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WSTĘP
PROBLEM BADAWCZY I JEGO AKTUALNOŚĆ

Od czasu pojawienia się pierwszych komputerów oraz powstania zalążków 

Internetu technologie informacyjne i komunikacyjne1 znacząco się rozwinęły 

i upowszechniły. Obecnie wykorzystywane są w wielu codziennych czynno-

ściach – robieniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, kupowaniu bile-

tów na komunikację miejską, rezerwowaniu wizyty u lekarza. Pozwalają na 

błyskawiczną wymianę wiadomości z rodziną, przyjaciółmi czy współpracow-

nikami. Stanowią istotne narzędzie wspomagające pracę. Wykorzystywane 

są również w bardziej złożonych procesach takich jak diagnostyka medyczna, 

zarządzanie transportem miejskim czy kontrola sieci energetycznej.

 Wraz z upowszechnieniem się urządzeń mobilnych oraz komunikacji 

bezprzewodowej, Internet przestał być medium, z którego korzystanie moż-

liwe było jedynie przy pomocy stacjonarnego komputera znajdującego się w 

domu, w biurze, czy miejscowej bibliotece. Dostęp do Sieci stał się w wielu 

miejscach Świata w zasadzie ciągły i niezależny od położenia użytkownika. 

Telefon przestał być jedynie urządzeniem do wykonywania połączeń głoso-

wych, czy przesyłania krótkich wiadomości tekstowych. Współczesny smart-

fon jest przenośnym, osobistym terminalem dającym praktycznie natychmia-

stowy wgląd w obszerne zasoby Internetu.

 Z kolei udostępnienie Globalnego Systemu Pozycjonowania2 do cywilnego 

użytku przez Stany Zjednoczone w latach 90. ubiegłego wieku miało dale-

kosiężne skutki. Uruchomiło proces nazwany przez badaczy z Pennsylvania 

State University rewolucją geoprzestrzenną3. Dzięki umieszczeniu miniaturo-

wych modułów GPS w urządzeniach mobilnych możliwe stało się uzupełnie-

nie gromadzonych danych o położenie smartfona w momencie wprowadza-

1  Z ang. information and communication technologies – w skrócie ICT.
2  Z ang. Global Positioning System – w skrócie GPS.
3  https://www.geospatialrevolution.psu.edu/about.html [dostęp: 26.10.2021 r.].
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nia danej informacji. Z drugiej strony oprogramowanie może uwzględnić lo-

kalizację użytkownika przy prezentowaniu pożądanych treści.

 Wszystkie wymienione fakty, czyli upowszechnienie korzystania z 

technologii informacyjnych w życiu codziennym, mobilny dostęp do Interne-

tu oraz powiązanie informacji z przestrzenią, której dotyczy powodują, iż w 

coraz większym zakresie cyberprzestrzeń uzupełnia miasto – jego wymiar fi-

zyczny, społeczny, administracyjny, czy ekonomiczny – o nową warstwę. Spo-

soby interakcji ze środowiskiem miejskim ulegają transformacji. W ten sposób 

technologie informacyjne wpływają na obszary życia tradycyjnie związane z 

możliwościami, jakie oferuje miasto – pracę, wykształcenie, relacje, rozrywkę. 

Przez to sieć nie jest już jedynie abstrakcyjną ideą, a stała się realnym elemen-

tem środowiska życia ludzkiego. Choć wymienione zjawiska obserwowane są 

przez badaczy od co najmniej dwóch dekad, uchwycenie ich złożonych rela-

cji z życiem mieszkańców terenów zurbanizowanych pozostaje wymagającym 

wyzwaniem.

 Niezależnie od postępów w próbach opisania wpływu technologii in-

formacyjnych na środowisko miejskie, rozwijane są liczne projekty, które 

dzięki rozbudowanym systemom informatycznym mają się w pełni dostoso-

wywać do indywidualnych potrzeb mieszkańców i tworzyć komfortowe, bez-

pieczne środowisko życia człowieka. Realizowane są one zarówno w miastach 

istniejących, jak i w postaci nowych dzielnic, czy nawet całych miejscowości. 

Pojawienie się takich realizacji jak Songdo International Business District w Korei 

Południowej czy Masdar City w Zjednoczonych Emiratach Arabskich świadczy 

o tym, że powstające dziś wizje miast przyszłości przestają być odległą utopią, 

a stają się pewnym jutrem.

 W odniesieniu do omawianej tematyki pojawiają się, obok fascyna-

cji, uzasadnione niepokoje i obawy. Co prawda tzw. inteligentne miasta (z ang. 

smart cities) mają zapewnić – przede wszystkim dzięki zastosowaniu skom-

plikowanych, nowoczesnych technologii informacyjnych – lepsze, zdrowsze 
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i bardziej komfortowe warunki życia dla swoich mieszkańców. Jednak pro-

wadzone już próby wdrażania eksperymentalnych rozwiązań, opartych na 

systemach gromadzenia i przetwarzania ogromnych ilości danych (z ang. Big 

Data), aby dokładnie przeanalizować nie tylko działanie miejskiej infrastruk-

tury technicznej, ale też zwyczaje, zachowania i potrzeby ludzi, uświadamia-

ją nam ewentualne konsekwencje wykorzystania tych rozwiązań. Kontro-

wersje budzą przede wszystkim kwestie prywatności, zachowania poufności 

i bezpieczeństwa informacji4. Saskia Sassen, uznana badaczka miast w dobie 

globalizacji, podkreśla konieczność dążenia w stronę open source urbanism i za-

pewnienia użytkownikom interakcji z systemami zarządzającymi miejską in-

frastrukturą, przestrzegając jednocześnie przed „jednokierunkowością” takich 

rozwiązań5. Krytyce poddawane jest silne eksploatowanie hasła smart cities, 

pod którym oferowane są, zdaniem sceptyków, rozwiązania niezbyt innowa-

cyjne i nie wprowadzające miast w erę nowoczesności6. 

  W sytuacji tak zakreślonego kontekstu konieczne wydaje się poszu-

kiwanie kryteriów, które pozwoliłyby ocenić jaki jest efekt obserwowanych 

zmian – w jakim stopniu służą one mieszkańcom, w jaki sposób zmieniają 

warunki życia w mieście, czy też jakie są związane z nimi negatywne skutki 

uboczne. Zagadnienie racjonalności i uzasadnienia działań podejmowanych w 

odniesieniu do dobra wspólnego, jakim jest miasto, nie jest nowe, ani proste. 

Konieczne jest uwzględnienie wielu, nieraz sprzecznych, potrzeb i interesów 

różnych grup obywateli, a także wzięcie pod uwagę czynników ekonomicz-

nych, środowiskowych czy politycznych. W odniesieniu do rozwiązań opar-

tych na technologiach informacyjnych często wskazuje się na korzyści zwią-

zane z oszczędnościami finansowymi, ograniczeniem zanieczyszczenia śro-
4  A. Edes, Utility smart meters raise health, privacy concerns - The Boston Globe [na:] „BostonGlobe.com”, https://
www.bostonglobe.com/business/2013/05/31/smart-meter-opponents-raise-concerns-over-health-security
-privacy/ih0mDiFujPrF8yqAeJ2DeO/story.html [dostęp: 09.06.2014 r.].
5  Urban open source, wywiad z S. Sassen, „F5. Trend book”, nr 8, październik 2012, s. 28-29.
6  Na ten temat odbyła się interesująca debata pt.: Smart cities. Are smart cities empty hype? przeprowadzona w 
grudniu 2013 roku przez „The Economist”, w której sceptyków reprezentował Antony Townsend z Institute 
for the Future – por. Smart cities. Are smart cities empty hype?, „Economist Debates”, December 3rd – 13th 2013, 
http://media.economist.com/debate/files/view/Smart_cities__Economist_debate_artifact3.pdf [dostęp: 
07.06.2014 r.].
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dowiska, czy poprawą komfortu użytkowników. Jednak czy jest to wystarcza-

jące uzasadnienie dla podejmowania nierzadko kosztownych przedsięwzięć 

przez władze miejskie, które dodatkowo budzą wspomniane już kontrower-

sje?

 Interesujące możliwości dla oceny działań podejmowanych w miastach 

wydaje się posiadać pojęcie dobrostanu mieszkańców, rozumianego jako sta-

nu jak najlepszego spełnienia zróżnicowanych potrzeb człowieka i społeczno-

ści miejskich. Taką humanistyczną postawę wobec zmian spowodowanych 

rozwojem technologii prezentował m.in. Erich Fromm, w swej książce Rewo-

lucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii7. Wiele cennych informacji na temat 

czynników wpływających na ludzki dobrostan dostarczają wyniki badań pro-

wadzonych w nurcie tzw. psychologii pozytywnej oraz analizy rozwijane w ra-

mach poszukiwań alternatyw dla Produktu Krajowego Brutto, jako wskaźni-

ka poziomu rozwoju społeczeństw.

 Postępująca w wielu rejonach Świata urbanizacja nie tylko otwierają 

przed ludźmi nowe możliwości, ale też przyczynia się do powstawania dziel-

nic biedy, przyjmujących niekiedy zastraszające rozmiary. Ale ubodzy miesz-

kańcy slumsów to niejedyna grupa wykluczona z pełni uczestnictwa w życiu 

miejskim. Nadal, mimo wielu cennych inicjatyw, prób wprowadzania nowych 

standardów i eksperymentalnych projektów8, bardzo często w poczet nie-

uprzywilejowanych użytkowników przestrzeni miejskiej zaliczają się dzieci 

oraz osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Ich zróżnicowane potrzeby, 

związane z możliwością pełnej realizacji aktywności życiowej, ciągle stanowią 

wyzwanie dla planistów i urbanistów.

 Wszystkie wymienione zjawiska skłaniają do podjęcia problematyki 

7  E. Fromm, Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, tłum. A. Kochan, Kraków 2013.
8  Por. E. Kuryłowicz, Projektowanie uniwersalne: udostępnianie otoczenia osobom niepełnosprawnym, Warszawa 
1996 oraz H. Grabowska-Pałecka, Niepełnosprawni w obszarach i obiektach zabytkowych, Kraków 2004, B. Skalna, 
P. Haupt, Urban Spaces in Residential Areas as an Environment for Continuous Prevention and Rehabilitation – Desi-
gn and Benefits, „International Journal of Engineering and Advanced Technology” t. 8 nr 5S3 (2019)), P. Tota, 
Multisensoryczne przestrzenie publiczne. Zasady tworzenia multisensorycznych orwartych stref nauki i rekreacji, roz-
prawa doktorska pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Mateusza Gyurkovicha, Wydział Architektury Politecniki 
Krakowskiej, Kraków 2018.
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związanej z zapewnieniem, w dobie postępującej cyfryzacji i informatyzacji, 

dobrostanu mieszkańcom miast oraz do przeanalizowania potencjału, jaki w 

tym zakresie stwarzają nowoczesne technologie informacyjne. Rola, jaką w 

życiu codziennym – w tym w korzystaniu z miasta – odgrywają urządzenia 

mobilne, Internet, algorytmy, sensory powoduje, iż trudno uznać, że mogą być 

one jedynie przedmiotem zainteresowania szeroko pojętej informatyki, czy 

pewnych specjalizacji inżynierskich. Omawiane technologie informacyjne sta-

nowią nową, wirtualną warstwę miasta, ściśle związaną z pozostałymi, fizycz-

nymi warstwami. I choć żadna aplikacja nie zastąpi raczej dobrze zaprojek-

towanej przestrzeni, to technologie informacyjne mają szansę wydatnie przy-

czynić się do rozwiązania istniejących problemów i lepszego zaspokojenia po-

trzeb mieszkańców, jak też otworzyć nowe możliwości. Dlatego uzasadnione 

wydaje się podjęcie tej tematyki również w ramach dziedzin zajmujących się 

różnymi aspektami projektowania i funkcjonowania środowiska miejskiego – 

w tym urbanistyki i architektury.

 Niewątpliwie ważnym impulsem do zainteresowania się możliwościa-

mi poprawienia jakości środowiska miejskiego, w szczególności w odniesie-

niu do osób z niepełnosprawnościami, były własne doświadczenia zebrane 

podczas pracy nad projektem dyplomowym pt.: Rehabilitacja przestrzenno – spo-

łeczna obszaru Schützenmatt w Bernie9, który autor wraz z Rafałem Grońskim 

przygotował na konkurs Schindler Award10 w 2012 roku i który otrzymał dru-

gie miejsce w X edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magister-

skie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnospraw-

ności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym OTWARTE 

DRZWI, w kategorii rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące 

osobom niepełnosprawnym. Duże znaczenie miały także prywatne znajomości i 

bliskie kontakty z osobami z niepełnosprawnościami.
9  Fragmenty pracy można zobaczyć pod adresem internetowym: http://rafalmikolajdyplom.blogspot.com/.
10  Schindler Award to międzynarodowy konkurs studencki poświęcony idei projektowania uniwersalnego. Obec-
nie konkurs nosi nazwę The Global Schindler Award , szczegóły dostępne pod adresem internetowym: http://
www.schindler.com/award/internet/en/home.html.
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TEZA PRACY

Technologie informacyjne wywierają coraz większy wpływ na róż-

ne aspekty funkcjonowania miast. Wobec gwałtowności procesów 

przemian konieczne jest przyjęcie kryteriów, które pozwolą ocenić 

ich efekt.  Uzasadnione wydaje się być przyjęcie perspektywy huma-

nistycznej – czyli człowieka i jego potrzeb w zakresie dobrostanu i 

jakości życia miejskiego, jako nadrzędnego celu i miary wszelkich 

działań, związanych z budowaniem ludzkich relacji telematyka – 

człowiek – miasto. Wprowadzane w środowisku miejskim rozwiązania 

oparte na technologiach informacyjnych mogą pozytywnie wpły-

wać na dobrostan mieszkańców.

CELE PRACY

Celem naukowo-badawczym pracy jest określenie, w dynamicznie zmieniają-

cej się rzeczywistości, relacji między środowiskiem miejskim, a dobrostanem 

jego mieszkańców oraz wskazanie wpływu, jaki na te relacje mogą mieć tech-

nologie informacyjne.

Celem aplikacyjnym jest sformułowanie kryteriów, przydatnych dla architek-

tów, urbanistów, a także władz miast oraz samych mieszkańców, dotyczących 

wprowadzania w miastach rozwiązań opartych na zdobyczach technologii in-

formacyjnych tak, aby w sposób rzeczywisty wspomagać człowieka.  

METODA PRACY

Aby zweryfikować przyjętą tezę oraz zrealizować cele pracy, podjęte zostaną 

następujące działania:

•	identyfikacja problematyki badawczej,

•	zebranie materiału badawczego,

•	analiza zebranego materiału i interpretacja wyników badań,

•	synteza relacji miasto-dobrostan,
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•	określenie możliwego wpływu technologii informacyjnych na relacje 

miasto-dobrostan,

•	podsumowanie oraz sformułowanie wniosków.

Zebranie materiału badawczego odbywać się będzie poprzez następujące na-

rzędzia badawcze:

•	zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

•	zapoznanie się z wybranymi rozwiązaniami – zarówno praktycznymi, 

jak i teoretycznymi oraz eksperymentalnymi,

•	wyjazdy studialne i badania terenowe wybranych rozwiązań, stanowią-

cych wartościowe przykłady zastosowania nowoczesnych technologii 

informacyjnych.

KONSTRUKCJA PRACY

Wstęp będzie zawierać sprecyzowany przedmiot pracy, jej zakres merytorycz-

ny, terytorialny i czasowy, powód podjęcia tematyki, tezę oraz cele pracy, a 

także stan badań. Każdy z następujących rozdziałów zakończony będzie pod-

sumowaniem ze sformułowanymi wnioskami.

 Rozdział 1. będzie poświęcony pojęciom dobrostanu oraz jakości życia – co 

obejmują, jak są definiowane i jaki mają związek z różnymi domenami życia 

ludzkiego. Na podstawie analizy dostępnych badań wskazane zostały czyn-

niki, które mogą wpływać na poziom dobrostanu człowieka oraz jaka w tym 

zakresie jest rola środowiska miejskiego.  

 Rozdział 2. przedstawi istotne technologie informacyjne, które są pod-

stawą omawianych rozwiązań. Omówiony jest również rozwój tych technolo-

gii w ostatnich dekadach oraz czynniki wpływające na ten proces. Przeanali-

zowane są funkcje, jakie pełnią poszczególne komponenty i narzędzia. Wska-

zane są istotne cechy technologii informacyjnych, decydujące o ich wyjątko-

wym potencjale dla zastosowań będących tematem niniejszej pracy.
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 Rozdział 3. prezentować będzie możliwy wpływ nowoczesnych tech-

nologii informacyjnych na aspekty definiujące dobrostan, w odniesieniu do 

struktur miejskich i ich elementów. Analiza będzie się opierać zarówno na 

studiach przypadków, jak i na poprzedzającym ją przeglądzie najważniejszych 

kierunków i trendów w rozwoju samych technologii. W tej części zostaną 

również poruszone kwestie problemowe, zagrożenia związane z gwałtownym 

postępem i wdrażaniem jego zdobyczy w miastach, szczególnie w kontekście 

różnorodnych potrzeb ludzkich. 

 Rozdział 4. zawierać będzie kartotekę przykładów analizowanych przy 

pomocy kryteriów opracowanych na podstawie wcześniejszych rozdziałów. 

Prezentować będzie rozwiązania przeznaczone dla indywidualnych użytkow-

ników – aplikacje i usługi internetowe – które mają wspierać mieszkańców 

miast w ich codziennym funkcjonowaniu.

 W Podsumowaniu, oprócz wniosków, zarówno z analizy materiału, jak 

też całego procesu badawczego, zweryfikowana zostanie teza, czyli użytecz-

ność dobrostanu, jako kryterium oceny zmian przy wprowadzaniu technolo-

gii informacyjnych do miast. Sformułowane zostaną również wytyczne, które 

będą mogły być pomocne przy wdrażaniu nowych rozwiązań. 

ZAKRES PRACY

ZAKRES MERYTORYCZNY

W celu podjęcia próby sprecyzowania pojęcia dobrostanu mieszkańców miast 

oraz czynników określających jakość życia w mieście przeanalizowane zostały 

dostępne badania z różnych dziedzin wiedzy. Konieczne było podejście inter-

dyscyplinarne oraz odniesienie się do wiedzy  z różnych dziedzin na temat 

potrzeb człowieka. Wzięto pod uwagę prace z zakresu psychologii, socjologii, 

ekonomii, planowania przestrzennego, architektury i urbanistyki.  

 W odniesieniu do technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych 

ujęto zarówno elementy fundamentalne, będące postawą specjalistycznych 
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rozwiązań, a więc Sieć z jej infrastrukturą, ale też bardziej zaawansowane 

koncepcje, jak tzw. Internet Rzeczy (z ang. Internet of Things), Środowisko Inteli-

gentne (z ang. Ambient Intelligence) czy Rozszerzoną Rzeczywistość (z ang. Augmen-

ted Reality). Ujęte zostały te z rozwiązań, które dzięki swej naturze i potencjal-

nej powszechności, mogą mieć realny wpływ na szersze grupy mieszkańców 

i rzeczywiście zmieniać sposób „korzystania” z miasta. Dotyczy to zarówno 

rozwiązań czy usług skierowanych do indywidualnych użytkowników, jak i 

oddziałujących bardziej masowo, które ostatecznie będą się przekładać na ja-

kość życia w mieście pojedynczego mieszkańca.

 Głównym przedmiotem analizy są rozwiązania zbudowane w oparciu 

o technologie informacyjne, z których mogą korzystać indywidualni użytkow-

nicy – głównie aplikacje mobilne oraz portale internetowe. Wybrano narzę-

dzia, które związane są z tymi aspektami środowiska miejskiego, które mają 

kluczowe znaczenie dla dobrostanu mieszkańców. Przedstawiono przemiany, 

jakim ulegają elementy przestrzeni zurbanizowanej pod wpływem technologii 

informacyjnych oraz jak omawiane rozwiązania wpływają na relacje człowiek

-miasto.

CZŁOWIEK 
I JEGO DOBROSTAN

MIASTO TECHNOLOGIE
INFORMACYJNE

!

Rys. 1. Zakres merytoryczny pracy, oprac.: autor.



22

ZAKRES TERYTORIALNY

Analizowane przykłady zastosowań technologii informacyjnych w miastach 

pochodzą zarówno z tzw. megamiast, eksperymentalnych miast inteligentnych, 

jak i mniejszych ośrodków miejskich, zlokalizowanych nie tylko w krajach 

wysoko rozwiniętych, ale też rozwijających się, z różnych kontynentów. Takie 

spojrzenie jest do pewnego stopnia wybiórcze, jednak wydaje się konieczne do 

pokazania szerokiego spektrum możliwości, jakie technologie informacyjne 

dają obecnie i mogą dać w przyszłości. Duża część analizowanych przykładów 

jest dostępnych w większości obszarów globu. Dziś technologie informacyjne 

są wykorzystywane na co dzień nie tylko w bogatych krajach Zachodu, ale też 

coraz częściej w biedniejszych obszarach Azji czy Afryki. Stąd konieczne jest 

zarówno szerokie spojrzenie, jak i uwzględnienie rozwiązań o bardziej lokal-

nym zasięgu. Zostały też wzięte pod uwagę przykłady pochodzące z Polski.

Rys. 2. Zakres terytorialny pracy, oprac.: autor.
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ZAKRES CZASOWY

Przykłady zastosowań technologii informacyjnych w miastach  pochodzą 

głównie z  ostatnich kilku lat. Niemniej duża część z nich powstała nawet po-

nad dekadę temu i do dziś jest rozwijana. Część przytaczanych badań odnosi 

się do prototypowych rozwiązań z początku XXI wieku.

STAN BADAŃ I LITERATURA PRZEDMIOTU

Poruszana w pracy tematyka wymagała przede wszystkim sięgnięcia do róż-

nych dziedzin zajmujących się nie tylko rozwojem miast, ale też postępem 

technologii informacyjnych oraz zmieniającymi się potrzebami ludzi. Niektó-

re z omawianych zagadnień są obecnie bardzo popularne, co skutkuje zale-

wem publikacji i artykułów na ich temat, które często traktują temat powierz-

chownie, dlatego potrzebne będzie odwołanie się do bardziej specjalistycz-

nych materiałów.   

 Analizie potrzeb współczesnych mieszkańców miast oraz pojęcia do-

brostanu służyć będą zarówno pozycje z zakresu psychologii, jak i socjologii 

oraz ekonomii. takich autorów jak M.E.P. Seligman, E. Diener, J.F. Helliwell, 

R.D. Putnam, jak i studia poświęcone życiu miejskiemu, m.in. K. Lyncha, J. 

Gehla, E. Glaesera, R. Floridy K. Wejcherta czy J. Rykwerta. Istotne będą rów-

nież opracowania dotyczące zmian demograficznych oraz różnego rodzaju 

raporty stworzone przez międzynarodowe organizacje oraz rządowe agen-

19901980 2000 2010 2020197019601950

Rys. 3. Zakres czasowy pracy - omawiane zjawiska dotyczą okresu oznaczonego kolorem pomarańczo-
wym, choć ich źródła nierzadko sięgają wcześniejszych dekad (kolor brązowy), oprac.: autor.
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cje, zajmujące się kwestiami jakości życia w środowisku miejskim , potrzebom 

mieszkańców miast, a także pozycje poświęcone zagrożeniom związanym z 

rozwojem i urbanizacją. Ważnym źródłem będą  prace z zakresu architektury 

poświęcone warunkom mieszkaniowym (m.in. J. Kobylarczyk, G. Schneider

-Skalska, B. Kucharczyk-Brus).

 Przedstawienie rozwoju nowoczesnych technologii w rozdziale trzecim 

oparte jest przede wszystkim na szczegółowych opracowaniach dotyczących 

poszczególnych zagadnień, czy nowych rozwiązań technicznych, zawartych w 

artykułach z periodyków naukowych oraz danych publikowanych m.in. przez 

OECD oraz Bank Światowy. 

 Wpływ technologii informacyjnych na życie w mieście, zarówno już się 

dokonujący, jak i potencjalny, został określony na podstawie analizy istnieją-

cych przykładów oraz już powstałych opracowań na ten temat.  Trzeba za-

znaczyć, że materiały dotyczące tego fragmentu pracy były najbardziej pro-

blematyczne do pozyskania i oceny. Obecnie wiele z publikacji poruszających 

tą tematykę ma charakter bardzo popularny, czy wręcz marketingowy, albo 

też wysoce specjalistyczny i wycinkowy. Zajmują się często jedynie warstwą 

rozwiązań informatycznych oraz mają charakter przypuszczeń i prognoz co 

do przyszłości. Istotnym źródłem były prace obserwatorów przemian społecz-

nych, wywołanych przez upowszechnienie technologii informacyjnych – m.in. 

H. Couclelis, M. Dijsta, P. Mokhtarian, czy A. Palej. Poza tym korzystano z 

bardziej szczegółowych analiz, dotyczących transportu (T.W. Sanchez, S. Ke-

nyon, G. Lyons, C. Ratti), czy rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością (C. 

Prandi). Punktem odniesienia były też pozycje z zakresu teorii architektury i 

urbanistyki, w szczególności poświęcone przemianom miejskich przestrzeni 

publicznych, w których coraz częściej istotną rolę odgrywają technologie in-

formacyjne, najczęściej w postaci interaktywnych instalacji artystycznych (A.F. 

gen. Schieck, A. Bonenberg, M. Stangel, K. Pluta, A. A. Kantarek, A. Franta).
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MAGNESY PRZYCIĄGAJĄCE LUDZI DO MIAST

Istnieje szereg teorii próbujących wytłumaczyć genezę miast. Poszukują źródeł 

samej idei tego typu siedliska ludzkiego, jak i różnorodnych form jej pierwot-

nej realizacji, pośród szerokiego spektrum możliwych motywacji świadomych 

ludzkich działań – od stricte pragmatycznych (obrona przed najeźdźcą, lep-

sza organizacja społeczna, wydajniejszy podział pracy) po całkowicie symbo-

liczne (ziemskie odzwierciedlenie uniwersalnego, kosmicznego porządku)11. 

Dociekania te, mimo różnej przydatności dla wyjaśnienia fenomenu urba-

nizacji, trwają, ponieważ trwa sukces miast. Procesy urbanizacji nie zatrzy-

mały się (choć mają zmienną dynamikę w poszczególnych częściach globu). 

Według niektórych szacunków w ostatnich latach liczba ludności zamieszku-

jąca miasta przekroczyła ilość mieszkańców wsi12. Dzieje się tak mimo ciągle 

obecnych poważnych niedogodności, z jakimi wiąże się życie w środowisku 

miejskim, a zwłaszcza wielkomiejskim: przestępczość, złe warunki sanitar-

ne, niska dostępność lokali mieszkalnych, wysokie koszty utrzymania13. Do-

datkowe wyzwania stawia przed miastami globalizacja i związana z nią co-

raz bardziej wymagająca konkurencja między metropoliami. W ramach po-

szczególnych organizmów miejskich następują bardziej złożone, wewnętrzne 

migracje poszczególnych grup mieszkańców (zwłaszcza na kierunku centrum 

– przedmieścia). A jednak potok ludzi nieustannie płynie do miast i sytuacja ta 

trwa w zasadzie od wielu stuleci. 

 Wyjaśnienie z czego wynika niesłabnąca atrakcyjność środowiska miej-

skiego, jego wyjątkowy potencjał rozwojowy, czy dominacja w światowej go-

spodarce nie jest celem niniejszej pracy. Natomiast trwająca gwałtowna urba-

nizacja jest istotnym argumentem za tym, aby przeanalizować jakie możliwo-

11  Taką koncepcję przedstawia m.in. J. Rykwert – por. tenże, Pokusa miejsca: przeszłość i przyszłość miast, tłum. 
T. Bieroń i D. Leśniak-Rychlak, Kraków 2013.
12  UN-Habitat, World Cities Report 2020. The Value of Sustainable Urbanization, United Nations Human Settle-
ments Programme (UN-Habitat), 2020 r, s. xvi.
13   E. M. Sternberg przytacza wypowiedzi Hipokratesa i Seneki, w których narzekają oni na jakość powie-
trza w mieście. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że problem jakości życia miejskiego powstał razem z 
pierwszym miastem. - por. E.M. Sternberg, Healing spaces: the science of place and well-being, Cambridge, Mass 
2009.
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ści w poprawie życia mieszkańców miast mogą dać technologie informacyjne. 

Szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę, że migracja do ośrodka miejskiego 

często pociąga za sobą poza otwarciem nowych możliwości również nega-

tywne skutki14.

RACJONALNOŚĆ W ZARZĄDZANIU ROZWOJEM MIAST

Autorzy próbujący opisać proces kształtowania się ośrodków miejskich słusz-

nie podkreślają, że rozwojem miast nie rządzą jakieś wymykające się pozna-

niu, nienazwane i nieokreślone siły, tylko suma indywidualnych decyzji po-

szczególnych osób15. Jeśli przyjmiemy inaczej, to sprowadzimy świadome 

działania planistyczne jedynie do próby reagowania na procesy, które leżą 

poza ludzką kontrolą albo w ogóle podważymy ich sens. Oczywiście inna jest 

waga konsekwencji wyborów dokonywanych przez osoby piastujące urzędy w 

miejskim samorządzie, niż decyzji pojedynczego mieszkańca. Biorąc pod uwa-

gę skalę i rolę, jaką we współczesnym świecie odgrywają procesy urbanistycz-

ne, jakość procesów decyzyjnych staje się kwestią fundamentalną, nie tylko 

dla poszczególnych miast, ale dla całego globu. Wynika to nie tylko z faktu, że 

ponad połowa ludzkości zamieszkuje tereny zurbanizowane i proporcja ta w 

ciągu najbliższych dekad ma się nadal zmieniać na niekorzyść wsi. Szacunki 

ONZ przewidują, że do 2050 roku miasta będą się dalej rozwijać i powiększać 

swój obszar, aż do osiągnięcia prawie 70-procentowego współczynnika urba-

nizacji. Oznacza to, że w ciągu trzech dekad w zasadzie cały przyrost ludności 

Ziemi, czyli ponad 2 mld ludzi, nastąpi w miastach, głównie w Azji i Afryce16. 

Od tego jak przebiegnie urbanizacja w tych regionach w dużej mierze zależy 

przyszłość ich mieszkańców – czy będą mieli szanse na rozwój, czy też czeka 

ich życie w slumsach. Chaotyczny rozwój miast grozi również dramatycznym 

14  Czego ekstremalnym przykładem mogą być warunki życia mieszkańców slumsów miast Azji, Afryki, czy 
Amerykki Łacińskiej, a także imigrantów zarobkowych w Honk-Kongu, co jednak nie powstrzymuje ich cią-
głego napływu – por. R. Burdett, M. Taylor, A. Kaasa (red.), CITIES HEALTH AND WELL-BEING, 2011. 
15  M.in. J. Rykwert, Pokusa..., op. cit., K. Lynch, Good city form, Cambridge, Mass 1984.
16  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World urbanization pro-
spects: the 2018 revision, 2019, s. 23, 33.
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wzrostem konsumpcji nieodnawialnych zasobów i dalszym zanieczyszcze-

niem środowiska naturalnego17. Już teraz to tereny zurbanizowane odpowia-

dają za prawie 75% emisji CO2 oraz ponad 70% zużycia energii.18 Ponad 800 

mln ludzi żyje obecnie w nieformalnych siedliskach, a jeszcze w 2015 r. ponad 

2 mld nie miało dostępu do czystej wody i sanitariatów19.

 Jak sprostać wyzwaniom, które stawia urbanizacja? Jak uniknąć kata-

strofy i skorzystać z tej wyjątkowej szansy w historii ludzkości?  Jeśli pozosta-

niemy przy założeniu, że wszelkie procesy cywilizacyjne można sprowadzić 

do ludzkich wyborów, to kluczowy stanie się proces decyzyjny, a dokładniej 

jego racjonalność20. D. Kahneman, laureat Nagrody Nobla z ekonomii, w swej 
17  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World..., op. cit., s. 23.
18  Tamże, s. 4.
19  UN-Habitat, THE STRATEGIC PLAN 2020-2023, s. 7.
20  K. Lynch, Good ..., op. cit., s. 107.
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Rys. 4. Odsetek populacji mieszkającej w miastach w poszczególnych regionach Świata. Źródło da-
nych: databank.worldbank, oprac.: autor.
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przełomowej pracy o tym jak ludzie postrzegają świat, myślą i dokonują wy-

borów dobitnie wykazuje, opierając się na niezliczonych wynikach badań, że 

uniknięcie różnych „pułapek”, zwodniczych intuicji, pozornych oczywisto-

ści jest przy podejmowaniu decyzji niezwykle trudne21. Aby w maksymalnym 

stopniu opierać się jednak na krytycznym rozumie konieczne jest, poza du-

żym wysiłkiem intelektualnym i świadomością mielizn, na jakie może nas wy-

prowadzić własny umysł, potrzebne są jasne i sprawdzone procedury. B. Ma-

lisz, który szczegółowo analizuje i opisuje złożone procesy planowania prze-

strzennego wskazuje, iż niezbędnym elementem takich procesów jest, poza 

analizą sytuacji obecnej, określenie celów jakie chcemy osiągnąć22.

 Z pozoru wskazanie stanu, jaki zakładamy uzyskać przez planowane 

działania wydaje się proste. Wnikliwa obserwacja sytuacji obecnej pozwala 

wskazać kwestie problemowe, które należy podjąć. Jednak przykład proble-

mu (towarzyszącego miastom od Starożytności)23 zakorkowania miast i moż-

liwych jego rozwiązań wyraźnie pokazuje, że trudno zakładać, iż w każdej 

sytuacji istnieje jedno, idealne i oczywiste rozwiązanie. Bez odniesienia się 

choćby do przyjętego systemu wartości pozostaje się z pewną liczbą możliwo-

ści, z których nie da się łatwo wybrać najlepszej. We wspomnianej kwestii ru-

chu samochodowego w mieście już w latach 90. XX wieku zaobserwowano, 

iż można zmniejszyć liczbę aut na ulicach zarówno poszerzając, jak i zwęża-

jąc drogi24. Aby wybrać adekwatne rozwiązanie trzeba najpierw zdecydować, 

czy priorytetem jest rozwój komunikacji indywidualnej, czy transportu zbio-

rowego. A to z kolei może wynikać z przyjętego modelu rozwoju miasta, czy 

istotnych w danej społeczności wartości (ważniejszy wzrost biznesowego cen-

trum, czy wyrównanie szans dla grup nieuprzywilejowanych). Podobny dyle-

mat pojawia się przy różnego rodzaju działaniach mających na celu ochronę 

środowiska. Postawienie na auta elektryczne może zmniejszyć zanieczyszcze-

21  D. Kahneman, Thinking, fast and slow, London 2012.
22  B. Malisz, Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Warszawa 1980, s. 132. 
23  J. Rykwert, Pokusa..., op. cit., s. 40.
24  Green Paper on the Urban Environment. COM (90) 218 final, 27 June 1990, 1990 r., s. 33.
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nie powietrza w danej miejscowości, ale skutkiem ubocznym będą duże ilo-

ści toksycznych odpadów (baterie). Istotne jest też przy takich rozważaniach 

określenie czyje interesy są brane pod uwagę. Kiedy liczy się tylko dana spo-

łeczność (tu i teraz), to tracić mogą ludzie mieszkający w pewnej przestrzen-

nej lub czasowej odległości (np. przez przeniesienie trującej fabryki paneli fo-

towoltaicznych do Chin lub nadmierne wykorzystanie zasobów naturalnych 

przez obecne pokolenie).

