i realizacjach, jest Juhani Pallasmaa17. Od 
lat naucza także studentów architektury i przedstawicieli 
innych dziedzin projektowania w zgodzie ze zmysłami 
oraz przy wykorzystaniu ich znaczenia i roli w doświad-
czaniu przestrzeni. Skupienie na sensorycznym odbiorze 
miejskiej przestrzeni może też dostarczyć odpowiedzi 
na pytania, dlaczego pewne inwestycje są z góry skazane 
na niepowodzenie, w jaki sposób ludzie wybierają swoje 
ścieżki poruszania się, a także z jakich powodów miejsca 
potencjalnie wygodne (np. przejścia podziemne) budzą 
w niektórych poczucie lęku lub niepewności. Warto więc 
wyostrzyć zmysły i ruszyć w miasto, aby tropić małe 
i większe przejawy miejskiej zmysłosfery. 

Bogna Kietlińska – historyk sztuki i antropolog współczesności. 
Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Stosowanych 
Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, sekretarz Za-
rządu Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza 
(Ozkultura.pl). Na co dzień zajmuje się socjologią wizualną, etno-
grafią wielozmysłową i badaniami miejskimi

17 Patrz Powrót zmysłów, rozmowa Marty Żakowskiej z Juhanim 
Pallasmaa w Magazynie Miasta 2013, nr 3/4(5/6), www.publica.pl/
magazynmiasta.
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Mayors Challenge 2014, czyli konkurs prowadzony 
przez fundację Bloomberg Philantropies, miał na celu 
zainspirowanie miast europejskich do wypracowania 
nowych rozwiązań lokalnych problemów i podnoszenia 
jakości życia ich mieszkańców. Założycielem fundacji 
i pomysłodawcą konkursu jest Michael R. Bloomberg, 
słynny – choć już nieurzędujący – 108. burmistrz No- 
wego Jorku. Jeden z największych znanych filantropów 
(a zarazem najbogatszych ludzi na świecie) chce inspi-
rować innych burmistrzów do nowatorskich i odważnych 
zmian – czyli takich, jakie starał się wprowadzać w naj-
większym mieście Stanów Zjednoczonych, zarządzając 
nim przez trzy kadencje.

W 2012 roku Bloomberg rzucił wyzwanie amery-
kańskim ośrodkom miejskim, inspirując władze lokalne 
do większej innowacyjności. Zwycięzcą pierwszej edycji 
konkursu zostało miasto Providence, pokonawszy 
305 konkurentów z 45 stanów. Program Providence 
Talks opiera się na założeniu uzupełniania niedoborów 
słownictwa dzieci z rodzin słabo uposażonych – badania 
wykazały, że do czwartego roku życia słyszą one o 30 mi- 
lionów mniej słów niż ich rówieśnicy z bogatszych do- 
mów. Rodziny biorące udział w programie zostały wypo-
sażone w aplikację, która mierzy te różnice i pomaga je 
niwelować, a władze Providence otrzymały na wdrożenie 
projektu w życie 5 milionów dolarów. Przedsięwzięcie jest 
obecnie na etapie pilotażowym – testuje je 75 rodzin. 

Europa na start

Druga edycja konkursu, ogłoszona 29 września 
2013 roku, zachęciła do rywalizacji miasta europejskie1 

1 A dokładniej państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
Krajów Stowarzyszonych Siódmego Programu Ramowego  
Unii Europejskiej.

Technologie
w służbie  

lokalnych potrzeb

Aleksandra Litorowicz

 
 

Nic tak nie wspiera innowacyjnych i odważnych pomysłów jak technologia  
– tak można by podsumować europejską edycję konkursu Mayors Challenge 2014,  

której wyniki poznaliśmy 17 września

z populacją powyżej 100 000 mieszkańców. Kryteria 
oceny zgłaszanych do niej pomysłów były bardzo jasno 
zdefiniowane – liczyła się wizja, czyli oryginalny pomysł, 
zdefiniowanie potencjału jego oddziaływania, wykazanie 
możliwości wdrożenia oraz przeniesienia rozwiązania do 
innych miast. 

O pięć nagród o łącznej wartości 9 milionów  
euro (5 milionów dla głównej nagrody, po milionie  
dla pozostałych 4 zwycięzców) walczyło 155 miast 
z 28 europejskich państw, czyli – jak czytamy na stronie 
konkursu – ośrodki, w których mieszka w sumie 71 milio-
nów ludzi. Najwięcej pomysłów pochodziło z południowej 
i zachodniej części Europy, najmniej zaś z jej północnych 
regionów. Pokonkursowe podsumowania pokazały, z jaki- 
mi problemami starały się zmierzyć władze miast – naj-
częściej były to kwestie związane z bezrobociem, energią, 
otyłością mieszkańców, starzeniem się społeczeństwa 
oraz integracją społeczną. Aż 63% proponowanych 
narzędzi wykorzystywało technologie (takie jak tzw. 
współtworzenie/co-creation – 20%, wolontariat – 16%, 
otwarta innowacja – 14%, grywalizacja – 12%).

Główną nagrodę zdobyła tym razem Barcelona, 
proponując stworzenie sieci wsparcia dla starzejących 
się mieszkańców. Tak jak inne światowe metropolie, 
Barcelona boryka się z problemem starzejącego się 
społeczeństwa – jeden na pięciu mieszkańców miasta 
ma obecnie więcej niż 65 lat, a w 2040 roku w wieku 
senioralnym będzie aż 25% populacji. „Sieć zaufania”, 
zwycięski projekt, wykorzystuje zróżnicowane narzę-
dzia cyfrowe i społecznościowe (m.in. platformy on-
line, aplikacje mobilne) do warunkowania optymalnego 
i przede wszystkim zindywidualizowanego planowania 
współpracy członków rodziny, przyjaciół, pracowników 
społecznych i wolontariuszy. Funkcjonowanie sieci 
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pozwoli uzupełnić i skoordynować istniejące systemy 
wsparcia seniorów, zapobiegać społecznej izolacji tej 
grupy oraz promować ich wyższą jakość życia. Barcelona 
na wdrożenie koncepcji uzyska aż 5 milionów euro. 

W tym roku w konkursie zostały nagrodzone także 
Ateny za pomysł publicznej platformy online, dzięki 
której możliwa będzie współpraca mieszkańców z lokal- 
nymi instytucjami i władzami. SynAthina umożliwia 
współpracę aktywnych mieszkańców, badaczy, sponso-
rów, a także angażowanie się w te działania władz, 
wspieranie ich i wpisywanie zaistniałych problemów 
w miejskie strategie. Projekt jest odpowiedzią na kryzys 
ekonomiczny, który poczynił poważne szkody w wielu 
dziedzinach funkcjonowania miasta. Użytkownicy 
platformy będą rozwiązywać wynikłe z niego proble- 
my w małej, lokalnej skali. 

W odpowiedzi na cięcia budżetowe, które odbiły 
się m.in. na podstawowych świadczeniach, angielski 
dystrykt metropolitalny Kirkless zaproponował z kolei 
w tegorocznej edycji Mayors Challenge stworzenie 
internetowej platformy wymiany. Dzięki niej miesz-
kańcy miast będą mogli łatwo znaleźć zasoby potrzeb-
ne do realizacji lokalnych przedsięwzięć – m.in. sprzęt 
(kosiarkę, ciężarówkę), pomieszczenie czy umiejętno-
ści innych, a potem korzystać z nich na zasadzie 
wypożyczenia, świadczeń barterowych czy wymiany 
umiejętności. „Kirkless Shares” („Kirkless się dzieli”) 
zapewni więc chętnym darmowy dostęp do zasobów 
i usług (administracyjnych, organizacji pozarządowych 

i prywatnych), by jak najbardziej efektywnie i sprawnie 
wykorzystywać dostępne zasoby dla wspólnego dobra.

W odpowiedzi na powszechny problem zmian kli-
matycznych Sztokholm opracował natomiast program, 
dzięki któremu mieszkańcy będą mogli przeciwdziałać 
tym zmianom. Przedsięwzięcie „Biowęgiel dla lepszego 
miejskiego ekosystemu” to pomysł zakładający przetwa-
rzanie na biowęgiel odpadów organicznych pochodzących 
m.in. z ogródków oraz ich redystrybuowanie. Biowęgiel 
wspiera bowiem proces wzrostu drzew, wiąże dwutlenek 
węgla i oczyszcza deszczówkę. Stolica Szwecji kontynuuje 
w ten sposób rozbudowany system recyklingu.

Budżet na realizację otrzymał także projekt Virtu-
alna Warszawa – miejski system nawigacji po mieście 
oparty na beaconach, czyli miniaturowych nadajnikach 
umożliwiających mikrolokalizację, który zostanie zreali-
zowany w stolicy Polski. Tysiące nadajników w całym 
mieście mają pomóc w sprawnym poruszaniu się po nim 
niewidomym lub słabowidzącym mieszkańcom. Aplikacja 
mobilna przeprowadzi użytkownika m.in. przez gmachy 
użyteczności publicznej, środki transportu publicznego, 
szkoły, muzea czy galerie handlowe, pomagając miesz-
kańcom i turystom również w załatwieniu sprawy 
w urzędzie, zapamiętaniu miejsca na parkingu czy 
wskazaniu kawiarni z wolnym stolikiem.

Mayors Challenge 2014 to okazja do prześledze-
nia wielu innowacyjnych projektów miejskich. Warto 
przyjrzeć się także 21 pomysłom, które nie otrzymały 
nagrody, ale zostały zakwalifikowane do wcześniejszego 
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etapu konkursu. Były to m.in. gra online przeciwdziałająca 
bezrobociu wśród młodzieży (Amsterdam), laboratoria 
edukacji i zaangażowania obywatelskiego (Bolonia) czy 
mobilne artystyczne jednostki w przestrzeni publicznej 
(Sofia). Propozycje związane były z takimi kluczowymi 
zagadnieniami jak zdrowie, transport, środowisko, kapitał 
społeczny czy bezpieczeństwo publiczne. Wśród nich 
znalazły się także projekty autorstwa dwóch polskich 
miast. Gdańsk zaproponował debaty władz miasta 
i gdańszczan na tematy lokalne – miałyby one pomóc 
w odbudowaniu wiary w lokalną demokrację (warto 
zaznaczyć, że pomysł ten przynieśli do ratusza gdańscy 
maturzyści!). Kraków chciał z kolei zachęcić mieszkań-
ców do korzystania z transportu publicznego przez wpro-
wadzenie Krakowskiego Systemu Organizacji Ruchu 
Miejskiego – programu spersonalizowanej, inteligentnej 
taryfikacji ruchu i parkowania, opartej na wirtualnej karcie 
miejskiej na urządzenia mobilne.

Wiele z zaproponowanych rozwiązań wydaje się 
być odpowiedzią na problemy wynikające z ograniczeń 
budżetowych miast, wywołanych przez kryzys, który 
tak niedawno dotknął europejską gospodarkę. Z drugiej 
strony propozycje w Mayors Challenge 2014 dotyczą 
powszechnych zagrożeń związanych z rozwojem miast 
i metropolii, z którymi wszyscy się mierzymy – starzenia
się społeczeństwa, zmian klimatycznych czy pogłębia-
jącego się wykluczenia społecznego i ekonomicznego. 
Znaczącą rolę w tych projektach odgrywają nowoczesne 
narzędzia i technologie, na których opierają się pomysły 

– platformy online czy aplikacje mobilne, możliwe do 
modyfikacji i wdrażania w innych miastach, z samej 
swojej natury niezwiązane z konkretnym miejscem. 
Przyglądając się wyborom Bloomberg Philantropies, 
można odnieść wrażenie, że projekty tego typu będą 
miały nie tylko coraz większy wpływ na jakość życia 
w miastach, lecz także umożliwią niespotykaną do-
tychczas skalę społecznej partycypacji. Działania sie-
ciowe i angażujące wiele podmiotów, a jednocześnie 
koordynowane, wydają się dziś najlepszym sposobem 
na definiowanie i rozwiązywanie problemów przez 
mieszkańców – głównych zainteresowanych i faktycz-
nych ekspertów od lokalności.

Aleksandra Litorowicz – kulturoznawczyni, badaczka związana 
z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej, twórczyni i redaktorka 
naczelna portalu warszawskiego street artu i sztuki publicznej 
Puszka (puszka.waw.pl) oraz FUTUWAWA (futuwawa.pl). 
Autorka książki Subkultura hipsterów. Od nowoczesnej etyki do 
ponowoczesnej estetyki. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego
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Odbywające się w przestrzeni miejskiej działania 
kulturalne (takie jak gdańskie Streetwaves czy Festiwal 
Narracje) od kilku lat umilają życie dzieciom, hipsterom 
i stałym bywalcom trójmiejskich wydarzeń artystycznych. 
Często zamieniają jednocześnie w kilkudniowy koszmar 
codzienność mieszkańców dzielnic – szczególnie osób 
z grupy wiekowej 60+ i zwolenników spokojnego funk-
cjonowania we własnym mieszkaniu. Co jakiś czas 
dochodzi na tym tle do starć i konfliktów, interwencji 
artystycznych i policyjnych, wypowiedzi medialnych mi-
łośników ożywiania miasta i zwolenników ciszy nocnej.

Można odnieść wrażenie, że wszystkie podobne 
sytuacje kryzysowe zostały już przedyskutowane setki 
razy, więc powinniśmy – my, organizatorzy życia kultu- 
ralnego, artyści, animatorzy – dawno temu stać się mi-
strzami organizowania idealnie sprofilowanych działań, 
które wywołują w ludziach tylko radość i optymizm. 
Tak jednak nie jest. Co i rusz popełniamy te same 
błędy – szczególnie jeśli bierzemy na swoje barki 
organizowanie wydarzeń w miejscach, w których to, 
co publiczne, styka się lub gładko przechodzi w to, co 
prywatne. W szczytnym celu odkrywania „zapomnia-
nych” dzielnic i z misją dotarcia ze sztuką do tych, 
którzy prawdopodobnie nie przyjdą do galerii, robimy 
festiwale dla samych siebie w zesztywniałej z napięcia 
i opustoszałej w akcie niezgody scenerii. Często nasze 
działania są w pełni legalne i potwierdzone stosownymi 
dokumentami: zgodą wspólnoty, właściciela garażu, 

Potyczki 
i nauczki

Natalia Cyrzan
 
 

Środowisko animatorów kultury, 
organizatorów akcji miejskich  
i festiwali oraz właścicieli nowych  
knajp od lat dyskutuje o tym, czyja 
właściwie jest przestrzeń publiczna  
i kto ma większe prawo nadać jej  
kształt i charakter. Czy te dyskusje  
czegoś nas nauczyły?

komendy wojewódzkiej policji i straży przygranicznej. 
Rozwiesiliśmy wcześniej plakat na każdej klatce i wrzuci-
liśmy ulotkę do każdej skrzynki, a mimo to w Ten Dzień 
słuchamy koncertu w towarzystwie pięćdziesięciu osób, 
z których każdą znamy przynajmniej z widzenia, bo bywa 
na organizowanych przez nas warsztatach i wykładach.

Grzechy pierworodne

Trudno stwierdzić, gdzie popełniliśmy błąd. Być 
może ceniona przez nas estetyka nie trafia do naszych 
odbiorców. Często projekty graficzne i teksty kurator-
skie, z których jesteśmy dumni, pozostają przecież 
niezrozumiałe. Prosty test z udziałem konsumentów 
sklepu osiedlowego Zatoka w dzielnicy Przeróbka kilka 
lat temu uświadomił mi gorzką prawdę o tym, że wiele 
osób nie rozumie przekazu projektu, który tworzę już  
tak długo, że tracę możliwość przyjrzenia się wszystkie-
mu z dystansu.

Zdarza nam się też zapomnieć, dla kogo działamy 
– tym gorzej, jeśli taka sytuacja zaistnieje już na po-
czątkowym etapie przygotowywania wydarzenia. Pamię- 
tam majową noc kilka lat temu, kiedy zaproszony przeze 
mnie na Streetwaves zespół Niwea grał koncert między 
blokami w miejscu o nazwie Zaroślak. Zespół grał dla 
kilkudziesięcioosobowej publiczności, wśród której naj-
prawdopodobniej nie było więcej niż kilku mieszkańców 
okolicznych bloków. Okna od parteru po dziesiąte 

>>>
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piętro pozostawały wymownie ciemne. W końcu ktoś 
na podwórku nie wytrzymał i dał w mordę komuś 
innemu. Zespół drgnął poruszony pojawieniem się 
tak adekwatnego elementu inscenizacji koncertu, 
publiczność słuchała oczarowana, maszyna do dymu 
produkowała smętne kłęby, a w oknach ciemno. Żaden 
mieszkaniec nie chciał słuchać o tym, jak jest brzydko 
i źle, bo miał na podwórku bardzo brzydko i bardzo źle. 
Odtąd najsmutniejsze zespoły Polski grają na moich 
wydarzeniach w miejscach neutralnych lub opuszczo-
nych przez ludzi.

Kolejnym problemem jest swoisty kult „projekto-
wania mebli miejskich”. Wprowadzamy do przestrzeni 
miejskiej liczne elementy, które z czasem zmieniają jej 
charakter – w naszych oczach czyniąc ją przyjazną 
użytkownikom i ładniej zorganizowaną. Zapominamy 
przy tym, że użytkownik użytkownikowi nierówny.  
To, co sprawdza się w przypadku odbiorców z grupy 
wiekowej 20+, niekoniecznie przyda się użytkownikom 
z grupy 70+. Naprędce zaaranżowane skrzynki po jabł-
kach i wszechobecne meble z europalet mają nieodparty 
urok podczas spontanicznych akcji, ale mogą być udrę-
ką dla osób starszych i dzieci, kiedy stają się podstawą 
szeroko dostępnej zabudowy miejskiej. Przekonaliśmy 
się o tym – wraz z projektantami, czyli gdańską Grupą 
Gdyby – tego lata na gdańskim Targu Węglowym. 
Stworzona rok temu przez architektów spontaniczna 
aranżacja dla placu, który na co dzień służy mieszkań-
com jako parking, zachwyciła zarówno młodszych, 
jak i starszych, ukazując im oczywisty potencjał tego 
miejsca jako przestrzeni odpoczynku w centrum miasta. 
Wykonana z płyt OSB zabudowa w formie lekkich ku-
bików, które użytkownicy mogli dowolnie przestawiać, 
miała charakter tymczasowy. Zachęceni powodzeniem 
mebli zamówiliśmy w tym roku ich bardziej trwałą wersję, 
która miałaby służyć mieszkańcom przez następne sezony. 
Efekt był rozczarowujący – trudne i nieprzewidywalne 
cechy europalety sprawiły, że całość zabudowy sprawiała 
wrażenie prowizorycznej i źle wykonanej. Zmora drzazg 
i utykających w szparach dziecięcych nóżek zniechęcała
do tak aktywnego – jak w zeszłym roku – korzystania 
z aranżacji. Przy okazji zrewidowaliśmy też pogląd  
na temat leżaków – seniorzy zwrócili nam uwagę,  
że w leżaku można się zapaść do tego stopnia, że pod-
niesienie się z niego wymaga pomocy innych osób. 
Z prozaicznych powodów, które stanowią codzienność 
organizatora działań kulturalnych, czyli przez pośpiech, 
sposób finansowania, zawiłości formalne wyraźnie za-
brakło nam etapu prototypowania. 

Nauczka

Wszystkie opisane sytuacje i wypunktowane grzechy 
pierworodne uczą nas – a przynajmniej powinny – żeby 
nie animować przestrzeni i nie uszczęśliwiać jej użytkow-
ników na własną rękę, pod wpływem podpatrzonych 
w innych miejscach rozwiązań. Nie jest to łatwe zadanie, 
kiedy za organizacją większości działań kulturalnych 
w Trójmieście, a zapewne i w innych miastach, stoi 

garstka ludzi – często zresztą zapraszających tych sa- 
mych projektantów i wykonawców. 

To, czego najbardziej brakuje mi w procesie przy-
gotowywania przeróżnych działań mających odbyć się 
w przestrzeni publicznej lub publiczno-prywatnej, to 
solidnie wypracowany system prototypowania takich 
wydarzeń. Marzy mi się całoroczna, usystematyzowa-
na praca nad wydarzeniami w przestrzeni publicznej, 
w której uczestniczyłby zespół osób specjalizujących 
się w różnych aspektach funkcjonowania przestrzeni 
miejskiej. Ważne miejsce w zespole – obok kuratorki, 
animatora, producentki i ekipy technicznej – mieliby też 
antropolożka i geograf kultury, architektka, projektant, 
socjolożka i psycholog. A także córka geografa, babcia 
socjolożki i czternaście sąsiadek projektanta. Mówię 
tutaj o regularnie współpracującej ze sobą grupie osób, 
której zadaniem byłoby zaprojektowanie, a następnie 
przetestowanie poszczególnych elementów wydarzenia 
– od oprawy graficznej, sposobu zapisywania informacji 
w programach, doboru kanałów promocyjnych poprzez 
sam program aż do miejsca i czasu planowanych wyda-
rzeń oraz sposobu „zaopiekowania się” jego odbiorcami. 
Co najważniejsze – wynik tego typu „testów” przesądzałby 
o tym, co z planowanych przez nas działań się sprawdza, 
a co nie; co powinno zostać dopracowane, co wzmocnio-
ne, a co skierowane do innej niż pierwotnie planowana 
grupy odbiorców. Postulat prototypowania projektów 
kulturalnych odbywających się w przestrzeni miejskiej 
może wydawać się fanaberią – czuję jednak, że oddzia-
ływanie takich projektów na odbiorcę, czyli mieszkańca, 
jest równie ważne jak funkcjonalność, bezpieczeństwo, 
estetyka i wygoda miejskich mebli.

Natalia Cyrzan – menedżerka kultury, z ramienia Instytutu Kultury 
Miejskiej w Gdańsku realizuje projekty artystyczne w przestrzeni 
publicznej (m.in. Streetwaves, Festiwal Narracje, Miejsca)
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Pierwsza epidemia cholery wybuchła w Anglii 

w 1831 roku i zebrała krwawe żniwo w postaci pięć-
dziesięciu tysięcy ofiar. Choroba po raz kolejny pojawi- 
ła się zaledwie dwadzieścia trzy lata później. Już wtedy 
John Snow – lekarz, który przejdzie do historii medycyny 
między innymi jako jeden z pierwszych medyków prak-
tykujących znieczulenie ogólne i dzięki któremu na świat 
przyszło dwoje najmłodszych dzieci królowej Wiktorii 
– podejrzewał, że popularna teoria miazmy nie tłumaczy 
przyczyn epidemii. Lubiący poddawać w wątpliwość 
utarte sądy lekarskiego środowiska Snow wierzył, że to 
nie zanieczyszczone, „złe” powietrze powoduje choro-
bę. Nie miał jednak dowodów, a jego podejrzenia były 
jedynie intuicjami. Już podczas epidemii w 1848 roku 
był przekonany, że gdzie indziej należy szukać przyczyn 
szybko rozprzestrzeniającej się choroby. Pewność zyskał 
jednak dopiero dzięki kolejnej, równie gwałtownej fali 
zachorowań, która pojawiła się pod koniec sierpnia  
1854 roku w południowym Londynie. Wtedy rozpo- 
czął śledztwo.