 Powyższy wywód ma na celu wskazanie na kluczową rolę, jaką odgry-

wają w procesie decyzyjnym przyjęte (świadomie lub nie) wartości25, szczegól-

nie w tak złożonych kwestiach, jakimi zajmuje się planowanie przestrzenne, 

czy szerzej – polityka miejska. W kontekście wielu, często sprzecznych, inte-

resów, ograniczonych zasobów i ogromu informacji trzeba jasno określić na 

czym oparte są kryteria służące do oceny poszczególnych planów, rozwiązań, 

czy wariantów. Trzecia konferencja UN-Habitat, która odbyła się w 2016 r., 

w przyjętej Deklaracji z Quito chyba najpełniej przedstawia cele urbanizacji w 

formie wizji Miast dla Wszystkich, które mają:

(…) zapewnić, aby wszyscy mieszkańcy, obecnych i przyszłych pokoleń, 

bez jakiejkolwiek dyskryminacji, mogli zamieszkiwać i stwarzać spra-

wiedliwe, bezpieczne, zdrowe, dostępne, przystępne finansowo, odporne 

i zrównoważone miasta i osiedla ludzkie, aby wzmacniać pomyślność i 

jakość życia dla wszystkich26. 

Wydaje się, że zarówno w opracowaniach teoretycznych, jak i dokumentach 

planistycznych, a także w deklaracjach międzynarodowych organizacji mo-

nitorujących środowisko miejskie istnieje konsensus – nadrzędnym celem jest 

dobro człowieka. W podobnym tonie wypowiadają się ekonomiści. Co najwy-

żej występują między różnymi teoriami różnice w położeniu akcentu na zbio-

rowość lub jednostkę. Jednak przejście od tak ogólnie postawionych celów do 

konkretnych działań z zachowaniem racjonalnego procesu myślowego nie 
25  Na temat wartości w urbanistyce – por. R. Blazy, Wartości humanistyczne jako kod genetyczny miasta, Kraków 
2015.
26  New urban agenda: H III: Habitat III: Quito 17-20 October 2016, Nairobi 2017, s. 5, tłum. autora.
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jest proste. Zwracał na to uwagę K. Lynch, wskazując na problem występu-

jący często w uzasadnianiu decyzji planistycznych – od powszechnie akcep-

towalnej, niekontrowersyjnej wartości (np. dobro mieszkańców albo bezpie-

czeństwo miasta) następuje przeskok do propozycji określonej inwestycji (np. 

budowa metra)27. Ciężko dyskutować z działaniami, które według deklaracji 

mają pomóc ludziom, czy uchronić ich od nieszczęścia. Ale powiązanie da-

nego rozwiązania z tymi szczytnymi ideami jest często trudne do uchwyce-

nia. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy wdrażane pro-

jekty przynoszą oprócz potencjalnych korzyści równie wiele, a nawet więcej, 

obaw i zagrożeń – jak np. w przypadku rozbudowy systemów monitoringu w 

miastach i wdrażaniu automatycznego rozpoznawania twarzy28. Łatwo wte-

dy wszelkie głosy krytyczne, podnoszące problematyczność proponowanych 

przedsięwzięć, zbyć argumentem, że oponentom nie zależy na bezpieczeń-

stwie swoich współobywateli. Projekty miejskie nie tylko mogą mieć niezwy-

kle wysokie koszty. Często nieodwracalnie zmieniają krajobraz – również 

nieodnawialny zasób. Nierzadko powodują głębokie zmiany w funkcjono-

waniu organizmu miejskiego. Mogą skutkować poważnymi uciążliwościami 

– od hałasu powodowanego przez prace budowlane, po tak drastyczne środ-

ki, jak wywłaszczenia pod planowane inwestycje. Zapewne dlatego Z. Zuziak 

podkreśla, iż „legitymizacją działań urbanistycznych jest idea wspólnego do-

bra”29. Jednak wykazanie, że rozważany projekt, którego realizacja może po-

ciągnąć za sobą potężne koszty (zarówno w wymiarze fizycznym, jak i niema-

terialnym), w sposób realny i mierzalny przyczyni się do poprawy życia miesz-

kańców nie jest sprawą trywialną.

 Widoczna jest potrzeba narzędzi, które pozwolą zbadać, czy dana pro-

pozycja faktycznie realizuje deklarowane cele. Najlepiej, żeby możliwe było 

też porównannie kilku różnych rozwiązań i dzięki temu realnie ocenić ich 
27  K. Lynch, Good..., op. cit., s. 107. 
28  J. D’Onfro, This Map Shows Which Cities Are Using Facial Recognition Technology—And Which Have 
Banned It [na:] „Forbes”, https://www.forbes.com/sites/jilliandonfro/2019/07/18/map-of-facial-recognition
-use-resistance-fight-for-the-future/ [dostęp: 30.10.2021 r.].
29  Z. K. Zuziak, O tożsamości urbanistyki, Kraków 2008, s. 65.
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przydatność i adekwatność30. W przywołanej już klasycznej pracy B. Malisz 

rozróżnia cel wiodący oraz cele pochodne, których osiąganie ma służyć realizacji 

tego pierwszego31. Pozwala to rozbić ogólne (czy czasem wręcz ogólnikowe) 

założenie na bardziej szczegółowe, możliwe do opisania obszary. Dzięki temu 

staje się w ogóle możliwe podjęcie prób pomiaru (w wymiarze ilościowym lub 

jakościowym) zmiany, którą ma dać konkretny plan, a następnie ocenić w ja-

kiej mierze spełnia przyjęte założenia32.

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE 

W jaki sposób można przełożyć ogólnie zarysowany cel dobra człowieka i 

społeczeństwa na bardziej konkretne pojęcia czy wartości w kontekście miej-

skim? Jak sprawdzić, czy dane działania służą ludziom, czy wręcz przeciwnie? 

Wreszcie – kto może, ma prawo i powinien decydować o tym, co jest dobre, a 

co złe dla jednostki i dla ogółu mieszkańców33.

POJĘCIA DOBROSTANU I JAKOŚCI ŻYCIA

Określeniami, które obecnie zyskują na popularności i pojawiają się w licz-

nych dyskusjach na temat sposobu mierzenia stopnia i kierunku rozwoju spo-

łeczeństw, są jakość życia (z ang. quality of life) oraz dobrostan (z ang. wellbe-

ing)34, a także szczęście (z ang. happiness). Widoczne jest to szczególnie w bada-

niach mających na celu porównać ze sobą sytuację w różnych krajach, jak np. 

w opracowywanym od 10 lat raporcie OECD pt. How’s life?: Measuring Well-be-

ing. Warto w związku z tym przyjrzeć się temu, co kryje się za tymi pojęciami 

i jak są rozumiane w różnych dziedzinach, które nimi operują. Najważniejsze 

pytanie dotyczy tego, na ile koncepcje dobrostanu i jakości życia mogą być 

przydatne w określaniu celów działań w środowisku miejskim oraz do oceny 

zbieżności konkretnych przedsięwzięć z przyjętymi założeniami.

30  K. Lynch, Good.., op. cit., s. 108.
31  B. Malisz, Zarys.., op. cit., s. 92
32  K. Lynch, Good.., op. cit., s. 107.
33  S. White (red.), Wellbeing and quality of life assessment: a practical guide, Rugby, Warwickshire 2014, s. 33.
34  Tamże, s. 16. 
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ALTERNATYWA DLA PKB

Przez dziesiątki lat uniwersalnym wskaźnikiem rozwoju państw był produkt 

krajowy brutto (w skrócie PKB). Jego popularność wynikała, poza faktem, że ma 

charakter ilościowy i jest stosunkowo łatwo mierzalny, z powszechnie przyję-

tej wiary w tzw. spill-over effect. Zgodnie z tą teorią nawet jeśli wzrost gospo-

darczy kraju daje największe zyski ograniczonej grupie już zamożnych oby-

wateli, to jednak przez różne mechanizmy redystrybucji daje korzyści ogółowi 

społeczeństwa. Z drugiej strony powstaje niebezpieczeństwo koncentracji in-

westycji na tzw. lokomotywach rozwoju, czyli regionach najlepiej rozwiniętych, 

bo to one przyniosą najlepszy zwrot35. Co więcej zaobserwowano pewien pa-

radoks – okazało się, że najbogatsze kraje niekoniecznie są najszczęśliwsze36.

 Jednak od ponad dekady następuje gwałtowny odwrót od PKB. Już w 

2007 r. odbyła się konferencja pod hasłem Beyond GDP (co można przetłuma-

czyć jako Więcej niż PKB), zorganizowana wspólnie przez Komisję Europejską, 

Parlament Europejski, Klub Rzymski, OECD oraz WWF. W otwierającym wy-

stąpieniu ówczesny przewodniczący KE José Manuel Barroso wskazał na to, 

iż czas prostej koncentracji na rozwoju przez wzrost przychodu się skończył. 

Jest zbyt wiele czynników, które należy brać pod uwagę, przy podejmowaniu 

decyzji dotyczących przyszłości społeczeństw – wyczerpujące się surowce na-

turalne, zmiany klimatu, nierówności w zamożności zarówno między regio-

nami, jak i wewnątrz krajów37. W związku z tym zaproponowano skoncen-

trowanie wysiłków nad poszukiwaniem alternatywnych wskaźników, opar-

tych na koncepcji dobrostanu i jakości życia, wskazując na istniejący dorobek 

badań w tym obszarze oraz duży potencjał w kontekście konstruowania na-

rzędzi do pomiaru i oceny polityk i planów różnego szczebla. Konsekwencją 

było przyjęcie przez Parlament Europejski oraz ONZ stosownych rezolucji, 

wzywających do prac nad włączeniem do gromadzonych i opracowywanych 
35  B. Malisz, Zarys.., op. cit., s. 92-93.
36  J. Czapiński, Psychologia szczęścia : kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli Nowa odsłona teorii ce-
bulowej, Warszawa 2017, s. 12.
37  European Commission, European Parliament, Beyond GDP : measuring progress, true wealth and the well-being 
of nations, LU 2009, s. 26-27.
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przez kraje członkowskie i odpowiednie agendy statystyk danych, które po-

zwalałyby w sposób spójny i obiektywny mierzyć dobrostan obywateli38. Po-

ważny udział w tym zwrocie w stronę dobrostanu, jako celu i miary rozwoju 

społeczeństw ma OECD, czego szczególnym punktem było opublikowanie w 

2011 r. pierwszej edycji wspomnianego już raportu How’s life?: Measuring Well

-being39.

 Co spowodowało poszukiwanie alternatyw dla PKB i taką popularność 

pojęcia dobrostanu? Poza wymienionymi już niedostatkami sprowadzania 

postępu do wzrostu produkcji i konsumpcji, znaczenie może mieć powstanie 

pod koniec XX wieku i dynamiczny rozwój w ostatnim dwudziestoleciu no-

wego nurtu w psychologii – psychologii pozytywnej. Zresztą M. Seligman, uwa-

żany za jednego z twórców tego podejścia, był jednym z prelegentów spotka-

nia zorganizowanego w 2012 r. przez misję Bhutanu przy ONZ40, którego ce-

lem było wypracowanie nowego paradygmatu w ekonomii, skupionego wła-

śnie na szczęściu i dobrostanie41.

PSYCHOLOGIA POZYTYWNA

Do niedawna takie kategorie, czy pojęcia jak szczęście wydają się nie tylko 

całkowicie subiektywne, ale też przede wszystkim w zasadzie niemożliwe do 

zmierzenia. Z tego względu nie stanowiły istotnego obszaru zainteresowania 

dociekań naukowych psychologii. Jednak od lat 70. ubiegłego wieku zaczęło 

się to zmieniać dzięki podejściu humanistycznemu42. Pojawił się nowy nurt 

psychologii pozytywnej, który koncentrował się nie – jak dotychczas – na ludz-

kich problemach, zaburzeniach i chorobach psychicznych, ale raczej na tym co 

powoduje, że czujemy się szczęśliwi i zadowoleni z życia. Dzięki temu dyspo-
38  UN. General Assembly (65th sess. : 2010-2011), Happiness : towards a holistic approach to development : resolu-
tion / adopted by the General Assembly, 2011 r., European Parliament, European Parliament resolution of 8 June 2011 
on GDP and beyond – Measuring progress in a changing world (2010/2088(INI)), 2011 r. 
39  OECD, How’s Life?: Measuring Well-being, OECD 2011. 
40  Bhutan jako pierwszy kraj na świecie wprowadził Gross National Happiness Index (co można przetłumaczyć 
jako Wskaźnik Szczęścia Narodowego) – por. https://ophi.org.uk/policy/gross-national-happiness-index/ [do-
stęp: 24.11.2021 r.].
41  Royal Government of Bhutan (red.), The Report of the High-Level Meeting on Wellbeing and Happiness: Defining 
a New Economic Paradigm, New York, Thimbu 2012. 
42  J. Czapiński, Psychologia.., op. cit., s. 11.
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nujemy obecnie dużą ilością badań, które dostarczają informacji o tym co i w 

jakim stopniu wpływa na ludzki dobrostan.

 W psychologii pozytywnej ukształtowały się dwa główne podejścia – 

tzw. hedonistyczne i eudajmonistyczne. Pierwsze z nich, którego prominentnym 

przedstawicielem jest D. Kahneman, koncentruje się na odczuciu zadowolenia 

(lub jego braku) w danym momencie i na bilansie pozytywnych i negatywnych 

doświadczeń43. Takie założenie wynika z obserwacji, iż retrospektywna ocena 

przeszłych doświadczeń jest obarczona wieloma zniekształceniami, wynikają-

cymi m.in. z tego jak funkcjonuje nasz umysł, jak tworzy wspomnienia itp. W 

związku z tym za najbardziej obiektywny miernik uznaje się sumę bieżących 

ocen poziomu zadowolenia44.

 Zgoła odmienne spojrzenie prezentuje podejście eudajmonistyczne, pro-

pagowane m.in. przez M. Seligmana. Kładzie ono nacisk na poszukiwanie 

źródeł trwałego zadowolenia z życia, a nie jedynie na odczuwaniu przyjemno-

ści w danym momencie45.

WARTOŚCI I ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Co, w świetle najnowszych badań, decyduje o jakości naszego życia? Które 

czynniki mają wpływ na dobrostan? Jakie wskaźniki udało się opracować do 

pomiaru ludzkiego szczęścia? Szczególnie w ciągu ostatnich kilku dekad psy-

chologom, ekonomistom, socjologom udało się ustalić szereg relacji między 

warunkami życia, a poziomem zadowolenia z niego. 

 Przede wszystkim należy rozróżnić czynniki zewnętrzne (środowisko-

we) od wewnętrznych (osobniczych) oraz materialne od niematerialnych. Od 

razu trzeba zaznaczyć, że istnieją solidne podstawy naukowe, w postaci wy-

ników licznych badań, iż w rzeczywistości większość ludzi, w perspektywie 

43  Por. D. Kahneman, E. Diener, N. Schwarz (red.), Well-being: the foundations of hedonic psychology, New York 
1999. 
44  D. Kahneman, Objective Happiness [w:] D. Kahneman, E. Diener, N. Schwarz (red.), Well-being: the foundations 
of hedonic psychology, New York 1999, s. 5, 20.
45  P.J. Cooke, T.P. Melchert, K. Connor, Measuring Well-Being: A Review of Instruments, „The Counseling Psy-
chologist” t. 44 nr 5 (2016), s. 5. 
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długoterminowej, jest raczej zadowolona z życia, niż nieszczęśliwa46. Jest też 

możliwe, że znaczący wpływ na poziom szczęścia ma nasza postawa wobec 

tego, co nas spotyka i jakimi wartościami się kierujemy47. Może być wręcz tak, 

że wiele pozytywnych aspektów życia (udane małżeństwo, dobra praca) jest 

skutkiem, a nie przyczyną wysokiego poziomu dobrostanu48. Ponadto wedle 

teorii genetycznych to geny odgrywają kluczową rolę w tym, jak patrzymy na 

życie49. Nie oznacza to jednak, że środowisko jest pozbawione znaczenia50. 

Istnieje szereg aspektów ludzkiego życia, które mogą wpływać na dobrostan i 

które są w jakiejś mierze zależne od zewnętrznych czynników.

 OECD w swoim przełomowym raporcie z 2011 roku określiło następu-

jące dziedziny życia, składające się na dobrostan, podzielone na dwie nadrzęd-

ne grupy: stan zdrowia, równowaga praca-życie, wykształcenie i umiejętności, 

relacje społeczne, zaangażowanie obywatelskie i samorządność, jakość śro-

dowiska, bezpieczeństwo osobiste, subiektywny dobrostan – składające się na 

jakość życia, oraz przychody i zamożność, praca i zarobki, mieszkalnictwo – 

tworzące materialne warunki życia51. W tym podejściu subiektywny dobrostan (z 

ang. subjective well-being) jest jednym ze wskaźników, mierzonym niezależnie 

od pozostałych czynników52. Raport przytacza liczne opracowania uzasadnia-

jące taki, a nie inny zakres domen życia i wykazuje ich istotną rolę w budo-

waniu poziomu zadowolenia z życia. Jak widać kwestie związane z relacjami, 

samorealizacją, życiem rodzinnym znacząco dominują nad aspektami mate-

rialnymi. Jest to nie tylko prosta przewaga liczebna na liście analizowanych 

czynników. To także kwestia zmierzonego badaniami wpływu poszczegól-

nych domen na dobrostan. Po zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych 

(zatrudnienie, stabilność finansowa, warunki mieszkaniowe53), przy dobrym 
46  J. Czapiński, Psychologia.., op. cit..., s. 40.
47  Tamże, s. 38.
48  E. Diener, The Remarkable Changes in the Science of Subjective Well-Being, „Perspectives on Psychological 
Science” t. 8 nr 6 (2013), s. 3. 
49  Tamże, s. 63-67.
50  Tamże, s. 67
51  OECD, How’s Life?: Measuring Well-being, OECD 2011, s. 19.
52  Tamże, s. 31.
53  Badania nad jakością środowiska mieszkaniowego stanowią jeden z kluczowych obszarów dociekań ar-
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zdrowiu, na prowadzenie wysuwają się więzy społeczne, balans między pracą, 

a czasem wolnym, satysfakcja z wykonywanego zawodu, zaangażowanie w 

lokalną społeczność54. Wyniki Europejskiego Badania Jakości Życia55, wydają się 

potwierdzać konkluzje OECD56.

 Podobne, a nawet dalej idące wnioski przynoszą liczne badania prowa-

dzone przez psychologów, poczynając od studiów H. Cantrila z lat 60. ubie-

głego wieku, a nawet idą nieco dalej. Mimo wielu, czasem sprzecznych, teorii, 

które próbują przede wszystkim zdefiniować czym jest dobrostan czy szczę-

ście, a następnie co na nie wpływa, obecny stan wiedzy wydaje się wskazywać 

w stronę poglądu eudajmonisycznego. M. Seligman proponuje koncepcję PER-

MA, według której kluczowe są: pozytywne emocje, zaangażowanie, relacje, 

sens i osiągnięcia57. E. Diener, który wraz z M. Seligmanem są od prawie 20 

lat jednymi z proponentów mierzenia, poza PKB, również poziomu dobro-

stanu społeczeństw, przytacza i analizuje wiele wyników uzasadniających taki 

pogląd. Wykazuje, że szczęście i zadowolenie z życia jest istotną determinantą 

zdrowia i długości życia58. A na poziom dobrostanu kluczowy wpływ okazu-

ją się mieć przede wszystkim relacje z innymi ludźmi59, wyzwania zawodowe, 

zaangażowanie społeczne, a także wolność i niezbędne warunki materialne 

chitektów i urbanistów. Również w Polsce istnieje długa tradycja analizy budownictwa mieszkaniowego. 
Należy szczególnie wspomnieć dokonania Z. Bacia, twórcy nurtu Habitat (por. rocznik Habitaty pod jego re-
dakcją) , E. Niezabitowską – autorkę licznych prac dot. badań jakościowych w architekturze (por. E. Niezabi-
towska (red.), BADANIA JAKOŚCIOWE ŚRODOWISKA ZBUDOWANEGO, Poznań 2006), G. Schneider-Skalską 
– badaczkę środowiska mieszkaniowego (G. Schneider-Skalska, Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkanio-
wego. Wybrane zagadnienia, Kraków 2004) , a także J. Kobylarczyk – poruszającą kwestie warunków mieszka-
niowych w małych miastach i w relacji do dziedzictwa kulturowego (por. J. Kobylarczyk, Uwarunkowania śro-
dowiskowe w projektowaniu obszarów mieszkaniowych, Kraków 2018 oraz J. Kobylarczyk, Jakość środowiska miesz-
kaniowego w strefie centralnej Jarosławia, Kraków 2008).  
54  Por. OECD, How’s…, op. cit.
55  Badanie przeprowadzane przez Eurofound od 2003 roku co 4 lata w krajach europejskich i obejmującego 
w ostatniej edycji z 2016 r. 37 tysięcy badanych – por. Eurofound (red.), European quality of life survey 2016: qu-
ality of life, quality of public services, and quality of society, Luxembourg 2017. 
56  European Commission, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Progress on „GDP and beyond” ac-
tions, 2013 r., s. 16. 
57  PERMA to skrót powstały z pierwszych liter elementów składowych dobrostanu, wg tej koncepcji: positive 
emotion, engagement, relationships, meaning, accomplishment. Por. M. Seligman, PERMA and the building blocks of 
well-being, „The Journal of Positive Psychology” t. 13 nr 4 (2018). 
58  D.G. Myers, E. Diener, The Scientific Pursuit of Happiness, „Perspectives on Psychological Science” t. 13 nr 2 
(2018), s. 224.
59  E. Diener (red.), Social Well-Being: Researchand Policy Recommendations [w:] J. Sachs, J.F. Helliwell, R. Layard 
(red.), Global Happiness Policy Report 2018, Global Happiness Council 2018, s. 130.
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zapewniane przez stabilne państwo60. Podobne konkluzje przedstawia J. Cza-

piński61, a nawet idzie dalej w rozstrzygnięciu między nurtem hedonistycz-

nym, a eudajmonistycznym. Porównanie poziomu przyjemności, rejestrowa-

nego na bieżąco, z ogólnym zadowoleniem z życia pokazuje, że często podej-

mujemy działania w danym momencie nieprzyjemne, ale prowadzące do re-

alizacji bardziej dalekosiężnych celów62. Należy też wziąć pod uwagę, że uwa-

runkowania kulturowe mają wpływ na to, co jest uważane za istotne życiowe 

cele, a z kolei to ich realizacja jest ważnym korelatem dobrostanu63.

 Poszukiwania źródeł szczęścia i zadowolenia z życia rozwinęły się nie 

tylko dzięki psychologom, ale też ekonomistom. Za pioniera tego nurtu moż-

na uznać R. A. Easterlina, który podjął temat już pięćdziesiąt lat temu i opisał 

zjawisko, znane obecnie jako paradoks Easterlina. Zauważył on, iż wzrost za-

możności społeczeństwa niekoniecznie skutkuje analogiczną poprawą zado-

wolenia64. Obecnie kwestia dobrostanu stanowi jeden z istotnych obszarów 

zainteresowania ekonomii i nauk społecznych. W 2008 roku ówczesny prezy-

dent Francji Nicolas Sarkozy powołał Komisję ds. Pomiaru Wyników Ekonomicz-

nych i Rozwoju Społecznego, pod przewodnictwem J. Stiglitza, A. Sena oraz J.P. 

Fitoussiego (dwaj pierwsi to nobliści z ekonomii, w składzie komisji znalazł się 

też kolejny – K. J. Arrow). Komisja przeanalizowała istniejące koncepcje do-

brostanu, wpływające na niego czynniki oraz metody ich pomiaru. Jako istot-

ne składowe wskazują m.in. zdrowie, wykształcenie, codzienne aktywności, 

wolności obywatelskie, więzi społeczne, środowisko65 oraz poczucie osobiste-
60  E. Diener, M.E.P. Seligman, Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being, „Psychological Science in the 
Public Interest” t. 5 nr 1 (2004), s. 4, 25. 
61  J. Czapiński, Psychologia.., op. cit., s. 401.
62  Zaprezentowano to porównując poziom przyjemności osób pracujących i bezrobotnych oraz będących na 
emeryturze, do ich ogólnej satysfakcji z życia. W pierwszym przypadku zdecydowanie wygrywali ci, którzy 
nie pracują i mogą spędzać czas na rozrywkach. Ale w dłuższej perspektywie większe zadowolenie raporto-
wali aktywni zawodowo. - por. J. Czapiński, Psychologia.., op. cit., s. 395-401.
63  E. Diener, The Remarkable Changes in the Science of Subjective Well-Being, „Perspectives on Psychological 
Science” t. 8 nr 6 (2013), s. 4.
64  R.A. Easterlin, K.J. O’Connor, The Easterlin Paradox, „Institute of Labour Economics Discussion Paper Se-
ries” nr 13923 (2020), s. 4.
65  Kwestię relacji środowisko zbudowane-człowiek oraz percepcji, czy wręcz psychologii architektury, po-
dejmują m.in. J. K. Lenartowicz – autor wielokrotnie wznawianego Słownika psychologii architektury: podręczni-
ka dla studentów architektury, A. Lasiewicz-Sych (por. A. Lasiewicz-Sych, WPŁYW OTOCZENIA NA AKTYWNĄ 
PERCEPCJĘ BUDYNKÓW — STUDIUM PRZYPADKU, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Pol-
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go i ekonomicznego (nie)bezpieczeństwa66. J. F. Helliwell i R. D. Putnam pod-

kreślają rolę kapitału społecznego, szczególnie więzi społecznych, ale też zaanga-

żowania obywatelskiego oraz poziomu zaufania w społeczeństwie67.  

 Dobrostan jako istotny cel podejmowanych działań wskazują również 

urbaniści i badacze miast. R. Blazy wskazuje, że już Witruwiusz podkreślał 

kwestię zapewnienia właściwych warunków życia mieszkańcom zakładanego 

miasta68. Dobrostan, jako cel główny, jest następnie podstawą do wskazania 

wartości, które powinny towarzyszyć decyzjom planistycznym. Nowa Karta 

Ateńska z 2003 r. przedstawia wizję miast, które m.in. mają „znacząco przyczy-

niać się do dobrobytu ich mieszkańców i użytkowników”69. Przechodząc do 

szczegółów dokument prezentuje koncepcję miast połączonych (z ang. connected 

city) w wymiarach społecznym, ekonomicznym i środowiskowym, zarówno 

między sobą, jak i wewnętrznie. Oprócz zwrócenia uwagi na kwestie mikro- 

i makroekonomiczne (globalizacja, konkurencja między metropoliami), dużo 

miejsca przeznaczono w wizji zawartej w Karcie na relację człowieka ze śro-

dowiskiem naturalnym, innymi ludźmi, lokalną społecznością. Istotną rolę w 

interwencjach urbanistycznych mają odgrywać działania skoncentrowane na 

rewitalizacji i rehabilitacji zdegradowanych przestrzeni miejskich, ułatwie-

niu kontaktów międzyludzkich, zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa, bu-

dowaniu poczucia miejsca, ochronie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa 

kulturowego70. Cytowana już Deklaracja z Quito podkreśla rolę urbanizacji w 

tworzeniu szans i poprawiania jakości życia71. Miasta mają zapewnić niezbęd-

ne warunki do zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania, dostęp do wysokiej 
skiej Akademii Nauk w Krakowie” t. XLVIII (2020)), a z perspektywy socjologicznej - M. Dymnicka (por. M. 
Dymnicka, P. Starosta, Tożsamość i przynależność do miasta w dobie globalizacji, „Miscellanea Anthropologica et 
Sociologica” nr 19 (1), 2018). 
66  (z ang.) Health, education, personal activities, personal voice and governance, social connections, environ-
mental conditions, personal insecurity, economical insecurity – por.: J. Stiglitz, A. Sen, J.-P. Fitoussi, Report by 
the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009 r.
67  J.F. Helliwell, R.D. Putnam, The social context of well–being, „Philosophical Transactions of the Royal Society 
of London. Series B: Biological Sciences” t. 359 nr 1449 (2004), s. 1444.
68  R. Blazy, Wartości humanistyczne jako kod genetyczny miasta, Kraków 2015, s. 100.
69  European Council of Town Planners, The New Charter of Athens 2003: The European Council of Town Planners’ 
Vision for Cities in the 21st century, 2003 r., s 1. 
70  Tamże, s. 10.
71  UN-Habitat, New urban agenda: H III: Habitat III: Quito 17-20 October 2016, Nairobi 2017, s. 8. 
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jakości usług, możliwości rozwoju, bez dyskryminacji jakiejkolwiek z grup 

społecznych72. B. Malisz wychodząc od celu nadrzędnego, jakim jest „możli-

wie pełne zaspokojenie zróżnicowanych i rosnących potrzeb społeczeństwa” 

określa 3 grupy zadań gospodarki przestrzennej: zabezpieczenie warunków 

bytowych, racjonalne wykorzystanie zasobów oraz ograniczanie nierówno-

ści społecznych73. Zwraca też uwagę na dodatkowe – „szczególne” – zadania 

działań przestrzennych, wśród których wymienia kształtowanie osobowości oraz 

stymulowanie więzi społecznych74. Analizując „racje decyzji urbanistycznych”, Z. 

Zuziak stwierdza, iż „być może, to właśnie w teorii wartości kryją się najważ-

niejsze wątki prawdziwie interdyscyplinarnej osnowy teorii urbanistyki”75. 

W zaprezentowanej systematyce wartości wymienia następujące kategorie: 

przyrodnicze, społeczne, kulturowe, techniczne, ekonomiczne, a wśród przy-

kładów znajdują się takie pojęcia jak wolność, wspólnota, więź emocjonalna, 

przydatność społeczna, sens życia76. Teoria dobrej formy miejskiej K. Lyncha kła-

dzie nacisk na powiązanie wartości, leżących u podstaw danego modelu mia-

sta z relacjami wewnątrz modelu77. Za punkt wyjścia swojej Teorii przyjmuje 

zapewnienie trwałości rozwoju kultury i przetrwania ludzkiej społeczności, 

budowanie poczucia przynależności, stworzenie warunków do indywidual-

nego rozwoju, przy zachowaniu otwartości78. Następnie określa pięć podsta-

wowych i dwa dodatkowe wymiary, które mają służyć do oceny przestrzen-

nej formy miasta: witalność, sens, dopasowanie, dostępność, kontrola oraz wydajność 

i sprawiedliwość79. Co najmniej od lat 70. XX wieku podejmowano też próby 

zdefiniowania kryteriów dobrze funkcjonującego miasta przez systematyczne 

prowadzenie obserwacji ludzkiej aktywności i analizowanie cech przestrzeni, 

w których się one odbywają. Jednym z pionierów tego nurtu badań był W. H. 

72  72  UN-Habitat, New urban..., op. cit., s. 18-19.
73  B. Malisz, Zarys.., op. cit., s. 93-100.
74  Tamże, s. 100.
75  Z. K. Zuziak, O tożsamości .., op. cit., s. 68.
76  Tamże, s. 70.
77  K. Lynch, Good .., op. cit., s. 117.
78  Tamże, s. 116-117.
79  Tamże, s. 118.
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Whyte, który rejestrował zachowania przechodniów przy pomocy fotografii 

i notatek80. Ch. Alexander, wraz z zespołem, stworzył Język wzorców – słow-

nikowe opracowanie opisujące poszczególne elementy tworzące środowisko 

miejskie, od skali regionalnej do elementów wykończeniowych wewnątrz bu-

dynku, próbując wskazać cechy, które decydują o tym, że utworzona prze-

strzeń będzie atrakcyjna i komfortowa dla użytkowników81. W odniesieniu do 

środowiska mieszkaniowego badania jakościowe, które mają pomóc określić 

wytyczne dla projektowania obiektów zapewniających właściwe warunki by-

towe, prowadzone są m.in. przez tzw. Śląską Szkołę Badań Jakościowych, zapo-

czątkowaną przez E. Niezabitowską, a kontynuowane m.in. przez B. Komar 

oraz B. Kucharczyk-Brus. Korzystając z POE (z ang. post occupancy evaluation), 

czyli opartych na analizie obiektów zasiedlonych i funkcjonujących, skupiają 

się na „odpowiednim funkcjonowaniu obiektu i komforcie użytkowania, a nie 

jedynie na szacowaniu wybranych parametrów technicznych”82. G. Schneider

-Skalska w swoich badaniach dotyczących jakości środowiska mieszkaniowe-

go wychodzi od uniwersalnych wymogów zapewnienia człowiekowi zdrowia 

fizycznego i psychicznego83. J. Kobylarczyk korzysta z wywiadów z użytkow-

nikami oraz analizy urbanistycznej do sformułowania kryteriów decydują-

cych o wysokiej ocenie warunków mieszkaniowych przez mieszkańców84.

MIASTA – SZCZĘŚLIWE CZY NIE? 

W kontekście dokonanego w poprzednim punkcie przeglądu czynników, któ-

re mogą mieć wpływ na jakość życia należy się zastanowić jaką rolę może w 

kształtowaniu dobrostanu mieć środowisko miejskie. Należy w tym miejscu 

zaznaczyć, że przeglądy licznych badań, prowadzonych przez ostatnie pół 

80  William H. Whyte [na:] https://www.pps.org/article/wwhyte, 3 stycznia 2010 r. [dostęp: 10.09.2021].
81  C. Alexander i in., Język wzorców = A pattern language: miasta, budynki, konstrukcja, Gdańsk 2008 (pierwsze 
wydanie angielskojęzyczne ukazało się w 1977 r.). 
82  J. Tymkiewicz, B. Kucharczyk-Brus, “Silesian School of Qualitative Research” – 20 years of experience and lessons 
of quality research in buildings with different utility functions, „ARCHITECTUS; ISSN 1429-7507” (2017), s. 72. 
83  G. Schneider-Skalska, Jakość miejskiego środowiska zamieszkania – zagrożenia i szanse, „Czasopismo Technicz-
ne. Architektura” nr 3-A(107) (2010). 
84  J. Kobylarczyk, Ocena jakości środowiska mieszkaniowego na przykładzie Jarosławia, „ARCHITECTURAE et 
ARTIBUS” nr 1 (2010), s. 35.
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wieku, dość wyraźnie wskazują, iż czynniki zewnętrzne odpowiadają prawdo-

podobnie w niewielkim stopniu za nasz dobrostan, czy dokładniej – subiek-

tywny dobrostan85. Ale nie oznacza to, że są one kompletnie bez znaczenia. 