Wiek XIX, zgodnie z tytułami dwóch przełomowych 
książek znanego historyka medycyny Jürgena Thorwalda, 
był stuleciem detektywów i chirurgów. Dzięki niezwykłe-
mu rozwojowi nauk przyrodniczych i ścisłych, pojawieniu 
się współczesnego aparatu administracji i atmosferze 

Potęga
mapy

Martyna Obarska
 
 

Kiedyś pozwalały tropić przyczyny wielkich miejskich epidemii, dzisiaj są najlepszym papierkiem 
lakmusowym pokazującym bolączki współczesnych miast. Mapa to znane od zarania ludzkości 

narzędzie, które dzięki rewolucji cyfrowej zyskało nowy wymiar

zachęcającej do testowania nowych wynalazków doko- 
nano wówczas niezwykłych odkryć w wielu dziedzinach 
życia. John Snow okazał się prawdziwym dzieckiem 
epoki, łącząc w swoim działaniu pasję detektywistycz-
ną z wiedzą medyczną. Kiedy usłyszał o pierwszych 
przypadkach zachorowań niedaleko swojego domu 
przy Sackville Street, od razu ruszył na wizyty domo-
we. Odwiedzał chorych, choć wiedział, że nie ma 
skutecznego lekarstwa na cholerę. Nowe przypadki 
zachorowań namnażały się w ogromnym tempie, ale 
wszystkie pojawiały się w jednym określonym punkcie 
miasta. Gdyby choroba przenosiła się drogą kropelkową, 
epidemia dawno przekroczyłaby granice dzielnicy, a jej 
ofiarą na pewno padłby sam Snow, odwiedzający setki 
domów, w których umierali chorzy. Tak się jednak nie 
stało. Lekarz analizował przypadki choroby, przepyty- 
wał rodziny. 31 sierpnia umarli pierwsi zakażeni, a już  
3 września lekarz po raz pierwszy pomyślał, że zna przy-
czynę – nie miał jednak pewności. Dlatego poprosił o re- 
jestr zmarłych i chodząc po dzielnicy od domu do domu,
odkrył pewną prawidłowość. Wszystkie domy znajdowa-
ły się w niewielkiej odległości od centralnie usytuowanej 
pompy miejskiej przy Broad Street. To z tego ujęcia ko-
rzystały lokalne knajpy, gospody i mieszkańcy, a w ma-
łym, lokalnym sklepiku sprzedawano popularną, gaszącą 
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pragnienie wodę z dodatkiem sody oczyszczonej. Choć 
Snow nie był w stanie udowodnić zanieczyszczenia wody 
przy pomocy badania mikroskopowego lub metody che- 
micznej, udało mu się przekonać lokalne władze, aby 
usunęły rączkę od feralnej pompy. 12 września odnoto-
wano już tylko jeden przypadek zachorowania. Epide-
mia zniknęła, a Snow mógł przystąpić do przygotowania 
mapy, która przyniosła mu sławę jednego z najlepszych 
epidemiologów w historii.

Lekarz naniósł na mapę wszystkie zarejestrowane 
przypadki choroby, dzięki czemu stworzył dokładne 
odwzorowanie epidemii, okolicznych ujęć wody i poka-
zał niedowiarkom rzucającą się w oczy prawidłowość 
– w centrum świata cholery tkwiła pompa miejska przy 
Bond Street. Tym samym stworzył najwcześniejszy zna-
ny na świecie przykład zastosowania teorii diagramu 
Woronoja [Voronoi] – ukraińskiego matematyka, który 
dopiero w 1908 roku udowodnił matematycznie ten 
sposób podziału płaszczyzny. Do dzisiaj jest to jedno 
z podstawowych założeń teorii grafów, wykorzystywa-
nej m.in. w kartografii, ale też np. do projektowania 
najkrótszych dróg lotniczych czy odnajdowania naj-
bliższego sklepu w okolicy. Snow nie był pierwszym 
lekarzem, który wpadł na pomysł tworzenia map cho-
roby – już na początku XVII wieku w podobny sposób 
odkryto przyczyny czerwonki w Londynie. Był jednak 
pionierem w równoczesnym wykorzystaniu mapy, do-
kładnym nanoszeniu wszystkich przypadków choroby 
i wykorzystaniu narzędzi statystycznych. Sto sześćdziesiąt 
lat później dzięki rozwojowi nowych technologii mozolna 
praca, którą musiał wtedy wykonać lekarz, może zostać 
wykonana przy pomocy algorytmów przetwarzających 
wielkie bazy danych oraz milionów użytkowników, którzy 
nanoszą na mapy nowe dane. Dzięki temu wiemy, gdzie 
i na jakie choroby zapadają nie tylko ludzie (http://
healthmap.org/), lecz także miasta.

Plaga miast

Metafora miejskiego organizmu powraca na 
przestrzeni wieków niczym bumerang. I choć bolączki 
mieszkańców miast zmieniają się wraz z rozwojem infra-
struktury i transformacjami stylu życia, przestępczość 
w mieście uchodzi za jedną z podstawowych „chorób”. 
Crime Map [ang. mapy zbrodni] to niezwykle popularne
narzędzie umożliwiające wizualizację danych kryminal-
nych na terenie miasta, często w podziale na dzielnice 
i niebezpieczne punkty. W 1900 August Vollmer – do-
wódca policji w Berkley – stworzył prawdopodobnie 
pierwszą tego typu mapę, wykorzystując w swojej pracy 
kolorowe pinezki. Dzisiaj przeprowadzenie zdecydowanie 
bardziej szczegółowej i szybszej analizy jest możliwe 
dzięki zastosowaniu Systemu Informacji Geograficznej 
(GIS, ang. Geographic Information System), na który 
składają się zarówno baza danych geograficznych, 
odpowiednie oprogramowanie, jak i twórcy oraz 
użytkownicy. Pojawienie się tego rozwiązania wiąże 
się zazwyczaj z publikacją z 1968 roku, której autorem 
był Roger Tamlinson – angielski geograf. I choć to on 

uchodzi za ojca GIS – technologii, która zrewolucjo- 
nizowała podejście do map, to wśród jego poprzedników 
wymienia się między innymi przypomnianą wcześniej 
postać Johna Snowa.

Dane wykorzystywane w tego typu miejskich 
mapach mogą pochodzić z wielkich statystyk prowadzo-
nych przez instytucje publiczne (NYC Crime Web), ale 
także być na bieżąco wprowadzane przez użytkowników 
internetu (SpotCrime.com). Co ważne, dane publiczne 
zazwyczaj udostępniane są na wolnych licencjach, dzięki 
czemu mogą być one ponownie przetwarzane i analizo- 
wane przez wiele osób. Dzięki wykorzystaniu wolnego 
oprogramowania powstaje więc wiele niezależnych 
map pokazujących różne aspekty i korelacje wynikające 
z danych kryminalnych (np. Trulia – portal skupiający 
oferty sprzedaży i wynajmu nieruchomości pokazujący 
m.in. korelacje określonych lokalizacji i statystyk bez-
pieczeństwa). Analiza statystyk i rozłożenie ich na mapie 
pozwala planować miejskie polityki bezpieczeństwa, 
proponować określone środki prewencyjne i podnosić 
poziom świadomości mieszkańców. 

Współczesne zastosowania GIS pozwalają również 
włączać mieszkańców w aktywne działanie na rzecz 
lokalnej społeczności – poprzez specjalne aplikacje, 
które umożliwiają informowanie na bieżąco o stanie 
bezpieczeństwa w danej okolicy. Udostępnienie danych 
publicznych powoduje również wzrost zaufania do 
służb miejskich poprzez pokazanie transparentności 
ich działania. To właśnie idea włączenia mieszkańców 
w tworzenie map na lokalnym poziomie przyniosła 
koncepcję PPGIS [ang. Public Participation GIS],  
która wykorzystuje systemy informacyjne do poszerze-
nia udziału obywateli w procesach decydowania o prze-
strzeni publicznej. Niestety, idea ta pozostaje w Polsce 
póki co przede wszystkim konstruktem teoretycznym, 
niemającym bezpośredniego przełożenia na działanie 
poszczególnych samorządów. Pozostaje mieć nadzieję, 
że konieczność przystosowania się do założeń strategii 
Europa 2020 (Strategia na rzecz inteligentnego i zrów-
noważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu) 
sprawi, że skorzystamy jako obywatele z dobrodziejstw 
zgromadzonych danych statystycznych. W naszym kraju 
nie brakuje bowiem ani świetnych programistów, którzy 
mogliby w twórczy sposób wykorzystać dostępne dane, 
ani badaczy potrafiących wyciągnąć z nich ciekawe wnio-
ski. Choć odręczne mapy Snowa i pinezki Vollmera zre-
wolucjonizowały rzeczywistość, nastał chyba najwyższy 
czas, żeby wykorzystać możliwości cyfrowych technologii.

Przygotowując artykuł, korzystałam z książki Simona Garfileda,  
On the map. A Mind-Expanding Exploration of the Way the World 
Looks, Gotham Books, Londyn 2013.

Martyna Obarska - członkini redakcji Magazynu Miasta. Działając 
w Laboratorium EE, stara się łączyć potencjał nowych rozwiązań 
technologicznych, projektów społecznych i miastotwórczych
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/// Spotkanie w pracowni Tchorka, Katy Bentall, fot. A.Masny 04

W kwietniu b.r. już po raz drugi zorganizowaliśmy 
Festiwal Otwarte Mieszkania. Wydarzenie to było kon- 
tynuacją projektu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
– Mieszkania XX wieku, zrealizowanego w ramach Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa 2012 oraz ubiegłorocznej 
edycji Festiwalu Otwarte Mieszkania 2013 – Mieszkania 
sztuki. Zeszłoroczny festiwal koncentrował się wokół 
historycznych przestrzeni artystycznych – domów 
i mieszkań warszawskich rzeźbiarzy i malarzy. W tym 

Miejskie pracownie 
historyczne 

Michał Krasucki

 
 

Chcielibyśmy, żeby za kilka lat Warszawa była bogatsza o kilkadziesiąt prywatnych muzeów 
– pracowni historycznych, które prócz eksponatu będą oferowały unikalne miejsca będące 

świadectwem toczącej się tu kiedyś pracy twórczej

roku zostały pokazane mieszkania architektów, nierzad-
ko wybitnych twórców, którzy na stałe zapisali się już 
w podręcznikach historii sztuki. W ciągu czterech dni 
zostało udostępnionych 20 prywatnych mieszkań i do-
mów będących – obecnie lub dawniej – przestrzenią 
prywatną architektów. Pokazaliśmy miejsca prezentujące 
różne okresy rozwoju Warszawy, różnorodne style archi- 
tektoniczne i wyposażenia wnętrz, a także odmienne spo- 
soby przekształcania lokali przez kolejnych mieszkańców. 

>>>
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pracownie 
historyczne 

Odbiorców festiwalu zaprosiliśmy m.in. do willi Bohda- 
na Pniewskiego, Bohdana Lacherta, Klaudiusza Przed-
mojskiego, Stanisława Barylskiego czy scenografa Ste-
fana Maciąga oraz do domów Kolonii Profesorskiej. 
Zwiedzanie uzupełniliśmy wykładami w Domu Braci  
Jabłkowskich i wyjazdami poza Warszawę, w tym wy-
cieczką do domu Oskara i Zofii Hansenów w Szumi- 
nie. W ciągu dwóch tygodni w wydarzeniu wzięło udział
prawie 2500 osób, choć nie spodziewaliśmy się, że for-
muła festiwalu spotka się z aż takim zainteresowaniem. 

Miasto jako repozytorium 

Znamy muzea, znamy stałe ekspozycje – zwykła 
wystawa, nawet wzbogacona o środki multimedialne, 
nie wzbudza już dziś takich emocji, jak jeszcze 150, 
50, czy nawet 10 lat temu. Tradycyjne metody narracji 
historycznej już się wyczerpały. Wydaje się też, że hi-
storia miasta i historia jego architektury to tematy 
w dużym stopniu zbadane i że pozostały nam jedynie 
do odkrycia nowe metody badawcze, inna optyka. Tym-
czasem w dotychczasowym dyskursie o dziedzictwie 
miasta zupełnie umknęło m.in. to, co schowane było 
w przestrzeni prywatnej – w atelier twórców, w pracow-
niach architektów, czy nawet w mieszkaniach literatów, 
scenografów. Okazuje się, że tak jak miasto ma swoją 
oficjalną przestrzeń kulturową, tak ma drugą, całkiem 
niepoznaną w postaci prywatnych szkiców, nigdy nie-
zrealizowanych modeli rzeźb czy nieopublikowanych 
rysunków. Prywatne przestrzenie skrywają nadal to, co 
nieodkryte: zwykłe-niezwykłe mieszkania naznaczone 
historią przez swoich mieszkańców. Osobiste zbiory 
i wnętrza poprzez udostępnienie ich szerszej publiczno-
ści, nawet na krótki czas, stają się składnikiem wspólnego 
dziedzictwa. Miasto, czyli także mieszkańcy, zyskują w ten 
sposób dodatkową narrację historyczną. Poznają swoje 
lokalne dziedzictwo.

Pierwsza i druga edycja festiwalu wywołały więc 
dyskusję, której towarzyszyły z jednej strony obawy, 
a z drugiej – nadzieja i twórcza chęć działania. Nikt 
z właścicieli lokali lub ich najemców nie żałował też 
udostępnienia swojego mieszkania. Początkowe wątpli-
wości związane z problemami logistycznymi (np. w jaki 
sposób w mieszkaniu o powierzchni 40 m kw. w ciągu 
3–4 godzin zmieścić ok. 400 zwiedzających?), z anoni-
mowością zwiedzających (kto przyjdzie do mojego 
mieszkania?), czy bezpieczeństwem (co zrobić, gdy coś 
się uszkodzi? jeśli ktoś coś ukradnie?) zostały rozwiane 
dzięki pracy wolontariuszy festiwalu, którzy sprawnie 
kierowali zwiedzające grupy, każdego rejestrowali i dbali 
o porządek. Niektórzy gospodarze zadeklarowali nawet 
chęć udostępnienia domów także w przyszłym roku i przy 
innych cyklicznych wydarzeniach. Doświadczenie to dało 
początek całej mapie mieszkań, które potencjalnie mogą 
się stać prywatnymi muzeami. Jednocześnie wiele z tych 
miejsc okazało się nieprzygotowanych do cyklicznego 
przyjmowania gości; zbiory nierzadko wymagały upo- 
rządkowania i inwentaryzacji. Festiwal stał się dosko-
nałym środkiem do poznania faktycznych potrzeb 

opiekunów tych historycznych miejsc – niektórzy pro-
sili o wsparcie przy dokumentacji, inni przy promocji, 
wreszcie zdarzały się także przypadki, kiedy lokal wymaga 
wsparcia finansowego, np. w sytuacji groźby wymówienia 
umowy najmu. Dlatego też zdecydowaliśmy się podjąć 
pracę na rzecz przyjęcia systemowych rozwiązań, które 
pomogłyby uchronić prywatno-publiczne dziedzictwo, 
najlepiej in situ, jakim bywa historyczna pracownia 
warszawskiego twórcy.

Zespół 

Postanowiliśmy w związku z tym powołać do życia 
zespół ekspertów, którzy poświęciliby się tej sprawie. 
Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w listopadzie 
2013 roku. Jego zaczynem była debata prowadzona 
w październiku w Domu Spotkań z Historią na za-
kończenie zeszłorocznego Festiwalu. Spotkali się 
na niej przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
administracji państwowej i samorządowej, instytutów 
badawczych i uczelni, muzeów, a także samych pracow-
ni. Celem dyskusji było wspólne wypracowanie modelu 
udostępniania i finansowania dawnych pracowni, upo-
rządkowania i zinwentaryzowania kolekcji pozostałych  
po artystach, a także przedyskutowanie możliwości 
prawnej ochrony tych miejsc. Najważniejszym posta-
nowieniem uczestników debaty było powołanie Zespołu 
ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych. 
Sam charakter spotkania, w którym uczestniczyli przed-
stawiciele rozmaitych profesji i środowisk, narzucił 
formułę przyszłego Zespołu. Od stycznia 2014 roku 
zespół zainicjowany przez Oddział TOnZ w Warszawie, 
jeszcze jako nieformalna grupa, spotkał się w siedzibie 
Biura Kultury m.st. Warszawy. Jego przedstawiciele 
doszli do wniosku, że najlepszą formułą, gwarantującą 
największą siłę przebicia i skuteczność, będzie ulokowa-
nie go jako ciała eksperckiego przy Prezydencie Miasta 
Warszawy. Na posiedzenia zespołu liczącego 15–18 osób 
przyszli członkowie kilku stowarzyszeń zajmujących 
się ochroną zabytków, krajobrazu, architektury (To-
warzystwa Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenia 
Konserwatorów Zabytków, Centrum Architektury, 
Stowarzyszenia Architektów Polskich), pracownicy 
muzeów (Królikarni, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 
Zachęty), a także przedstawiciele uczelni (ASP, UW). 
Pracownicy wydziałów urzędu miasta i wojewódzkiego 
konserwatora zabytków biorą udział w spotkaniach 
z głosem doradczym.

Zespół, który w połowie września został oficjalnie 
powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta, ma już na 
swoim koncie konkretne działania. Udało nam się m.in. 
doprowadzić do ugody (i obniżenia czynszu) pomiędzy 
artystką Katy Bentall, opiekunką i kuratorem pracowni 
Karola Tchorka przy ul. Smolnej 36, a Zarządem Gospo- 
darowania Nieruchomościami, co odsunęło realne za- 
grożenie eksmisją. To magiczne miejsce nadal przyjmuje 
zwiedzających i realizuje program edukacyjno-artystyczny. 
Utworzyliśmy także listę ponad 40 miejsc, w większości 
dawnych pracowni artystycznych, którym trzeba pomóc 
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/// Spotkanie w pracowni Józefa Gosławskiego, fot. TOnZ

w inwentaryzacji i dokumentacji zbiorów. Pracownie 
od razu trafiły do projektu stołecznej Mapy Kultury. 
Jesienią b.r. zaczęliśmy też rozmowy na rzecz ochrony 
pracowni rzeźbiarki Anny Dębskiej, którą próbuje ura-
tować i zaanimować jej wnuczka, malarka Aleksandra 
Waliszewska. Do przyszłych zadań zespołu będzie nale-
żało nie tylko wspieranie merytoryczne Urzędu Miasta 
Warszawy w polityce względem pracowni twórczych czy 
pomoc logistyczna, lecz także obsługa prawna opiekunów 
pracowni, przede wszystkim tworzenie mechanizmów 
finansowych, które pomogą w utrzymaniu prywatnych 
muzeów – pracowni historycznych. Kluczem jest stwo- 
rzenie odrębnego funduszu w ramach budżetu m.st.  
Warszawy. Ważnym zadaniem zespołu będzie także 
pośrednictwo w rozmowach z Zarządem Gospodarowa-
nia Nieruchomościami oraz innymi zarządcami nierucho-
mości w celu stworzenia jak najlepszych warunków do 
swobodnej pracy artystyczno-edukacyjnej i muzealnej 
w obrębie stołecznych pracowni historycznych.

Chcielibyśmy, żeby za kilka lat Warszawa była bo-
gatsza o kilkadziesiąt prywatnych muzeów tego typu, 
które prócz eksponatu będą oferowały unikalne miejsca 

będące świadectwem toczącej się tu kiedyś pracy twórczej, 
dadzą możliwość spotkania z kuratorem/opiekunem, 
poznania prywatnych, indywidualnych historii rodzin-
nych. Mamy nadzieję, że dzięki pracy Zespołu i osób 
wspierających uda nam się zablokować eksmisję kolejnych 
historycznych pracowni, a miejsca związane z dawnymi 
twórcami nie będą nonszalancko i bezmyślnie niszczone. 

Michał Krasucki – historyk sztuki, varsavianista, doktorant w In-
stytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk zajmujący się historią archi-
tektury XIX/XX-wiecznej. Autor wielu publikacji o Warszawie, 
m.in. Warszawskie dziedzictwo postindustrialne, ŻOL. Ilustrowany 
przewodnik po Żoliborzu oraz licznych artykułów. Od 2010 roku 
prowadzi warszawskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
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/// Anna Milczanowska, fot. UM Radomska

MOCNE KORZENIE

Historia Radomska sięga XI wieku – już w tym 
okresie jednym z głównych czynników determinujących 
jego powstanie i rozwój były szlaki handlowe wiodące ze 
Śląska na Ruś oraz szlak solny z Bochni do Wielkopolski 
i na Mazowsze. Dogodne położenie geograficzne oraz 
genius loci doprowadziły do wybrania miasta na miejsce 
ważnych wydarzeń historycznych już w XIV wieku. 
Posiadaliśmy wszelkie warunki, aby zapewnić wygodne 
bytowanie dla co najmniej kilkusetosobowej grupy repre-
zentantów wszystkich ziem, więc odbyły się tu dwa zjazdy 
możnych, które zdecydowały o wyborze następcy tronu 
po śmierci króla Ludwika. W dniu 25 października 
1382 r. zebrana w Radomsku szlachta nie dopuściła  
na tron Polski Zygmunta Luksemburczyka zaręczonego 
z Marią – starszą córką Ludwika Węgierskiego. Na dru-
gim zjeździe, 2 marca 1384 r. podjęto decyzję o osadzeniu 
na tronie polskim Jadwigi Andegaweńskiej – młodszej 
córki Ludwika Węgierskiego, dzisiaj patronki nasze- 
go miasta.

Przez kolejne wieki mocno doświadczani przez 
zaborców, najeźdźców i okupantów, kształtowaliśmy 
charaktery i „karki”. 

Lata powojenne zaznaczyły się rozbudową przemy- 
słu, infrastruktury miejskiej oraz rozwojem społeczno- 
-kulturalnym. Miasto zostało wówczas także powięk-
szone – przyłączono do niego podmiejskie obszary 
i inwestowano w nowe dzielnice.

Zmierzyć się 
z wyzwaniami
i dotrzymać 
słowa

Anna Milczanowska, prezydent Radomska,  
o swoim mieście i o ludziach
 
 

Radomsko to miasto otwartych ludzi. 
Dumnych, pracowitych i przedsiębiorczych, 
wymagających partnerów na każde czasy

Demokratyczne przemiany ustrojowe w kraju pozwo-
liły na przeprowadzenie w czerwcu 1990 roku pierwszych 
po wojnie wyborów samorządowych (do rad gmin).

Dzisiaj nie mamy wątpliwości, że przejęcie obowiąz-
ku bezpośredniego zarządzania sprawami miasta przez 
samorząd daje dobre efekty. Dzięki reformie rozwijają się 
placówki kulturalne i sportowe, prężnie funkcjonują orga-
nizacje pozarządowe, mieszkańcy chętnie angażują się 
w działalność lokalną i biorą udział w życiu Radomska. 
Miasto zyskuje na wyglądzie, staje się przyjazne dla 
swoich mieszkańców i otwarte dla gości oraz inwestorów.

W 1999 roku, po kolejnej reformie administracyjnej, 
Radomsko stało się ponadto siedzibą władz powiatowych 
i weszło w skład województwa łódzkiego.

POMIĘDZY POLITYKĄ A WSPÓLNOTĄ

W naszej młodej demokracji państwo traktuje jed-
nak samorząd lokalny mocno po macoszemu – nie jest 
przy tym moją intencją utyskiwanie, to zwykłe stwier-
dzenie faktu. Od wielu lat Związek Miast Polskich oraz 
regionalne struktury zrzeszające gminy czy powiaty pod- 
noszą więc ten problem. Jednocześnie z perspektywy sto-
licy województwa nie dostrzega się czasem jego rubieży. 
Problemy te i wiążące się z nimi wyzwania nie zwalniają 
nas mimo wszystko z obowiązku skutecznego działania.