Mimo, że geny wydają się mieć kluczową rolę, to jednak warunki w jakich ży-

jemy i rozwijamy się wpływają na to, jak nasz genotyp przełoży się na feno-

typ, a więc też na to, jaką wypracujemy postawę wobec rzeczywistości, jakich 

umiejętności nabędziemy itp86. A z kolei to właśnie nastawienie do życia wy-

daje się mieć drugie, po genetyce, miejsce w kształtowaniu naszego poziomu 

dobrostanu87.

 Próby uchwycenia możliwego wpływu życia miejskiego na poziom 

szczęścia mieszkańców analizują dwie możliwe drogi oddziaływania w relacji 

miasto-człowiek. Po pierwsze, poszukuje się związków między cechami śro-

dowiska miejskiego, a domenami, które składają się na jakość życia. Celem ta-

kich badań jest ustalenie korelacji między np. gęstością zaludnienia, dostępno-

ścią terenów zielonych, organizacją transportu publicznego, a istotnymi dla 

dobrostanu aspektami, jak posiadanie satysfakcjonującej pracy, spędzanie cza-

su z rodziną, rozwój kompetencji społecznych. Drugi obszar dociekań, to reje-

strowanie oddziaływania konkretnych doświadczeń w środowisku miejskim 

na stan zadowolenia mieszkańców. W obu przypadkach pojawia się nierzad-

ko trudność w stwierdzeniu kierunku wynikania między obserwacjami. Kore-

lacja występowania wyższego poziomu subiektywnego dobrostanu z przeby-

waniem w otoczeniu natury może wskazywać na pozytywny efekt obcowa-

nia z przyrodą dla odczuwania szczęścia. Ale jest też możliwe, że szczęśliwsi 

ludzie spędzają więcej czasu na aktywnościach poza domem88. Na tym etapie 
85  Niektórzy badacze próbują wskazywać na konkretny procent i umieszczają tą wartość w przedziale 10-
15% - por. M. Argyle, Causes and Correlates of Happiness [w:] D. Kahneman, E. Diener, N. Schwarz (red.), Well
-being.., op. cit. 
86  J. Czapiński, Psychologia.., op. cit., s. 66-67. Trzeba też zwrócić uwagę na oddziaływanie skrajnie niekorzyst-
nych warunków mieszkaniowych dla dobrostanu – por. S. Friel, P. Dolan, R. Metcalfe, CITIES HEALTH AND 
WELL-BEING, Hong Kong 2011. W odniesieniu do osiedli z tzw. wielkiej płyty por. E. Szczerek, Rola rewitali-
zacji osiedli mieszkaniowych w kreowaniu ciągłości i komplementarności przestrzeni publicznych współczesnego miasta,  
rozprawa doktorska pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Anny Franty, prof. PK, Wydział Architektury Politec-
niki Krakowskiej, Kraków 2017.. 
87  M. Seligman, PERMA…, op. cit. 
88  G. MacKerron, S. Mourato, Happiness is greater in natural environments, „Global Environmental Change” t. 
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badań ciężko wskazywać jednoznaczne związki przyczynowo-skutkowe w 

relacji miasto-dobrostan. Można mówić o statystycznie znaczących korela-

cjach. Niektóre badania pozwalają wskazać silną korelację między konkret-

nym aspektem środowiska miejskiego a składową dobrostanu, przy kontroli 

innych czynników, które mogłyby fałszować obraz tego związku. Ale nadal to 

nie jest jednoznacznie wynikanie poprawy lub spadku dobrostanu z powodu 

jednej konkretnej cechy, funkcji, usługi miejskiej. Co nie oznacza, że podejmo-

wane próby badawcze pozbawione są sensu. Pewne związki miasto-dobrostan 

udało się ustalić i warto je poddać analizie. Środowisko wydaje się mieć zna-

czenie dla naszego dobrostanu i warto poszukiwać prawidłowości w tej rela-

cji.

 Wpływ środowiska miejskiego na poziom szczęścia może mieć cha-

rakter bezpośredni – choćby przez zanieczyszczenie powietrza wywołujące 

problemy zdrowotne – jak i pośredni, np. stwarzając przyjazne warunki dla 

społecznych interakcji. Należy też rozróżnić skutki oddziaływania miasta dla 

poziomu ogólnego zadowolenia z życia, jak i chwilowego poczucia przyjem-

ności (czy też jej braku) - choć wydaje się, że to pierwsze ma kluczowe zna-

czenie. Wreszcie – konieczne jest zakreślenie tego, co obejmuje pojęcie miasto i 

w związku z tym jakie elementy środowiska miejskiego bierze się pod uwagę, 

jako mogące wpływać na dobrostan mieszkańców. Przede wszystkim można 

skupić się na jednym, konkretnym aspekcie – formie przestrzennej, jednostce 

administracyjnej, wspólnocie kulturowej. Druga możliwość to analiza orga-

nizmu miejskiego jako struktury wielowymiarowej czy wielowarstwowej, na 

którą składają się aspekty prawne, przestrzenne, ekonomiczne, inżynierskie, 

kulturowe i społeczne – jak proponuje np. Z. Zuziak89. Istnieje jeszcze trzecie 

spojrzenie, przyjmujące perspektywę mieszkańca i jego doświadczenia miasta 

jako całości, bez szczegółowego rozróżniania czy w danej sytuacji decydują-

ce znaczenie ma organizacja gminnego samorządu, wydajność transportu pu-

23 nr 5 (2013), s. 14.
89  Z. K. Zuziak, O tożsamości.., op. cit., s. 35.
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blicznego czy jakość projektów przestrzeni publicznej. W takim ujęciu prowa-

dzona będzie analiza rozwiązań omawianych w niniejszej pracy.

 T. Smith z zespołem sformułowali, głównie w oparciu o Teorię dobrej 

formy miejskiej K. Lyncha, zestaw cech przestrzennych, jakie mogą wpływać 

na jakość życia miejskiego. Następnie podjęto próbę określenia związku po-

szczególnych aspektów fizycznych środowiska miejskiego z pożądanymi ce-

chami przestrzeni90. Z tak opracowanego zestawienia wyciągnięto następujące 

wnioski: połączenia i charakter miejsca są najmocniej powiązane z uwarun-

kowaniami przestrzennymi, a żywotność oraz wolność osobista najmniej91. 

Natomiast spośród cech danej przestrzeni najsilniejszy wpływ na osiągnię-

cie pożądanych warunków życia mają: możliwość poruszania się pieszo, 

udogodnienia na świeżym powietrzu, dużo miejsc do siedzenia, brak barier, 

otwarte przestrzenie w ramach osiedli mieszkaniowych, dobre utrzymanie, 

infrastruktura sportowa, elementy małej architektury, ochrona naturalnych 

i kulturowych cech środowiska, przestrzeń dla różnych rodzajów zachowań 

i aktywności92. Trzeba jednak zaznaczyć, że powyższe konkluzje są oparte 

głównie na przeglądzie literatury i zostały zweryfikowane przez autorów w 

ograniczonym zakresie w ramach badań terenowych w Toronto.

  W oparciu o dość rygorystyczne kryteria przeprowadzona została 

przez A. E. Van den Berg analiza dostępnych badań dotyczących możliwych 

relacji zdrowie-architektura. Co prawda celem było opracowanie wytycznych 

dla projektowania szpitali i w związku z tym autorka skoncentrowała się w 

dużej mierze na warunkach środowiska wewnątrz budynku oraz na ich po-

tencjalnym wpływie na proces zdrowienia. Jednak pośród sformułowanych 

wniosków znajdują się obserwacje mające bardziej uniwersalny charakter. 

Najważniejszy z nich dotyczy znaczącego i wszechstronnego pozytywnego 

90  T. Smith, M. Nelischer, N. Perkins, Quality of an urban community: a framework for understanding the relation-
ship between quality and physical form, „Landscape and Urban Planning” t. 39 nr 2–3 (1997).
91  Z ang. - connection, character, livability, personal freedom. Tamże, s. 238.
92  Z ang. - walkable community, outdoor amenities, lots of seating, barrier free, open space areas in residen-
tial areas, well maintained, active sports facilities, landscaping elements, preservation of natural and cultural 
features, variety of behaviour settings. Tamże, s. 239.
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oddziaływania natury na człowieka, m.in. przez redukcję stresu, obniżenie 

odczuwanego bólu, ale też poprawę koncentracji i ogólnego poczucia dobro-

stanu93. Przeprowadzone w Wielkiej Brytanii badania z wykorzystaniem apli-

kacji na smartfony, dzięki której zbierano raporty o poziomie zadowolenia 

wraz z dokładnym położeniem użytkownika, wydają się potwierdzać te obser-

wacje, choć mierzono w nich raczej wymiar hedonistyczny94. Autorzy bada-

nia przywołują również koncepcje tłumaczące istotny pozytywny wpływ śro-

dowiska naturalnego na człowieka przez odwołanie do warunków, w jakich 

rozwijał się i kształtował ludzki mózg przez dziesiątki tysięcy lat – a więc w 

środowisku naturalnym95.

 Relacje miasto-zdrowie są dość złożone i wykraczają poza pozytywny 

wpływ terenów zielonych. Nie są też tak jednoznaczne, jak chcieliby piewcy 

wiejskiego życia, choć zanieczyszczenie powietrza czy zwiększona ekspozy-

cja na hałas mają zdecydowanie negatywnie oddziałują na ludzi. Szczegól-

nie dla grup wykluczonych czy o niższym statusie materialnym środowisko 

miejskie może stanowić źródło zwiększonego stresu (m.in. przez przeludnie-

nie, złe warunki mieszkaniowe) i skutkować pogorszeniem stanu zdrowia, 

również psychicznego96. Niektóre badania wskazują też na zwiększone wy-

stępowanie schizofrenii wśród mieszkańców miast, czy osób, które spędziły 

w mieście dzieciństwo97. Jednym z najgorszych w skutkach elementów życia 

miejskiego są długie dojazdy samochodem do pracy. Powodują m.in. stres 

oraz ograniczenie aktywności fizycznej. Te wszystkie czynniki powodują, że 

wśród mieszkańców miast obserwuje się wzrost zapadalności na choroby nie-

93  A.E. van den Berg, Health impacts of healing environments: a review of evidence for benefits of nature, daylight, 
fresh air, and quiet in healthcare settings, Groningen 2006, s. 53, 65. Na gruncie polskim architekturą szpitalną i 
uzdrowiskową oraz ich wpływem na pacjenta zajmowały się m.in. E. Węcławowicz-Bilska (por. E. Weclawo-
wicz-Bilska, M. Wdowiarz-Bilska, Revitalisations in Polish Health Resorts vs. European Measures, „IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering” t. 471 (2019)) oraz N. Przesmycka (por. N. Przesmycka, Contempo-
rary Trends in the Design of Hospital Wards in the Context of Ergonomic Issues [w:] A. Polak-Sopinska, J. Królikow-
ski, M. Wróbel-Lachowska (red.), Ergonomics For People With Disabilities, Sciendo 2018).
94  G. MacKerron, S. Mourato, Happiness is greater in natural environments, „Global Environmental Change” t. 
23 nr 5 (2013), s. 14.
95  Tamże, s. 3.
96  O. Gruebner i in., Cities and Mental Health, „Deutsches Aerzteblatt Online” (2017), s. 122.
97  Tamże, s. 122.
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zakaźne, więcej uzależnień, a także urazów98. Z drugiej strony dzięki koncen-

tracji usług miasta zapewniają lepszy dostęp do opieki zdrowotnej99. Ponadto 

w niektórych przypadkach środowisko miejskie może wręcz poprawiać stan 

psychiczny lub po prostu z powodu powszechniejszej pomocy specjalistycznej 

więcej przypadków jest rejestrowanych w statystykach dotyczących miast100.

 Uzależnienie od środków transportu indywidualnego oraz duże odle-

głości między miejscem zamieszkania, pracy i rozrywki odbija się negatywnie 

nie tylko na zdrowiu. Zabiera też cenny czas, który można by poświęcić na 

spotkania z przyjaciółmi czy rodziną101. Dziesiątki badań jednoznacznie wy-

kazują kluczową rolę szeroko rozumianego otoczenia społecznego dla ludz-

kiego dobrostanu. Dlatego też oddziaływanie – pozytywne lub negatywne – 

miasta na ten wymiar funkcjonowania jego mieszkańców jest najistotniejsze 

nie tylko z badawczego punktu widzenia, ale też dla formułowania wszelkich 

polityk i strategii miejskich. Możliwy wpływ przestrzeni miejskiej na relacje 

między ludźmi jest wielokierunkowy. Oprócz długich dojazdów do pracy, któ-

re ograniczają budżet czasu do rozdysponowania na inne aktywności, istotne 

są mniej oczywiste, choć równie doniosłe w skutkach cechy formy miejskiej. 

Istnienie miejsc stwarzających odpowiednie warunki do spotkań i grupowych 

aktywności, łatwo dostępnych dla mieszkańców ma znaczenie – jak od dekad 

postulowali krytycy modernistycznej urbanistyki. Choć centra miast mogą 

charakteryzować się gorszymi warunkami środowiskowymi (upał, hałas, zła 

jakość powietrza, mniej terenów zielonych), to jednak ułatwiają kontakty mię-

dzyludzkie102. Jednak wpływ miasta na tzw. kapitał społeczny wykracza poza 

aspekty przestrzenne. Ważne jest budowanie zaufania zarówno między ludź-

98  D. Gama e Colombo, Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of 
health. Final report of the Commission on Social Determinants of Health, „Revista de Direito Sanitário” t. 10 nr 3 
(2010), s. 62.
99  ICSU, Report of the ICSU Planning Group on Health and Wellbeing in the  Changing Urban Environment: a Systems 
Analysis Approach, International  Council  for  Science, 2011 r., s. 11. 
100  K. Mouratidis, Urban planning and quality of life: A review of pathways linking the built environment to subjective 
well-being, „Cities” t. 115 (2021), s. 7.
101  D. Loschiavo, Big-city Life (Dis)satisfaction? The Effect of Urban Living on Subjective Well-Being, „SSRN Elec-
tronic Journal” (2019), s 8.
102  K. Mouratidis, Compact city, urban sprawl, and subjective well-being, „Cities” t. 92 (2019), s. 265.
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mi, jak i do miejskich instytucji oraz zaangażowanie w inicjatywy społecz-

ne103. 

 Pozostaje kwestia wpływu miejskiego życia bezpośrednio na subiek-

tywny dobrostan, raportowany przez mieszkańców. I w tym wypadku skala i 

kierunek oddziaływania miasta na poziom szczęścia nie są proste do uchwy-

cenia. Być może jest tak, że szczęśliwi ludzie ściągają do miast? Wydaje się, że 

nie, choć uwarunkowania genetyczne mogą mieć znaczenie dla wyboru miej-

sca zamieszkania104. E. Gleaser zauważa, że ludność miejska wydaje się być 

bardziej zadowolona z życia od mieszkańców wsi, choć zaznacza, że wynika 

to w dużej mierze z korzyści, jakie daje migracja do miasta w krajach mniej 

zamożnych105. Okazuje się, że szereg czynników takich, jak dostępność rozry-

wek i aktywności kulturalnych, zadbana przestrzeń publiczna, czy – ponow-

nie – wygodny transport publiczny wpływają na szczęście106. Trzeba też wziąć 

pod uwagę rolę percepcji w budowaniu obrazu otaczającego świata. Istotny 

jest nie tylko poziom przestępczości, mierzony obiektywnym wskaźnikiem – 

np. ilością zgłaszanych włamań i napadów. Ważne jest też odczucie na temat 

bezpieczeństwa zamieszkiwanego osiedla107.

 Okazuje się, że wiele z postulatów sformułowanych przez krytyków 

podporządkowania przestrzeni miejskiej ruchowi samochodowemu jeszcze w 

latach 60. i 70. XX wieku odpowiada konkluzjom współczesnych badań po-

szukujących wpływu miasta na ludzki dobrostan. Podniesione przez J. Jacobs, 

a później rozwijane choćby przez J. Gehla, a ostatnio D. Sima, hasła nawołu-

jące do tworzenia warunków dla kontaktów międzyludzkich są zgodne z klu-

czową rolą, jaką przypisuje się obecnie relacjom dla zadowolenia z życia108. 
103  S. Ala-Mantila i in., Spatial nature of urban well-being, „Regional Studies” t. 52 nr 7 (2018), s. 10.
104  J. Czapiński, Psychologia.., op. cit., s. 243-243.
105  E.L. Glaeser, J.D. Gottlieb, O. Ziv, UNHAPPY CITIES, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESE-
ARCH, 2014 r., s. 11.
106  K.M. Leyden, A. Goldberg, P. Michelbach, Understanding the Pursuit of Happiness in Ten Major Cities, „Urban 
Affairs Review” t. 47 nr 6 (2011), s. 23.
107  S. Ala-Mantila i in., Spatial nature of urban well-being, „Regional Studies” t. 52 nr 7 (2018), s. 2; K. Mo-
uratidis, Compact city, urban sprawl, and subjective well-being, „Cities” t. 92 (2019), s. 265, K. Mouratidis, Urban 
planning and quality of life: A review of pathways linking the built environment to subjective well-being, „Cities” t. 115 
(2021), s. 5; K.M. Leyden, A. Goldberg, P. Michelbach, Understanding.., op. cit., s. 873.
108  Por. J. Jacobs, The death and life of great American cities, New York 1992, J. Gehl, Cities for people, Washing-
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Podobnie sformułowane przez K. Lyncha kryteria dobrej formy miejskiej. 

Oprócz zapewnienia odpowiednich warunków do podtrzymywania życia 

(kryterium witalności), obejmujących dostęp do schronienia, czystej wody, żyw-

ności, czy ochrony przed zagrożeniami (zjawiska klimatyczne, zanieczyszcze-

nia), środowisko miejskie wielokierunkowo oddziałuje na ludzki dobrostan. 

Będąc dostępne i dostosowane do człowieka (kryteria sensu, dopasowania, do-

stępności, kontroli) pośrednio ułatwia (lub utrudnia) nawiązywanie i utrzymy-

wanie kontaktów społecznych, rozwój swoich możliwości, zdobycie wykształ-

cenia i pracy, uzyskanie odpowiedniej pomocy109.

PUŁAPKA KOMFORTU

Maksymalizacja komfortu wydaje się być prostym i oczywistym celem działań 

w mieście. Przecież dzięki temu wszystkim jest wygodniej, a przez to przyjem-

niej. Tak przynajmniej należałoby przyjąć, gdyby oprzeć się na hedonistycz-

nej koncepcji szczęścia i skupić na tym, aby jak najwięcej czasu mieszkańcy 

przeżywali w stanie zadowolenia. Jedno z kryteriów dobrej formy miejskiej K. 

Lyncha – dopasowanie (z ang. fit) wydaje się być w jakimś wymiarze również 

realizowane przez odpowiedni poziom komfortu (choć nie wyczerpuje to tego 

kryterium – jest jeszcze kwestia choćby czytelności, ergonomii itp.)110. .

 Przyjęcie komfortu jako głównego celu podejmowanych działań w skali 

miejskiej niesie jednak za sobą pewne ryzyka. Przede wszystkim koncentra-

cja na wygodzie czy nawet odczuwaniu zadowolenia może na dłuższą metę 

przynieść skutki negatywne dla dobrostanu. Dobrym przykładem jest wielo-

krotnie już omawiana kwestia transportu indywidualnego. Uzależnienie wie-

lu mieszkańców, zwłaszcza większych miast i przedmieść, od dojazdów samo-

chodem do pracy, szkoły, na zakupy, czy nawet na spotkania, powoduje presję 

na poprawę infrastruktury drogowej – poszerzanie dróg, zwiększanie liczby 

ton, DC 2010, D. Sim, Miasto życzliwe: jak kształtować miasto z troską o wszystkich, tłum. K. Dec i W. Mincer, Kra-
ków 2020. 
109  E. Psatha, A. Deffner, Y. Psycharis, Defining the quality of urban life: Which factors should be considered?, Eu-
ropean Regional Science Association 51st European Congress, Barcelona, 2011, s. 10. 
110   K. Lynch, Good .., op. cit., s. 151-186.
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miejsc parkingowych111. Okazuje się jednak, że gdyby kierować się zdrowiem, 

a więc istotnym składnikiem dobrostanu, należałoby wręcz utrudniać korzy-

stanie z aut i zniechęcać do tego rodzaju transportu112. Byłoby to korzyst-

ne nie tylko dla samych kierowców, ale też dla innych mieszkańców, którzy 

dzięki ograniczeniu ruchu samochodowego byliby mniej narażeni na wypad-

ki komunikacyjne i zanieczyszczenia. Postulaty ograniczenia dominacji aut i 

wspierania komunikacji pieszej oraz rowerowej przez działania projektowe w 

różnej skali głosi od kilku dekad m.in. J. Gehl113. J. Speck sformułował teorię 

walkability czyli miasta przyjaznego i dostępnego dla pieszych114. C. Montgo-

mery w swej książce Happy City skupia się na związku środowiska miejskie-

go z ludzkim szczęściem i jak ta relacja zmieniała się w czasie oraz jak dużą 

rolę w przywracaniu pozytywnego oddziaływania terenów zurbanizowanych 

na mieszkańców ma właściwe planowanie infrastruktury transportowej oraz 

przestrzeni publicznych115. Na gruncie polskim o konieczności kształtowania 

przestrzeni stwarzającej odpowiednie warunki dla kontaktów społecznych, 

pisali m.in. M. Gyurkovich, D. Poklewski-Koziełł, K. Pluta czy A. Martyka, 

wskazując m.in. na potrzeby zapewnienia ram przestrzennych dla zróżnico-

wanych aktywności oraz wprowadzanie zieleni do wnętrz urbanistycznych.116 

Na szczególne potrzeby dzieci zwracała uwagę A. Palej117,

111  Problem rozlewania się miast (z ang. urban sprawl), choć w najbardziej drastyczny sposób jest widoczny w 
USA, nie ominął też Europy – por. European Environment Agency, European Commission (red.), Urban sprawl 
in Europe: the ignored challenge, Copenhagen, Denmark : Luxembourg 2006. 
112  E.M. Sternberg, Healing spaces: the science of place and well-being, Cambridge, Mass 2009, s. 264-266. 
113  Por. J. Gehl, Życie między budynkami: użytkowanie przestrzeni publicznych, tłum. M. A. Urbańska, Kraków 
2013, J. Gehl, Cities for people, Washington, DC 2010.
114  J. Speck, Walkable city: how downtown can save America, one step at a time, New York 2012.
115  Por. C. Montgomery, Happy city: transforming our lives through urban design, New York 2013.
116  Por. M. Gyurkovich, D. Poklewski-Koziell, C.M. Duarte, Supermanzana in Practice. Ability to Create People 
Friendly Spaces upon the Example of Selected Barcelona-Based Projects, „IOP Conference Series: Materials Science 
and Engineering” t. 471 (2019); K. Pluta, CITY PARK IN THE SPACE OF THE CITY OF THE 21ST CENTURY 
PARK MIEJSKI W PRZESTRZENI MIASTA XXI WIEKU, „Czasopismo Techniczne. Architektura” t. 1-A (2016); 
A. Martyka, JAK UCZYNIĆ MIASTO LEPSZYM. WYBRANE SPOSOBY ODNOWY PRZESTRZENI MIEJSKICH 
[w:] J. Gil-Mastalerczyk (red.), ZABUDOWA NA OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH, ZAGROŻONYCH ORAZ 
TRUDNYCH, Kielce 2017.
117  Por. A. Palej, DZIECKO I JEGO MIEJSCE WE WSPÓŁCZESNYM MIEŚCIE, „Państwo i Społeczeństwo” nr 
2 (XVIII) (2018), A. Palej, Cities of information civilization: new challenges, tłum. A. Półtorak-Filipowska, Kraków 
2019. 
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 Jeśli komfort miałby być kluczową wytyczną dla zmian w mieście, to 

należy zapytać o czyją wygodę chodzi. Ogrodzone osiedle ma wiele obiektyw-

nych zalet dla jego mieszkańców – zapewnione miejsce do parkowania, brak 

niepożądanych kontaktów z obcymi, a w konsekwencji większe poczucie bez-

pieczeństwa i mniej stresu. Podobnie atrakcyjna jest idea zwartego miasta, w 

którym w zasięgu pieszej komunikacji można znaleźć pracę, szkołę, sklep czy 

kino. Co jednak z osobami, które w tym kompaktowym osiedlu nie znajdą dla 

siebie miejsca?118 Wielu zamiast pozostania na wsi decyduje się na mieszka-

nie na dalekich przedmieściach i długie dojazdy transportem publicznym, aby 

mieć szansę na lepsze zatrudnienie czy wykształcenie nawet, jeśli oznacza to 

na co dzień znoszenie wielu niedogodności. 

118  Krytycznie wobec idei 15-minutowego miasta odniósł się m.in. E. Gleaser w debacie pt. Localising Trans-
port: Towards the 15-minute city or the one-hour metropolis? zorganizowanej przez LSE Cities w 2021 r. - por. Lo-
calising Transport Debate Summary [na:] „London School of Economics and Political Science”, https://www.lse.
ac.uk/Cities/urban-age/debates/key-takeaways-3.aspx [dostęp: 2.09.2021 r.].

Fot. 1. Ciąg pieszy do Millenium Bridge, Londyn. Większość osób wybiera pochylnię zamiast scho-
dów. Rozwiązanie, które dla większości użytkowników poprawia komfort, dla osób poruszających się 
na wózku inwalidzkim decyduje o dostępności. Fot. autor.
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 To, co dla większości jest kwestią większego lub mniejszego komfor-

tu, dla części osób może odgrywać fundamentalną rolę. Korzystanie z nisko-

podłogowego tramwaju jest bardziej wygodne, niż w sytuacji, kiedy koniecz-

ne jest pokonanie przy wejściu 2 stromych stopni. Ale dla osoby korzystającej 

z wózka inwalidzkiego albo rodzica z małym dzieckiem w wózku wejście do 

nieprzystosowanego wagonu może być niezwykle trudne i wymagać pomocy 

osób trzecich albo być wręcz niemożliwe119. Niezależność i autonomiczność, 

również w korzystaniu z miasta, ma bardzo istotne znaczenie. Nie tylko wpły-

wa bezpośrednio na dobrostan i przyczynia się do budowania indywidual-

nych zasobów i umiejętności pozwalających lepiej radzić sobie z życiowymi 

sytuacjami. Dostępność przestrzeni decyduje też o możliwości korzystania 

z usług, które miasto oferuje. Szczególne potrzeby nie dotyczą tylko osób z 

niepełnosprawnościami. Większość mieszkańców w różnych okresach życia 

może potrzebować udogodnień, które pozwolą im w pełni funkcjonować w 

miejskim środowisku – z uwagi na wiek, chwilową kontuzję, czy posiadanie 

małych dzieci. 

WNIOSKI: DOBROSTAN JAKO CEL I MIARA

Z przedstawionej analizy relacji dobrostanu jednostki do czynników ze-

wnętrznych, w tym środowiska jej funkcjonowania wynika, iż dla trwałego 

poczucia szczęścia i wysokiej jakości życia istotne znaczenie mają raczej trwa-

łe wartości (relacje, zdrowie, wolność), niż bieżące doświadczanie przyjemno-

ści. Ujmując tą obserwację w bardziej ogólnych kategoriach można stwierdzić, 

iż w świetle dostępnych badań od podtrzymywania obiektywnego poczucia 

szczęścia w danym momencie (podejście hedonistyczne) istotniejsze jest skupie-

nie na trwałych wartościach (zgodne z propozycjami nurtu eudajmonistyczne-

119  Uwzględnianie potrzeb możliwie różnych grup użytkowników w projektowaniu postuluje ruch projekto-
wania uniwersalnego – por. E. Kuryłowicz, Projektowanie..., op. cit. oraz H. Grabowska-Pałecka, Niepełnosprawni..., 
op. cit. Tematykę tą podejmuje też P. Haupt, kierownik projektu Hub dostępności – centrum praktycznej nauki do-
stępności prowadzonego na Politechnice Krakowskiej (por. B. Skalna, P. Haupt, Urban..., op. cit.). W swojej roz-
prawie doktorskiej P. Tota zajmuje się bardziej szczegółowo kwestią przestrzeni multisensorycznych – por. P. 
Tota, Multisensoryczne..., op. cit..
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go). Taki wniosek ma doniosłe znaczenie dla dociekań prowadzonych w ni-

niejszej pracy. Oznacza bowiem, że w badaniu możliwego wpływu rozwiązań 

opartych na technologiach informacyjnych stosowanych w mieście na dobro-

stan jego mieszkańców należy skoncentrować się raczej na tym, jak te nowe 

narzędzia mogą wspierać osiąganie poprawy trwałego zadowolenia z życia. 

Jest to w zasadzie przeciwne intuicji, która kierowałaby uwagę na te uspraw-

nienia, które różnorodne usługi cyfrowe wydają się dawać w codziennym 

miejskim życiu. Okazuje się, że dużo istotniejsze jest, na ile aplikacja pozwa-

lająca wyszukać połączenia autobusowe ułatwia osobie bezrobotnej znaleźć 

pracę, niż to jak może poprawiać komfort codziennej podróży do biura oso-

bie, która zatrudnienie posiada. Znaczenie fundamentalnych życiowych celów 

(jak rodzina, zdrowie, wykształcenie, samorealizacja) dla osiągania ludzkiego 

dobrostanu może też tłumaczyć zarysowany na początku niniejszego rozdzia-

łu paradoks napływu mas imigrantów do miast mimo, że warunki ich życia – 

zwłaszcza zaraz po przybyciu w nowe miejsce – są często dużo gorsze, niż w 

miejscowości, którą opuścili. Należałoby się również zastanowić co takie usta-

wienie priorytetów znaczy dla działań w zakresie szeroko pojętej urbanisty-

ki czy gospodarki przestrzennej. Jednak nie jest to tematem niniejszej pracy i 

z pewnością wymaga szerokiej dyskusji praktyków i teoretyków zajmujących 

się miastem.

 Dla dalszych rozważań istotne są następujące wnioski płynące z prze-

prowadzonej analizy:

•	wobec roli, jaką odgrywają miasta w rozwoju ludzkości oraz ich wpływu 

na ich mieszkańców oraz na środowisko, konieczne jest oparcie się w 

decyzjach urbanistycznych na kryteriach, które będą adekwatnie repre-

zentować oczekiwania społeczeństwa;

•	szeroko rozumiany dobrostan, zwłaszcza w wymiarze eudajmonistycz-

nym, wydaje się być dobrym celem działań miejskich, gdyż najlepiej od-

daje dobro człowieka i jego indywidualne dążenia;
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•	pojęcie dobrostanu obejmuje kluczowe dla człowieka domeny życia – 

m.in. zdrowie, relacje społeczne, samorealizację. Prowadzone od kilku 

dekad badania pozwalają na określenie wpływu poszczególnych wymia-

rów funkcjonowania na dobrostan;

•	dokonania naukowe w zakresie psychologii, ekonomii czy socjologii po-

kazują, iż jest możliwe zarówno badanie poziomu subiektywnego do-

brostanu, jak i poszczególnych domen życia, które na dobrostan wpły-

wają. W związku z tym możliwe jest wykorzystanie pojęcia dobrostanu 

i jego składowych jako miary do oceny proponowanych i wdrażanych 

rozwiązań w miastach;

•	czynniki zewnętrze, w tym środowisko miejskie, mają wpływ na dobro-

stan mieszkańców. Oddziaływanie miasta może mieć charakter bezpo-

średni lub pośredni na różne domeny życia składające się na poziom do-

brostanu. W ramach tego oddziaływania można poszukiwać możliwego 

wpływu rozwiązań opartych na technologiach informacyjnych na rela-

cję miasto-dobrostan.
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EKSPANSJA SIECI

Technologie informacyjne są obecne w miastach od wielu dekad. Początkowo 

wykorzystywane były raczej do komunikacji międzymiastowej (np. telegraf) i 

pozwalały na przekazywanie informacji między odległymi skupiskami ludz-

kimi. Z czasem upowszechniły się też rozwiązania dostępne dla indywidual-

nych użytkowników – początkowo telefon, a później Internet. Obecnie miasta 

nadal stanowią istotne węzły w globalnej Sieci wymiany informacji oraz po-

ligony do testowania i wdrażania eksperymentalnych technologii. Niemniej 

sytuacja zaczyna się zmieniać z dwóch powodów. Po pierwsze technologie in-

formacyjne oferują coraz więcej możliwości dla włodarzy miast, m.in. dzięki 

postępującej integracji poszczególnych zbiorów danych oraz systemów miej-

skich. Ten trend obrazuje rosnąca popularność koncepcji tzw. inteligentnych 

miast (z ang. smart cities), a rynek produktów i usług z nią związanych inten-

Fot. 2. Kawiarnia internetowa w Mizque, mieście mającym mniej niż 30 tys. mieszkańców, położonym 
w Boliwii, 2017 r. Nawet w małej miejscowości w kraju borykającym się z ubóstwem ludzie są gotowi 
płacić za dostęp do Internetu. Fot. autor.
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sywnie się rozwija. Z drugiej strony zainteresowanie zdobyczami technologii 

informacyjnych pojawia się w miejscach, w których nie da się ich udostępnić 

w taki sam sposób, jak w metropoliach Zachodu - np. w megamiastach Azji czy 

Afryki oraz w dzielnicach biedy). Stwarza to liczne wyzwania przed projek-

tantami, decydentami oraz usługodawcami, aby móc sprostać nowym zapo-

trzebowaniom. Nawet w państwach wysokorozwiniętych upowszechnianie 

się dostępu choćby do mobilnego Internetu napotyka na progi rozwojowe 

związane z ograniczoną przepustowością istniejącej infrastruktury. W regio-

nach Świata, w których praktycznie nie istnieje gotowa sieć połączeń teleko-

munikacyjnych dotarcie do nowych grup użytkowników wymaga wypraco-

wania zupełnie innych rozwiązań, uwzględniających z jednej strony większą 

gęstość zaludnienia, z drugiej rzadszą sieć osadniczą.
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Rys. 5. Liczba abonamentów telefonii komórkowej na 100 osób w okresie 1990-2018. W większości 
rejonów Świata średnio przypada ponad jedna subskrypcja na jednego człowieka. Nie dotyczy to tylko 
krajow bardziej zamożnych. Źródło danych: Bank Światowy, oprac.: autor.
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ROZWÓJ TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Spośród wielu rozwijających się idei, pomysłów oraz istniejących rozwiązań 

wybrano do analizy te, które ze swej natury mają szczególny potencjał do za-

stosowania w środowisku miejskim – czy to z uwagi na powiązanie z prze-

strzenią fizyczną, czy też z powodu możliwości skalowania do poziomu obej-

mującego całe miasto. Każda z przedstawionych koncepcji zakłada wykorzy-

stanie różnych konkretnych technologii, zarówno istniejących, jak i będących 

dopiero w fazie opracowywania. Opisywane idee mają częściowo te same ele-

menty składowe, a nawet jedna może stanowić podstawę dla drugiej (np. Inter-

net Rzeczy może być istotnym elementem Rozszerzonej Rzeczywistości). Niemniej 

każda jest na tyle odrębna, z uwagi na swe odmienne założenia i cele, iż zasłu-

guje na osobne omówienie.

INTERNET RZECZY

Internet Rzeczy (z ang. Internet of Things – w skrócie IoT) w dużym uproszcze-

niu zakłada stworzenie czy raczej rozbudowanie istniejącej Sieci o nową gru-

pę „użytkowników” – przedmioty. Dotychczas z Internetu korzystali głównie 

ludzie, za pośrednictwem komputerów osobistych czy urządzeń mobilnych 

wyposażonych w interfejs umożliwiający człowiekowi interakcję z zasobami 

cyfrowymi. Internet Rzeczy ma pozwolić na włączenie w ten system komu-

nikacji także przedmiotów – od żarówki po samochód. Dzięki temu otwiera 

się szereg nowych możliwości. Przede wszystkim, poprzez Sieć, z przedmio-

tami mogą komunikować się zarówno ludzie, jak i inne przedmioty. Pozwa-

la to na kontrolowanie urządzeń na odległość, za pośrednictwem Internetu, 

bez konieczności tworzenia dedykowanych kanałów komunikacji przezna-

czonych jedynie do sterowania określonym zbiorem produktów. Użytkownik 

może wysłać odpowiednio sformatowaną wiadomość, która zostanie zinter-

pretowana przez oprogramowanie kierujące np. żaluzjami czy grzejnikami 

w domu. Jednak Internet Rzeczy to znacznie szersza perspektywa, niż tylko 
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możliwość zdalnego sterowania oświetleniem w mieszkaniu, kiedy przebywa 

się na wakacjach na drugim końcu globu. 

 Za pośrednictwem Sieci już obecnie przesyłane są odczyty z urządzeń 

obrazujące ich aktualny stan – położenie, prędkość, poziom zasilania, czas 

pracy. Co więcej, różnego rodzaju czujniki mogą przekazywać wyniki doko-

nywanych pomiarów. Dzięki temu możliwe staje się monitorowanie w cza-

sie rzeczywistym klimatu wewnątrz budynku, stanu miejskiej infrastruktury 

czy natężenia ruchu ulicznego. Przykładem może być wprowadzana również 

w Polsce tzw. inteligentna sieć (z ang. smart grid) oparta na miernikach poboru 

prądu, które przesyłają realne zużycie na bieżąco do elektrowni120. Przedmioty 

mogą „porozumiewać” same, bez udziału człowieka – sensory mierzące tem-

peraturę i wilgotność we wnętrzu budynku zmienią ustawienia klimatyzacji. 

Wreszcie urządzenia mogą wysyłać komunikaty do ludzi. Dobrym przykła-

dem są tzw. beacony, czyli nadajniki radiowe krótkiego zasięgu, rozgłaszające 
120  Smart Grid System Report, United States Department of Energy, 2018 r.
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Rys. 6. Liczba subskrypcji szerokopasmowych w porównaniu z ilością subskrypcji M2M (czyli słu-
żących do bezpośredniej komunikacji urządzeń z Siecią) w krajach OECD. Widoczna jest znacząca 
dominacja transmisji bezprzewodowej (mobilnej), w stosunku do przewodowej, a także rosnący udział 
abonamentów M2M w stosunku do wykorzystywanych przez użytkowników. Źródło danych: oecd.
stats, oprac.: autor.
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treści odbierane przez smartfony. Mogą to być np. ciekawostki historyczne 

na temat mijanego przez użytkownika zabytku121. Oprócz tego coraz częściej 

stosowane są znaczniki NFC oraz RFID122, które odczytywane są przy pomo-

cy anteny umieszczonej np. w smartfonie. Taki identyfikator może zawierać 

odnośnik do strony internetowej. Są wykorzystywane do umieszczania hiper-

łączy do dodatkowych zasobów cyfrowych na nośnikach reklamowych, tabli-

cach informacyjnych itp. W transporcie publicznym w Krakowie umieszczone 

były znaczniki NFC, które po zbliżeniu smartfona odsyłały do strony umożli-

wiającej zakup biletu123.

 Wiele elementów składowych Internetu Rzeczy już istnieje, zarówno 

w zastosowaniach dla gospodarstw domowych, jak i miejsc pracy, czy nawet 

całych miast. Niemniej wraz z kolejnymi projektami i realizacjami widoczne 

stają się problemy i bariery, które muszą zostać przezwyciężone, aby koncep-

cja mogła się nadal rozwijać. Jednym z fundamentalnych założeń Internetu 

Rzeczy jest umożliwienie bezproblemowej komunikacji między różnymi urzą-

dzeniami. Wymaga to daleko idącej standaryzacji metody łączenia się między 

sobą poszczególnych przedmiotów oraz sposobu wymiany informacji, co jest 

bardzo trudne do osiągnięcia.  Najczęściej stosowany w sieciach komputero-

wych protokół komunikacyjny TCP/IP ma ponad 50 lat124. Do tego dochodzą 

kwestie przepustowości istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, która 

ma problem z obsłużeniem obecnego zapotrzebowania na internet mobilny 

ze strony użytkowników smartfonów125. Nagły, geometryczny wzrost liczby 
121  Na temat zastosowań beaconów w miastach por. P. Spachos, K. Plataniotis, BLE Beacons in the Smart City: 
Applications, Challenges, and Research Opportunities, „IEEE Internet of Things Magazine” t. 3 nr 1 (2020).
122  RFID – z ang. radio frequency identification, NFC – z ang. near-field communnication. Są to technologie opar-
te na komunikacji radiowej krótkiego zasięgu (do kilku metrów) zazwyczaj korzystające z pasywnych iden-
tyfikatorów (tzn. nie wymagających własnego źródła zasilania) oraz czytnika wyposażonego w antenę (np. 
smartfon).
123  Wymagane było wcześniejsze zainstalowanie odpowiedniej aplikacji. Por. W. Kulik, SkyCash: bilety ko-
munikacji miejskiej NFC w Krakowie [na:] https://www.benchmark.pl/aktualnosci/skycash-bilety-komuni-
kacji-miejskiej-nfc-krakow.html, 1 lutego 2014 r., [dostęp: 17.11.2021 r.].
124  TCP/IP – z ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol – standard komunikacyjny, umożliwiający 
przekazywanie danych między urządzeniami w sieci, stworzony w latach 70. XX wieku w ramach prac przy 
ARANET – por. V.G. Cerf, R.E. Kahn, A Protocol for Packet Network Intercommunication, nr 5 (1974).
125  O czym świadczą choćby dość powolny spadek cen za dostęp do mobilnego Internnetu u operatorów ko-
mórkowych. Z danych zebranych przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną wynika, iż tylko w Eu-
ropie koszt pakietu danych min. 1,5 GB stanowi mniej niż 2% PKB na osobę i wynosi 0.8%. ONZ określił 2% 
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użytkowników Sieci, spowodowany podłączeniem nieraz setek urządzeń w 

ramach jednego przedsięwzięcia, wymaga równie dynamicznej modernizacji 

technologii decydujących o możliwościach sieci bezprzewodowej. Zagroże-

niem dla rozwoju współpracy między poszczególnymi systemami, składający-

mi się na miejską infrastrukturę, jak i w ramach pojedynczego budynku jest 

wprowadzanie przez producentów urządzeń zamkniętych ekosystemów pro-

duktów, obejmujących też protokoły komunikacyjne.

INTELIGENTNE ŚRODOWISKO

Kolejnym pojęciem związanym z zastosowaniem technologii informacyjnych 

w miastach jest - Ambient Intelligence (w skrócie - AmI). Nie posiada ono przy-

jętego odpowiednika w języku polskim - w wolnym tłumaczeniu można mó-

wić o inteligentnym środowisku lub inteligentnym otoczeniu. Podstawowym 

założeniem tej idei jest stworzenie interaktywnego otoczenia reagującego na 

zmienny kontekst sytuacyjny – położenie, czas, potrzeby i preferencje użyt-

kowników126. Obejmuje szeroki zbiór różnorodnych koncepcji i technologii, 

od inteligentnej odzieży i wearable devices127, przez inteligentne domy, aż do inteli-

gentnych miast. Istotnym elementem składowym, na którym opartych jest wiele 

rozwiązań w ramach inteligentnego środowiska jest Internet Rzeczy. powin-

ny uczyć się zachowań ludzi, przewidywać je i dostosowywać do nich swoje 

działanie.

 Z punktu widzenia niniejszej pracy szczególnie interesującym obszarem 

zastosowań responsywnych technologii są przestrzenie publiczne. Jednym z 

przykładów jest inteligentne oświetlenie, czyli systemy obejmujące lampy uliczne 

oraz czujniki wychwytujące obecność ludzi w danym obszarze, dzięki czemu 

PKB na osobę jako próg cenowy umożliwiający dostęp do szerokopasmowego Internetu, który kraje powinny 
osiągnąć do 2025 r. - Measuring Digital Development: ICT Price Trends 2019, International Telecommunication 
Union, 2020 r., s. 37.
126  M. Wdowiarz-Bilska, Inteligentna przestrzeń – między smart building a smart city, „Środowisko Mieszkanio-
we” t. 19 (2017).
127  To określenie również nie posiada przyjętego polskiego tłumaczenia. Oznacza ono różne urządzenia 
elektroniczne, które mają formę np. zegarków, okularów, biżuterii lub są zintegrowane z elementami garde-
roby. 
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można dostosować intensywność oświetlenia do aktualnych potrzeb128. Innym 

rozwiązaniem wprowadzającym interakcję do przestrzeni miejskiej są doty-

kowe ekrany, prezentujące rozkłady jazdy transportu publicznego, prognozę 

pogody czy aktualności. Z takiej tablicy można korzystać od kilku lat na jed-

nym z krakowskich przystanków tramwajowych129.

 Istotnym problemem jest „nauczenie” urządzeń rozumienia kontekstu 

danej sytuacji oraz powiązania bardzo zróżnicowanych elementów systemu 

(tu istotne są standardy opracowywane w ramach IoT oraz prace nad tzw. 

128  Por. A. Al-Anbuky i in., Public Space Ambient Intelligence Systems: Benefits, Approaches and Challenges [w:] 3rd 
International Workshop on “Self-optimisation in Organic and Autonomic Computing Systems, Porto 2015. 
129 M. Such, Kraków. Multimedialna wiata stanęła przy Teatrze Bagatela [na:] „Kraków Nasze Miasto”, https://
krakow.naszemiasto.pl/krakow-multimedialna-wiata-stanela-przy-teatrze-bagatela/ar/c3-3533993, 8 paź-
dziernika 2015 r. [dostęp: 18.11.2021 r.].
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Rys. 7. Cena za GFLOP w USD (w przeliczeniu na wartość USD w 2019 roku). FLOP to jednostka 
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z około 1 biliona dolarów do kilkunastu centów. Jednocześnie w tempie logarytmicznym rosła liczba 
tranzystorów umieszczonych w układzie scalonym. Źródło danych: Wikipedia, oprac.: autor.
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Fot. 3. Tablica interaktywna umieszczona na krakowskim przystanku prezentuje - oprócz afiszy i re-
klam - aktualny stan zanieczyszczenia powietrza oraz prognozę pogody, daje dostęp do rozkładów jaz-
dy czy serwisów informacyjnych. Stanowi też punkt dostępowy darmowej sieci bezprzewodowej oraz 
miejsce do ładowania urzadzeń mobilnych. Zamiast występujących zazwyczaj na przystankach wy-
drukowanych plakatów pojawia się interfejs pozwalający użytkownikowi na interakcję - np. wybór 
interesujących treści. Fot.: autor.
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Sieciami semantycznymi)130. Ponadto koncepcja inteligentnego środowiska 

rodzi spore obawy związane z prywatnością i bezpieczeństwem, choćby dla-

tego, że „nauka” zachowań użytkowników polega przede wszystkim na ob-

serwacji ich zachowań oraz przechowywaniu informacji o ich preferencjach, 

przemieszczaniu się, wyborach (dotyczących zakupów, wyboru trasy czy środ-

ka komunikacji, miejsca na spotkanie)131. Dużym wyzwaniem, z którym pró-

bują poradzić sobie rozwiązania typu inteligentny dom – na razie raczej bez 

większych sukcesów – jest zmienność zachowań ludzi nawet z dnia na dzień. 

Trudność sprawia zdefiniowanie wzorców zwyczajów danej osoby, aby urzą-

dzenia zainstalowane w jej otoczeniu mogły faktycznie trafnie przewidzieć 

czego będzie potrzebować użytkownik i bez konieczności jego ingerencji np. 

włączyć światło w kuchni, podnieść temperaturę w pokoju lub opuścić żaluzje 

w sypialni132.

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ

Interesującym pomysłem jest tzw. Rozszerzona Rzeczywistość (z ang. Augmented 

Reality – w skrócie AR), który w najprostszym ujęciu polega na powiązaniu 

danych zgromadzonych w formie cyfrowej z elementami świata fizycznego, 

do których te informacje się odnoszą. To powiązanie może się odbywać po-

przez zastosowanie meta danych zawierających współrzędne geograficzne lo-

kalizacji, którą określona „porcja” danych opisuje lub poprzez odczyt iden-

tyfikatora, który odwołuje się do określonego rekordu w bazie danych. Tak 

rozumiana rozszerzona rzeczywistość może uzupełnić i rozbudować nasze 

postrzeganie rzeczywistości dzięki dodatkowym informacjom, do których 

sami nie mamy dostępu (np. ponieważ nie należą do nas – nie są częścią na-
130  Sieć semantyczna (z ang. semantic web) zakłada przechowywanie informacji w sposób czytelny dla róż-
nych typów  urządzeń i przez to ułatwienie komunikacji między ludźmi i komputerami – por. T. Berners-Lee, 
J. Hendler, O. Lassila, The Semantic Web [na:] „scientificamerican.com”, 17 maja 2001 r. Na temat integracji 
danych z systemów czujników rozmieszczonych w przestrzeni miast oraz miejskiej infrastruktury – por. F. 
Gao, M.I. Ali, A. Mileo, Semantic Discovery and Integration of Urban Data Streams [w:] Fifth Workshop on Semantics 
for Smarter Cities a Workshop at the 13th International Semantic Web Conference, Riva del Garda 2014.
131  Por. A. Greenfield, M. Shepard, Urban computing and its discontents, New York 2007.
132  Na problemy między automatyzacją, a autonomią użytkownika zwraca uwagę N. Streitz z zespołem – 
por. N. Streitz i in., Grand challenges for ambient intelligence and implications for design contexts and smart societies, 
„Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments” t. 11 nr 1 (2019).
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szej wiedzy lub nie jesteśmy w stanie ich efektywnie sami „wyszukać” w naszej 

pamięci). Ponadto pozwala łatwiej powiązać rzeczywistość wirtualną (cyfro-

wą), z fizyczną. 

 Dostęp do rozszerzonej rzeczywistości można uzyskać poprzez różno-

rodne interfejsy, dzięki urządzeniom mobilnym czy wearable devices. Warun-

kiem odczytania danych, dodatkowych materiałów przypisanych do danego 

przedmiotu, budynku czy lokalizacji konieczne jest prawidłowe zidentyfiko-

wanie tego fizycznego elementu, a następnie odczytanie z właściwej bazy da-

nych informacji przypisanych do jego identyfikatora. Rozszerzona rzeczywi-

stość znajduje szereg zastosowań w przestrzeni miejskiej. Najprostszym przy-

kładem jest nawigacja - korzystając z telefonu wyposażonego w moduł GPS 

oraz odpowiedni zestaw czujników można uzyskać wskazówki dotyczące tra-

sy wyświetlone na ekranie urządzenia, na tle obrazu naszego otoczenia, zare-

jestrowanego przez kamerę smartfona133. Bardziej rozbudowane rozwiązania 

oferują przewodniki turystyczne, a nawet gry mobilne, w których zadania i 

wydarzenia umiejscowione są w realnych lokalizacjach.

 Istnieje szereg rozwiązań technicznych, które umożliwiają ten proces, 

a część z nich jest dostępna już od wielu lat, czy nawet dekad. Jednak dopie-

ro od niedawna możliwe staje się stosowanie rozszerzonej rzeczywistości na 

szerszą skalę. Istotnymi czynnikami były postępująca miniaturyzacja, wzrost 

mocy obliczeniowej urządzeń mobilnych, niższe koszty produkcji kompo-

nentów elektronicznych, upowszechnienie internetu mobilnego. Niemniej 

nadal wiele aplikacji wymaga zastosowania precyzyjnie określonego zestawu 

urządzeń i standardów wymiany danych, aby móc z nich skorzystać. Przede 

wszystkim niezbędna jest jakaś forma ekranu. Obecnie dominuje wykorzysta-

nie do tego celu smartfonów. Podejmowane eksperymenty z umieszczeniem 

przeziernego wyświetlacza w okularach jak na razie nie znalazły szerszego 

zastosowania.. Jedną z przyczyn porażki projektu Google Glass były kontro-
133  Przegląd rozwiązań do nawigacji wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość zawarty jest w: M.K. 
Sharma, S. Chachaundiya, Vishal, Augmented Reality Navigation, „International Journal of Engineering Rese-
arch and” t. V9 nr 06 (2020).
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wersje związane z umieszczeniem w nich kamery, która mogła rejestrować 

obraz bez świadomości osób postronnych134.

AUTONOMICZNE POJAZDY 

Idea stworzenia pojazdów, które będą mogły przemieszczać się same, bez 

udziału człowieka pełniącego rolę kierowcy/pilota nie jest szczególnie nowa. 

Co więcej różne rodzaje autopilota stosowane są już od dawna w samolotach, 

superszybkich pociągach itp. Niemniej nie były to rozwiązania w pełni auto-

nomiczne i wymagały przynajmniej nadzoru ludzkiego operatora. Poza tym 

korzystały one z faktu, że dany środek transportu porusza się po trasach spe-

cjalnie do tego przygotowanych – jak kolej czy metro. Autonomiczne pojazdy 

nowego typu mają funkcjonować całkowicie samodzielnie i operować w dużo 

bardziej skomplikowanym środowisku ze znacznie większą liczbą innych 

użytkowników (drogi dla samochodów, loty na niskiej wysokości). Pierwsze 

auta jeżdżące bez kierowcy już pojawiły się na drogach, m.in. w USA, w ra-

mach pilotażowych programów – na razie bez pasażerów135. W niektórych 

miejscach na świecie dopuszczono do korzystania z samochodów posiadają-

cych tryb automatycznego pilota136.

 Oprócz aut trwają prace nad wykorzystaniem dronów do różnych za-

dań, np. transportowych. Pierwotnie ten typ pojazdów (z ang drone – samo-

lot bezzałogowy) wykorzystywany był do wykonywania operacji w terenach 

trudno dostępnych i niebezpiecznych dla człowieka (np. strefa konfliktu 

zbrojnego, obszar dotknięty kataklizmem). Jednak był on sterowany zdalnie 

przez człowieka. Projekty, nad którymi trwają obecnie prace, mające na celu 

wprowadzenie dronów np. do dostarczania przesyłek, zakładają wykorzysta-

nie autonomicznych pojazdów137.
134  V. Andrici, Google Glass: Promise and Controversy [na:] https://thediplomat.com/2013/06/google-glass-pro-
mise-and-controversy/, 13 czerwca 2013 r. [dostęp: 18.11.2021 r.].
135  D.G. Bayyou, Artificially Intelligent Self-Driving Vehicle Technologies, Benefits and Challenges, t. 26 nr 3, s. 7-9. 
136  Taką możliwość oferują m.in. samochody marki Tesla, jednak tryb autopilota wymaga nadzo-
ru człowieka z prawem jazdy – por. W. Turton, Tesla’s Autopilot Driving Mode Is a Legal Nightmare [na:] 
„Gizmodo”, https://gizmodo.com/teslas-autopilot-driving-mode-is-a-legal-nightmare-1783280289,  
[dostęp: 19.11.2021 r.].
137  Por. badania nad systemami autonomicznych dronów: V.R.F. Miranda i in., Autonomous Navigation System 
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 Rozwój koncepcji i pierwsze próby wprowadzania do użycia w pełni 

samodzielnych samochodów czy małych samolotów bezzałogowych pokaza-

ły istotne problemy, jakie realizacja tej idei przed nami stawia. W przeciwień-

stwie do innych technologi informacyjnych, które również budzą kontrower-

sje i obawy, w przypadku autonomicznych pojazdów pojawia się zupełnie 

nowy obszar trudności. Oprogramowanie kierujące takim autem lub dronem 

może musieć podjąć decyzję, której skutki bezpośrednio wpłyną na życie i 

zdrowie konkretnych osób (np. w sytuacji wypadku na drodze)138. Są to kwe-

stie, z jakimi dotychczas – jako użytkownicy i jako decydenci – nie musieliśmy 

się jeszcze mierzyć. Z drugiej strony nie da się uniknąć społecznej dyskusji na 

ten temat139.

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Prace nad stworzeniem algorytmów, które posiadałyby cechy bliskie ludzkie-

mu umysłowi trwają od dekad. Jednak dopiero ostatnie lata przyniosły gwał-

towny postęp pozwalający przestać traktować koncepcję sztucznej inteligencji 

jako element science fiction. Stało się to możliwe dzięki fundamentalnej zmianie 

w założeniach. Dotychczas próbowano opracować algorytm, który uwzględ-

niałby wszelkie możliwe zadania, które mogłyby zostać przed nim postawio-

ne i wszystkie zmienne, które należy wziąć pod uwagę. Alternatywnym po-

dejściem, które obecnie jest dominujące w pracach nad sztuczną inteligencją 

jest tzw. uczenie maszynowe. Zakłada ono, iż specjalnie przygotowany algorytm 

analizuje obszerny zbiór danych i wyszukuje w nim prawidłowości, które następnie 

próbuje aplikować do rozwiązywania zadań. Metoda ta sprawdza się szczególnie dobrze 

for a Delivery Drone, „Journal of Control, Automation and Electrical Systems” (2021); S.M. Satre i in., Autono-
mous Drone Delivery System, t. 06 nr 05 (2019).
138  Szczegółowo kwestie etyczne związane z autonomicznymi samochodami analizuje S. Nyholm w swo-
im dwuczęściowym opracowaniu: S. Nyholm, The ethics of crashes with self-driving cars: A roadmap, I, „Philoso-
phy Compass” t. 13 nr 7 (2018); S. Nyholm, The ethics of crashes with self-driving cars: A roadmap, II, „Philosophy 
Compass” t. 13 nr 7 (2018).
139  Na razie dyskusja dotyczy m.in. autonomicznej broni – por. K. Kowalczewska, SZTUCZNA INTELI-
GENCJA NA WOJNIE. PERSPEKTYWA MIĘDZY NARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO KONFLIKTÓW 
ZBROJNYCH. Przypadek autonomicznych systemów śmiercionośnej broni, Warszawa 2021.
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przy specjalizacji, tzn. tworzeniu sztucznej inteligencji, która ma wspomagać precyzyj-

nie i wąsko zdefiniowane procesy140.

 Sztuczna inteligencja znajduje szereg zastosowań w środowisku miej-

skim. Przede wszystkim wykorzystywana jest do analizy obrazu zarejestro-

wanego przez kamery rozmieszczone przy arteriach komunikacyjnych oraz 

w przestrzeniach publicznych. Dzięki temu możliwe jest analizowanie np. na-

tężenia ruchu samochodowego czy pieszego. Istniejące systemy pozwalają na 

identyfikację typu pojazdu (autobus, samochód osobowy, ciężarowy, pociąg 

itp.) oraz odczyt jego szybkości141. Prowadzone są też eksperymenty z auto-

matyzacją wykrywania zachowań niebezpiecznych czy przestępstw. Takim 

narzędziem jest np. system oparty na rozmieszczonych w mieście czujnikach, 

które wychwytują z dźwięku otoczenia wystrzały z broni palnej, a następnie 

przesyłają informację o wydarzeniu wraz z przybliżoną lokalizacją do opera-

tora, który po weryfikacji może powiadomić odpowiednie służby142.

 Wprowadzanie w przestrzeni publicznej rozwiązań korzystających 

ze sztucznej inteligencji budzi kontrowersje. Przede wszystkim pojawiają się 

wątpliwości związane ze stosowaniem monitoringu miejskiego w połącze-

niu z algorytmami pozwalającymi na rozpoznawanie twarzy. Mają one służyć 

m.in. ułatwić poszukiwanie przestępców, ale dają możliwości rejestrowania 

szczegółowych informacji o przemieszczaniu się obywateli. Dlatego też licz-

ne organizacje pozarządowe wzywają władze do zakazania stosowania w 

przestrzeniach publicznych rozwiązań korzystających z automatycznego roz-

poznawania twarzy143. Do tych postulatów zaczynają przychylać się niektóre 

agendy rządowe i międzynarodowe, m.in. Europejska Rada Ochrony Danych144.

140  Y. Zhu i in., Dark, Beyond Deep: A Paradigm Shift to Cognitive AI with Humanlike Common Sense, „Engineering” 
t. 6 nr 3 (2020), s. 318.
141  Np. system oferowany przez firmę Currux Vision – por. https://currux.vision/smart-city [dostęp: 
19.11.2021 r.].
142  Tak działa platforma o nazwie ShotSpotter, funkcjonująca już w kilku miastach w USA – por. https://
www.shotspotter.com/platform/ [dostęp: 19.11.2021 r.].
143  Jednym z liderów tego ruchu jest organizacja Fight for the Future, prowadząca kampanię Ban Facial Reco-
gnition - https://www.banfacialrecognition.com/ [dostęp: 19.11.2021 r.].
144  https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-call-ban-use-ai-automated-recognition-human-fe-
atures-publicly-accessible_en [dostęp: 19.11.2021 r.].
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WIZUALIZACJA ŚWIATA REALNEGO W CZASIE RZECZYWISTYM 

Bardzo istotnym, a jednocześnie niezwykle skomplikowanym i szeroko za-

krojonym dążeniem, są próby stworzenia systemu pełnej wizualizacji świata 

realnego w czasie rzeczywistym. System taki wymaga integracji wielu elemen-

tów i podsystemów – sensorów, baz danych, strumieni informacji z różnych 

źródeł. Zebrane różnorodne dane mają umożliwić wygenerowanie wirtualne-

go, trójwymiarowego odwzorowania możliwie wielu aspektów, składników i 

cech świata realnego, które to odwzorowanie będzie odzwierciedlać zmienne 

parametry obiektów (takie jak położenie) w czasie rzeczywistym. Taki system 

powinien wykorzystywać i przedstawiać szeroki

Kluczowym elementem tej wizji jest zintegrowanie różnorodnych danych po-

chodzących z wielu źródeł. Można powiedzieć, iż w pewnym sensie celem jest 

stworzenie swego rodzaju cyfrowego aparatu poznawczego, nieco przypomi-

nającego ludzki aparat poznawczy. Sygnały z sensorów rejestrujących różne 

rodzaje „bodźców” są przetwarzane na kod cyfrowy, a następnie łączone ze 

sobą w celu stworzenia odwzorowania świata rzeczywistego. Dane ze ska-

nerów laserowych, kamer cyfrowych i innych czujników są ze sobą łączone 

i rozbudowywane m.in. o istniejące zasoby zgromadzone w bazach danych. 

Dzięki odniesieniu zbieranych materiałów do lokalizacji, możliwe jest nakła-

danie na siebie kolejnych warstw informacyjnych w celu uzyskania możliwe 

kompletnej i szczegółowej wizualizacji. Podobnie nasz mózg odbiera sygnały 

ze zmysłów – szczególnie wzroku, ale też istotne są choćby słuch i równowa-

ga, które następnie przetwarza i łączy ze sobą, aby stworzyć odwzorowanie 

otaczającego nas świata. Taki cyfrowy aparat poznawczy stwarza wiele po-

tencjalnych możliwości, jednak najważniejsze jest to, że w zasadzie pozwoli on 

urządzeniom działającym w Sieci korzystać ze zbudowanego wirtualnie od-

wzorowania świata realnego i dzięki temu w jakimś sensie „postrzegać” rze-

czywistość.145 .
145  Jak napisał J. Lee z zespołu pracującego nad projektem Tango: „The goal of Project Tango is to give mo-
bile devices a human-scale understanding of space and motion.” https://www.google.com/atap/projecttan-
go/#project [dostęp: 28.05.2014 r.].
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 Wymienione założenia najpełniej oddaje koncepcja tzw. digital twin (z 

ang. cyfrowy bliźniak). Zakłada ona stworzenie w zasadzie cyfrowej kopii mia-

sta, obejmującej możliwie kompletny model trójwymiarowy zabudowy, prze-

bieg infrastruktury, rozmieszczenie istotnych urządzeń i sensorów, a nawet 

aktualne położenie pojazdów, czy odczyty z czujników146. Jednym z projek-

tów, który ma na celu zbudowanie takiego cyfrowego bliźniaka jest Virtual 

Singapore, w ramach którego zintegrowane mają zostać miejskie bazy danych 

z cyfrowym modelem miasta. Tak powstałe odwzorowanie Singapuru ma 

wspomagać procesy decyzyjne, projektowe, czy badawcze147. Innym przykła-

dem zastosowania wirtualnego odwzorowania miasta jest program badaw-

czy 2TaLL realizowany przez zespół na Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technicznym pod kierownictwem K. Czyńskiej. Zajmuje się on możliwościa-

mi wykorzystania trójwymiarowych modeli przestrzeni zbudowanej do ana-

lizy wpływu wysokiej zabudowy na krajobraz miejski oraz oceny propono-

wanych lokalizacji projektowanych obiektów148. Ideą zbliżoną do cyfrowego 

bliźniaka jest miejski system operacyjny (z ang. urban operational system – w skró-

cie Urban OS)149. W tego typu projektach nacisk położony jest na kwestię za-

rządzania i optymalizacji wykorzystania miejskiej infrastruktury. Taki system 

realizowany jest w Barcelonie pod nazwą City OS. Skupiony jest on na inte-

gracji danych z różnych miejskich agend i ułatwić korzystanie z nich w proce-

sach decyzyjnych150.

 Szczegółowe monitorowanie wielu aspektów funkcjonowania prze-

strzeni zurbanizowanej, w tym zachowań mieszkańców, budzi uzasadnione 

obawy – podobnie jak opisywane już algorytmy do rozpoznawania twarzy. 

146  Aktualny przegląd literatury na temat koncepcji digital twin zawarty jest w: E. Shahat, C.T. Hyun, C. 
Yeom, City Digital Twin Potentials: A Review and Research Agenda, „Sustainability” t. 13 nr 6 (2021).
147  https://www.nrf.gov.sg/programmes/virtual-singapore [dostęp: 19.11.2011 r.].
148  K. Czyńska, P. Rubinowicz, APPLICATION OF 3D VIRTUAL CITY MODELS IN URBAN ANALYSES OF 
TALL BUILDINGS – TODAY PRACTICE AND FUTURE CHALLENGES, „ARCHITECTURAE et ARTIBUS” nr 
1 (2014).
149  Obszerna analiza idei Urban OS zawarta jest w: A. Luque-Ayala, S. Marvin, Urban operating systems produ-
cing the computational city, Cambridge, Massachusetts ; London, England 2020.
150  https://ajuntament.barcelona.cat/digital/en/digital-transformation/city-data-commons/cityos [dostęp: 
19.11.2021 r.].
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WYJĄTKOWOŚĆ TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Wiele technologii wypracowanych przez ludzkość miało doniosły wpływ i 

znaczenie dla rozwoju naszej cywilizacji. Nazwy okresów historycznych cza-

sami wręcz wprost nawiązują do konkretnych odkryć, które wytyczyły nowe 

tory dla postępu (jak np. epoka kamienia, żelaza). Zdaniem wielu badaczy opi-

sujących naszą rzeczywistość żyjemy obecnie w erze informacyjnej151. Dlaczego 

to właśnie technologie informacyjne wywarły tak mocne piętno na ostatnich 

dekadach, że przyzwyczailiśmy się nazywać okres od schyłku XX wieku wła-

śnie tym mianem? Z pewnością jest wiele powodów, a ich szczegółowa ana-

liza wykracza znacząco poza ramy niniejszej pracy. Należy jednak wskazać 

cechy, które są wspólne dla większości rozwiązań, zawierających się w poję-

ciu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych: powszechność, dostępność 

oraz multimodalność . Decydują one o tak dużym znaczeniu tych rozwiązań 

dla niespotykanie wielu aspektów funkcjonowania dzisiejszego Świata, a tak-

że o ich szybkim rozpowszechnianiu się na całym globie. Jednocześnie te wła-

sności technologii informacyjnych wynikają bezpośrednio z założeń i idei, ja-

kie przyświecały ich tworzeniu i rozwijaniu. Sieć (początkowo jako ARPANET) 

powstała w celu umożliwienia łatwej komunikacji i przesyłania danych mię-

dzy użytkownikami. Projekt WWW (z ang. World Wide Web – co można prze-

tłumaczyć jako sieć ogólnoświatowa) korzystając z tzw. hypertekstu ma na celu 

tworzenie i utrzymywanie globalnej sieci, pozwalającej na publikowanie, wy-

mienianie i porządkowanie informacji152.

POWSZECHNOŚĆ

Dzięki odseparowaniu warstwy znaczeniowej (treści) od warstwy technicznej 

(nośnika) technologie informacyjne pozwalają na wyjątkowo łatwe zwiększa-

nie liczby użytkowników, mogących skorzystać z danego zbioru informacji. 
151  Tytuł Information Age nadał swojej trylogii opisującej przemiany społeczne i gospodarcze zachodzące 
m.in. pod wpływem wykorzystania technologii informacyjnych Manuel Castells – por. M. Castells, Społeczeń-
stwo sieci, tłum. M. Marody, t. 1, Warszawa 2013; tenże, Siła tożsamości, tłum. M. Marody i S. Szymański, t. 2, 
Warszawa 2009; tenże, Koniec tysiąclecia, tłum. S. Szymański, M. Marody, i J. Stawiński, t. 3, Warszawa 2009.
152  Swoje założenia przedstawia sam twórca idei WWW i języka HTML T. Berners-Lee: tenże, WWW: past, 
present, and future, „Computer” t. 29 nr 10 (1996).
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Oczywiście istnieją ograniczenia, związane z przepustowością sieci, wydajno-

ścią serwerów, na których przechowywane są bazy danych. Niemniej w po-

równaniu z tradycyjnymi formami rozpowszechniania informacji (druk) progi 

rozwojowe pojawiają się rzadziej, a ich przezwyciężenie zwiększa możliwości 

dostępowe w postępie geometrycznym. Przede wszystkim zapewnienie użyt-

kownikom dostępu do danego zasobu  nie wymaga wytworzenia kolejnej (nie-

raz kosztownej) kopii. Korzystanie przez daną osobę ze zbioru informacji nie 

blokuje możliwości odczytania ich przez innych ludzi (jak np. w przypadku li-

mitowanych egzemplarzy książki w bibliotece). Powielanie raz wytworzonej 

treści – jeśli zachodzi taka potrzeba – również wymaga stosunkowo mniej-

szych nakładów.