Liczące blisko pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców 
Radomsko jest w zacnym gronie małych i średnich pol-
skich miast, którym daleko do wielkomiejskich budżetów 
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pozwalających na znaczący wkład własny związany 
z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Przekraczamy 
też zdecydowanie progi wyznaczane dla obszarów 
wiejskich. Nie dajemy się jednak marginalizować i po-
dejmujemy najtrudniejsze nawet wyzwania, nierzadko 
zastępując działania niewydolnych lub nakierowanych 
na inne cele instytucji państwowych. Wykonaliśmy 
ostatnio na przykład ogromną pracę, by zrealizować 
kluczowe inwestycje drogowe, przeznaczając na ten 
cel oczywiście bardzo duże jak na nasz budżet kwoty. 
Tak doprowadziliśmy do realizacji części miejskiej ob-
wodnicy i ronda w układzie drogi krajowej. Radomsko 
nie było w ciągu komunikacyjnym na EURO 2012, 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
zabrakło więc pieniędzy, by wywiązać się ze swoich 
zobowiązań. Nie mogliśmy jednak tylko z tego powodu 
zrezygnować z inwestycji determinujących rozwój miasta. 
Potrzebowaliśmy odważnych decyzji i takie podjęliśmy. 
Tak też będziemy działać nadal – w tym m.in. broniąc 
interesu mieszkańców, którym ta sama GDDKiA chce 
zabierać domy w imię konkretnych wprowadzonych nor-
matywów. My nigdy nie zapomnieliśmy i nie zapomnimy, 
że człowiek jest integralną częścią środowiska miejskiego. 

Radomsko jest bowiem silne ludźmi. Ich przedsię-
biorczością, która nie przegrała ani z zaborcami czy 
okupantami, ani nawet realnym socjalizmem w jego 
peerelowskiej odsłonie. Kiedy po ostatniej systemowej 
transformacji stary przemysł doznał zapaści, nasi lokalni 
przedsiębiorcy tworzyli nowe przedsięwzięcia w zasa-
dzie na jego gruzach. Następnie rozpoczęło się mozolne 
budowanie naszej strefy przemysłowej. Dzisiaj odwiedzają 
nas przedstawiciele silnej gospodarczo chińskiej prowincji, 
chcąc z nami robić biznes.

Nie tylko ekonomia świadczy jednak o stanowczości, 
determinacji i pomysłowości radomszczan. W naszym 
mieście działają też świetnie zorganizowane i dobrze 
funkcjonujące organizacje pozarządowe powołane nie po 
to, by służyły jakimś celom politycznym, ale by spełniały 
swoje statutowe wyzwania.

Ludzie w Radomsku dosyć szybko wyczuwają 
zresztą, gdy ktoś chce ich wykorzystać dla politycznej 
kariery lub własnych interesów. Instynkt i kultura – nie 
tylko osobista – to podstawowe elementy zdrowego życia. 
I kultura zajmuje więc u nas szczególne miejsce.

Z KULTURĄ POD RĘKĘ

„Magicznym naprawdę jest miasto, miasteczko, wieś, 
właściwie każda miejscowość, gdzie człowiek przyszedł na 
świat. Od tego zaczęło się jego życie, gdzie odejdzie nie 
wiadomo, i kiedy. Ale odejście nie jest już tak magiczne... 
Takie miejsce jest naprawdę magiczne. Dla mnie to jest 
Radomsko” – słowa napisane kiedyś przez Tadeusza 
Różewicza, jakże prawdziwie, tkwią w nas bardzo głę-
boko. Nawet gdy ich nie wypowiadamy, intuicyjnie roz- 
poznajemy ich znaczenie. Dziedzictwo trzech wyjątko-
wych synów naszej ziemi, braci Różewiczów – Janusza, 
Stanisława i Tadeusza, stanowi niewyczerpane źródło 
inspiracji. Festiwal im dedykowany to impreza, która 

zasługuje na odrębny tekst. Podobnie zresztą jak szereg 
innych projektów realizowanych w Radomsku. Euro-
pejska scena Teatru Jaracza, spotkania chóralne czy 
kulturotwórcza Miejska Biblioteka Publiczna to przed- 
sięwzięcia, z których jesteśmy dumni, które z przyjem-
nością podziwiamy i współtworzymy. I to w pełnym 
przekroju wiekowym, od juniora do seniora.

Nie ma w tym oczywiście nic odkrywczego, że 
kultura jest bardzo istotnym elementem kształtującym 
lokalną tożsamość. Radomsko zarówno czerpie bardzo 
szeroko ze swej wielokulturowości, jak i wykorzystuje 
swój aktualny potencjał. Służą temu między innymi 
wszelkie projekty realizowane w ramach tak zwanych 
inicjatyw lokalnych. Bardzo wysoko cenimy sobie przy 
tym współpracę z Narodowym Centrum Kultury. 

Z niej też zrodził się najpierw pomysł, a potem kon-
kretny projekt regionalnego kongresu kultury małych 
i średnich miast. Jednym z jego ważnych elementów, 
niejako punktem wyjścia do szerokiej dyskusji, był stwo- 
rzony na podstawie badań socjologicznych i analiz finan-
sowych Raport DNA Miasta: Polityka kulturalna Radom-
ska realizowany przez Res Publikę. Jeżeli nie pierwszym, 
to z pewnością byliśmy jednym z pierwszych miast tej 
wielkości, które poddało się tego typu ocenie. Pomogła 
nam w tym pewna doza odwagi, bo przecież – ciesząc 
się ciekawą i różnorodną ofertą kulturalną – nie możemy 
nie zdawać sobie sprawy z pewnych niedoskonałości, 
które raport doskonale wychwycił i usystematyzował. 
Dokument ten jest ważnym punktem wyjścia naszych 
działań, opartych na odważnym wyzwaniu „szukaj, 
burz, buduj”. Z przeróżnych przyczyn mam więc wiele 
powodów do dumy, że jestem z Radomska i że mogę 
robić coś ważnego razem z radomszczanami – a wszystko 
to dla nas i dla naszego miasta.

Anna Milczanowska – rodowita radomszczanka, animatorka 
kultury, pedagog, samorządowiec. Od połowy lat 90. związana 
z radomszczańską oświatą, jako nauczyciel w Zespole Szkół 
Ekonomicznych i przewodnicząca MKO NSZZ „Solidarność” 
Powiatu Radomszczańskiego. W latach 2002–2006 radna miejska 
z ramienia Forum Samorządowo-Gospodarczego. Od 2006 roku 
prezydent Radomska
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Puszka leżała na dnie kilka metrów od brzegu. 
Jedyna, którą dostrzegłem w norweskim porcie Tøns-
berg, a szliśmy nad brzegiem mniej więcej dziesięć minut. 
Była to puszka po piwie Żubr, którego nie sprzedaje się 
w Norwegii. Ktoś wiózł tę puszkę, przemierzył z nią setki 
kilometrów, zawlókł ten kawałek blachy na drugi koniec 
Europy po to, żeby utopić go w basenie norweskiego 
portu. Zrobił to, mimo że śmietnik stał dziesięć me- 
trów dalej.

Norwegia jest czysta, ale nie dlatego, że wędrują 
po niej oddziały służb porządkowych, które skutecznie 
usuwają wytwarzany przez obywateli bałagan. Wręcz 
przeciwnie – to sami mieszkańcy Norwegii dbają 
o czystość swojego otoczenia. Nigdzie nie widziałem 
w tym kraju ani jednego znaku informującego o wyso-
kości kar za śmiecenie. Pytanie, które ciśnie się na usta, 
brzmi: jak Norwegii udało się przekonać swoich obywateli 
do tego, aby każdy papierek sami zanieśli do śmietnika?

Odpowiedź leży za śmietnikiem, gdzieś w pustym, 
norweskim pejzażu. Doświadczenie czystości przestrzeni 
publicznej w tym kraju jest potężne, bo nie dotyczy tylko 
odpadków. Czystość potraktowana została w Norwegii 

Puszka 
a sprawa polska

Stanisław Skarżyński

m
iastoteka

Wygląda to tak, jakby o każdy kawałeczek widzialnego świata trzeba było toczyć ciężką wojnę 
z kimś skąpym i upartym, kto tylko postawiony pod ścianą pozwoli go zasłonić jakąś informacją

dużo szerzej, obejmując też za-śmiecanie pola widzenia. 
Dzięki temu czystość przestrzeni publicznej Norwe- 
gia – podobnie jak Szwecja – wyniosła na zupełnie  
nowy poziom. 

Wygląda to tak, jakby o każdy kawałeczek widzial-
nego świata trzeba było toczyć ciężką wojnę z kimś 
skąpym i upartym, kto tylko postawiony pod ścianą 
pozwoli go zasłonić jakąś informacją. W Norwegii 
nie tylko nie ma śmieci ani reklam, ale nawet słup 
McDonalda, w Polsce widoczny z odległości dziesię-
ciu kilometrów, ledwo wystaje ponad dach parterowego 
baru. Co ciekawe, tę samą wojnę wydano instytucjom 
publicznym. Znaki drogowe są małe i jest ich niewiele. 
Nawet sygnalizacja świetlna w porównaniu z polską jest 
niepozorna. Każdy – naprawdę, każdy – kto chce zasło-
nić innym świat, musi to bardzo porządnie uzasadnić.

Skandynawski pejzaż opowiada tym samym o wol-
ności jako wolności człowieka – także od zawracania mu 
głowy. Każde ograniczenie wolności – jak uczą klasycy  
– musi być uzasadnione innym, ważnym dobrem. Infor-
macja o ograniczeniu prędkości służy ochronie życia. 
Szyld McDonalda przycięty jest w Norwegii do znaczenia 

>>>
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/// Bergen, fot. Hofi0006, Wikimedia Commons

wolności prowadzenia działalności gospodarczej w tym  
– wolnorynkowym przecież – państwie.

Być może to w tej równości podejścia prawa do 
zaśmiecania przestrzeni publicznej leży różnica między 
Polską a Norwegią. Polski obywatel, gdy w jego dłoni 
znajdzie się papierek, rozgląda się zapewne za najbliższym 
śmietnikiem. Można wyobrazić sobie, co wtedy widzi 
– za niezliczonymi znakami drogowymi, których liczba 
wielokrotnie przekracza tę akceptowalną w Norwegii, 
wiszą kłęby chaotycznych reklam. Nie jedna albo dwie, 
których istnienie umiałby jakoś uzasadnić, lecz dzie- 
siątki – plastikowych, zasłaniających całe budynki  
plansz, billboardów, obdartych plakatów, ulotek  
agencji towarzyskich.

Te męczące elementy pejzażu polskich przestrzeni 
znaleźć można nie tylko tam, gdzie właściciel działki 
lub nośnika nie wykazuje dobrego gustu. Reklamy zasła-
niają także prywatne budynki, witryny sklepów, całe 
dworce, od góry do dołu pokrywają przystanki, na które 
zajeżdża transport publiczno-reklamowy, oklejony gdzie 
się da. Reklamy, byle jakie, ale opłacone, stoją wzdłuż 
publicznych dróg i pną się po miejskich latarniach.

Polska wprowadziła prawo do zaśmiecania, które 
opowiada o braku równości. Wolno śmiecić tym, którzy 
mają dość pieniędzy, żeby wykupić billboard, okleić 
autobus, dołączyć ulotkę do miejskiego biletu. Wolno 
śmiecić administratorowi drogi, który ustawia znaki 
drogowe w dowolnej liczbie. Nie wolno za to śmiecić 
obywatelowi, bo za to grozi kara. W akcie zemsty Polak 
rzuca śmieć pod nogi, choćby śmietnik stał dziesięć 
metrów dalej. Nie robi tego Norweg, doświadczający  
na co dzień wolności człowieka od zawracania mu  
głowy i przesłaniania  krajobrazów.

Stanisław Skarżyński – dziennikarz Radia ZET, doktorant 
w ISNS UW
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Magazyn Miasta: Na warszawskich ulicach widać  
coraz więcej nowych tramwajów. Jakie są najbliższe 
plany Spółki?

Krzysztof Karos: Rzeczywiście, w ostatnich latach 
wprowadziliśmy do ruchu 231 nowych tramwajów, 
a w 2009 roku podpisaliśmy umowę na 186. Był to 
przełomowy moment i największy przetarg w Polsce, 
a jednocześnie jeden z największych tego typu kontrak-
tów na świecie, dlatego często jest on nazywany „kon-
traktem stulecia”. Przetarg ten pozwolił na wycofanie 
najstarszych wagonów typu 13N, które jeździły po 
Warszawie przez ponad 50 lat. W najbliższych latach  
do stolicy zostanie dostarczonych kolejnych 80 wagonów 

typu Jazz wyprodukowanych przez PESA Bydgoszcz SA  
(50 sztuk będzie dwukierunkowych). Łącznie, pod koniec 
2015 roku będziemy posiadać 311 tramwajów niskopod- 
łogowych, co będzie stanowiło ponad 60% udziału miejsc 
w pojazdach niskopodłogowych. Do 2021 roku chcieli-
byśmy wycofać z ruchu co najmniej wszystkie wagony 
wysokopodłogowe z lat 80.

MM: Jak zmieni się komunikacja tramwajowa po 
zbudowaniu centralnego odcinka II linii metra?

KK: Zrealizowaliśmy szereg inwestycji w związku  
z budową centralnego odcinka II linii metra (korzy- 
stając z wyłączenia ruchu). Zmodernizowaliśmy trasę 

Priorytet: tramwaje
Z Krzysztofem Karosem, Prezesem Tramwajów  
Warszawskich Sp. z o.o., rozmawia zespół Magazynu Miasta

Pod koniec 2015 roku posiadać będziemy 311 tramwajów niskopodłogowych, co stanowić  
będzie ponad 60% taboru warszawskiego. Do 2021 roku chcielibyśmy wycofać z ruchu co 
najmniej wszystkie wagony wysokopodłogowe z lat 80.

>>>
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/// Tarchomin, fot. Jędrzej Sokołowski

tramwajową wzdłuż ul. Targowej (odc. Kijowska  
– Białostocka), dzięki czemu tramwaje wróciły na plac 
Wileński. W tym roku pasażerowie ponownie przeje-
chali tramwajami ul. Prostą (od ronda ONZ do ronda 
Daszyńskiego). Zainstalowaliśmy na tym odcinku spe- 
cjalny zjazd międzytorowy, który umożliwi zmianę 
kierunku jazdy tramwaju - zamówiliśmy już w związku 
z tym tramwaje dwukierunkowe. W przyszłym roku 
będziemy natomiast kontynuowali modernizację trasy 
tramwajowej wzdłuż al. Solidarności (od ul. Jagiellońskiej 
do placu Wileńskiego) - przebudujemy układ drogowy. 
Powstanie m.in. torowisko tramwajowo-autobusowe, 
które umożliwi innym pojazdom korzystanie z tego 
odcinka trasy.

MM: A jakie plany budowy nowych tras tramwajowych 
ma Spółka Tramwaje Warszawskie?

KK: W tym roku realizujemy budowę kolejnego etapu 
trasy tramwajowej na Tarchomin (od trasy mostu Marii 
Skłodowskiej–Curie do pętli „Mehoffera”) oraz trasę 
tramwajową wzdłuż ul. Powstańców Śląskich (ul. Ra-
diowa – ul. Górczewska).

W ramach inwestycji na Bemowie powstanie 
nie tylko trasa tramwajowa, ale także druga jezdnia 
w ul. Powstańców Śląskich, ścieżki rowerowe oraz nowe 
chodniki. Jak zawsze przy tego typu inwestycjach przebu-
dowane zostaną także gazociągi, wodociągi i ciepłociągi. 
Ta budowa to dla nas duże wyzwanie, ponieważ powstaje 
wśród gęstej zabudowy mieszkaniowej i obiektów inży-
nierskich, takich jak wiadukt nad trasą ekspresową S8. 
Jest to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców 
Bemowa, bo umożliwi ona przejazd tramwajem niemal 
przez całą dzielnicę, pasażerowie oszczędzą więc dużo 
czasu na przesiadkach. Równie ważna i oczekiwana przez 
naszych pasażerów jest trasa tramwajowa na Tarchomin. 
Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Białołęki w ciągu 

kilkunastu minut dojadą na lewą stronę Wisły, gdzie będą 
mogli przesiąść się do metra, bądź kontynuować podróż 
tramwajem. Przedsięwzięcie to ma ogromne znaczenie 
także w kontekście coraz większych korków na warszaw-
skich mostach. Trwa dostosowywanie trasy Armii Kra-
jowej do parametrów drogi ekspresowej, w związku 
z czym Warszawiacy wybierają coraz częściej tramwaj 
jako środek transportu. Wiemy, że wiele osób podej-
muje decyzję o zakupie mieszkania w tym rejonie miasta 
właśnie przez wzgląd na budowę tej trasy tramwajowej. 
W kolejnych latach planujemy zrealizowanie dalszego jej 
odcinka - od pętli Mehoffera do pętli Winnica.

MM: Gdzie Spółka planuje budować nowe trasy 
tramwajowe? Wiele mówi się o budowie trasy 
tramwajowej na Wilanów i na Gocław.

KK: W bieżącej perspektywie finansowej będziemy na 
pewno budowali trasę wzdłuż ul. Kasprzaka (od. ul Skier-
niewickiej do ul. Wolskiej). Analizujemy obecnie warianty 
jej przebiegu. Będzie to trasa, która doskonale uzupełni 
układ komunikacyjny po zbudowaniu II linii metra. Li- 
czymy, że budowa zakończy się w 2018 roku. Jest to 
jednocześnie ostatnia trasa uwzględniona w „Umowie 
Wykonawczej o świadczeniu usług w lokalnym transporcie 
zbiorowym tramwajowym w latach 2008-2027”.

O budowie kolejnych nowych tras tramwajo-
wych zadecyduje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. 
Dotyczy to także trasy od Dworca Zachodniego do 
Wilanowa i trasy na Gocław, przy czym decydujące  
będą kwestie finansowe.

MM: Jedną z zalet komunikacji tramwajowej  
w Warszawie jest fakt, że tramwaje poruszają się 
po wydzielonych torowiskach, ale niestety często stoją 
na światłach. Czy można ten problem jakoś rozwiązać?

>>>
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/// Bemowo, fot. Jędrzej Sokołowski

KK: Rzeczywiście, większość torowisk tramwajowych 
jest wydzielonych, co stwarza bardzo korzystne warun-
ki przejazdu, a tramwaje nie stoją w korkach. Średnia 
prędkość tramwajów w Warszawie to około 17,4 km na 
godzinę. Według ekspertów z Politechniki Poznańskiej 
przy obecnym układzie komunikacyjnym można pod-
nieść tą prędkość do około 24 km na godzinę. Wszystko 
zależy od zaprogramowania sygnalizacji świetlnej. Za 
zaprogramowanie sygnalizacji świetlnej w Warszawie 
odpowiada Inżynier Ruchu, który dopuszcza wprowa-
dzenie priorytetu, ale wymaga to jednak licznych prac 
projektowych, a następnie budowlanych, związanych 
bezpośrednio z wykrywaniem tramwajów (nawet kilka-
set metrów wcześniej) oraz opracowaniem algorytmów 
sterowania dostosowujących sygnalizację do potrzeb 
tramwaju z uwzględnieniem oczekiwań innych użyt- 
kowników ruchu, zwłaszcza tych dotyczących bezpie-
czeństwa. Często konieczne są także mniejsze lub  
większe korekty układu geometrycznego skrzyżowań, 
związane np. z wydzieleniem kolizyjnych, względem 
tramwajów, skrętów w lewo, a także remont sygnali-
zacji obejmujący instalację nowych, inteligentnych 
komputerów sterowniczych. Staramy się promować 
wprowadzanie priorytetów dla tramwajów, czyli do-
prowadzić do tego, by tramwaj, który zbliża się do 
skrzyżowania, dostawał zielone światło. Oczywiście 
istnieją jednocześnie różne inne rodzaje uprzywilejowa-
nia tramwajów w ruchu miejskim. Podejmujemy prace 
tego typu i w rożnym stopniu zaawansowania dotyczą 
one obecnie ponad 50 skrzyżowań w stolicy. Sytuacja 
jest jednak skomplikowana, bo trzeba uwzględnić racje 
wszystkich uczestników ruchu drogowego, a więc także 
pieszych, rowerzystów i kierowców samochodów. 

MM: Gdzie w Warszawie funkcjonują już priorytety  
dla tramwajów?

KK: Pierwszym miejscem, w którym wprowadziliśmy 
priorytet dla tramwajów, była trasa w ciągu ul. Powstań-
ców Śląskich i al. Reymonta (od pętli Nowe Bemowo do 
ul. Broniewskiego). W związku z upływem prawie 10 lat 
od wybudowania urządzeń oraz zgłaszanymi postulatami 
mieszkańców, przygotowywana jest obecnie dokumenta-
cja do modernizacji tego systemu. Priorytet pełny wpro- 
wadziliśmy natomiast na skrzyżowaniu ul. Kaliskiego 
z ul. Kocjana wraz z przejazdem torowym. Priorytet 
koordynacyjny, ograniczający liczbę zatrzymań tramwa-
jów, w rejonie pętli Koło. Priorytet częściowy Zarząd 
Dróg Miejskich wprowadził zaś na skrzyżowaniu  
ul. Rakowieckiej z ul. Boboli.

MM: Gdzie zostaną wprowadzone priorytety 
w najbliższym czasie?

KK: Docelowo chcielibyśmy wprowadzić je w obrębie 
całej sieci tramwajowej w mieście. W pierwszej kolej-
ności zostaną one jednak wprowadzone na rondzie Wa- 
szyngtona, ul. Zielenieckiej, na skrzyżowaniu z ul. Za- 
moyskiego i ul. Targowej na skrzyżowaniu z  Kijowską 
oraz wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Połczyńskiej. 
Priorytety będą także stosowane na trasach modernizo-
wanych w najbliższych latach, a więc wzdłuż ul. Obozo-
wej, al. Jana Pawła II, na trasie tramwajowej Dworzec 
Wileński – Żerań Wschodni (ul. 11 Listopada, ul. Odro-
wąża, ul. Rembielińska), wzdłuż ul. Puławskiej, Prostej, 
Wolskiej oraz Marymonckiej oraz na nowo budowa- 
nych trasach.

MM: Dziękujemy za rozmowę. 

Krzysztof Karos – Prezes Spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
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W pierwszym półroczu 2014 r. Agencja Nierucho-
mości Rolnych sprzedała 924 ha gruntów nierolnych 
– 461 ha w I kw. i 462 ha w II kw. br, równo 60% więcej  
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdy sprze- 
daż wyniosła 576 ha. Tegoroczna sprzedaż zbliża się już  
do poziomu z 2013 roku. Agencja sprzedała wówczas  
1175 ha gruntów nierolnych. W górę poszły także  
średnie ceny tych gruntów i osiągnęły poziom niemal 
z 2010 roku.