 Drugi wymiar powszechności, to obecność niezbędnej infrastruktury – 

czy w postaci łączy przewodowych, czy bezprzewodowych – w coraz więk-

szej liczbie krajów. W raporcie przedstawiającym postęp cyfryzacji na świecie 

Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna podaje, iż prawie 85% populacji 

miało w 2020 roku dostęp do sieci mobilnych czwartej generacji (tzw. 4G). Na-

wet w Afryce, która ma najmniejszy odsetek ludności objętej zasięgiem bez-

przewodowego Internetu, ponad 77% użytkowników korzysta z sieci trzeciej 

generacji lub nowszej, która zapewnia przepustowość pozwalającą na przeglą-

danie zasobów cyfrowych153.

DOSTĘPNOŚĆ 

Każda sieć zbudowana jest z węzłów oraz połączeń między nimi. Nie ina-

czej jest z Internetem. Jego wewnętrzna struktura jest dużo bardziej złożona, 

niemniej co do zasady działa jak struktura sieciowa. Nawiązując połączenie z 

tzw. urządzeniem brzegowym (może być to domowy router lub stacja bazowa te-

lefonii komórkowej), które stanowi węzeł sieci, uzyskujemy dostęp do całego 

Internetu. Oczywiście te teoretyczne założenia nie znajdują pełnej realizacji w 
153  Measuring digital development. Facts and figures, International Telecommunication Union, 2020 r., s. 4.
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praktyce. Szereg przeszkód – od technicznych przez prawne, aż po polityczne 

– powoduje, że globalna Sieć ulega (przynajmniej) okresowo segmentacji. Po-

szczególne kraje próbują ograniczać dostęp do niektórych informacji, obawia-

jąc się społecznych skutków ich rozpowszechnienia. Prywatne firmy udostęp-

niające treści audiowizualne uzależniają zawartość katalogu utworów od kra-

ju zamieszkania widza, próbując w ten sposób dostosować się do wymogów 

prawa autorskiego. Niektóre kraje podejmują skuteczne próby odizolowania 

swoich obywateli od zagranicznych zasobów Internetu154. Wreszcie brak sta-

bilnych połączeń o wystarczającej przepustowości uniemożliwia zapewnienie 

dostępu użytkownikom danej podsieci (czy inaczej sieci lokalnej z ang. Local 

Area Network – LAN) do Internetu.

 Koszty, jakie trzeba ponieść oraz sprzęt i umiejętności, jakie należy po-

zyskać, aby móc dołączyć do Sieci (czyli tzw. próg wejścia), są wyjątkowo ni-

skie. Wystarczy spojrzeć na spadek cen najpierw komputerów osobistych, a 

następnie telefonów i smartfonów, w powiązaniu z jednoczesnym radykalnym 

wzrostem mocy obliczeniowej nawet najmniejszych urządzeń. Pomijając od-

niesienia do wczesnych komputerów, które zajmowały całe pomieszczenia, 

nawet porównując z epoką dominacji tzw. komputerów osobistych możliwo-

ści obecnie oferowanych urządzeń, zwłaszcza w zakresie korzystania z Inter-

netu, znacznie wzrosły. Jest to w dużej mierze wynikiem miniaturyzacji oraz 

opracowania nowych standardów (generacji) łączności bezprzewodowej, któ-

re pozwoliły tworzyć smartfony będące w stanie obsłużyć transfer dużej ilości 

danych z wysoką przepustowością. 

 Kompetencje potrzebne do obsługi telefonu i korzystania z Internetu 

są obecnie nieporównywalnie mniejsze, niż w pierwszych dekadach rozwoju 

technologii cyfrowych. Pojawienie się tzw. GUI (z ang. Graphical User Interface 
154  Takie próby podejmowała m.in. Rosja – por. L.H. Newman, Russia Takes a Big Step Toward Internet 
Isolation, „Wired” (2020), https://www.wired.com/story/russia-internet-control-disconnect-censorship/. [do-
stęp: 20.11.2021 r.]. W zakresie kontroli dostępu swoich obywateli do Internetu wyróżnia się chiński projekt 
nazywany The Great Firewall (z ang. Wielka Zapora Ogniowa – określenie jest grą słów i nawiązuje do Wielkiego 
Muru oraz zapory ogniowej, czyli narzędzia pozwalającego na zabezpieczenie sieci lokalnej przed nieuprawnio-
nym dostępem z Internetu) – por. A. Klimburg, The darkening web: the war for cyberspace, New York 2017, s. 
262 i nn.
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– graficzny interfejs użytkownika) wraz z komputerem Alto firmy Xerox w 1972 

roku wywołało swoistą rewolucję i umożliwiło korzystanie z tych urządzeń 

osobom bez technicznego czy programistycznego przygotowania155. Zamiast 

konieczności wprowadzania poleceń przy pomocy komend można było uru-

chamiać funkcje oprogramowania przez wskazanie odpowiedniej ikony kur-

sorem sterowanym przez mysz. Od tego czasu prace nad zwiększeniem wygo-

dy korzystania z urządzeń elektronicznych, jak i sterującego nimi oprogramo-

wania przeszły długą drogę. Obecnie dość istotną część rynku technologicz-

nego stanowią badania nad ergonomią i tworzenie już nie tylko wygodnych 

interfejsów, ale wręcz całego doświadczenia użytkownika (z ang. User Experience 

– w skrócie UX).

155  T. A. Wadlow, The Xerox Alto Computer, „BYTE Magazine” t. 06 nr 09 (1981), s. 58. Xerox jako pierwszy 
opracował również mysz komputerową.

Fot. 4. Stoisko z używanymi telefonami komórkowymi w Moshi (miejscowość o populacji ok. 200 000 
osób), Tanzania, 2011 r. Urządzenia mobilne są dostępne w większości rejonów globu. Fot. W. Jawo-
rowska-Białko.
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MULTIMODALNOŚĆ

Wspomniana wcześniej separacja treści od nośnika stanowi o jeszcze jednej, 

wyjątkowej właściwości technologii informacyjnych - multimodalności. Cy-

frowy charakter danych, w przeciwieństwie do tradycyjnego, analogowego 

zapisu, pozwala na prezentację tych samych treści w zróżnicowanej formie. 

Nie dotyczy to tylko prostego przełożenia tekstu na dźwięk przez syntezator 

mowy czy tłumaczenia maszynowego na inne języki. To znacznie więcej niż 

możliwość dostosowania rozmiaru czytanego tekst. Informacja z nawigacji 

o tym, w którą stronę mamy w danym momencie skręcić może być przeka-

zywana przez punktowy nacisk na lewą lub prawą dłoń, wywarty przez si-

łownik w specjalnej opasce. Powstają projekty przekładające obraz na dźwięk, 

które mają wspomagać osoby niewidome i udaje się osiągnąć realną popra-

wę w percepcji osoby z niepełnosprawnością156. Nawet pomijając najbardziej 

śmiałe przedsięwzięcia, zakładające umożliwienie bezpośredniej komunikacji 

mózg-komputer (z ang. Brain-Computer Interface)157, różnorodność już dostęp-

nych interfejsów i sposobów przekazania danej informacji – od tekstu, przez 

symbol po de facto bodziec fizyczny czyni technologie cyfrowe wyjątkowymi. 

 Sposoby wprowadzania danych i interakcji z urządzeniami również 

obejmują szeroką gamę rozwiązań. Od – paradoksalnie tradycyjnych już – 

klawiatury i myszy komputera, katalog dostępnych lub opracowywanych HID 

(z ang. Human Input Device) oferuje szereg możliwości. Można korzystać z do-

tyku, pisma odręcznego, komunikatów głosowych, a nawet z ruchów gałek 

ocznych czy napięć mięśni w ludzkim ciele (dwa ostatnie przykłady należą z 

kolei do kategorii Human-Computer Interface).

156  Interesujące wyniki przyniosły testy prowadzone z wykorzystaniem urządzenia zastępującego zmysły (z 
ang. Sensory Substitution Device) o nazwie vOICe, które zamienia obraz z kamery cyfrowej na dźwięki. Uczest-
niczące w eksperymencie osoby niewidome po przejściu odpowiedniego treningu były w stanie osiągnąć 
znaczną poprawę w testach określających poziom uszkodzenia wzroku – por. E. Striem-Amit, M. Guendel-
man, A. Amedi, ‘Visual’ Acuity of the Congenitally Blind Using Visual-to-Auditory Sensory Substitution, „PLoS ONE” 
t. 7 nr 3 (2012). 
157  V.A. Shurkhay i in., The current state of the brain—computer interface problem, „Voprosy neirokhirurgii imeni 
N.N. Burdenko” t. 79 nr 1 (2015).
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 Osobną kwestią są możliwości komunikacji bezpośrednio między urzą-

dzeniami. Zostanie ona omówiona bardziej szczegółowo w części poświę-

conej opisowi poszczególnych warstw technologicznych, składających się na 

funkcjonowanie ICT. Niemniej należy zwrócić w tym miejscu uwagę na ist-

nienie szeregu metod przesyłania pakietów danych między przedmiotami 

włączonymi w Internet Rzeczy, a nawet do odbierania przez urządzenia in-

formacji od elementów świata przyrodniczego. Poza szeregiem standardów 

komunikacji zarówno przewodowej, jak i bezprzewodowej, istnieją różnego 

rodzaju sensory potrafiące odbierać sygnały akustyczne, różne zakresy pro-

mieniowania elektromagnetycznego, rozpoznawać kolor, kształt, odczyty-

wać temperaturę, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, natężenie dźwięku itp. 

A dzięki temu, że odczytany parametr potrafią przesłać w postaci cyfrowej, 

możliwe staje się wykorzystanie go jako informacji wprowadzonej do syste-

mu, która następnie ma zostać dalej przetworzona.

WARSTWY TECHNOLOGICZNE

Tworzone obecnie rozwiązania z zakresu ICT korzystają zazwyczaj z wielu 

części składowych. Często mówi się o tzw. stosie technologicznym (z ang. tech-

nological stack), czyli zbiorze wszystkich komponentów, stanowiących niezbęd-

ną podbudowę danej aplikacji. Składają się na niego w szczególności języki 

programowania, biblioteki programistyczne, bazy danych, czy protokoły ko-

munikacyjne158. Współcześnie nie jest rzadkością, iż dane oprogramowanie 

zawiera kilka, a nawet kilkanaście takich składników. Do tego niezbędne jest 

urządzenie z odpowiednią mocą obliczeniową i specyficznymi komponenta-

mi, ich oprogramowanie układowe (z ang. firmware) oraz system operacyjny, 

aby w ogóle móc stworzony program uruchomić. Wszystkie te wymienio-

ne elementy można by łącznie określić mianem - warstw technologicznych. 

Z uwagi na ich kluczowe znaczenie dla w zasadzie wszystkich omawianych 
158  A. Suschevich, What Is a Technology Stack? Choosing the Right Tech Stack For Your Web Project [na:] https://
medium.com/swlh/what-is-a-technology-stack-choosing-the-right-tech-stack-for-your-web-project-3f-
295cf60f10, 16 stycznia 2020 r. [dostęp: 3 grudnia 2021 r.].
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technologii i konkretnych rozwiązań konieczne jest bardziej szczegółowe 

przyjrzenie się im. 

 W informatyce funkcjonują pewne ustandaryzowane schematy klasyfi-

kacji i opisu poszczególnych poziomów składowych, jak np. model OSI (z ang. 

Open System Interconnection – Basic Reference Model)159. Jednak ich szczegółowość 

mogłaby niepotrzebnie komplikować prowadzone rozważania. Dlatego na 

potrzeby niniejszej pracy przyjęto podział na następujące warstwy:

•	warstwę fizyczną – obejmującą wszystkie urządzenia, połączenia mię-

dzy nimi (również bezprzewodowe), oraz ich zasilanie;

•	warstwę logiczną – którą stanowi przede wszystkim oprogramowanie 

układowe sterujące wszystkimi elektronicznymi komponentami war-

stwy fizycznej, jak również teoretyczne zasady, według których funkcjo-

nują sieci, bazy danych itp.;

•	warstwę danych – czyli informacje przechowywane w warstwie fizycz-

nej, zgodnie z określonymi w warstwie logicznej założeniami;

•	warstwę algorytmiczną – na którą składają się instrukcje, czy inaczej 

zdefiniowane ciągi operacji, stanowiące podstawę działania wszelkich 

programów;

•	warstwę interakcji – to w szczególności interfejsy, umożliwiające czło-

wiekowi korzystanie z programów, urządzeń itp.

 Należy zaznaczyć, że rzadko jakieś urządzenie czy oprogramowanie 

mieści się w całości w jednej z wymienionych powyżej warstw. Nawet jeśli 

pełnią stosunkowo proste funkcje, to posiadają przynajmniej dwa poziomy 

(np. fizyczny i logiczny albo algorytmiczny i interakcji), a zazwyczaj wię-

cej. Jednak spojrzenie na poszczególne warstwy osobno jest istotne, aby móc 

przeanalizować ich relację do środowiska miejskiego. Każda z nich ma swoje 

specyficzne cechy, związane z nimi szanse i zagrożenia dla poprawy dobro-

stanu ludzi. Tworzy też inne wymogi z punktu widzenia ich projektowania. 

159  Por. H. Zimmermann, OSI Reference Model -The ISO Model of Architecture for Open Systems Interconnection, 
„IEEE Transactions on Communications” t. COM-28 nr 4 (1980).
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Ponadto to właśnie pewien poziom wzajemnej niezależności poszczególnych 

warstw decyduje o tak dużym potencjale technologii informacyjnych oraz ich 

istotnych właściwościach, na które zwrócono uwagę powyżej – jak m.in. do-

stępność czy multimodalność.

 Konieczne jest w tym miejscu wyjaśnienie dlaczego warstwa logiczna i 

algorytmiczna – mimo swego podobieństwa – zostały jednak ujęte osobno. W 

teorii oprogramowanie układowe nie różni się od zestawów instrukcji przy-

porządkowanych do poziomu algorytmiki. Niemniej pełnią znacząco różne 

role. Pierwsze jest konieczne do funkcjonowania wszelkich urządzeń elektro-

nicznych i obejmuje takie aspekty, jak sterowanie zasilaniem poszczególnych 

komponentów,  zarządzanie przydziałem mocy obliczeniowej, przepływem 

pakietów danych. Z kolei programy zakwalifikowane do warstwy algoryt-

micznej mogą operować na bardzo zróżnicowanej podbudowie fizycznej, lo-

gicznej, danych itp.

 Oprogramowanie układowe stanowi w zasadzie niezbędne uzupełnie-

nie warstwy fizycznej, choć również w niej nie zostało zawarte. Można sobie 

bowiem wyobrazić różne oprogramowania układowe dla takich samych ze-

stawów komponentów (z resztą w pewnym sensie przykładem tego są publi-

kowane przez producentów sprzętu komputerowego aktualizacje oprogramo-

wania układowego, zawartego w ich produktach).

WARSTWA FIZYCZNA

Pierwsza warstwa jest szczególnie istotna, ponieważ znacząco wpływa na 

środowisko zbudowane i stanowi ważny składnik miejskiej infrastruktury. To 

nie tylko metry sześcienne serwerowni, kilometry kabli i tysiące urządzeń – 

to także różne rodzaje fal elektromagnetycznych, wykorzystywane choćby do 

łączności bezprzewodowej. Nie można nie wspomnieć o konieczności dopro-

wadzenia energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania elektroniki. Do 

tego dochodzą różnego rodzaju akumulatory. Warstwa fizyczna niewątpliwie 

stanowi najbardziej materialny wymiar opisywanych technologii. Odegrała 
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też ona kluczową rolę w gwałtownym postępie cyfryzacji. Bez miniaturyza-

cji nie byłoby możliwe powstanie tzw. mikrokontrolerów, czyli miniaturowych 

komputerów, które w niewielkich rozmiarach mieszczą procesor, pamięć 

i wszystkie pozostałe komponenty, niezbędne do działania i uruchomienia 

oprogramowania. Obecnie stanowią główny element sterujący większości 

urządzeń elektronicznych160. To one pozwoliły na tworzenie różnorodnych 
160 Historię powstania w latach 60. XX wieku tranzystorów MOS (z ang. metal-oxide-semiconductor) opartych 
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Rys. 9. Wzrost liczby tranzystorów MOS (najpowszechniejszy typ półprzewodnika stosowany w elek-
tronice) w układzie scalonym w okresie 1970-2020. Bez istotnego zwiększenia powierzchni procesora 
nastąpił kilkukrotny przyrost liczby tranzystorów w układzie. Źródło danych: Wikipedia, oprac.: au-
tor.
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czujników mikroskopijnych rozmiarów, czy komputerów mieszczących się w 

zegarku na rękę.

 Wraz z miniaturyzacją obserwowany jest wzrost mocy obliczeniowej 

procesorów (zarówno CPU – z ang. Central Processing Unit, czyli jednostek od-

powiadających za obsługę wszystkich instrukcji, jak i GPU – Graphical Proces-

sing Unit, służących do operacji na obiektach mających więcej niż jeden wy-

miar), zgodnie z tzw. Prawem Moore’a. Zaobserwowana i opisana w 1965 roku 

przez Gordona E. Moorea, jednego z założycieli firmy Intel, prawidłowość, iż 

ilość tranzystorów w układzie scalonym zwiększa się dwukrotnie w ciągu 24 

miesięcy obowiązuje, z pewnymi wyjątkami, do dzisiaj161. Co prawda badacze 

wskazują, iż ten geometryczny rozwój może zostać wstrzymany, m.in. przez 

ograniczenia wynikające z właściwości surowców, z których produkowane są 

mikroprzekaźniki162, jednak postęp, który już się dokonał, otworzył możliwo-

ści budowania choćby smartfonów o możliwościach przekraczających wydaj-

ność komputerów starszych ledwie o kilka lat.

 Kolejna istotna zmiana, jaka zaszła w odniesieniu do warstwy fizycznej 

w ostatnich dekadach, to spadek kosztów produkcji komponentów elektro-

nicznych, w tym kluczowych – procesorów. Należy jednak zaznaczyć, iż nie 

jest to jedynie wynikiem postępu w technologiach wytwarzania układów sca-

lonych. Choć niewątpliwie pojawianie się nowych procesów produkcyjnych, 

opartych na co raz większej koncentracji mikroprzekaźników, odgrywa zna-

czącą rolę, to nie da się pominąć kwestii wpływu tzw. offshoreingu (z ang. of-

fshoreing – przenoszenie produkcji do krajów, w których koszty produkcji są 

niższe, z uwagi m.in. na inny poziom płac pracowników). Rozpoczęta przez 

byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa polityka ogra-

niczania powiązań gospodarczych z Chinami pokazała wrażliwość tzw. łań-
na krzemie, które pozwoliły na zbudowanie współczesnych układów scalonych oraz zapoczątkowały rozwój 
elektroniki opisuje C.-T. Sah: tenże, Evolution of the MOS Transistor - From Conceptionn to VLSI, „Proceedings of 
the IEEE” t. 76 nr 10 (1988). 
161  Por. G.E. Moore, Cramming more components onto integrated circuits, „Electronics” t. 38 nr 8 (1965).
162  D. Rotman, We’re not prepared for the end of Moore’s Law [na:] „MIT Technology Review”, https://www.
technologyreview.com/2020/02/24/905789/were-not-prepared-for-the-end-of-moores-law/, 24 lutego 
2020 r. [dostęp: 30.10.2021 r.].
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cuchów dostaw na wydarzenia polityczne. Koncentracja produkcji układów 

procesorowych w nielicznych wysoko wyspecjalizowanych fabrykach powo-

duje też wzrost zagrożenia ze strony czynników przyrodniczych – wystarczy 

wspomnieć powódź, która dotknęła kilkanaście lat temu zlokalizowany w 

Tajlandii największy zakład, produkujący tzw. dyski twarde (czyli komponent 

niezbędny w każdym komputerze, służący do przechowywania danych). W 

efekcie ceny dysków znacznie się podniosły i nie spadały przez kilka kolej-

nych lat163.  W 2020 roku na skutek splotu kilku czynników, przede wszyst-

kim globalnej pandemii koronawirusa, która utrudniła funkcjonowanie zakła-

dów produkcyjnych oraz transport, rozpoczął się poważny kryzys w możli-

wościach wytwarzania mikroprocesorów. Skutki tego zjawiska spowodowały 

nie tylko wysokie ceny i braki w sklepach podzespołów komputerowych. Pro-

blemy dotknęły też producentów samochodów, którzy nie mogą dokończyć 

montażu aut z powodu braku potrzebnych mikroprocesorów164. 
163  J. Vilches, HDD Pricewatch: Three Months Into the Thai Floods [na:] „TechSpot”, https://www.techspot.com/
guides/494-hard-drive-pricewatch-thai-floods/, 7 lutego 2012 r. [dostęp: 30.10.2021 r.].
164  S. Shead, The global chip shortage is starting to have major real-world consequences [na:] „CNBC”, https://www.

Fot. 5. Mikrokontroler z możliwością programowania, wykorzystywany przez hobbystów. Pozwala na 
wykonywanie prostych operacji, jak np. sterowanie klimatyzacją na podstawie odczytów temperatury. 
Fot. autor.
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 Warstwa fizyczna to nie tylko jednostki obliczeniowe – to także połą-

czenia umożliwiające przesył zarówno danych, jak i energii elektrycznej. W 

pierwszej kolejności są to oczywiście różnego rodzaju łącza kablowe, których 

ilość w środowisku zbudowanym – mimo rozwoju różnych form łączności 

bezprzewodowej – nieustannie rośnie. Ze względu na nośnik informacji mo-

żemy rozróżnić połączenia korzystające z ładunków elektrycznych przesyła-

nych za pomocą przewodnika (zazwyczaj miedzi) oraz opierające się o wiąz-

kę światła, która odbija się od wewnętrznych powierzchni rurki o niewiel-

kiej średnicy (tzw. światłowód). Energia elektryczna jest również dostarczana 

przy pomocy przewodów miedzianych . Pomijając konieczność ułożenia ka-

bla między punktem A, a punktem B, łącza przewodowe wymagają spełnienia 

szeregu wymogów, aby funkcjonowały prawidłowo. W związku z tym mogą 

mieć istotny wpływ na projektowanie środowiska miejskiego. Należy zacho-

wać właściwe kąty zagięcia kabli (szczególnie światłowodowych), odpowied-

nie przekroje, uwzględnić maksymalne długości, na jakie pozwala przesłać 

sygnał dany rodzaj łącza bez nadmiernych strat. Do tego dochodzi poważny 

problem zakłóceń spowodowanych przez zmiany pola elektromagnetyczne-

go, które mogą być wywołane przez urządzenia elektryczne (szczególnie dużej 

mocy), jak też same kable.  Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne są nadal 

kosztowne, a jednocześnie oczekiwania w odniesieniu do infrastruktury ICT 

nieustannie rosną. Ponadto trwałość okablowania jest zazwyczaj niższa, niż 

przegród budowlanych, w których jest ono wbudowane. Linie energetyczne i 

telefoniczne rozpięte między słupami i budynkami znacząco wpływają na kra-

jobraz miejski, a nie zawsze istnieje możliwość przeprowadzenia ich w sposób 

niewidoczny, np. pod ziemią. Stąd właściwe planowanie układu sieci przewo-

dowej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego zaplecza do 

wykorzystania potencjału, jaki dają miastom technologie informacyjne.

 W krajach, w których przed epoką Internetu istniała rozbudowana sieć 

cnbc.com/2021/05/07/chip-shortage-is-starting-to-have-major-real-world-consequences.html, 7 maja 2021 
r. [dostęp: 20.11.2021 r.].



89

elektryczna i telekomunikacyjna otwarcie dostępu do nowych mediów było 

możliwe po części w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Ale nawet w regio-

nach wysokorozwiniętych modernizacja łączy i zwiększanie ich przepustowo-

ści nadal trwa. Natomiast w krajach rozwijających się nie ma istniejącej sie-

ci telefonicznej, na której można by się oprzeć, nie mówiąc o możliwościach 

budowy nowych połączeń, np. w oparciu o światłowody. Ponadto w wielu 

rejonach świata, nawet zamożnych, istnieją obszary zamieszkane przez nie-

uprzywilejowane grupy ludności albo siedliska o niskiej gęstości zaludnienia, 

które mają mniejsze szanse na dostęp do szerokopasmowego Internetu prze-

wodowego. Stąd rosnąca rola komunikacji bezprzewodowej. Obejmuje ona 

szeroki zakres wykorzystania promieniowania elektromagnetycznego – fale 

radiowe, mikrofale, a nawet światło. Pozwala na łączność zarówno bardzo 

małego zasięgu (kilkanaście milimetrów), jak i dalekiego (tysiące kilometrów 

- z wykorzystaniem satelitów). Łączność bezprzewodowa znacząco wpły-

wa na możliwości wykorzystania technologii cyfrowych. Pozwala na dotar-

cie do miejsc trudno dostępnych, choćby przy pomocy satelitów. Dotychczas 

było to rozwiązanie zarezerwowane dla bardzo wyspecjalizowanych zastoso-

wań lub dla zamożnych klientów. Niemniej takie projekty jak Outernet165 czy 

ostatnio Starlink166 otwierają szanse na skorzystanie z satelitarnego Internetu 

przez większą ilość użytkowników. Jak zostało wspomniane powyżej, może to 

być również alternatywa dla krajów bez rozbudowanej infrastruktury kablo-

wej, których mieszkańcy chcą korzystać z Sieci167. Z drugiej strony pozwala 

na podłączenie do Internetu urządzeń niewielkich rozmiarów, dzięki czemu 

nie ma konieczności prowadzenia skomplikowanej siatki przewodów, co przy 

projektach zakładających np. rozmieszczenie setek czy tysięcy miniaturowych 

czujników ma niebagatelne znaczenie. W zależności od parametrów fali, kon-

figuracji anten itp. można uzyskiwać łączność na duże odległości, tworzyć sie-

165  https://othernet.is/ [dostęp: 30.10.2021 r.].
166  https://www.starlink.com/ [dostęp: 30.10.2021 r.].
167  J. Mitchell, Will mobile phone penetration maintain African momentum? [na:] „FDI Intelligence”, https://www.
fdiintelligence.com/article/76565, 9 marca 2020 r. [dostęp: 20.11.2021 r.].
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ci bezprzewodowe w skali miasta czy budynku, ale też połączenia dostępne 

jedynie dla urządzeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nadajnika, 

dzięki czemu dany pakiet informacji jest przekazywany tylko zainteresowa-

nym lub uprawnionym użytkownikom. Niemniej mimo tak dużej elastyczno-

ści komunikacja bezprzewodowa jest również narażona na zakłócenia, ma 

swoje ograniczenia, wynikające choćby z cech nośnika – fali elektromagne-

tycznej, a także wprowadza określone wymogi dla kształtowania przestrzeni 

zbudowanej. Barierą dla łączności GSM mogą być zarówno przegrody z po-

wodu tłumienia przez różne materiały, ale też sam układ budynków i proble-

my z „widocznością” stacji bazowych.

 Wszelkie urządzenia elektroniczne wymagają źródła zasilania. W naj-

prostszym rozróżnieniu może być ono dostarczane z jakiegoś rodzaju gene-

ratora (czy będzie to elektrownia, czy proste dynamo) albo z baterii (do któ-

rej oczywiście wcześniej musiała być dostarczona energia). Samo źródło 

może być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zasilanego urządzenia 

(np. wbudowany akumulator albo panele fotowoltaiczne na dachu budyn-

ku) albo w większej odległości (zakład energetyczny). W przypadku zasilania 

bateryjnego konieczne jest uwzględnienie rozmiarów baterii, ładowania lub 

wymiany, długości ich przydatności oraz kwestii utylizacji często toksycz-

nych ogniw. Zasilanie z generatora wymaga stworzenia odpowiedniej sieci 

i doprowadzenia jej do wszystkich urządzeń. Samą sieć trzeba utrzymywać, 

uwzględnić straty związane z przesyłem. Mimo licznych postępów w dzie-

dzinie dostarczania zasilania nadal ograniczeniem jest – poza nielicznymi 

eksperymentami – konieczność stworzenia bezpośredniego połączenia mię-

dzy źródłem a urządzeniem. Bezprzewodowy przesył energii jest jak na razie 

możliwy w warunkach laboratoryjnych lub na bardzo małe odległości (łado-

wanie indukcyjne np. baterii smartfonów). Co więcej mimo wzrostu wydaj-

ności poszczególnych komponentów (m.in. procesorów, ekranów) jednocze-

śnie wzrasta zapotrzebowanie na moc obliczeniową, którą muszą dyspono-
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wać urządzenia. W związku z tym globalne zużycie energii generowane przez 

elektronikę nie spada168. Jest to nie tylko problem kosztów czy zużycia paliw 

kopalnych. Podobnie jak w przypadku Internetu w wielu regionach Świata nie 

istnieje infrastruktura pozwalająca na generowanie i przesyłanie energii elek-

trycznej. Stąd zapewnienie dostępu do Sieci to również rozwiązanie problemu 

dostępu do prądu.

WARSTWA LOGICZNA

Ta warstwa decyduje o wielu istotnych właściwościach technologii informa-

cyjnych i możliwościach, jakie oferują. Obejmuje tzw. oprogramowanie układo-

we (z ang. firmware) sterujące bezpośrednio komponentami urządzenia, a także 

protokoły i standardy komunikacji. Rozwiązania z tej warstwy są może naj-

mniej dostrzegalne dla użytkownika, ale mają fundamentalne znaczenie dla 

powszechności i dostępności technologii informacyjnych. Dzięki istnieniu i 

szerokiej adopcji standardów łączności bezprzewodowej (GSM, WiFi, Blueto-

oth), wyznaczania lokalizacji (GPS), czy komunikacji sieciowej (TCP/IP) moż-

liwe jest tak wszechstronne i elastyczne wykorzystanie urządzeń mobilnych 

czy komputerów. Nie bez znaczenia jest też oparcie większości procesorów 

na jednej z dwóch technologii – x86 lub ARM. Dzięki temu oprogramowanie 

stworzone na jedną z platform może być wykorzystane przez setki tysięcy, a 

nawet miliony urządzeń. Postępy w tej warstwie otwierają też szanse na opty-

malizację wydajności energetycznej i obliczeniowej elektroniki. 

 Oprogramowanie układowe i protokoły komunikacyjne z racji opero-

wania bezpośrednio na komponentach urządzenia mają istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa. Wykryta kilka lat temu luka bezpieczeństwa w procesorach 

firm Intel, AMD oraz ARM dobitnie pokazała, że zagrożeniem nie są jedynie 
168  Choć jak wskazują statystyki opracowane przez Międzynarodową Unię Energetyczną wzrasta wydaj-
ność urządzeń. Mimo znacznego wzrostu ruchu Internetowego, szczególnie w 2020 roku (prawie siedemna-
stokrotnie w porównaniu z 2010 rokiem), w którym pandemia koronawirusa zmusiła wiele osób do pracy 
zdalnej, zużycie mocy przez centra danych zwiększyło się tylko nieznacznie (ok. 10% w stosunku do 2010 
r.) - G. Kamiya, Data Centres and Data Transmission Networks – Analysis - IEA [na:] „International Energy Agen-
cy”, https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks, listopada 2021 r. [dostęp: 
20.11.2021 r.]. Łącznie centra danych oraz infrastruktura Sieci odpowiadają za ok. 2% globalnej konsumpcji 
energii elektrycznej – Digitalization and Energy, International Energy Agency, 2017 r., s. 103.
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błędy w programach komputerowych. Problem był dość poważny i dotknął 

milionów urządzeń na świecie, a aktualizacja likwidująca podatność powodo-

wała zmniejszenie wydajności procesorów169.

WARSTWA DANYCH

Gromadzenie danych i porządkowanie ich w różnego rodzaju rejestrach jest 

istotną domeną działalności człowieka od tysięcy lat. Czy były to rozliczenia 

finansowe, obserwacja położenia ciał niebieskich, notowanie temperatury po-

wietrza – były one, przynajmniej przez część ludzi, uważane za istotne i warte 

zapisania. Oczywiście nierzadko ich wartość wynikała z umiejętności ich wy-

korzystania, np. do obliczania wielkości podatków, jakie mają uiścić podda-

ni. Niemniej służyły też obserwacjom naukowym, zarządzaniu zasobami, aż 

wreszcie – nawet przez zastosowanie prostej ekstrapolacji – przewidywaniom 

i prognozom. Z resztą to właśnie konieczność zliczenia danych pochodzących 

ze spisów powszechnych w Stanach Zjednoczonych była impulsem do po-

wstania jednych z pierwszych maszyn liczących i dała początki firmie IBM. 

Wykonywanie działań na dużych liczbach było z kolei motorem prac pro-

wadzonych przez matematyków od XVIII wieku na urządzeniem, które dziś 

znamy pod nazwą kalkulatora . Wskutek poszukiwań sposobu zapisania da-

nych w sposób trwały, a jednocześnie dostępny dla maszyny liczącej zaczęto 

eksperymenty z wykorzystaniem oporników. Ostatecznie docieramy do dzi-

siejszych czasów i nośników danych, mogących pomieścić miliardy bitów czy-

li zer i jedynek, które komputer jest w stanie zinterpretować jako konkretne 

wartości, a dalej całe porcje informacji170.

 Umożliwienie zapisu i przechowywania danych w formie cyfrowej 

otworzyło zupełnie nowe możliwości, nie tylko w zakresie wykonywania ob-

liczeń, ale też łatwości przetrzymywania i przetwarzania informacji. Z drugiej 

169  M. Lipp i in., Meltdown: reading kernel memory from user space, „Communications of the ACM” t. 63 nr 6 
(2020); P. Kocher i in., Spectre Attacks: Exploiting Speculative Execution, „2019 IEEE Symposium on Security and 
Privacy (SP)” (2019). 
170  Historię od powstania pierwszych maszyn liczących po współczesne komputery prezentuje P. Gawrysiak; 
tenże, Cyfrowa rewolucja: rozwój cywilizacji informacyjnej, Warszawa 2008.
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strony miniaturyzacja różnego rodzaju czujników i umieszczanie ich w urzą-

dzeniach, pojazdach, budynkach, a nawet na ludzkim ciele przy jednoczesnym 

wykorzystaniu łączności bezprzewodowej stworzyło nowe strumienie danych, 

które dzięki ich cyfrowej postaci można gromadzić. Otworzyło to drogę do 

zmiany podejścia w gromadzeniu danych z koncentracji na jakości, do sku-

pienia na ilości oraz rozwoju trendu pod nazwą Big Data. Zamiast rejestrować 

precyzyjnie wyselekcjonowane parametry, o przewidywanym wysokim zna-

czeniu dla danej obserwacji, możliwe stało się masowe zapisywanie wszelkich 

odczytów, w których później można poszukiwać znaczenia, dzięki dostępnej 

mocy obliczeniowej komputerów171.

 Istotnym elementem tej warstwy są tzw. metadane, czyli informacje opi-

sujące poszczególne porcje danych. Mogą to być zarówno szczegóły dotyczące 

źródła, daty utworzenia, autora, lokalizacji, do jakiej się odnoszą czy wielu in-

nych parametrów. Przykładowo w przypadku cyfrowej fotografii dane będzie 

stanowił sam obraz – zbiór pikseli o określonej proporcji kolorów czerwone-

go, zielonego i niebieskiego. Natomiast w metadanych znajdą się informacje o 

dacie wykonania, rozmiarze utworzonego pliku, wymiarach zdjęcia, marce i 

modelu aparatu, jakim zostało wykonane ujęcie, czasie naświetlania, ognisko-

wej obiektywu, przesłonie, ustawionej czułości, a nawet położeniu geograficz-

nym czy autorze172.

WARSTWA ALGORYTMICZNA

Szeroko pojęte algorytmy stanowią chyba najważniejszą i mającą potencjal-

nie największy wpływ na życie ludzi z opisywanych warstw. Z definicji są to 

ułożone w określonej kolejności instrukcje, określające jakie czynności, pod 

jakimi warunkami, w jaki sposób i na jakich zasobach mają zostać wykona-

ne. Stanowią podstawowy składnik wszelkich programów komputerowych. 

Algorytmy opisywane są przy pomocy tzw. języków programowania i zbudowa-

171  R. Kitchin, Big Data, new epistemologies and paradigm shifts, „Big Data & Society” t. 1 nr 1 (2014), s. 3-4.
172  Obszerne omówienie funkcji i struktury metadanych zawiera: J. Pomerantz, Metadata, Cambridge, Mas-
sachusetts ; London, England 2015.
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ne z funkcji. Gotowe zbiory utworzonych funkcji udostępniane są w formie bi-

bliotek. Napisany w danym języku program jest następnie przetwarzany przez 

tzw. kompilator w plik możliwy do uruchomienia (wykonania) w określonym 

środowisku (systemie operacyjnym).

 Dlaczego właśnie ta warstwa ma tak duże znaczenie nie tylko dla roz-

woju technologii informacyjnych w miastach, ale też dla wielu procesów za-

chodzących w naszej cywilizacji? Kluczowe są dwa pojęcia, które zostały już 

częściowo omówione w niniejszej pracy – Sztuczna Inteligencja oraz Big Data. 

Komputery od czasu swego powstania znalazły zastosowanie w wielu dziedzi-

nach, w szczególności do zadań związanych ze złożonymi obliczeniami, czy 

nawet symulacjami według opracowanych modeli. Zmiana, którą można ob-

serwować w ostatnich latach, wynika z rosnącego wykorzystania maszyn do 

Fot. 6. Przycisk umieszczony na przystanku tramwajowym, wydający charakterystyczny dźwięk. Po 
naciśnięciu podaje w formie komunikatu głosowego nazwę przystaku oraz najbliższe planowe odjazdy. 
Dzięki cyfrowemyu zapisowi danych możliwa jest ich prezentacja w sposób dostosowany do potrzebb 
m.in. osób niewidomych. Fot. autor.
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odszukiwania prawidłowości w zbiorach danych (często wielkich rozmiarów), 

a następnie budowania modeli - czasem nawet bez udziału człowieka.

WARSTWA INTERFEJSU I APLIKACJI 

Interfejs  (z ang. interface) to szerokie pojęcie obejmujące wszelkie rozwiązania 

umożliwiające interakcję człowieka z maszyną. Są to zarówno środki pozwa-

lające na wprowadzanie danych przez użytkownika (od prostych przycisków 

po komendy głosowe), jak i prezentację informacji (czy to na ekranie, czy 

przez sygnały dźwiękowe albo nawet bodźce dotykowe). To ta warstwa de-

cyduje w dużej mierze o subiektywnej przydatności danego rozwiązania dla 

poszczególnych osób. Samo dostarczenie nawet bardzo istotnych informacji 

czy zaawansowanych funkcji nie zapewnia wysokiego stopnia wykorzysta-

nia przez użytkowników173. Badania dotyczące wymogów jakie powinny speł-

niać interfejsy człowiek-komputer (z ang. human-computer interface, w skrócie 

HCI) trwają co najmniej od lat 60 XX wieku. Można wskazać na kilka przeło-

mowych momentów – wprowadzenie interfejsu graficznego (z ang. graphical 

user interface, w skrócie GUI) czy myszy komputerowej. Wraz z pojawieniem 

się smartfonów upowszechniły się ekrany dotykowe, ułatwiające interakcję z 

tymi urządzeniami. W ostatnich latach wzrasta popularność komunikacji gło-

sowej, przy użyciu zwykłej ludzkiej mowy, a nie specjalnych, z góry zdefinio-

wanych poleceń. Niemniej wydaje się, że najistotniejsza zmiana, jaka nastąpiła 

między innymi dzięki miniaturyzacji, to dostępna różnorodność interfejsów i 

duża liczba sposobów komunikacji z urządzeniem, jakie umożliwiają. Cieka-

wym przykładem jest Adaptive Controller do konsoli XBOX firmy Microsoft. Po-

zwala on na podłączenie szeregu akcesoriów rejestrujących różnego rodzaju 

sygnały – od prostych przycisków, przez joystick’i po specjalistyczne ustniki, 

które odczytują ruch ust czy dmuchnięcia174. Zwykły smartfon poza ekranem 

dotykowym nierzadko ma możliwość rozpoznawania poleceń głosowych, jak 

173  Por. R.B. Miller, Response time in man-computer conversational transactions [w:] Proceedings of the December 
9-11, 1968, fall joint computer conference, part I on - AFIPS ’68 (Fall, part I), San Francisco, California 1968.
174  https://www.xbox.com/en-US/accessories/controllers/xbox-adaptive-controller [dostęp: 12.03.2021].
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i zamieniania tekstu na dźwięk. W przestrzeni miejskiej interfejsy dotykowe 

również pojawiają się coraz częściej – jak np. interaktywne rozkłady jazdy 

transportu publicznego.

 Nowe typy interfejsów pojawiają się też w przestrzeni miejskiej. Oprócz 

dobrze znanych przycisków przy przejściach dla pieszych, które uruchamia-

ją zmianę świateł, można spotkać wspomniane już interaktywne tablice pre-

zentujące np. rozkłady jazdy transportu publicznego lub informacje przydat-

ne dla turystów. Ciekawym rozwiązaniem wspomagającym osoby niewidome 

są znajdujące się na przystankach w niektórych polskich miastach urządzenia, 

wydające charakterystyczny dźwięk, dzięki któremu łatwo je zlokalizować. Po 

naciśnięciu przycisku można usłyszeć komunikat głosowy zawierający nazwę 

przystanku, na którym się znajdujemy oraz najbliższe odjazdy według rozkła-

du175.

POLA ZASTOSOWAŃ

Opisywane technologie informacyjne i telekomunikacyjne należy przeanali-

zować z uwagi na zastosowanie, jaką mogą pełnić przy tworzeniu rozwiązań 

w środowisku miejskim. ICT służą przede wszystkim przetwarzaniu danych, 

dlatego też zaproponowano podział ze względu na rolę pełnioną przez dane 

rozwiązanie w tym zakresie:

•	rejestrowanie i gromadzenie danych,

•	przetwarzanie danych,

•	prezentowanie i udostępnianie danych,

•	wykonywanie operacji.

 Oczywiście wiele opisywanych przykładów będzie należeć do więcej niż 

jednej kategorii. Niemniej takie rozróżnienie jest konieczne, aby móc prze-

analizować zagadnienia związane z poszczególnymi funkcjami omawianych 
175  A. Gernand, Rzeszowskie przystanki przyjazne dla niewidomych. Przycisk i pilot [na:] „gazetapl”, https://rze-
szow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,18041136,rzeszowskie-przystanki-przyjazne-dla-niewidomych-przycisk
-i.html, 2 czerwca 2015 r. [dostęp: 21.11.2021 r.].



97

technologii. Inne wyzwania, problemy i możliwości są charakterystyczne dla 

poszczególnych zaproponowanych grup.

REJESTROWANIE I GROMADZENIE DANYCH

Z uwagi na sposób rejestracji informacji można wyróżnić trzy źródła: dane 

wprowadzone przez człowieka, zmierzone przez czujniki albo wytworzone 

przez samo urządzenie czy oprogramowanie. Ludzie nie tylko mogą wpisać 

jakąś treść do systemu komputerowego. Jak zauważył Carlo Ratti, założyciel 

Sensible Cities Lab na MIT, człowiek jest wyposażony w imponujący zestaw na-

rzędzi do percepcji i interpretacji sygnałów w jego otoczeniu176. Dlatego obok 

podstawowej roli użytkownika, człowiek jest też niezwykle istotnym źródłem 

danych, również na temat środowiska miejskiego, w którym funkcjonuje. 

Niemniej znaczna część informacji wprowadzanych przez człowieka będzie 

miała formę treści korzystającej z semantyki stosowanej przez ludzi. Aby 

oprogramowanie mogło z nich skorzystać będzie musiało „zrozumieć” komu-

nikat i przetworzyć go na cyfrowe dane. Jest to potężne wyzwanie, należące 

co prawda bardziej do prac nad interfejsem człowiek-komputer, jednak ma-

jące kluczowe znaczenie dla możliwości absorbowania informacji zawartych 

w ludzkich wypowiedziach. Dotyczy to też komunikatów kierowanych przez 

program do człowieka, czyli zagadnienia prezentacji danych.

 Drugie źródło to obszerna grupa różnego rodzaju sensorów, pozwala-

jących odczytać parametry środowiska fizycznego i zarejestrować je w formie 

cyfrowej. Są to zarówno stosunkowo proste mierniki temperatury, czy wil-

gotności powietrza, przez kamery, aparaty, rejestratory dźwięku, po bardziej 

złożone urządzenia, jak np. LIDAR czy spektroskopy177. Zakres zmiennych, ja-

kie są w stanie odczytywać współczesne sensory jest bardzo szeroki. Dzięki 

176  C. Ratti, Building smart cities from the bottom-up [na:] „Ferrovial”, http://blog.ferrovial.com, 18 lutego 2014 
r.
177  LIDAR (z ang. light detection and ranging) – zbiór technologii wykorzystujących światło (głównie wiązkę 
lasera) do pomiaru odległości między urządzeniem pomiarowym, a obiektem. Dokonując rejestracji położe-
nia milionów punktów można utworzyć trójwymiarowy model obiektu (tzw. chmurę punktów). Spektroskopia 
opiera się na wykorzystaniu zjawiska pochłania określonego spektrum fali świetlnej przez różne pierwiastki, 
co pozwala zbadać skład chemiczny badanej powierzchni.
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temu w coraz większym stopniu możliwe jest odwzorowanie świata realnego 

w przestrzeni cyfrowej.

 Informacje wytwarzane przez same urządzenia i programy to trzeci 

kierunek, z jakiego pochodzi rosnąca ilość danych. W większości są to meta-

dane dostarczające dodatkowych szczegółów uzupełniających informacje za-

rejestrowane np. przez sensor. Ale są to też parametry obrazujące stan same-

go urządzenia – obciążenie procesora, czas pracy itp.

PRZETWARZANIE DANYCH

Na tą kategorię składają się przede wszystkim algorytmy, ale też szeroki za-

kres urządzeń potrzebnych do ich uruchomienia i funkcjonowania. Obejmuje 

również bazy danych i nośniki, na których są przechowywane. Jest to ogrom-

ny zbiór, w którym znajdują się przede wszystkim tzw. serwery, czyli kompute-

ry o wysokiej wydajności, zazwyczaj zgrupowane w wyspecjalizowanych po-

mieszczeniach zapewniających odpowiednie warunki klimatyczne dla opty-

malnego funkcjonowania komponentów elektronicznych. Z drugiej strony do 

tej kategorii należą też urządzenia osobiste, jak laptopy, smartfony, czy nawet 

inteligentne zegarki. One również są w stanie uruchamiać programy i wyko-

nywać określone operacje obliczeniowe. W związku z tym jest to bardzo sze-

roka kategoria. Ma też krytyczne znaczenie dla wszelkich opisywanych roz-

wiązań, gdyż decyduje o możliwościach analizy zgromadzonych danych i wy-

prowadzenia na ich podstawie wniosków pozwalających na podjęcie dalszych 

działań. 

PREZENTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

Niezbędnym elementem dla zapewnienia użytkownikom dostępu do danych 

jest odpowiednio przygotowany interfejs. Oczywiście dużą rolę odgrywają 

tutaj algorytmy (należące do kategorii przetwarzania danych), bez których w 

wielu przypadkach byłoby w ogóle niemożliwe uzyskanie zwartej odpowie-

dzi na na postawione przez człowieka pytanie. Ale oprócz tego potrzebna 

jest jeszcze właściwa forma prezentacji informacji. To wbrew pozorom dość 



99

złożone zagadnienie, wykraczające poza samo projektowanie interfejsu. Prze-

kazanie często skomplikowanych i rozbudowanych danych w sposób zro-

zumiały dla użytkownika, a jednocześnie bez zniekształcenia treści wymaga 

odwołania się do szerokiego zakresu wiedzy – od statystyki, przez geometrię, 

po psychologię percepcji. Dobrym przykładem jest problem reprezentacji kuli 

ziemskiej na płaszczyźnie – istnieje kilka metod odwzorowań i każde z nich 

zachowuje jedne wartości, deformując inne cechy globu.

 Żeby określone informacje mogły być zaprezentowane użytkowniko-

wi jego urządzenie musi mieć dostęp do odpowiednich danych. Może on być 

realizowany na kilka sposobów.  Różnią się one m.in. wykorzystaniem mocy 

obliczeniowej oraz rodzajem przesyłanych treści. Jeden model zakłada wyko-

nanie odpowiedniego przetworzenia i przygotowania prezentacji informacji 

po stronie jakiegoś rodzaju centralnego komputera (serwera) i przesłanie je-

dynie wynikowego obrazu (lub wielu obrazów w formie strumienia) do urzą-

dzenia użytkownika. Drugi możliwy scenariusz to pobranie odpowiednich 

danych z bazy do odbiorcy w momencie utworzenia zapytania i wygenero-

wanie ich reprezentacji już po jego stronie. Trzecia opcja to przechowywanie 

pewnej porcji informacji bezpośrednio w urządzeniu użytkownika i korzy-

stanie z nich w ramach potrzeb. Przykładem drugiego i trzeciego rozwiąza-

nia może być popularna aplikacja mobilna do nawigacji Google Maps. Pozwala 

ona – przy połączeniu z Internetem – na bieżąco pobierać adekwatnego do 

aktualnego położenia użytkownika fragmenty mapy, wraz z informacjami o 

natężeniu ruchu. Z drugiej strony możliwe jest wcześniejsze pobranie planu 

np. całego miasta i później korzystanie z niego bez łączności z Siecią. Oczywi-

ście dostarczona użytkownikowi informacja będzie uboższa choćby o alerty o 

potencjalnych korkach czy aktualny rozkład transportu publicznego. Ale pod-

stawowe funkcjonalności jak wyznaczanie trasy z punktu A do B czy wyszuki-

wanie adresów będzie działać.
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WYKONYWANIE OPERACJI

Do tej kategorii należą szeroko pojęte tzw. aktuatory, czyli wszelkiego rodza-

ju urządzenia mogące wykonać operację w przestrzeni fizycznej – od pro-

stych siłowników po robotyczne ramiona. W pewnym sensie należą do niej też 

sami użytkownicy, którzy na podstawie uzyskanych informacji mogą podjąć 

określone działania. Jest to kategoria trudna do scharakteryzowania. Cechą 

wspólną rozwiązań do niej należących jest możliwość odebrania instrukcji w 

formie cyfrowej i wykonania określonych czynności. Operacje, jakie współ-

cześnie mogą wykonywać aktuatory można często sprowadzić do nieskompli-

kowanych czynności mechanicznych (ruch w jednej lub kilku osiach). Jednak 

dzięki wykorzystaniu wielu miniaturowych siłowników poruszających się w 

synchronizacji możliwe jest sterowanie złożonymi systemami. Najprostsze 

przykłady to regulowanie żaluzji, aby uzyskać odpowiednie nasłonecznienie 

wnętrza budynku lub dostosowanie położenia anteny satelitarnej w stosunku 

do źródła sygnału radiowego. 

CYKL ŻYCIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Analizując technologie informacyjne należy brać pod uwagę cały proces ich 

powstawania i użytkowania, a nie tylko gotowe rozwiązanie dostępne dla 

użytkowników. Decyzje podejmowane na samym początku projektowania 

danego systemu, oprogramowania, urządzenia mogą mieć duże znaczenie na 

dalszych etapach, a jednocześnie może być trudne lub niemożliwe je później 

zmienić.

SCHEMATY UPRAWNIEŃ

 Istotną cechą technologii informacyjnych jest możliwość elastycznego 

kształtowania dostępu dla różnych grup użytkowników nie tylko do efektów 

wytworzonych przez program czy urządzenie, ale też do poszczególnych czę-

ści składowych danego rozwiązania. W ICT istnieją dwa podstawowe podej-

ścia do tej kwestii, które można określić jako otwarte i zamknięte. Fundamental-
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na różnica między nimi sprowadza się do zapewnienia (lub nie) użytkownikom wglądu 

(a nawet możliwości modyfikacji) w szczegóły tego jak i z czego jest zbudowane dane 

rozwiązanie. Rozbieżności jest oczywiście więcej, a między tymi skrajnościami jest wie-

le rozwiązań pośrednich. Linia podziału przebiega w zasadzie przez wszystkie opisane 

powyżej warstwy, a obie strony mają silne grupy zwolenników. Niemniej nie wchodząc 

w tym miejscu w szczegółowe argumenty leżące za jednym i drugim podejściem trzeba 

podkreślić wagę tego, co można by określić jako schematy uprawnień. Odwołując się 

do nomenklatury stosowanej w odniesieniu do oprogramowania komputerowego moż-

na zaklasyfikować uprawnienia danego użytkownika w odniesieniu do konkretnego 

rozwiązania do jednej z trzech kategorii: odczyt, modyfikacja, wykonanie178. Decydu-

je to o zakresie możliwych działań, jakie dana osoba może podjąć – czy jedy-

nie skorzystać z zaprezentowanego wyniku (odczyt), czy uruchomić program 

(wykonanie), czy też zmodyfikować kod źródłowy (modyfikacja). Przy analizie 

rozwiązań wdrażanych w miastach lub mających znaczący wpływ na procesy 

decyzyjne (indywidualne lub zbiorowe) zakres wpływu, jaki mają poszczególni 

aktorzy (obywatele, władza) może być równie istotny, co sam sposób funkcjo-

nowania danego narzędzia. Chodzi o zapewnienie z jednej strony odpowied-

niego wglądu w zasady działania programu, z drugiej o możliwość jego rozwi-

jania, aktualizowania czy modyfikacji.

WNIOSKI: CECHY TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH 

ISTOTNE DLA ICH OCENY

Rozwiązania oparte o technologie informacyjne są ze swej natury złożone z 

szeregu warstw. Szczegółowy opis tych elementów składowych oraz ich moż-

liwych ról, funkcji i specyficznych cech wskazuje, iż aby móc rzetelnie oceniać 

dane przedsięwzięcie konieczne jest przeanalizowanie nie tylko efektu, jaki 

przyniesie ono dla użytkownika końcowego. Należy również wziąć pod uwa-

gę poszczególne składowe i zbadać je stosując adekwatne kryteria. Nie wy-
178  Por. M. Białko, MIASTO PRZYSZŁOŚCI – MIASTO OTWARTE. JAK TECHNOLOGIE CYFROWE MOGĄ 
WPŁYWAĆ NA FUNKCJONOWANIE MIAST I ICH MIESZKAŃCÓW [w:] J. Gyurkovich, A. A. Kantarek, M. Gy-
urkovich, A. Wójcik (red.), PRZYSZŁOŚĆ MIAST - MIASTA PRZYSZŁOŚCI, t. 9, Kraków 2014.
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starczy stwierdzić, że np. aplikacja do wyszukiwania połączeń autobusowych 

prawidłowo proponuje z jakiego przejazdu można skorzystać. Istotne jest 

to, w oparciu o jakie założenia budowane są możliwe trasy, czy użytkownik 

może te założenia poznać i zmodyfikować, jakie dane są gromadzone przez 

to oprogramowanie, jak są wykorzystywane te informacje, gdzie fizycznie są 

przechowywane itp.

 Wobec z jednej strony coraz powszechniejszego wykorzystania techno-

logii informacyjnych na wielu polach, nie tylko do zarządzania infrastrukturą 

miejską, ale też w procesach decyzyjnych, a z drugiej strony rosnącej złożono-

ści tych rozwiązań, konieczna jest ich wnikliwa analiza. Obowiązkiem decy-

dentów jest, aby upewnić się, iż wdrażana technologia faktycznie służy osią-

gnięciu zakładanych celów oraz, że jednocześnie nie tworzy się choćby poten-

cjalnych zagrożeń dla prywatności i bezpieczeństwa mieszkańców.

 Taka metaanaliza  różnorodnych narzędzi i aplikacji jest istotna z per-

spektywy wpływu na użytkowników. Biorąc pod uwagę rolę poczucia kontro-

li i autonomiczności na dobrostan poszczególne aspekty budowy danego roz-

wiązania mogą mieć znaczenie równie duże co sama funkcjonalność zapew-

niana przez to rozwiązanie.

 Z przedstawionego przeglądu poszczególnych warstw, z których skła-

dają się wszelkie projekty oparte o szeroko rozumiane technologie informa-

cyjne wynikają następujące wnioski dotyczące miasta, jako środowiska życia 

człowieka:

•	rozwiązania ICT są coraz powszechniej stosowane w wielu obszarach 

związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miast;

•	zbudowane są z szeregu komponentów, z których każdy charakteryzuje 

się odrębnymi możliwościami i ograniczeniami;

•	analiza rozwiązań ICT powinna obejmować zarówno funkcjonalność 

dostarczaną użytkownikowi końcowemu, jak i poszczególne elementy 

składowe;
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•	z uwagi na pewne szczególne cechy, technologie informacyjne wyróżnia-

ją się dostępnością, powszechnością i multimodalnością. Powoduje to, że 

mają szczególny potencjał związany z wprowadzaniem rozwiązań słu-

żącym wielu różnorodnym grupom użytkowników. 





ROZDZIAŁ 3. 
WPŁYW TECHNOLOGII 

INFORMACYJNYCH  
NA DOBROSTAN 

MIESZKAŃCÓW MIAST





107

MIASTA PRZYSZŁOŚCI

Przyszłość zapowiadana przez twórców i wizjonerów już nastąpiła. Co praw-

da nie żyjemy w miastach, które wyglądem przypominałyby te z filmów scien-

ce-fiction, ale z wielu elementów, które składały się na futurystyczną codzien-

ność, korzystamy już teraz. Komputery sterowane przy pomocy poleceń gło-

sowych, wideo-rozmowy, wizjery wyświetlające informacje o obserwowanych 

osobach i obiektach – to tylko niektóre z rozwiązań, które niepostrzeżenie 

stały się dla wielu osób tak powszednie, że już w zasadzie niezauważalne. 

Oczywiście wiele z nich jest jeszcze dalekich od wyobrażeń, które dość sku-

tecznie zaszczepiły nam wizualnie i funkcjonalnie atrakcyjne wizje artystów. 

Niemniej nie można zaprzeczyć, że w naszych domach i miastach zagościły 

nawet bardzo śmiałe koncepcje, które w momencie prezentacji wydawały się 

niezwykle odległe i trudne do realizacji. Powstaje w związku z tym pytanie, 

czy wraz z dynamicznym rozwojem technologii informacyjnych społeczeń-

stwo uczyniło równie znaczący postęp? Można sprowadzić te kwestie do z po-

zoru prostego pytania o to, czy żyje nam się lepiej oraz jak można to ocenić?

 W świetle badań prowadzonych przede wszystkim w nurcie tzw. psy-

chologii pozytywnej, która stara się określić determinanty szczęścia, należy 

stwierdzić, że wpływ jaki środowisko zbudowane może wywierać na ludzki 

dobrostan może być mocno ograniczony. Ekonomiczne i socjologiczne po-

szukiwania wskaźników, które mogłyby zastąpić PKB w mierzeniu poziomu i 

kierunku rozwoju państw i społeczeństw, skłaniają się ku pojęciu dobrostanu, 

dla którego znacznie większe znaczenie mają niematerialne wymiary ludzkie-

go życia (relacje, poczucie bezpieczeństwa, zdrowie, autonomia), a fizyczne 

aspekty środowiska, w którym funkcjonujemy, schodzą na drugi plan i mogą 

jedynie pośrednio wpływać na kwestie realnie kształtujące jakość życia. Inte-

resująca wydaje się być próba zastanowienia się czy i w jaki sposób techno-

logie informacyjne mogą zwiększyć ten i tak ograniczony pozytywny wpływ 

na aspekty kluczowe dla dobrostanu mieszkańców (lub przeciwnie - ogra-
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niczyć negatywne skutki życia w mieście). Zwłaszcza, że mimo ograniczonej 

bezwzględnej wagi w budowaniu dobrostanu, warunki zewnętrzne mogą sku-

tecznie blokować osiągnięcie poziomu zadowolenia z życia, mimo wewnętrz-

nej ludzkiej predyspozycji179.

SMART CITY

Koncepcja Smart City zyskuje coraz większą popularność nie tylko wśród spe-

cjalistów zajmujących się miejską infrastrukturą, ale też polityków, firm oraz 

badaczy. Nie jest celem niniejszej pracy formułowanie definicji smart city, 

ani nawet przegląd propozycji jak określić, które miasta zasługują na miano 

inteligentnych, a które nie. Dociekania skupione są na określeniu możliwe-

go wpływu technologii informacyjnych na życie w mieście i dobrostan jego 

mieszkańców, niezależnie od tego, czy jest to metropolia reklamowana jako 

miasto przyszłości, czy slums. Niemniej należy zaznaczyć, że sformułowanie 

definicji smart city nadal nastręcza poważnych problemów. Często stosuje się 

odwołania do kwestii zrównoważonego rozwoju, odporności na zmiany kli-

matyczne, umożliwienia partycypacji180. Ale brak jednoznacznych kryteriów 

pozwalających zakwalifikować dany obszar zurbanizowany jako inteligentny 

lub nie. Problematyczne jest też określenie jakie działania i projekty mieszczą 

się w koncepcji smart, a jakie nie. Oczywiście istnieje wiele haseł głoszonych 

przez proponentów tego trendu - producentów różnych technologicznych 

rozwiązań, polityków, dziennikarzy, czy nawet badaczy. Powstała przytła-

czająca ilość publikacji - raportów, projektów, strategii. Niemniej większość z 

nich ma charakter marketingowy albo co najwyżej popularnonaukowy. Roz-

wiązania określane jako inteligentne zdają się być autoteliczne . Pomiar ludz-

kiej inteligencji jest trudny, choć nie niemożliwy. W przypadku technologii nie 

wypracowano jak na razie kryteriów, które można by z powodzeniem sto-

sować do oceny inteligentności poszczególnych rozwiązań181. Wyzwaniem jest 
179  J. Czapiński, Psychologia…, op. cit., s. 66-67. 
180  A. Visvizi, M.D. Lytras (red.), Smart cities: issues and challenges: mapping political, social and economic risks and 
threats, Amsterdam, Netherlands ; Oxford, United Kingdom ; Cambridge, MA, United States 2019, s. 34-44.
181  Choć istnieją pewne metody służące do porównywania tzw. algorytmów ewolucyjnych – np. problem sakwy.
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też złożoność kryteriów, jakie należy uwzględnić przy ocenie projektów, któ-

re mają być realizowane w przestrzeni miasta. Dlatego też w niniejszej pracy 

jako kryterium oceny przyjęto dobrostan mieszkańców i składające się na nie-

go domeny życia. Jak zostało wykazane w Rozdziale 1., możliwe jest sformuło-

wanie kryteriów, które pozwalają ocenić dane rozwiązanie w odniesieniu do 

dobrostanu. 

INFORMACJA JAKO KLUCZ DO MIASTA

Przed przejściem do analizy różnych rozwiązań zbudowanych w oparciu o 

technologie informacyjne, które mogą wpływać na dobrostan mieszkańców 

miast należy przyjrzeć się roli, jaką odgrywa w relacji człowiek – przestrzeń 

sama informacja. Związek ten ma niebagatelne znaczenie szczególnie, gdy 

weźmiemy pod uwagę, że jakość życia zależna jest w dużej mierze nie tyle od 

obiektywnych uwarunkowań, ale od naszej percepcji i przekonań na temat 

otaczającej nas przestrzeni – np. poczucia bezpieczeństwa czy dostępności. G. 

MacKerron i S. Mourato zwracają uwagę, iż świadomość złego stanu powie-

trza w miejscu zamieszkania dodatkowo wpływa negatywnie na mieszkań-

ców, przez obniżenie ich poziomu zadowolenia życia (niezależnie od nieko-

rzystnego oddziaływania na ich zdrowie)182. Dlatego też zakres, adekwatność, 

poprawność i aktualność danych, które są mieszkańcom prezentowane decy-

dują nie tylko o transparentności działań władz miejskich. Pozwalają zweryfi-

kować opinie na temat zamieszkiwanego środowiska i podejmować decyzje w 

oparciu o parametry możliwie dobrze oddające rzeczywistość.

 K. Lynch opisując jedno z kryteriów dobrej formy miejskiej – dopasowa-

nie (z ang. fit) – wskazuje na dwukierunkową relację między mieszkańcami, 

a środowiskiem miejskim183. Oprócz odpowiedniego projektu, uwzględniają-

cego potrzeby przyszłych użytkowników można też przeszkolić osoby korzy-

stające z danej przestrzeni. Nie jest to alternatywa dla działań projektowych, 

182  G. MacKerron, S. Mourato, Happiness is greater in natural environments, „Global Environmental Change” t. 
23 nr 5 (2013), s. 2.
183  K. Lynch, Good…, op. cit., s. 157. 
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ale raczej uzupełnienie – nieraz konieczne. A. Franta podkreśla rolę reżyse-

ra, jaką pełni w odniesieniu do przestrzeni miejskiej architekt, a także zwraca 

uwagę, iż użytkownik też ma możliwość odczytywania złożonej kreacji twór-

cy (zasada „spójrz uważniej – zobacz więcej”)184. Dostarczanie – również w 

czasie rzeczywistym – adekwatnych dla danej sytuacji informacji może ode-

grać dużą rolę w relacji przestrzeń - użytkownik. Łatwo dostępne aplikacje, 

uwzględniające kontekst przestrzenny, jak i indywidualne preferencje, stano-

wią nowe narzędzie mogące służyć zwiększaniu czytelności i wygody korzy-

stania z miasta. 

 Możliwość gromadzenia i przetwarzania ogromnych ilości danych na 

temat funkcjonowania miasta – od warunków pogodowych, przez poziom 

wykorzystania infrastruktury, intensywność ruchu samochodowego, po indy-

widualne zachowania i preferencje mieszkańców – otwiera nowe perspekty-

wy przed lokalnymi władzami, a także wszelkimi instytucjami, organizacjami 

pozarządowymi, czy badaczami zajmującymi się obszarami zurbanizowany-

mi. Przywołana wcześniej koncepcja Big Data, oparta na zmianie podejścia do 

rejestrowania informacji, przede wszystkim poprzez postawienie na tworze-

nie i łączenie ze sobą możliwie obszernych baz danych, a następnie poszuki-

wanie w nich prawidłowości, znajduje zainteresowanie wśród miejskich wło-

darzy. Czynnikiem znacząco zwiększającym przydatność gromadzonych ma-

sowo obserwacji było upowszechnienie technologii geolokalizacyjnych oraz 

ich integracja w ramach wielu narzędzi i usług – od popularnych serwisów 

społecznościowych po specjalistyczne systemy obsługujące np. miejską infra-

strukturę transportową. Dodanie informacji o położeniu geograficznym spo-

wodowało, że dane stały się bezpośrednio powiązane z przestrzenią fizyczną 

i w związku z tym w stopniu wcześniej niespotykanym zaczęły tą przestrzeń 

odzwierciedlać – w różnych jej aspektach185. Otwiera to zupełnie nowe per-

184  A. Franta, D. Jaszczyńska, Współczesna kreacja wnętrza urbanistycznego za pomocą sztucznej iluminacji, w opar-
ciu o realizacje firmy ARUP, „Środowisko Mieszkaniowe” t. 25 (2018), s. 60.
185  Por. liczne badania oparte o nowe możliwości, jakie dają dane powiązane z lokalizacją, zawarte w: W. 
Shi i in. (red.), Urban Informatics, Singapore 2021. 



111

spektywy w zakresie zarządzania miastem. Z jednej strony możliwe staje się 

radykalne zwiększenie częstotliwości i liczby prowadzonych pomiarów. Przy 

jednoczesnym rozwoju łączności bezprzewodowej i jej powszechności osiągal-

ne staje się śledzenie w zasadzie na żywo wielu procesów składających się na 

funkcjonowanie miasta, jak też bieżący odczyt stanu infrastruktury – od po-

łożenia taboru transportu publicznego, przez poziom obciążenia sieci elek-

trycznej, po aktualny skład zanieczyszczeń w powietrzu. Z drugiej strony uzy-

skuje się dużo większą rozdzielczość danych, co pozwala na śledzenie szcze-

gółowych aspektów danego zjawiska, czy też na zaobserwowanie zdarzeń o 

niewielkiej skali. Łączenie informacji z różnorodnych źródeł daje szansę wglą-

du w przebieg analizowanego procesu oraz uwzględnienie szerszego kontek-

stu. Mając duży zasób historycznych odczytów możliwe staje się tworzenie 

bardziej szczegółowych i wiarygodnych prognoz na przyszłość.

 Informacja nabiera krytycznej roli w sytuacjach wyjątkowych, związa-

nych z kataklizmami i katastrofami. Możliwość oceny sytuacji, odpowiednie-

go rozdysponowania dostępnych, ograniczonych sił, może decydować o ży-

ciu lub śmierci. Po tragicznym w skutkach tsunami, które w 2010 r. dotknęło 

Haiti, wolontariusze w oparciu o dostępne zdjęcia satelitarne uzupełnili mapę 

wyspy, na której następnie na bieżąco rejestrowali zgłoszenia od mieszkań-

ców186. Jednak nie tylko w tak ekstremalnych wypadkach informacje mogą 

mieć duże znaczenie dla funkcjonowania poszczególnych osób czy społecz-

ności. Dane o dostępności miejsc – przystanków, placów, restauracji, muzeów 

– pozwalają osobom z niepełnosprawnościami odpowiednio planować swoje 

aktywności. Z kolei projekty służące stworzeniu cyfrowych planów nieformal-

nych siedlisk pozwalają na lokalizowanie obszarów problemowych i kierowa-

nie adekwatnych działań187.