Pomimo światowego kryzysu i utrzymujących się 
wysokich cen zainteresowanie gruntami inwestycyjnymi 
jest duże i nadal rośnie. Choć średnia cena tych grun-
tów w II kw. 2014 roku wyniosła 195 628 zł, są miejsca 
w Polsce (np. warszawska aglomeracja), gdzie za hektar 
gruntów inwestycyjnych trzeba zapłacić od miliona do 
kilku milionów złotych. W województwie mazowiec- 
kim hektar najatrakcyjniejszych gruntów budowlanych 
kosztuje średnio 449 tys. zł. Na niewiele niższym 

Grunty nierolne
w zasobach Agencji

Biuro Rzecznika Prasowego ANR

 
 

W ofercie Agencji Nieruchomości Rolnych znajdują się grunty rolne i nierolne – są wśród nich 
m.in. działki inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, leśne, a także historyczne pałace i dwory. 

Agencyjna oferta gruntów nierolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  
jest doskonałym uzupełnieniem rolnej działalności ANR

poziomie kształtują się ceny gruntów nierolnych  
na Opolszczyźnie – 433 tys. zł. W obu wojewódz- 
twach średnia cena hektara tych gruntów przekra- 
cza więc poziom 100 tys. euro. Wysokie ceny w tym  
okresie odnotowano także na Pomorzu Gdańskim  
i Dolnym Śląsku. 

Najwięcej nieruchomości nierolnych z Zasobu Wła- 
sności Rolnej Skarbu Państwa sprzedały: Oddział Tere-
nowy ANR we Wrocławiu – ponad 301 ha, Oddział 
Terenowy ANR w Poznaniu – ponad 221 ha, i Oddział 
Terenowy ANR w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Filią 
w Zielonej Górze – prawie 93 ha. Wśród nabywców 
gruntów nierolnych w dalszym ciągu przeważają osoby 
fizyczne, które stanowią blisko 90% wszystkich nabywców.

Stopień zainteresowania gruntami inwestycyjnymi 
należącymi do ANR to efekt postrzegania Polski jako 
miejsca odpowiedniego do lokowania przedsięwzięć. Oce-
nia nas tak zarówno Europa Zachodnia, jak i Wschodnia.

>>>
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/// Goświnowice, fot. ANR

Jedną z większych transakcji w 2014 roku była 
sprzedaż 8,9 ha gruntów inwestycyjnych w miejscowości 
Zawada w gminie Dębica za kwotę 5,8 mln zł, czyli 652 
tys. zł za 1 ha. Działka sprzedana w styczniu br. przez 
Oddział Terenowy ANR w Rzeszowie przeznaczona jest 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Dębica pod obiekty produkcyjne, składy i maga-
zyny. Grunty te są położone w bezpośrednim sąsiedztwie 
węzła Dębica–Pustynia na autostradzie A4, a nabywca 
nieruchomości stawia na tym terenie obiekty produkcyjne 
wraz z bazą logistyczną.

Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu na po-
czątku roku sprzedał spółce MW Projekt 1 działkę 
o powierzchni 0,19 ha za 931,8 tys. zł. Firma planuje 
postawienie budynku wielorodzinnego, który będzie 
objęty rządowym programem „Mieszkanie dla Młodych”. 
Hektar położonych tam gruntów kosztuje 4,9 mln zł. 
W tym samym czasie wrocławski Oddział Agencji 
sprzedał 157 ha gruntów o charakterze rekreacyjnym 
w gminie Miękinia za niemal 7,2 mln zł. Powstanie tam 
pełna infrastruktura do uprawiania golfa.

>>>



M # 102    |    promocja

/// Sarbinowo - inwestycyjne leśne tereny rekreacyjne, fot. ANR

Godna uwagi jest także sprzedaż ponad 1,25 ha 
działki inwestycyjnej w Legnicy firmie GC Investment 
PL Sp. z o.o. Kwota transakcji wyniosła ponad 2 mln 
zł. Zakupiona przez spółkę działka w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Nowy Dwór przeznaczona jest pod nieuciążliwy prze-
mysł, składy, handel, usługi i administrację, a nowy 
właściciel stawia tam obiekt usługowo-handlowy wraz 
z infrastrukturą.

Działki nierolne to zazwyczaj tereny o dużej 
powierzchni, dobrze skomunikowane. Mogą na nich 

powstać inwestycje typu „greenfield”, parki technolo- 
giczne i przemysłowe, centra biznesowe, handlowe, 
logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownic-
two mieszkaniowe, a także atrakcyjne obiekty sporto-
wo-rekreacyjne.

Największym atutem terenów inwestycyjnych po- 
zostających w zasobach ANR jest ich atrakcyjna loka-
lizacja. Wiele gruntów jest położonych w granicach 
administracyjnych miast. Część z nich wchodzi w skład 
dynamicznie rozwijających się aglomeracji i ośrodków 
przemysłowych takich jak Warszawa, Wrocław, 

>>>
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Poznań i Katowice. Działki inwestycyjne oferowane 
przez ANR położone są w bezpośrednim sąsiedztwie 
strategicznych węzłów komunikacyjnych i transportowych 
– istniejących lub budowanych autostrad i lotnisk – lub 
w lub w niewielkiej odległości od nich. Wiele gruntów 
inwestycyjnych ANR wchodzi w skład Specjalnych Stref 
Ekonomicznych (SSE), które zapewniają inwestorom 
preferencyjne warunki prowadzenia działalności, takie  
jak ulgi podatkowe i zwolnienia.

Dotychczas z potencjału inwestycyjnego nierucho-
mości ANR skorzystały międzynarodowe koncerny 
i zrealizowały swoje projekty inwestycyjne na gruntach 
zakupionych od Agencji. Wśród nich są takie firmy jak: 
Opel, Toyota, Sharp, LG, Michelin, Electrolux, Auchan, 
Jerónimo Martins, IKEA, McDonald’s, Pittsburgh Glass 
Works i Viessmann.

Dzięki temu, że od 2004 roku Polska jest członkiem 
Unii Europejskiej, cudzoziemcy będący obywatelami lub 
przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego mogą bez zezwolenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji nabyć nierucho-
mości nierolne, w tym inwestycyjne, budowlane i zabytki.

Obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych posiada 
w Specjalnych Strefach Ekonomicznych ponad 1,7 tys. 
ha gruntów. Grunty znajdujące się w granicach SSE są na 
bieżąco oferowane przez Oddziały Terenowe i Filie ANR 
do sprzedaży.

Podmioty zainteresowane zakupem terenów inwe- 
stycyjnych od Agencji mogą skorzystać również z roz-
łożenia ceny sprzedaży na raty. Możliwość ta pojawia 
się wyłącznie przy sprzedaży w trybie przetargowym 
i dopiero w kolejnym przetargu, jeżeli poprzedzający  
nie został rozstrzygnięty. Wówczas cenę sprzedaży moż-
na rozłożyć tylko na roczne raty wyrażone w mierniku 
pieniężnym, przy czym wysokość pierwszej wpłaty nie 
może być niższa niż 50%, a okres spłaty całej należności 
nie może przekroczyć pięciu lat. Należność rozłożona  
na roczne raty w mierniku pieniężnym podlega opro-
centowaniu na zasadach obowiązujących w Agencji 
(obecnie 3,75%).

Z ofertą nieruchomości rolnych i inwestycyjnych, 
wykazami i harmonogramami przetargów można się 
zapoznać za pośrednictwem strony Agencji Nierucho-
mości Rolnych: www.anr.gov.pl.

Biuro Rzecznika Prasowego ANR

                     Grunty aNR w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

OT/FILIa aREał uWaGI

Bydgoszcz 4 ha trzy działki 1/43, 1/44 i 22/4 obręb Ostaszewo gm. Łysomice o pow. łącznie 4,1932 ha  
w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Gdańsk 125 ha dwie działki 1. miasto Tczew dz. 17/9 pow. 18,08 ha 2. gmina Słuspk obręb  
Wieszyno dz. 54/17 pow. 107,25 ha

Gorzów Wielkopolski 37 ha w Kostrzyńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Olsztyn 113 ha Jarkowo – 42,4023 ha, Kornele – 2,9037 ha, Barczewo – 11,6344 ha, Olsztyn – 56,2073 ha

Opole 271 ha

Poznań 8 ha działki nr 77/8, 77/9, 77/10 o łącznej pow. 7,9023 ha położone w obrębie Pysząca,  
w gminie Śrem w pow. śremskim

Rzeszów 59 ha

Szczecin 52 ha

Koszalin 229 ha

Warszawa 39 ha na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (w mieście Węgrów)

Wrocław 791 ha
Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna (36,5849 ha), Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna (464,8723 ha), Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna (181,5572 ha), 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna (pow. 108,29 ha)
 

SuMa 
 

1726 ha 



Wydana przez Instytut Obywatelski publikacja 
Budżet Partycypacyjny. Ewaluacja autorstwa Wojciecha 
Kębłowskiego stanowi istotny wkład w dyskusję na 
temat jakości budżetów partycypacyjnych w Polsce. 
W pierwszych rozdziałach opracowania autor omawia 
drogę i ewolucję, jaką przechodzą instytucje budżetu 
partycypacyjnego, oraz stawia tezę, że jest on (powinien 
być) wyrazem prawa mieszkańców do współtworzenia 
miasta, w którym żyją, oraz jego przyszłości. W tym 
ujęciu budżet partycypacyjny nie jest jedynie mecha-
nizmem, za pomocą którego mieszkańcy współdecydują 
o alokacji części budżetu miejskiego, lecz jest (powi-
nien być) elementem gruntownej reformy samorządu, 
zwiększającej udział mieszkańców w kształtowaniu 
miejskich polityk publicznych. W raporcie Kębłowskie-
go brakuje jednak przejścia z abstrakcyjnej perspektywy 
teoretycznej stanowiącej podłoże i tło dla mechanizmu 
budżetu partycypacyjnego, które autor zwięźle nakreślił 
w pierwszych rozdziałach, do omówienia problematyki 
kształtu i funkcjonowania samej instytucji budżetu par- 
tycypacyjnego, jej uwarunkowań, ograniczeń, możliwych 
sposobów funkcjonowania. Przesłanki modelu, według 
którego budżet partycypacyjny powinien zdaniem autora 
funkcjonować, znajdujemy w przedstawionych założe-
niach metodologicznych badania oraz kryteriach zastoso- 
wanych przez autora do oceny wymiaru faktycznej 

partycypacji w znanych nam odsłonach polskich budże-
tów obywatelskich. Mocnym punktem tego opracowa-
nia jest z kolei część metodologiczna pracy oraz dobór 
kryteriów oceny jakości budżetów partycypacyjnych. 
Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że będą z nich 
szeroko korzystać inni badacze, ewaluatorzy oraz osoby 
działające na rzecz budżetów partycypacyjnych w pol-
skich miastach. 

Niewątpliwie siłą i wartością publikacji przygo-
towanej przez Kębłowskiego jest również syntetyczne 
ujęcie i przejrzyste zaprezentowanie polskich doświad-
czeń z budżetami partycypacyjnymi. Świetnie spraw-
dzają się wykresy i grafiki, dzięki którym czytelnik może 
szybko się zorientować, jak poszczególne miasta wypa-
dają na tle innych. Słabością opracowania jest natomiast 
pewna powierzchowność w opisie i ocenie polskich 
doświadczeń, której zresztą sam autor jest świadom, bo 
swej oceny dokonywał, opierając się w dużej mierze na 
informacjach pojawiających się w prasie i w internecie. 
Dotyczy to np. elementu debaty publicznej mieszkańców 
jako kluczowego kryterium uprawniającego do nazwa-
nia danej praktyki „budżetem partycypacyjnym”. Autor 
stwierdza, że niemal 1/3 budżetów obywatelskich za-
wiera element debat mieszkańców. Należałoby jednak 
dokładniej zweryfikować dane, aby odróżnić rzeczywiste 
debaty z mieszkańcami od spotkań, w czasie których 
odbywały się nie tyle debaty, ile raczej prezentacje regu-
laminów budżetu partycypacyjnego. W opracowaniu 
zabrakło również rekomendacji i wskazówek doty-
czących podniesienia poziomu polskich budżetów 
partycypacyjnych. Zabrakło też wyraźnego wskaza-
nia dobrych rozwiązań, które warto rozpowszechniać 
i wspierać.