186  B. Forrest, Technology Saves Lives In Haiti [na:] „Forbes”, https://www.forbes.com/2010/02/01/text-messa-
ges-maps-technology-breakthroughs-haiti.html, 1 lutego 2010 r. [dostęp 1.10.2021 r.].
187  We wspomaganiu działań humanitarnych poprzez rozwiązania technologiczne oraz tworzenie serwisów 
mapowych specjalizuje się powstała w 2008 r. w Kenii organizacja pozarządowa Ushahidi – por. 10 YEARS OF 
INNOVATION. 10 YEARS OF GLOBAL IMPACT. THIS IS USHAHIDI., Ushahidi, 2018 r.
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 Oczywiście samo zgromadzenie informacji – nawet w bardzo dużej ilo-

ści i wysokiej jakości – nie wystarczy, aby móc z nich skorzystać. Konieczne 

jest najpierw przetworzenie danych, a następnie ich odpowiednie udostęp-

nienie i zaprezentowanie. W efekcie powstają konkretne rozwiązania – od 

aplikacji dla indywidualnych użytkowników przez specjalistyczne narzędzia 

wspomagające funkcjonowanie miejskiej infrastruktury, po rozbudowane i 

złożone systemy monitorujące miejski organizm i wspomagające procesy de-

cyzyjne.

ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FUNKCJO-

NOWANIU MIASTA

Analizowane technologie informacyjne nie istnieją w oderwaniu od miasta 

– jego fizycznej formy, infrastruktury, organów administracyjnych oraz spo-

łecznej organizacji. Wykorzystywane są do gromadzenia, przetwarzania i 

udostępniania danych o kimś lub o czymś – o zachowaniach mieszkańców, 

zainteresowaniu różnymi usługami, natężeniu ruchu. Omawiane rozwiązania 

mają służyć ludziom – zarówno w wymiarze indywidualnym, dla pojedyncze-

go mieszkańca, jak i wspólnotowym, a także dla aktorów uczestniczących w 

procesie zarządzania obszarem miejskim. Należy w związku z tym określić 

jaką rolę mogą pełnić narzędzia korzystające z informacji o różnych aspek-

tach organizmu miejskiego w odniesieniu do potrzeb użytkowników. W ra-

mach niniejszej pracy określono następujące funkcje, jakie technologie infor-

macyjne mogą odgrywać w relacji człowiek – miasto: personalizacji i indywi-

dualizacja, kompensacji oraz wprowadzania nowych możliwości.

PERSONALIZACJA I INDYWIDUALIZACJA

Miejskie inwestycje, zwłaszcza infrastrukturalne, to procesy złożone, kosz-

towne i czasochłonne. Finansowanie ze środków publicznych wymusza prze-

strzeganie odpowiednich procedur, m.in. właściwe rozeznanie potrzeb i ist-

niejących problemów, zbadanie możliwych rozwiązań, uwzględnienie pro-
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gnoz rozwoju miasta. Do tego dochodzą potencjalnie sprzeczne interesy róż-

nych grup mieszkańców. W efekcie, przy ograniczonych zasobach (nie tylko 

finansowych, ale też choćby kompetencji), choć rozwijają się ruchy mające na 

celu dostosowanie projektów urbanistycznych do potrzeb możliwie szero-

kiego grona użytkowników188, zaspokojenie zindywidualizowanych potrzeb 

obywateli jest trudne, jeśli nie niemożliwe. Prywatne przedsięwzięcia również 

wymagają wzięcia pod uwagę wielu czynników i ograniczeń, nawet jeśli skie-

rowane są dla węższej grupy odbiorców.

 Przestrzeń często zmienia się wolniej niż toczące się w niej życie. Nie 

jest to jedynie skutek rozciągłości w czasie realizacji projektów podejmowa-

nych przez miejskie władze. Zmieniające się mody, migracje ludności, uru-

chamianie nowych usług, prywatne biznesy czy społeczne inicjatywy mogą 

prowadzić do zmiany lub większego zróżnicowania sposobów użytkowania 

danej przestrzeni. Tu o tym jak użytkownicy mogą sobie personalizować, wy-

bierać itp.

 Wymienione powyżej uwarunkowania – duże zróżnicowanie potrzeb 

mieszkańców, złożoność czynników wpływających na miejskie procesy inwe-

stycyjne, a także dynamika i zmienność sposobu funkcjonowania zarówno 

pojedynczych osób, jak i grup społecznych – powodują, że poziom dopasowa-

nia przestrzeni miejskiej do wymogów użytkowników jest nierównomierny. 

Otwiera do pole dla potencjalnych zastosowań rozwiązań opartych na tech-

nologiach informacyjnych, które – poprzez personalizację i indywidualizację 

– mogą poprawić warunki korzystania z miasta.

 Z jednej strony mieszkańcy uzyskują nowe możliwości w zakresie uzy-

skiwania przydatnych dla siebie informacji dotyczących miejskich usług czy 

interesujących ich aktywności – interaktywne rozkłady jazdy transportu pu-

blicznego, komunikaty o utrudnieniach w ruchu, powiadomienia o wydarze-

niach kulturalnych. Użytkownicy mogą łatwiej otrzymać dopasowane do ich 

188  Por. Deklaracja Sztokholmska EIDD, Europejski Instytut Projektowania i Niepełnosprawności, 9 maja 2004 
r. 
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preferencji wiadomości. Z drugiej strony mają dostęp do większej ilości da-

nych na temat środowiska miejskiego, w którym funkcjonują. Różnorodne 

aplikacje i serwisy internetowe pozwalają wyszukać informacje o lokalizacji i 

godzinach otwarcia przydatnych usług, poznać opinie o lokalnych restaura-

cjach, znaleźć parking najbliżej planowanego miejsca podróży, czy sprawdzić 

obecność barier dla poruszania się na wózku inwalidzkim.

 Technologie informacyjne dają większy katalog narzędzi władzom 

miast, zarządcom przestrzeni publicznych czy dostawcom usług, aby lepiej do-

stosować swoje działania do indywidualnych potrzeb różnych grup użytkow-

ników. Z jednej strony możliwe jest zbieranie i analizowanie bardziej szcze-

gółowych danych o zachowaniach i preferencjach mieszkańców. Tradycyjne 

metody zbierania opinii mieszkańców – w formie ankiet czy kwestionariuszy 

albo specjalnych spotkań – dzięki digitalizacji pozwalają zebrać odpowiedzi 

od większej ilości osób. Oprócz tego rozwija się gromadzenie danych o miesz-

kańcach nie wymagające ich aktywnego zaangażowania, ale mogą zostać 

wykorzystane np. dla określenia priorytetów wśród planowanych miejskich 

inwestycji, czy do modyfikacji funkcjonowania poszczególnych usług, aby 

zwiększyć efektywność ich wykorzystania. Z drugiej strony władze miejskie 

zyskują nowe kanały komunikacji z obywatelami, dzięki którym mogą  udo-

stępniać im informacje, z których mogą oni korzystać w adekwatny dla nich 

sposób.

KOMPENSACJA 

Życie w mieście, oprócz stwarzania szans, powoduje też wiele niedogodności. 

Zanieczyszczenie powietrza, przestępczość, wysokie koszty podstawowych 

produktów i usług, duża gęstość zaludnienia – to tylko niektóre z problemów, 

z jakimi muszą się mierzyć mieszkańcy obszarów zurbanizowanych189. Ne-

gatywne konsekwencje są jeszcze poważniejsze w miastach krajów rozwijają-

189  Problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy miast szczegółowo przedstawia raport ONZ – por. UN-Ha-
bitat, World Cities Report 2020. The Value of Sustainable Urbanization, United Nations Human Settlements Pro-
gramme (UN-Habitat), 2020 r.
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cych się oraz nieformalnych osiedlach (tzw. slumsach). Do tego dochodzi roz-

warstwienie społeczne, przekładające się na dysproporcje w dostępności do 

miejskich usług oraz niewspółmierne obciążenia środowiskowe dla grup nie-

uprzywilejowanych190.

 Choć ciężko oczekiwać, że technologie informacyjne mogłyby zastąpić 

właściwe planowanie miast i zaradzić niesprawiedliwościom, to jednak mają 

one potencjał w kompensowaniu przynajmniej niektórych negatywnych skut-

ków urbanizacji. Niezależnie od tego, czy będą one pełnić tą rolę w formie 

tymczasowego, doraźnego rozwiązania, czy też trwałej protezy, mogą sta-

nowić atrakcyjne narzędzie służące poprawie dobrostanu mieszkańców. Do-

starczenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza, wysokiej przestępczości 

w określonych rejonach miasta, istnieniu instytucji pomocowych daje szansę 

uniknięcia lub przynajmniej zmniejszenia uciążliwości niedogodności. Nowe 

perspektywy otwierają się w obliczu nowych zagrożeń wynikających ze zmian 

klimatycznych, nie wspominając o sytuacjach nadzwyczajnych, związanych z 

katastrofami naturalnymi, atakami terrorystycznymi, czy wypadkami komu-

nikacyjnymi191.

 Stopień, w jakim rozwiązania oparte na technologiach informacyjnych 

mogą być pomocne w wyrównywaniu szans i wspieraniu grup nieuprzywile-

jowanych nie jest jeszcze jasny i wymaga badań. Jednak pewne cechy tych na-

rzędzi, opisywane w Rozdziale 2. – dostępność, powszechność, czy multimodal-

ność – powodują, że wydają się mieć one potencjał również dla takich zastoso-

wań192.

NOWE MOŻLIWOŚCI

Rozwój technologii informacyjnych umożliwia wdrażanie rozwiązań wcze-

śniej nieistniejących w mieście w jakiejkolwiek formie lub pozostających je-
190  Por. S. Friel, Improving urban health equity through action on the social and environmental determinants of health, 
GLOBAL RESEARCH NETWORK ON URBAN HEALTH EQUITY, 2010 r.
191  Por. M. Sakurai, Y. Murayama, Information technologies and disaster management – Benefits and issues -, „Pro-
gress in Disaster Science” t. 2 (2019).
192  Por. G. Weigel, D. Waldburger (red.), ICT4D - connecting people for a better world: lessons, innovations and per-
spectives of information and communication technologies in development, Berne 2004.
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dynie w fazie koncepcji. Dopiero upowszechnienie się urządzeń mobilnych i 

łączności bezprzewodowej, wzrost mocy obliczeniowej przy jednoczesnej mi-

niaturyzacji układów scalonych pozwoliły na urzeczywistnienie takich projek-

tów, jak choćby tzw. car sharing. Pojawiają się zupełnie nowe usługi, jak rowery 

czy hulajnogi elektryczne, które można wynająć na określony czas, a następ-

nie pozostawić w dowolnym miejscu – bez konieczności odprowadzania po-

jazdu do specjalnego stojaka193.

 Ta kategoria jest najbardziej pojemna i heterogeniczna – obejmuje 

zarówno z pozoru drobne, choć nie nieznaczące, projekty jak systemy rowe-

rów miejskich, jak i rozwiązania wprowadzające fundamentalne przemiany 

w funkcjonowaniu miasta, czego przykładem jest możliwość pracy zdalnej. 

Nowe perspektywy wynikają nie tylko ze zmian jakościowych, ale też ilościo-

wych. Przykładem jest przedstawiona już w Rozdziale 2. koncepcja Big Data 

znajdująca zastosowanie w sektorach publicznym i prywatnym, ana potrze-

by prowadzenia badań. Łatwość zbierania informacji, ich różnorodność i ilość 

nie tylko daje szansę zwiększenie dokładności prowadzonych obserwacji, ale 

też umożliwia monitoring procesów wcześniej nieuchwytnych dla tradycyj-

nych metod rejestracji i analizy.

TRANSFORMACJA MIASTA POD WPŁYWEM TECHNOLO-

GII INFORMACYJNYCH

Oddziaływanie technologii informacyjnych z miastem nieuchronnie prowadzi 

do przetwarzania tego drugiego. Nie chodzi tylko o proste relacje cyberprze-

strzeni do przestrzeni fizycznej poprzez powiązanie danej informacji z kon-

kretnym miejscem, które ona opisuje, przy pomocy współrzędnych geogra-

ficznych. Zmienia się sposób interakcji mieszkańców z miastem. Dzieje się to 

na wielu poziomach – nie tylko przestrzennym. Pojawiają się nowe sposoby 

korzystania z istniejącej infrastruktury i usług miejskich – np. z komunikacji 

193  N. Michell, Station-free bike-sharing operator launches in London [na:] „Cities Today”, https://cities-today.
com/station-free-bike-sharing-operator-launches-london/, 11 września 2017 r. [dostęp: 24.11.2021 r.].
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publicznej czy partycypacji społecznej194. Powstają też rozwiązania wcześniej 

całkowicie nieobecne w funkcjonowaniu miasta, poszerzające katalog sposo-

bów, w jaki możemy z niego korzystać Przykładem mogą być różnego rodzaju 

platformy i media społecznościowe, służące np. do wymiany rekomendacja-

mi dotyczącymi lokali gastronomicznych, instytucji kulturalnych, czy atrakcji 

turystycznych, a także do znajdowania noclegu195. Technologie informacyj-

ne mają wpływ na relacje międzyludzkie, a także mieszkańców z lokalnymi 

władzami. Zmienia się sposób korzystania z przestrzeni publicznych, prze-

mieszczania się, zdobywania przydatnych informacji. W efekcie transformacji 

ulegają tradycyjne komponenty miasta – przystanki, ulice, place, miejsca spo-

tkań. Zyskują nowy, cyfrowy wymiar. Na potrzeby niniejszej analizy wyróż-

niono trzy elementy miasta, na przykładzie których można przedstawić prze-

miany wywołane przez technologie informacyjne: cyfrowy przystanek, cyfrową 

karczmę oraz cyfrową dzwonnicę. Odpowiadają one trzem kluczowym obszary 

relacji miasto – człowiek. Pierwszy to szeroko pojęta mobilność, obejmują-

ca nie tylko usługi i infrastrukturę transportową, ale też dostępność. Drugi to 

przestrzeń stanowiąca ramy dla relacji społecznych – miejsca spotkań, prze-

strzenie publiczne itp. Trzeci obejmuje relacje mieszkańcy – władze miejskie, 

od rozsyłania komunikatów do obywateli, po partycypację.

CYFROWY PRZYSTANEK

Szeroko pojęty transport – obejmujący sieć dróg, system komunikacji publicz-

nej, powiązaną z nim infrastrukturę, rozwiązania administracyjne, różne ro-

dzaje pojazdów należących do osób prywatnych, jak i wynajmowanych – od-

grywa istotną rolę w życiu miasta. Jest też w pewnym sensie odzwierciedle-

niem istotnych cech danego obszaru zurbanizowanego. W kwestiach trans-

portowych jak w soczewce skupia się całe spektrum innych problemów – od 

194  Przykładem może być wprowadzanie internetowych platform do głosowania w budżetach obywatel-
skich – por. M.A. Cunha, T.R. Coelho, M. Pozzebon, THE USE OF ICT IN PUBLIC DECISION-MAKING PAR-
TICIPATION, „Proceedings of the 21st European Conference on Information Systems” (2013).
195  Na rekomendacjach użytkowników opierają się takie aplikacje, jak Yelp czy TripAdvisor. Z kolei platforma 
Couchsurfing pozwala nawiązań kontakt z osobami gotowymi udzielić nieodpłatnego noclegu podróżującym.
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uwarunkowań geograficznych, przez charakter formy miejskiej, dostępność 

przestrzeni i usług, rozwarstwienie społeczne, na zanieczyszczeniu środowi-

ska kończąc. Codzienne dojazdy do pracy, szkoły, czy sklepu stanowią istotny 

element życia z uwagi na czas, jaki mogą zabierać oraz stres i niedogodności, 

jakie mogą wywoływać. Do tego dochodzi nieprzewidywalność – korki, awa-

rie, kolizje oraz wzrastająca złożoność systemów transportowych. Dlatego też 

możliwe zmiany, jakie mogą dać technologie informacyjne w tym obszarze są 

szczególnie interesujące i warte przeanalizowania.

 Podstawowa kwestia związana z przemieszczaniem się w przestrzeni 

to szeroko pojęta nawigacja – ustalanie położenia celu, wyznaczanie optymal-

nej trasy, unikanie niedogodności i zagrożeń, oszczędzanie zasobów (paliwa, 

spalanych kalorii, poświęconego czasu). W tych wszystkich aspektach techno-

logie informacyjne wprowadzają nowe narzędzia, które mogą wspomagać po-

dróżowanie. Czy jednak to wsparcie wykracza poza wygodę? Czy wpływa na 

czynniki mające znaczenie dla dobrostanu mieszkańców? 

 Przytoczone w Rozdziale 1. badania dość jednoznacznie wskazują na 

istotne negatywne skutki dla zdrowia, jakie pociąga za sobą korzystanie z 

samochodu, jako głównego środka transportu. Z kolei komunikacja piesza 

wpływa niezwykle korzystnie nie tylko na kondycję fizyczną, ale też psychicz-

ną. W związku z tym wszelkie rozwiązania, które mogą wspierać rezygnację 

z auta są szczególnie cenne. Okazuje się, że nawet tak proste narzędzia, jak 

aplikacja zliczająca kroki wykonane w ciągu dnia, może skutecznie przyczy-

niać się do większej aktywności fizycznej, poprzez raportowanie użytkowni-

kowi pokonanej w danym dniu odległości oraz rekomendowanego celu do-

bowego wykonanych kroków196. Jednak nie każdą trasę da się pokonać pie-

szo, czy nawet rowerem. Może być to skutkiem możliwości fizycznych danej 

osoby, złymi warunkami atmosferycznymi, wysokim zanieczyszczeniem po-

wietrza, podróżowaniem z małymi dziećmi, czy koniecznością przewiezienia 

196  T. Harries i in., Effectiveness of a smartphone app in increasing physical activity amongst male adults: a randomi-
sed controlled trial, „BMC Public Health” t. 16 nr 1 (2016).
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bagażu. Dlatego też tak istotną rolę odgrywa transport publiczny. Wiele z ba-

rier, które powstrzymują mieszkańców miast przed skorzystaniem z alterna-

tyw dla samochodu, może zostać skompensowanych przez narzędzia oparte 

o technologie informacyjne. Istotną rolę odgrywa przewidywalność (lub jej 

brak) oraz bezpieczeństwo transportu publicznego197. Dostarczanie – choćby 

przy pomocy aplikacji – rozkładu jazdy wraz z aktualnym położeniem taboru 

(czy informacją o opóźnieniach) może być w tym wypadku pomocne198. Obie-

cujący jest rozwój koncepcji Mobility-as-a-Service (z ang. mobilność jako usługa), 

która zakłada możliwość korzystania z szeregu możliwości transportowych 

– autobusów, rowerów miejskich, hulajnóg, skuterów, czy samochodów na 

godziny – w ramach jednej, kompleksowej usługi199. Dzięki uzupełnieniu tra-

dycyjnych form transportu publicznego o nowe elementy, zapewniające więk-

szą elastyczność dla użytkowników (jak wspomniane rowery czy hulajnogi na 

wynajem), MaaS staje się atrakcyjną alternatywą dla prywatnego samochodu. 

Podejście do korzystania z transportu publicznego zmienia również fakt, iż 

urządzenia mobilne pozwalają teraz lepiej wykorzystać czas spędzony w po-

dróży200.

 H. Couclelis oraz S. Kenyon z G. Lyons podkreślają, iż transport to 

tak naprawdę kwestia dostępności – do edukacji, pracy, spotkań, czy sze-

rzej – szans201. W przeciwieństwie do . Liczne badania wskazują na rolę, jaką 

(zwłaszcza grupom wykluczonym) odgrywatransport publiczny w zapewnie-

niu  dostępu do korzyści, jakie daje miasto. Chodzi przede wszystkim o spra-

wy fundamentalne dla wszystkich mieszkańców i mające istotne znaczenie dla 
197  The Role of Soft Measures in Influencing Patronage Growth and Modal Split in the Bus Market in England, Depart-
ment for Transport, 2009 r., s. 133.
198  B. Martin-Anderson, BusBuzzard and WideWorld: Decreasing the Uncertainty of Multimodal Transportation, 
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2014, s. 17.
199  M. Kamargianni i in., Londoners’ attitudes towards car-ownership and Mobility-as-a-Service: Impact assessment 
and opportunities that lie ahead., MaaSLab - UCL Energy Institute Report, Prepared for Transport for London, 
2018 r. 
200  P.L. Mokhtarian, G. Tal, Impacts of Ict on Travel Behavior: A Tapestry of Relationships [w:] The SAGE Handbook 
of Transport Studies, 1 Oliver’s Yard,  55 City Road  London  EC1Y 1SP 2013, s. 14.
201  H. Couclelis, From Sustainable Transportation to Sustainable Accessibility: Can We Avoid a New Tragedy of the 
Commons? [w:] D. G. Janelle, D. C. Hodge (red.), Information, Place, and Cyberspace, Berlin, Heidelberg 2000 oraz 
S. Kenyon, G. Lyons, Gathering empirical evidence on the impacts of ICTs: using „accessibility diaries” to investigate the 
changing nature of Internet use, personal travel and participation in activities, 2004. 
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dobrostanu – zdobycie wykształcenia, znalezienie zatrudnienia, skorzystanie 

ze służby zdrowia202. Dlatego też innowacje zwiększające dostęp, szczególnie 

grup nieuprzywilejowanych, do możliwości, jakie daje miasto warte są szcze-

gólnej uwagi. Przeprowadzone przez Międzynarodowe Forum Transportu – 

komórkę OECD – symulacje uzupełnienia transportu publicznego w Lizbo-

nie o współdzielone taksówki oraz taxi-busy dają obiecujące rezultaty. Dostęp 

do kluczowych zasobów miasta – miejsc pracy, szkół oraz placówek służby 

zdrowia – istotnie się zwiększył w scenariuszu z wykorzystaniem nowych 

opcji komunikacji. Powierzchnia obszarów miejskich o znaczącym poziomie 

wykluczenia wynikającego z ograniczeń transportowych znacząco spadła203. 

Istotną kwestią w wielu regionach świata jest bezpieczeństwo transportu pu-

202  M.in. prace T.W. Sancheza dotyczące głównie sytuacji w USA – np. obszerny raport T.W. Sanchez, R. 
Stolz, J.S. Ma, Moving to Equity: Addressing Inequitable Effects of Transportation Policies on Minorities, The Civil Ri-
ghts Project at Harvard University, 2003 r., a w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej - M.S. Lodovici, N. 
Torchio, Social inclusion in EU public transport, European Parliament’s Committee on Transport and Tourism, 
2015 r.
203  International Transport Forum, Shared Mobility: Innovation for Liveable Cities, OECD Publishing, 2016 r.

Fot. 7. Przy niedoborze połączeń autobusowych mieszkańcy wsi Jabłonica (Ukraina) korzystają z alter-
natywnych możliwości. Transport decyduje o dostępności do szans, jakie dają ośrodki miejskie - edu-
kacji, czy zatrudnienia. Fot. autor.
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blicznego, a także taksówek. Doniesienia m.in. z Azji wskazują na ważną rolę, 

jaką odgrywają aplikacje do zamawiania przejazdów. Nie chodzi tylko o wy-

godę, ale też o identyfikację kierowcy, czy możliwość śledzenia trasy, a nawet 

wezwania pomocy204. Takie funkcjonalności oferowane są przez większość 

aplikacji do zamawiania przejazdów, jak Bolt czy Uber, poza przyciskiem SOS, 

który na razie dostępny jest tylko w wybranych krajach205.

 Istotnym uwarunkowaniem dla komunikacji pieszej jest dostępność 

związana z obecnością (lub brakiem) barier fizycznych w przestrzeni miej-

skiej. Dotyczy to nie tylko pojedynczych elementów – jak choćby przejść dla 

pieszych z obniżonym krawężnikiem. Istotna jest informacja o dostępności 

całej trasy, jaką trzeba pokonać od punktu startowego do docelowego, obej-

mująca wszystkie jej elementy, niezależnie czy pokonywane ciągami pieszymi, 

transportem publicznym, czy indywidualnym. Dzięki łączeniu cyfrowych map 

z coraz bardziej szczegółowymi danymi na temat ukształtowania terenu, czy 

udogodnieniami w pojazdach i budynkach, możliwe staje się wytyczanie tras 

z uwzględnieniem wymogów wynikających np. z poruszania się na wózku in-

walidzkim206. Nowych możliwości w zakresie gromadzenia i udostępniania 

treści dotyczących dostępności różnych lokalizacji dostarcza tzw. crowdsour-

cing, czyli metoda budowania baz danych głównie w oparciu o komentarze 

i oceny dostarczane przez duzą liczbę użytkowników207. Dzięki multimodal-

ności współczesnych interfejsów możliwe jest prezentowanie potrzebnych ko-

munikatów w sposób dostosowany do potrzeb danego użytkownika – w for-
204  S. Dhawan, P. Yadav, E- CAB HAILING: A STUDY ON CONSUMER BEHAVIOUR, „ELK Asia Pacific Jour-
nal of Marketing and Retail Management” t. 9 nr 3 (2018), s. 5.
205  Władze Malezji planowały nałożenie obowiązku umieszczenia przycisku SOS w aplikacjach do zama-
wiania przejazdów – por. N. Michell, Station-free bike-sharing operator launches in London [na:] „Cities Today”, 
https://cities-today.com/station-free-bike-sharing-operator-launches-london/, 11 września 2017 r. [dostęp: 
24.11.2021 r.].
206  M.R. Luaces i in., Accessible Routes Integrating Data from Multiple Sources, „ISPRS International Journal of 
Geo-Information” t. 10 nr 1 (2020).
207  W kontekście danych związanych z przestrzenią używa się też pojęcia Volunteered Geographic Informa-
tion (w skrócie VGI ). O wykorzystaniu VGI w budowaniu usług nawigacyjnych dla osób z niepełnospraw-
nościami por. F. Prandi i in., Collaboratively collected geodata to support routing service for disabled people [w:] G. 
Gartner, H. Huang (red.), Proceedings of the 11th International Symposium on Location- Based Services, Vienna 2014. 
Metodę gromadzenia informacji o danym zjawisku lub przestrzeni z raportów użytkowników określa się też 
crowdsensing – por. J. Działek i in., Ocena jakości przestrzeni publicznych III Kampusu UJ z użyciem techniki crowdsen-
singu, „Prace Geograficzne” nr 162 (2020).
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mie tekstu, obrazu, dźwięku, czy nawet wibracji. W efekcie, mimo obecności 

różnorodnych przeszkód w przestrzeni miejskiej, odpowiednio przygotowane 

narzędzia korzystające z cyfrowych danych pozwalają na zniwelowanie ba-

rier poprzez dostarczanie spersonalizowanych informacji na temat fizyczne-

go wymiaru miasta. Jednak rola technologii informacyjnych może być dużo 

bardziej znacząca dla osób z niepełnosprawnościami. Istotnym aspektem ja-

kości życia jest kwestia kontroli i autonomii. Dostarczenie wiarygodnych da-

nych dotyczących dostępności przestrzeni, czy też o istnieniu potencjalnych 

utrudnień, pozwala użytkownikom lepiej planować swoje trasy, w sposób 

dostosowany do swoich potrzeb. Mogą dzięki temu być bardziej niezależni 

w poruszaniu się po mieście, czy w ogóle zdecydować o podróży do danego 

miejsca. Ograniczona zostaje niepewność związana z możliwością istnienia 

na trasie lub w punkcie docelowym bariery nie do pokonania dla danej osoby. 

Dzięki dostosowaniu interfejsu do potrzeb użytkownika może on skorzystać z 

potrzebnych informacji bez pomocy osób trzecich. Należy również pamiętać, 

że rodzaj i zakres niepełnosprawności jest bardzo zróżnicowany. Choć istnie-

ją pewne standardy czy wytyczne, mające na celu zapewnienie uwzględnienia 

specjalnych potrzeb możliwe szerokiej grupy użytkowników, to jednak pewne 

specyficzne uwarunkowania pozostaną w wysokim stopniu zindywidualizo-

wane. Dobrym przykładem mogą być istotne różnice między ograniczeniami, 

jakie przestrzeń może narzucać w przypadku osoby poruszającej się na wóz-

ku przy pomocy własnych mięśni w porównaniu z wózkiem elektrycznym208. 

Dlatego też oprócz narzędzi, które przedstawiają poziom dostępności miejsc 

w postaci uproszczonej (przy pomocy piktogramów lub informacji dostępne/

niedostępne), ważne są bardziej szczegółowe dane, które pozwalają użytkow-

nikowi samodzielnie ocenić poziom dostosowania danej trasy lub lokalizacji 

do swoich potrzeb. Takich informacji mogą dostarczyć serwisy internetowe, 

dające dostęp do cyfrowych baz danych z zebranymi wynikami audytów oraz 

208  C. Menkens i in., EasyWheel - A Mobile Social Navigation and Support System for Wheelchair Users [w:] 2011 
Eighth International Conference on Information Technology: New Generations, Las Vegas, NV, USA 2011, s. 3.
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komentarzami użytkowników, na podstawie których możliwe jest podanie 

parametrów takich, jak szerokość wejścia do budynku, obecność schodów i 

windy itp, 209

 Kolejny wymiar relacji mobilność-dobrostan dotyczy presji wywieranej 

przez infrastrukturę transportową na środowisko. Nie jest to jedynie problem 

zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw kopalnych przez 

silniki samochodowe. Dochodzi do tego kwestia zużycia surowców natural-

nych – nie tylko do wytwarzania energii, ale też choćby produkcji akumula-

torów. Ruch pojazdów jest też jednym z istotnych źródeł hałasu w przestrze-

ni miejskiej, którego negatywny wpływ na zdrowie i dobrostan ludzi został 

wykazany w licznych badaniach210. Ważnym zasobem, szczególnie cennym i 

ograniczonym w miastach, jest sama przestrzeń. Na możliwości ograniczenia 

obszaru przeznaczonego na potrzeby transportu samochodowego, m.in. po-

przez wykorzystanie współdzielonych taksówek (tzw. car pooling) czy publicz-

ny automobil wskazywano już w latach 70. XX wieku211. Technologie informa-

cyjne dostarczyły elementów niezbędnych do budowania sieci współdzielenia 

czy wypożyczania samochodów, rowerów, czy ostatnio hulajnóg elektrycz-

nych. Zespół C. Ratti z MIT analizując dane dotyczące wykorzystania taksó-

wek w Nowym Jorku wykazał na znaczące korzyści wynikające ze współdzie-

lenia taksówek – m.in. przez zwiększenie wydajności i obniżenie kosztow-

ności tego typu transportu212. Biorąc pod uwagę, że większość aut w danym 

momencie nie jest użytkowana, tylko stoi na parkingu, współdzielenie aut, 

czy korzystanie z taksówek daje szanse odzyskania dużej ilości przestrzeni213. 

209  Jednym z takich narzędzi jest portal niepelnosprawnik.pl, który oprócz piktogramów podaje też bardziej 
szczegółowe parametry danego miejsca, np. informacje o szerokości drzwi wejściowych itp. Por. http://www.
niepelnosprawnik.pl/ [dostęp: 7.10.2021 r.].
210  Por. przegląd badań zawarty w obszernym raporcie nt. hałasu opracowanego dla Toronto - K. Drew i in., 
How Loud is Too Loud: Health Impacts of Environmental Noise in Toronto, Toronto Public Health, 2017 r. Wskazano 
w nim również, iż prawie 60% hałasu w mieście jest generowanego przez ruch samochodowy.
211  P. Laconte (red.), The Environment of human settlements: human well-being in cities: proceedings of the conference 
held in Brussels, Belgium, April 1976, t. 1, Oxford ; New York 1976, s. 13. 
212  P. Santi i in., Quantifying the benefits of vehicle pooling with shareability networks, „Proceedings of the National 
Academy of Sciences” t. 111 nr 37 (2014).
213  C.M.C. Vale i in., Managing Car Sharing for Better Urban Mobility through Information Systems, „International 
Journal of Scientific & Engineering Research” t. 7 nr 9 (2016). 
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Choć trzeba zaznaczyć, że zmniejszenie liczby posiadanych przez mieszkań-

ców aut nie koniecznie przekłada się na rezygnację z auta, jako środka trans-

portu.

 Największą zmianę w zakresie mobilności mogą wywołać rozwiązania 

pozwalające zlikwidować lub znacząco ograniczyć potrzebę przemieszcza-

nia się, a przynajmniej korzystania ze środków transportu. Choć możliwości 

tzw. telepracy czyli pracy zdalnej, bez konieczności fizycznej obecności w miej-

scu zatrudnienia, istniały dla wielu zawodów czy czynności już od co najmniej 

dwóch dekad, jednak do niedawna ta forma się nie upowszechniła. M. Castel-

ls wskazywał na możliwe przyczyny, podkreślając rolę osobistych kontaktów, 

czy fizycznej bliskości różnych firm i instytucji w dzielnicach biurowych214. 

Co więcej, jeszcze na początku obecnego wieku wskazywano na możliwe od-

wrotne skutki upowszechniania technologii informacyjnych – wzrost ilości 

spotkań i w efekcie wykonywanych podróży215. Jednak w ostatnich latach pra-

ca zdalna zaczęła zyskiwać na popularności i to nie jedynie z zawodach in-

formatycznych216. Ograniczenia w poruszaniu się i wychodzeniu z domu spo-

wodowane przez pandemię COVID-19 mimowolnie przyczyniły się do prze-

prowadzenia na niespotykaną dotychczas skalę eksperymentu z pracą zdalną. 

Złożone skutki masowego przejścia na przymusowe wykonywanie obowiąz-

ków zawodowych z domu są złożone i cały czas analizowane przez licznych 

badaczy. Wśród istotnych zagadnień należy wskazać na problem samotno-

ści oraz trudności w balansowaniu między pracą, a życiem rodzinnym, choć 

obie te kwestie do pewnego stopnia rozwiązują właściwa organizacja pracy i 

wsparcie społeczne217.

214  M. Castells, The informational city: information technology, economic restructuring, and the urban-regional pro-
cess, Oxford 1991, s. 150-151. 
215  H. Couclelis, From Sustainable Transportation to Sustainable Accessibility: Can We Avoid a New Tragedy of the 
Commons? [w:] D. G. Janelle, D. C. Hodge (red.), Information, Place, and Cyberspace, Berlin, Heidelberg 2000.
216  https://globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics [dostęp: 7.10.2021 r.].
217  J.-P. Mäkiniemi, A. Oksanen, A. Mäkikangas, Loneliness and Well-Being during the COVID-19 Pandemic: The 
Moderating Roles of Personal, Social and Organizational Resources on Perceived Stress and Exhaustion among Finnish 
University Employees, „International Journal of Environmental Research and Public Health” t. 18 nr 13 (2021), s. 
2; B. Wang i in., Achieving Effective Remote Working During the COVID‐19 Pandemic: A Work Design Per-
spective, „Applied Psychology” t. 70 nr 1 (2021), s. 30 i nn.
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CYFROWA KARCZMA

Choć pewnie niewiele osób uczęszcza obecnie do karczmy, to jest ona eg-

zemplifikacją tzw. miejsca trzeciego218. Kiedy nie jesteśmy w domu ani w pra-

cy, to jesteśmy właśnie tam – w kawiarni, restauracji, muzeum, kinie. Często 

przedstawia się tzw. media społecznościowe jako alternatywę dla spotkań w 

przestrzeni fizycznej – jednoczesną obecność w tym samym miejscu i czasie. 