Publikacja Budżet Partycypacyjny. Ewaluacja jest 
jednak pozycją ważną i potrzebną. Wnosi interesujące, 
teoretyczne umiejscowienie instytucji budżetu par-
tycypacyjnego, syntetyczną ocenę skali oraz jakości 
polskich doświadczeń, a także stanowi wkład do 
metodologi badań nad budżetami partycypacyjnymi 
– bogaty zestaw kryteriów służących do oceny tego 
procesu. Autor przestrzega nas przed popadaniem 
w zachwyt nad wysypem budżetów partycypacyjnych 
w polskich miastach, sugerując raczej, że powinniśmy 
intensywnie pracować nad tym, by rzeczywiście sta-
wały się partycypacyjne, nie dopuszczając jedno-
cześnie do utrwalania się złych praktyk. Nie możemy 
bowiem zgodzić na to, by budżet partycypacyjny był 
ochłapem, którym władze miejskie łaskawie dzielą się 
z mieszkańcami, decyzje o kierunkach rozwoju miasta, 
polityk miejskich i większości wydatków z budżetu dalej 
podejmowanie były zaś bez udziału społeczeństwa.

Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Wojciech Kębłowski, Instytut 
Obywatelski, Warszawa 2014

Darmowa, elektroniczna wersja publikacji dostępna jest pod 
adresem http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/
uploads/2014/07/budzet-partycypacyjny-web.pdf

Dariusz Kraszewski

Budżet 
Partycypacyjny. 
Ewaluacja
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Lata 50. ubiegłego wieku były bez wątpienia 
jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii 
amerykańskich miast. Ówczesne przemiany miały na 
celu powstrzymanie exodusu białej klasy średniej na 
coraz szybciej rozlewające się przedmieścia poprzez 
podwyższenie prestiżu centralnych dzielnic najwięk-
szych miast kraju. Zbudowano więc ikony powojennej 
architektury Nowego Jorku takie jak siedziba ONZ lub 
Lincoln Center. „Odnowa miejska” czy „modernizacja” 
były też ściśle związane z poprawą standardów miesz-
kaniowych. Masowo wyburzano dzielnice uznawane za 
slumsy, a na ich miejscu stawiano potężne blokowiska 
otoczone rzetelnie zaprojektowaną zielenią, poprzecinane 
szerokimi arteriami mającymi ułatwić mieszkańcom 
przedmieść dostęp do miasta. Modernistyczna urba-
nistyka zadomowiła się w Stanach na dobre.

Mimo że przemiany te budziły początkowo podziw 
i były przedstawiane jako przykład do naśladowania, już 
pod koniec dekady niektórzy krytycy zaczęli zauważać, 
że wielkoskalowe planowanie przestrzeni nie wychodzi 
miastom na dobre. Najwyraźniejszym głosem sprzeciwu 
stała się wydana w 1961 roku książka Śmierć i życie wiel-
kich miast amerykańskich autorstwa dziennikarki Jane 

Jacobs. Jest to manifest, wyraźny i wspaniale przemy-
ślany atak na „dogmatyczną” urbanistykę modernizmu. 
Wyzbywszy się specjalistycznego języka żargonowego, 
Jacobs w prosty i czytelny sposób opisała w publikacji 
stan amerykańskich metropolii, które jej zdaniem 
nieuchronnie zmierzały ku upadkowi. Większość 
z 22 rozdziałów książki podzielona jest na dwie części 
poświęcone analizie problemu i próbie znalezienia od-
powiedniego rozwiązania. I choć znaczna część tych 
prób może wydawać się upiornie zawiła dla czytelników 
nieobeznanych z realiami amerykańskich miast tamtych 
czasów, liczne przykłady przytaczane przez autorkę 
w interesujący sposób objaśniają istotę omawianych  
przez nią problemów.

Jacobs krytykuje przede wszystkim przeskalowa-
ną, mocno zinstytucjonalizowaną przebudowę dzielnic 
mieszkaniowych – ogromne, pozbawione charakteru 
blokowiska, które w zastraszającym tempie zastępowa-
ły tradycyjne, pełne życia ulice „slumsów” (przy okazji 
zwraca też uwagę na problemy z definicją prawdziwego 
„slumsu”). Krytykuje zwrot urbanistów ku utopijnym 
wizjom miasta przyporządkowanemu samochodom, 
wizjom bez miejsca dla „oczu ulicy”, a więc bez miesz-
kańców, którzy mimowolnie pełnią funkcję strażników 
ładu w swojej okolicy, spoglądając co jakiś czas przez 
okno i wychwytując wszystko, co wygląda podejrzanie. 
Zauważa, że pieniądze marnowane są na bezsensowne 
inwestycje, a mogłyby być oddane mieszkańcom, oso- 
bom, które swoje miasta znają najlepiej (a na pewno 
lepiej niż zdogmatyzowani urzędnicy). Dzięki wyraź-
nemu przeciwstawieniu dobrych dzielnic złym przy-
kładom „modernizacji” Jacobs wyraźnie przedstawia 
swoją wizję dobrze funkcjonującego miasta – miejsca, 
w którym przestrzeń publiczna należy do ludzi, a nie 
do „megalomańskich”, wydzielonych z tkanki miejskiej 
betonowych fortec i szerokich ulic.

Ze względu na tę bezwzględność perspektywy Jane 
Jacobs amerykańscy urbaniści byli w stanie zatrzymać 
się w odpowiednim momencie i spojrzeć krytycznie na 
to, co stworzyli w latach 50. i 60. Jakkolwiek wiele z jej 
postulatów brzmi naiwnie lub pozornie nie ma związku 
z polskimi realiami, książka ta stanowi świetny wstęp do 
rozważań nad funkcjami dużych miast. I mimo że Jacobs 
nie była urbanistką, Śmierć i życie jest dzisiaj częścią ka-
nonu książek o tematyce miejskiej. Po ponad 50 latach 
polscy czytelnicy w końcu też mają okazję dowiedzieć się 
dlaczego ten kanon współtworzy.

Jane Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, przeł. Ł. Mojsak, 
Wyd. Centrum Architektury, Warszawa 2014

 

Kuba Lański                                                             

Śmierć i życie 
wielkich 
miast  
Ameryk
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+plus
+ Dla lubonia
za ciekawy pomysł uczczenia 60. urodzin miasta. Podczas 
gdy większość obchodów rocznicowych w Polsce polega na 
organizacji wydarzeń w rodzaju gali, apelu, koncertu, czy 
odsłonięciu pamiątkowej tablicy, dzięki inicjatywie Urzędu 
Miasta mieszkańcy Lubonia zasadzili z tej okazji 60 dębów. 
Każdy z nich symbolizuje kolejny rok istnienia miejscowości. 
Dodatkowo, mieli oni możliwość zgłaszania się na opiekunów 
dębów upamiętniających rok ich narodzin. Bijąca z tej inicjatywy 
chęć unaocznienia związku istniejącego między historią miasta 
a życiorysami jego mieszkańców to dojrzała i w kontekście 
polskim innowacyjna realizacja.

+ Dla Warszawy
za prowadzenie projektu rewitalizacji bazaru Różyckiego we 
współpracy z architektką Aleksandrą Wasilkowską. W miejscu 
zaniedbanych budek ma powstać przestrzeń przyjazna ludziom 
- nie tylko zachęcająca do robienia w niej zakupów, ale również 
spędzania wolnego czasu.  Prócz nowych straganów, planowane 
jest również stworzenie otwartej kuchni umożliwijącej samo-
dzielne przygotowanie posiłków z produktów zakupionych na 
bazarze. Innowacyjnym pomysłem jest też budowa miejscowego 
punktu recyklingu w obrębie targowiska. Teren bazaru otoczony 
będzie skwerem z fontanną mgielną i pomnikiem założyciela 
bazaru Juliana Różyckiego.

+ Dla Lublina
za rozpoczęcie współpracy z legendą myśli urbanistycznej, 
duńskim architektem Janem Gehlem. Gehl przez kilkadziesiąt 
lat swojej pracy doradzał ponad 250 miastom w kwestii pro-
jektowania przestrzeni miejskiej warunkującej rozwój życia 
publicznego w jej obrębie. Duńczyk będzie strategicznym 
doradcą Lublina w tym kontekście, a współpracę z nim koor-
dynować będzie Rada Kultury Przestrzeni. Konsultanci jakości 
przestrzeni z biura Jana Gehla współpracują z ośrodkami miej-
skimi na całym świecie i mają na koncie liczne sukcesy związane 
z przemianami kultury użytkowania miasta. Działają na różnych 
płaszczyznach: przygotowują diagnozy, prowadzą szkolenia dla 
urzędników i tworzą koncepcje planistyczne dla ulic, kwartałów, 
a nawet dzielnic.

minus
– DLA WROCŁAWIA
za planowanie kolejnego etapu wyburzania kamienic, tym razem 
przy ulicy Puławskiego. Decyzją wojewódzkiej konserwator 
zabytków te ponad 100-letnie budynki nie zostaną wpisane 
do rejestru zabytków. Najprawdopodobniej obrócą się więc 
w gruzy w związku z planowanym poszerzaniem ulicy. Władze 
Wrocławia nie dostrzegają faktu, że wraz z nimi w pył przemieni 
się ważna część przestrzennej pamięci miasta - kamienice od 
początku swego istnienia nie były przebudowywane. Stanowią 
w związku z tym doskonałe świadectwo przeszłości, jednak 
władze nie traktują ich jako wartości kulturowej. Minus dla 
Wrocławia także za kształt procedury przeprowadzania budżetu 
obywatelskiego 2014. Mieszkańcy zgłosili prawie 500 projektów, 
ale część z nich została odrzucona przez urzędników. Wśród 
tych zanegowanych znalazły się m.in. wyznaczenie przejść 
dla pieszych na rondzie Reagana i internetowy rejestr umów 
zawieranych przez gminę. Jak pisze Mateusz Kokoszkiewicz 
z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia w lokalnej 
Gazecie Wyborczej „w pierwszym przypadku urzędnicy 
stwierdzili, że przejścia byłyby niebezpieczne, a w drugim,  
że wspomniany rejestr jest niepotrzebny”.

– DLA BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
za nierzetelność procesu przyznawania państwowych odzna-
czeń. 21 października Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony 
ładu przestrzennego” trafił w ręce zastępcy Prezydenta Białe-
gostoku – Adama Polińskiego. Poliński został nagrodzony, 
choć nie zajmuje się na co dzień kwestiami przestrzennymi, 
w przeciwieństwie do wiceprezydenta Andrzeja Meyera. 
Mimo tego wyraźnego pomylenia ról i kompetencji, wątpliwą 
kwestią pozostaje również sama zasadność przyznania nagrody 
przedstawicielom władz Białegostoku za dbałość o kwestie 
przestrzenne. Pod tym względem miasto pogrążone jest raczej 
w architektonicznym zamęcie, a brak namysłu nad kwestiami 
planowania przestrzennego widoczny jest m.in. na przykła-
dzie osiedla Bojary, inwestycji przeprowadzonych przy ulicy 
Warszawskiej, czy tych planowanych przy ulicy Młynowej. 
 

W polskich miastach podejmowane są dobre i złe decyzje  
– administracyjne, architektoniczne, urbanistyczne... 
Często popełnia się błędy, bo brakuje dobrych,  
sprawdzonych w naszych warunkach rozwiązań. 
Coraz częściej też podejmowane są dobre kroki.  
W plus minus wartościujemy działania w różnych kontekstach.
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