Wspominana już H. Couclelis jeszcze na początku lat dwutysięcznych wska-

zywała na istotną transformację, jaką mogą wywołać technologie informa-

cyjne. Przedstawiała proces możliwego oderwania się aktywności od kon-

kretnych, dedykowanych im lokalizacji. Jednak nie oznacza to rezygnacji ze 

spotkań na rzecz kontaktów wirtualnych219. H. Dijst przewidywał, iż więcej z 

potencjalnie dostępnych przestrzeni działania (z ang. action spaces) będzie rów-

nież postrzeganych jako dostępne i w efekcie odwiedzanych220. A. Palej zwraca 

uwagę na rolę cyfrowych kanałów komunikacji w koordynacji spotkań twa-

rzą w twarz, a także na potencjalnie zaoszczędzony czas, który można spę-

dzić z bliskimi221. Kwestia zarządzania planem dnia, a także zmian w ostatniej 

chwili przed umówionym terminem pojawia się często w badaniach dotyczą-

cych wpływu technologii informacyjnych na relacje. Z drugiej strony to wła-

śnie oderwanie konkretnych czynności (praca, zakupy) nie tylko od fizycznych 

lokalizacji, ale też od ram czasowych (godziny otwarcia sklepu, biura, urzędu) 

stoi za większą dynamiką i rozczłonkowaniem aktywności w ciągu dnia oraz 

desynchronizacją z planami innych osób222.

 Sieć kontaktów społecznych – zarówno tych bliższych, jak i bardziej 

luźnych, czy nawet przypadkowych – ma krytyczne znaczenie dla dobrosta-
218 Por. R. Oldenburg, The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the 
heart of a community, New York 1999.
219  H. Couclelis, From Sustainable Transportation to Sustainable Accessibility: Can We Avoid a New Tragedy of the 
Commons? [w:] D. G. Janelle, D. C. Hodge (red.), Information, Place, and Cyberspace, Berlin, Heidelberg 2000, s. 4.
220  M. Dijst, ICTs and Accessibility: An Action Space Perspective on the Impact of New Information and Communica-
tion Technologies [w:] M. Beuthe i in. (red.), Transport Developments and Innovations in an Evolving World, Berlin, 
Heidelberg 2004, s. 17.
221  A. Palej, Miasta cywilizacji informacyjnej : poszukiwanie równowagi pomiędzy światem fizycznym a światem wirtu-
alnym, Kraków 2003, s. 76.
222  H. Couclelis, Rethinking Time Geography in the Information Age, „Environment and Planning A: Economy 
and Space” t. 41 nr 7 (2009), s. 1559-1560.
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nu. Chodzi zarówno o same relacje towarzyskie, jak i wsparcie, które te re-

lacje mogą dać w różnych sytuacjach życiowych. Technologie informacyjne 

wydają się mieć duży potencjał we wspieraniu kontaktów międzyludzkich. 

W końcu znaczna część ich zastosowań ma właśnie związek z przekazywa-

niem komunikatów – w formie tekstu, dźwięku, czy obrazu. Z jednej strony 

warstwa wirtualna może wspierać społeczności oparte na bliskości fizycznej. 

Widać rozwój grup w mediach społecznościowych, skierowanych do miesz-

kańców określonych rejonów miast, pozwalających na wymianę informacji, 

usług, towarów, poszukiwanie pomocy, mobilizację lokalnej społeczności. 

Przeprowadzone przez G. S. Mescha i I. Talmuda badania w dwóch podmiej-

skich osiedlach w Izraelu wykazują pozytywny wpływ forów internetowych, 

wykorzystywanych przez mieszkańców, na zaangażowanie w lokalne organi-

zacje oraz przywiązanie do społeczności223. Z drugiej strony media społeczno-

ściowe dają możliwość nawiązania kontaktów z osobami nie koniecznie za-

mieszkałymi w sąsiedztwie, ale będącymi w podobnej sytuacji życiowej, choć 

nie oznacza to, że te relacje pozostają jedynie w sferze wirtualnej224. Wiele 

grup zrzeszających hobbystów, pasjonatów, ale też np. chorych cierpiących na 

określone schorzenia, czy ludzi borykających się z trudnymi doświadczeniami, 

nawet pierwotnie powstałych w Internecie, organizuje spotkania twarzą w 

twarz. Należy pamiętać, iż możliwość wymiany doświadczeń z osobami, które 

mają za sobą podobne przeżycia może w niektórych sytuacjach mieć większe 

znaczenie, niż wsparcie znajomych, czy nawet rodziny225.

 Przestrzeń między budynkami to nie tylko infrastruktura transporto-

wa, a miejski ruch to nie tylko podróż z punktu A do B. To także ramy dla 

kontaktów międzyludzkich – zarówno tych przypadkowych, krótkotrwałych, 

jak i zaplanowanych, związanych z trwającą relacją między osobami. Szcze-

223  G.S. Mesch, I. Talmud, Internet Connectivity, Community Participation, and Place Attachment: A Longitudinal 
Study, „American Behavioral Scientist” t. 53 nr 8 (2010), s. 1104, 1106.
224  Y. Basuki i in., ICT and Social Relationship Engagement: Women’s Online Communities in Indonesia, „Procedia - 
Social and Behavioral Sciences” t. 184 (2015), s. 5.
225  J. Czapiński, Psychologia szczęścia: kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli Nowa odsłona teorii 
cebulowej, Warszawa 2017, s. 127-129.
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gólną rolę odgrywają przede wszystkim przestrzenie publiczne – place, par-

ki, skwery. Ich charakter, czytelność, atrakcyjność, ale też bezpieczeństwo 

i komfort w dużej mierze decydują o ich wykorzystaniu. Bardziej złożony 

wpływ technologii informacyjnych na kontakty międzyludzkie oraz propor-

cje spotkań w sferze fizycznej i wirtualnej zarysowany został powyżej. Nato-

miast niezależnie od tego cyberprzestrzeń wchodzi w bezpośrednie relacje z 

przestrzenią publiczną. A. Bonenberg wskazuje na dwie role, jakie media spo-

łecznościowe mogą odgrywać w odniesieniu do miejsc spotkań: konsultacyj-

ną oraz organizującą (aktywizującą). Pierwsza związana jest z wyrażaniem 

opinii mieszkańców na temat danej przestrzeni publicznej, czy zbierania da-

nych o ich zachowaniach w tejże przestrzeni. Druga służy budowaniu zain-

teresowania konkretnym miejscem, organizowaniu wydarzeń i angażowa-

niu użytkowników226. Innym sposobem budowania atrakcyjności przestrze-

226  A. Bonenberg, Cityscape in the Era of Information and Communication Technologies, Cham 2018, s. 52.

Fot. 8. Klienci kawiarni w galerii handlowej korzystający z urządzeń mobilnych. Przestrzeń spotkań  
w przestrzeni fizycznej i cyfrowej coraz częściej się przenika. Fot. P. Białko.
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ni publicznej jest wprowadzanie interaktywności w formie interfejsów, jako 

elementów małej architektury, czy nawet fasad budynków tworzących dane 

wnętrze urbanistyczne. Takie rozwiązania dają dużo możliwości wprowa-

dzania elementów rozrywki, zabawy, ale też nauki, czy nawiązywania relacji. 

A. Fatah gen Schieck z zespołem w ramach projektu Screens in the wild obser-

wowała wykorzystanie interaktywnych paneli przez różne grupy wiekowe. 

Dzieci wykorzystywały możliwości ekranu do zabawy, dorośli widzieli w nich 

narzędzie do przekazywania ważnych ogłoszeń związanych z życiem lokalnej 

społeczności, a osoby starsze chętnie opowiadały o wyświetlanych archiwal-

nych fotografiach227. Formy wyrazu nie ograniczają się jednak do obrazu czy 

dźwięku prezentowanego na dotykowym ekranie umieszczonym w kiosku na 

placu. Można wykorzystać projekcję obrazu na różne powierzchnie, czy choć-

by takie tradycyjne elementy jak fontanny228.

 Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesach rewitalizacji 

analizuje M. Stangel, wskazując na interesującą formę nałożenia warstw wir-

tualnej i fizycznej, w postaci tzw. rozszerzonej rzeczywistości229. Dzięki wykorzy-

staniu łączności bezprzewodowej, urządzeń mobilnych oraz innowacyjnych 

interfejsów (np. w postaci przeziernych wyświetlaczy umieszczonych w oku-

larach, czy  tzw. wearable devices) możliwe staje się zrealizowanie koncepcji 

ubiquitous computing230. W połączeniu z geolokalizowanymi danymi rozszerzo-

na rzeczywistość pozwala dostarczyć użytkownikom treści adekwatne do po-

227  W. Motta, A.F. gen Schieck, Mediated spatial cultures: place-making in London neighbourhoods with the aid of 
public interactive screens [w:] S. Griffiths, A. von Lünen (red.), Spatial cultures and urban agency: towards a new mor-
phology of the cities, London 2016.
228  R.L. Stadler, ICTS AS A TOOL TO INCREASE THE ATTRACTIVENESS OF PUBLIC SPACES / IKT KAIP 
VIEŠŲJŲ ERDVIŲ PATRAUKLUMO DIDINIMO PRIEMONĖ, „Mokslas - Lietuvos ateitis” t. 5 nr 3 (2013), s. 222-
223.
229  M. Stangel, Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym: technologie informacyjne i komunikacyjne w proce-
sach rewitalizacji, Gliwice 2009, s. 83.
230  Co można przetłumaczyć, jako wszechobecne przetwarzanie. Idea ta zakłada rozmieszczenie w przestrzeni 
urządzeń, które dzięki łączności bezprzewodowej mogą się komunikować między sobą, a jednocześnie stano-
wią element środowiska użytkownika. Por. D.R. Mukhametov, Ubiquitous Computing and Distributed Machine 
Learning in Smart Cities [w:] 2020 Wave Electronics and its Application in Information and Telecommunication Systems 
(WECONF), Saint-Petersburg, Russia 2020. A. A. Kantarek omawiając zagadnienie prywatności przestrzeni 
zwraca uwagę na wkraczanie mediów do strefy indywidualnej, przez co otwiera się ona na cyberprzestrzeń 
– por. Taż, O PRYWATNOŚCI ABOUT THE PRIVACY, „Czasopismo Techniczne. Architektura” nr 1-A (2007).
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łożenia i kontekstu, w jakim się on znajduje231. Daje to możliwość pogłębiania 

czytelności przestrzeni, odczytywania jej tożsamości, historii, czy obowiązu-

jących zasad, a także wrażenia bezpieczeństwa – krytycznych warunków bu-

dowania poczucia miejsca. B. Adams oraz G. McKenzie skupili się w swoich 

badaniach na procesie odwrotnym – z treści dostarczanych przez użytkow-

ników starali się wydobyć cechy wyróżniające dane miejsce i budujące jego 

charakter232. L. Humphreys zwraca uwagę na mniej uchwytne i trudniejsze do 

opisania transformacje przestrzeni pod wpływem technologii informacyjnej, 

które opisuje jako wytwarzanie zaściankowości (z ang. parochiality). W tym wy-

padku nie jest to pojęcie negatywne, a raczej ma oddawać proces oswajania 

przestrzeni publicznej233. 

 Kwestią istotną, poruszaną już w kontekście mobilności, jest wyklucze-

nie społeczne – nie tylko w wymiarze cyfrowym, ale też w dostępie do usług 

miejskich. Szczególnie w miastach widoczne są często duże nierówności. Z 

jednej strony technologie informacyjne mogą wpływać na pogłębienie wyklu-

czenia grup nieuprzywilejowanych. Chodzi nie tylko o brak posiadania urzą-

dzenia mobilnego, czy komputera. Częściej problemem jest brak dostępu do 

Internetu234. E. J. Helsper analizując wykluczenie społeczne i cyfrowe wskazu-

je na to, jak brak relacji, wykształcenia, kompetencji przekłada się na kolejny 

wymiar nierówności w postaci braku możliwości wykorzystania szans, jakie 

daje Sieć235. Z drugiej strony technologie informacyjne mogą wspomagać włą-

czanie grup nieuprzywilejowanych do społeczeństwa. Badania wśród senio-

rów korzystających z Internetu pokazują, iż łączność wirtualna może zmniej-

szać poczucie samotności i chronić przed izolacją236. Zwraca się jednak uwagę, 
231  L.-H. Lee i in., Towards Augmented Reality Driven Human-City Interaction: Current Research on Mobile Headsets 
and Future Challenges, „ACM Computing Surveys” t. 54 nr 8 (2022).
232  D. Sui, S. Elwood, M. Goodchild (red.), Crowdsourcing Geographic Knowledge, Dordrecht 2013, s. 201-221.
233  L. Humphreys, Mobile social networks and urban public space, „New Media & Society” t. 12 nr 5 (2010), 
s. 13. 
234  Np. osoby bezdomne nierzadko posiadają telefon lub smartfon, ale z powodu braku dostępnych sieci bez-
przewodowych nie są w stanie skorzystać z Sieci – por. S. Dyce, Digital exclusion of homeless people, „People 
Know How - Research Briefings - August 2019” (2019). 
235  E.J. Helsper, Digital inclusion: an analysis of social disadvantage and the information society, London 2008, s. 57.
236  O. Lelkes, Happier and less isolated: internet use in old age, „Journal of Poverty and Social Justice” t. 21 nr 1 
(2013), s. 44.
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Fot. 9. Na dzwonnicy katedry w Świdnicy widoczne są anteny do przesyłu komunikacji radiowej.  Fot. 
P. Romanowicz.
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że sam dostęp do Sieci nie zawsze jest wystarczający. Konieczne jest komple-

mentarne wykorzystanie nowych narzędzi w połączeniu z personalnymi kon-

taktami i zaangażowaniem pracowników społecznych237.

CYFROWA DZWONNICA

Dzwonnica to pewien symbol w przestrzeni miasta. Przez wieki stanowiła nie 

tylko dominantę w krajobrazie miejskim, ale też wskazywała centralny punkt, 

miejsce zebrań, siedzibę lokalnej władzy.238 Dźwięk dzwonu sygnalizował 

istotne wydarzenia, czy przestrzegał przed zbliżającym się zagrożeniem. W 

pewnym sensie dzwonnica jest protoplastą stacji bazowej – nadajnika komu-

nikacji bezprzewodowej. Pozwalała rozesłać komunikat do wszystkich osób 

znajdujących się na określonym obszarze (w zasięgu fali dźwiękowej), bez ko-

nieczności nawiązania wcześniej łączności przed odbiorców. W podobny spo-

sób działają choćby alerty o możliwych gwałtownych zjawiskach pogodowych, 

rozsyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do urządzeń mobilnych 

zalogowanych do stacji bazowych na obszarze, którego dotyczy prognoza. 

Jednak technologie informacyjne znacząco zwiększają możliwości komunika-

cji z mieszkańcami, w stosunku do tradycyjnej dzwonnicy.

 Przede wszystkim możliwe jest publikowanie bardziej złożonych ko-

munikatów, niż pozwalał na to dźwięk. Oprócz wspomnianych już ostrzeżeń 

o nadchodzących burzach, wichurach, czy gradobiciach dostępne są dane nt. 

przestępczości, trwających utrudnień w ruchu, czy poziomu zanieczyszczeń 

powietrza. Coraz powszechniejsze i liczniejsze instalacje czujników zanie-

czyszczeń  dokonujących pomiarów w czasie rzeczywistym stanowią nowe, 

zasobne źródło informacji, które można dostarczać mieszkańcom. Biorąc pod 

237  Na konieczność całościowych działań zwracają uwagę H. Isomaki oraz M. Kuronen, odnosząc się do 
przykładowych projektów, mających przeciwdziałać wykluczeniu młodzieży, a także cytując J. Cullen, C. Cul-
len i E. Hamilton – por. H. Isomaki, M. Kuronen, Combating Social Exclusion Of Young People With ICT Applica-
tions, „UK Academy for Information Systems Conference Proceedings 2013” nr 17 (2013). 
238  Można tu przywołać pojęcie formy mocnej, opisane przez J. Gyurkovicha – por. Tenże, Dzieło architektu-
ry w mieście – wstęp, „Czasopismo Techniczne. Architektura” nr 6-A (2008). O utracie roli serca miasta przez 
tradycyjne elementy struktury urbanistycznej na rzecz nowych typów przestrzeni zwraca uwagę M. Motak 
– por. Tenże, Nieunikniony zmierzch tradycyjnego „serca miasta”, „Czasopismo Techniczne. Architektura” nr 3-A 
(2008).
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uwagę, iż wiele z tych treści dotyczy kwestii bezpośrednio lub pośrednio zwią-

zanych z tak fundamentalnymi kwestiami jak zdrowie czy bezpieczeństwo (a 

także poczucie bezpieczeństwa), zbieranie i udostępnianie rzetelnych danych 

ma fundamentalne znaczenie. Szczególnie w miastach, w których niska jakość 

powietrza czy zwiększona przestępczość stanowią istotny problem, informa-

cja o poziomie zagrożenia, z uwzględnieniem czasu i lokalizacji, może stano-

wić istotny sposób kompensacji niedoborów środowiska zurbanizowanego. 

Jednocześnie dzięki powiązaniu danych z przestrzenią użytkownicy mogą 

otrzymać komunikaty lepiej dopasowane do ich potrzeb i trybu życia. Należy 

też pamiętać, iż dużą rolę w budowaniu dobrostanu odgrywa nie tylko obiek-

tywny poziom zagrożenia, ale samo poczucie bezpieczeństwa239. W związku z 

tym dostarczane informacje powinny być możliwe aktualne i kompletne, aby 

nie budować fałszywego obrazu niebezpieczeństwa spowodowanego smogiem 

czy napadem rabunkowym w danej okolicy.

 Istotną zmianą, jaką wprowadzają technologie informacyjne, jest roz-

winięcie komunikacji dwukierunkowej między władzami a mieszkańcami. 

Obywatele mogą łatwiej przesyłać swoje opinie i uwagi na temat stanu czy 

sposobu funkcjonowania miejskich usług, konsultować planowane inwesty-

cje, zgłaszać własne pomysły. Oprócz korzystania z przeznaczonych do tego 

kanałów komunikacji, władze miejskie, a także inne zainteresowane strony, 

mogą uzyskiwać cenne informacje z mediów społecznościowych (i kierować w  

razie potrzeby zwrotne komunikaty). Odnosi się to też do prywatnych firm, 

które dzięki komentarzom w aplikacjach czy na cyfrowych mapach mogą 

otrzymać informacje zwrotne. Korzystają też na tym sami użytkownicy. Za-

kres przekazywanych w ten sposób danych może być bardzo szeroki. Od pro-

stych uwag, przez zgłaszanie przypadków wandalizmu czy awarii miejskiej in-

frastruktury, po informacje potrzebne do podjęcia niezbędnych działań w ob-

liczu katastrofy czy kataklizmu240. Oprócz oczywistych korzyści wynikających 
239  K. Mouratidis, Urban planning and quality of life: A review of pathways linking the built environment to subjective 
well-being, „Cities” t. 115 (2021), s. 5.
240  Przykładem takiego narzędzia jest TweetTracker – algorytm analizujący treści zamieszczane w popular-
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z narzędzi wspomagających działania ratownicze, rozszerzenie form i zakresu 

zaangażowania obywateli w funkcjonowanie miasta ma istotne znaczenie z 

punktu widzenia dobrostanu. Dużą rolę odgrywa poczucie kontroli i wpły-

wu na własne otoczenie241. Ekstremalnym przykładem takiego zastosowania 

są sytuacje, w których mieszkańcy sami tworzą cyfrową mapę swojej okolicy, 

aby w ogóle możliwe było podjęcie dalszych działań mających na celu m.in. 

określenie obszarów problemowych242.

PROBLEMY ZWIĄZANE Z ROZWOJEM I WDRAŻANIEM 

TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Jak w przypadku każdego narzędzia, technologie informacyjne można wyko-

rzystywać do różnych celów. Te same rozwiązania, np. geolokalizacja, mogą 

służyć szybszemu dotarciu do poszkodowanych w katastrofie naturalnej, jak 

i śledzeniu obywateli. Biorąc pod uwagę wyjątkowe możliwości, jakie dają te 

nowe narzędzia, należy dołożyć szczególnych starań, aby ich wykorzystanie, 

zwłaszcza w przestrzeni miejskiej, służyło wyraźnie zdefiniowanemu inte-

resowi mieszkańców. Pewne potencjalne zagrożenia związane są z cechami 

technologii informacyjnych. Inne wynikają z przyjętych założeń i modeli pro-

jektowania, wdrażania i utrzymywania rozwiązań je wykorzystujących.

PRYWATYZACJA DANYCH – PRYWATYZACJA MIASTA

Wiele rozwiązań, z jakich korzystamy na co dzień w miastach nie zostało 

przygotowanych, przez instytucje publiczne lub dzięki zaangażowaniu oby-

wateli. Bardzo często są to produkty, przygotowane przez prywatne firmy. 

Nie jest to problem sam w sobie. Co więcej sfinansowanie powstania, a co 

więcej później utrzymania funkcjonowania np. aplikacji mobilnej nadal jest 

poważnym wyzwaniem. Zwraca się uwagę na to, że usługi tworzone w ra-
nym serwisie społecznościowym i poszukujący określonych słów kluczowych, a następnie prezentujący wyni-
ki na mapie. Por. S. Kumar, TweetTracker: An Analysis Tool for Humanitarian and Disaster Relief, „Proceedings of 
the Fifth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media” (2011). 
241  N. Bacon i in., The state of happiness: can public policy shape people’s wellbeing and resilience?, London 2010, s. 
72.
242  E. Hagen, Mapping Change. Community Information Empowerment in Kibera, „innovations” t. 6 nr 1 (2011). 
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mach różnych projektów, podejmowanych przez miasta czy przez organizacje 

pozarządowe, nie są w stanie przetrwać dłużej, niż sam projekt243. W związku 

z tym zaangażowanie sektora prywatnego może być niezbędne. Raport zle-

cony przez Komisję Europejską, który badał możliwości wdrażania zintegro-

wanych rozwiązań inteligentnych w miastach podaje, iż wśród analizowanych 

przykładów dominowały przypadki, w których finansowanie pochodziło jed-

nocześnie ze źródeł publicznych i prywatnych244. Jednak dominacja sektora 

prywatnego na rynku usług cyfrowych niesie za sobą pewne konsekwencje 

zwłaszcza w sytuacji, w której brakuje odpowiednich regulacji dbających m.in. 

o bezpieczeństwo danych użytkowników.

 Jednym z najważniejszych obecnie zjawisk jest rozwój tzw. platform, 

czyli swego rodzaju cyfrowych pośredników między usługodawcami, a klien-

tami. Pojawiają się liczne portale internetowe oraz aplikacje pozwalające m.in. 

na zamawianie jedzenia czy zakupów z dostawą, wezwanie taksówki, czy za-

rezerwowanie noclegu. Z jednej strony zapewniają one wygodę i dostępność 

tych usług (również dla usługodawców), ale stwarzają groźbę monopolizacji 

i prywatyzacji całych sektorów działalności usługowej. W efekcie pozwala to 

często wykorzystywać platformom ich pozycję i pobierać dużą opłatę za do-

stęp do nich. Ponadto powstaje ryzyko zamknięcia cennych danych odno-

szących się do miasta i jego funkcjonowania w bazach danych należących do 

prywatnych przedsiębiorstw. F. Duarte i C. Ratti zwrócili uwagę na niedawną 

zmianę polityki firmy Google znacząco ograniczającą możliwości wykorzy-

stania (również do celów naukowych) fotografii ulic i fasad budynków zebra-

nych na potrzeby usługi Street View245.

243  R.P. Dameri, C. Rosenthal-Sabroux (red.), Smart City, Cham 2014, s. 179.
244  Co ciekawe jedynie ze środków prywatnych finansowanych było jedynie 10% omawianych projektów - 
Analysing the potential for wide scale roll out of integrated Smart Cities and Communities solutions, European Union, 
2016 r., s. 40.
245  W. Shi i in. (red.), Urban Informatics, Singapore 2021, s. 499.
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WSZYSTKO ZŁAPANE W JEDNĄ SIEĆ

Jedną z kluczowych idei, na której opiera się wiele opisywanych w niniejszej 

pracy rozwiązań to tzw. Internet Rzeczy (por. Rozdział 2.). Wprowadza się nowe 

komponenty, umożliwiające m.in. łączność z Siecią czy odczyt położenia w 

czasie rzeczywistym, do istniejącej infrastruktury (tzw. retrofitting) – np. do ta-

boru tramwajowego. Jednocześnie umieszcza się elementy wcześniej niespo-

tykane, szczególnie w postaci różnego rodzaju sensorów, które pozwalają re-

jestrować, a także często przesyłać w czasie rzeczywistym, np. stan powietrza, 

warunki pogodowe, natężenie ruchu. Kolejnym komponentem współczesnej 

infrastruktury są tzw. aktuatory, czyli urządzenia mogące wykonać określo-

ne działanie wedle otrzymanej przez Sieć instrukcji. Otwiera to wiele nowych 

możliwości, pozwala m.in. na optymalizację zużycia zasobów przez bardziej 

precyzyjną kontrolę funkcjonowania urządzeń (jak np. inteligentne oświe-

tlenie uliczne). Niemniej podłączanie kolejnych systemów, elementów infra-

struktury do Internetu otwiera nowe zagrożenia. R. Kitchin i M. Dodge wy-

mieniają pięć potencjalnych źródeł podatności, które mogą otworzyć drogę do 

cyberataku na elementy składowe inteligentnych miast: błędy w oprogramo-

waniu i niewystarczające szyfrowanie; korzystanie z przestarzałych systemów 

oraz ich złe utrzymanie; złożoność infrastruktury i wielość możliwych form 

ataku na nią; kaskadowe skutki awarii jednego z podsystemów; błąd ludzki i 

świadome działanie mające na celu wyrządzenie szkody246. Skutki potencjal-

nych tzw. luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu podlegają multiplikacji. 

Błąd w kodzie, gdyby został wykorzystany przez atakujących, może spowo-

dować nie tylko awarię pojedynczego urządzenia czy nawet grupy urządzeń. 

Złośliwe oprogramowanie, które szyfruje pliki (tzw. ransomware) dostaje się do 

systemów operacyjnych korzystając właśnie z takich luk i następnie rozsyła się 

dalej. W efekcie każdy komputer z oprogramowaniem zawierającym daną po-

datność, podłączony do Internetu, może paść ofiarą infekcji. W opracowanym 

246  R. Kitchin, M. Dodge, The (In)Security of Smart Cities: Vulnerabilities, Risks, Mitigation, and Prevention, „Jour-
nal of Urban Technology” t. 26 nr 2 (2019), s. 49-51.



136

przez firmę Fortinet, specjalizującą się w zabezpieczeniach sieci komputero-

wych, raporcie na temat globalnych trendów w zagrożeniach dla cyberbezpie-

czeństwa wskazano, iż w ciągu roku (od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r.) 

średnia liczba urządzeń, na których w ciągu tygodnia wykryto ransomware 

wzrosła ponad dziesięciokrotnie247. Jak pokazały liczne przykłady z ostatnich 

lat, skutki takich ataków mogą wywoływać paraliż istotnych elementów miej-

skiej infrastruktury, uniemożliwić funkcjonowanie lokalnych władz, a nawet 

sprowadzić zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców. Wśród istotnych przy-

kładów można wymienić zaszyfrowanie w 2016 r. komputerów należących do 

Miejskiej Agencji Transportu w San Francisco, w efekcie czego automaty do 

zakupu biletów przestały działać, a elektroniczne rozkłady jazdy wyświetlały 

wiadomość od sprawców ataku248. Poważniejsze w konsekwencjach było wła-

manie do sieci komputerowej władz lokalnych w Atlancie w 2018 r. Przestało 

funkcjonować wiele usług i systemów miejskich, w tym do płacenia rachun-

ków za media, czy planowania rozpraw sądowych, Utracone zostało wiele 

dokumentów i korespondencji w formie elektronicznej. Szacuje się, że koszty 

usuwania skutków tego ataku mogły sięgnąć 17 milionów USD249.

 Konsekwencją integracji cyfrowych usług, jest łączenie ze sobą kolej-

nych baz danych, co w efekcie pozwala zgromadzić obszerny zasób informacji 

o poszczególnych użytkownikach. Daje to duże możliwości tzw. profilowania, 

czyli przypisywania osób do pewnych wzorców, na podstawie których można 

próbować przewidywać preferencje i zachowania. Choć są podejmowane pró-

by ograniczenia takich działań, np. poprzez prawodawstwo250, to jednak nadal 

kwestie prywatności stanowią jeden z głównych problemów podnoszonych 
247  W wartościach bezwzględnych wzrost nastąpił z ponad trzynastu tysięcy do prawie stu pięćdziesięciu 
tysięcy. Statystyki dotyczą urządzeń, na których korzystano z oprogramowania firmy Fortinet. Por. Global 
Threat Landscape Report, Fortinet, 2021 r., s. 12.
248  S. Khandelwal, San Francisco Metro System Hacked with Ransomware; Resulting in Free Rides [na:] „The Hac-
ker News”, https://thehackernews.com/2016/11/transit-system-hacked.html, 28 listopada 2016 r. [dostęp: 
23.11.2021 r.].
249  B. Freed, One year after Atlanta’s ransomware attack, the city says it’s transforming its technology [na:] „StateSco-
op”, https://statescoop.com/one-year-after-atlantas-ransomware-attack-the-city-says-its-transforming-it-
s-technology/, 22 marca 2019 r. [dostęp: 22.11.2021 r.].
250  Istotnym przykładem jest tzw. RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, przyjęte przez 
Unię Europejską i mające na celu ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania danych osobowych.
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przez obywateli i organizacje pozarządowe. Według statystyk opracowanych 

przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną, spośród 194 badanych kra-

jów, w 2020 r. 133 posiadały przepisy dotyczące ochrony danych251. Co więcej, 

łączenie ze sobą zbiorów danych, czy w ogóle gromadzenie niektórych typów 

informacji, stwarza poważne zagrożenia przez sam fakt istnienia takich baz, 

które mogą zostać udostępnione w sposób nieuprawniony lub niekontrolowa-

ny.

NIEPOZORNE METADANE

Często w dyskusjach na temat upowszechniania się technologii informacyj-

nych zwraca się uwagę na kwestię gromadzenia dużej ilości danych na temat 

użytkowników, które często oni sami dobrowolnie dostarczają. Szczególne 

wątpliwości budzą z jednej strony duże zbiory spersonalizowanych informa-

cji, które zgromadzili technologiczni giganci – prywatne firmy o zasięgu glo-

balnym, takie jak Google, Facebook czy Amazon. Z drugiej strony część obywate-

li jest przeciwna zwiększaniu typów danych gromadzonych przez instytucje 

państwowe. Niemniej istotną kwestią jak zakres informacji przekazywanych 

przez użytkowników jest sposób rejestrowania tzw. metadanych, czyli dodat-

kowych parametrów, którymi uzupełniane są poszczególne rekordy (wpisy) w 

bazach danych. Mogą one obejmować bardzo szeroki katalog dodatkowych 

szczegółów – od daty i godziny zarejestrowania obserwacji, przez identyfika-

tor używanego urządzenia, po położenie geograficzne użytkownika. Zazwy-

czaj nie mamy świadomości jak wiele dodatkowych danych jest zbieranych 

na temat naszych aktywności, wykonywanych z użyciem danej aplikacji czy 

usługi, oprócz tych, które wprowadziliśmy z własnej inicjatywy. Obecnie ob-

serwowany intensywny wzrost ilości metadanych ma ścisły związek z tym, 

że korzystamy z zapisu w postaci cyfrowej oraz wykorzystujemy urządzenia 

elektroniczne, wyposażone w komponenty, które mogą przesyłać informa-

cje o swoim aktualnym stanie. W efekcie stosunkowo łatwo uzupełnić dany 

251  Global Cybersecurity Index 2020, International Telecommunication Union, 2021 r., s. viii.
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rekord o dodatkowe szczegóły, które bardzo często są i tak rejestrowane na 

skutek wykonania określonej operacji przez oprogramowanie. Oczywiście nie 

wszystkie metadane mogą zostać wykorzystane do pozyskania (czy raczej wy-

dedukowania) dodatkowych informacji o użytkowniku. Prawdopodobnie po-

ziom naładowania baterii w smartfonie nie mówi wiele o zachowaniach, czy 

zwyczajach właściciela. Jednak już historia przejazdów transportem publicz-

nym, przy użyciu aplikacji do wyszukiwania połączeń i zakupu biletów może 

pozwolić na sformułowanie wysoce prawdopodobnych domniemań na temat 

upodobań danej osoby. Przeprowadzona przez zespół z Massachusetts Insti-

tute of Technology analiza danych dotyczących przemieszczania się półtora 

miliona osób, zbieranych przez okres piętnastu miesięcy wykazała, iż tzw. śla-

dy mobilności pozostawiane przez ludzi są stosunkowo wyjątkowe i różne od 

siebie. Przy odpowiedniej częstotliwości rejestracji położenia oraz dokładno-

ści odpowiadającej danym z logowania się telefonów w tzw. stacjach bazo-

wych wystarczają cztery pomiary, aby móc zidentyfikować osobę z 95% do-

kładnością252.

 W pewnym sensie bogactwo metadanych jest nieuniknioną konsekwen-

cją przejścia od zapisu analogowego do cyfrowego. Upowszechnienie się róż-

nego rodzaju sensorów, które umożliwiają rejestrowanie parametrów świata 

fizycznego wynika w dużej mierze z tego, że możliwa jest konwersja odczyta-

nej przez czujnik wartości – temperatury, wilgotności, ciśnienia, a także obra-

zu, czy dźwięku – na sygnał elektryczny, możliwy do przesłania na dużą od-

ległość (przewodowo lub bezprzewodowo). W przeciwieństwie do np. apara-

tu korzystającego z filmu fotograficznego, w którym co najwyżej można było 

włączyć datownik, smartfon czy kamera cyfrowa oprócz kadru rejestrują datę 

i godzinę wykonania fotografii. Dodatkowo zapisany zostaje model urządze-

nia, jego numer seryjny, a także ustawienia przesłony, czasu, czułości matrycy. 

Kamery monitoringu czy zainstalowane na dronie rejestrują strumień obra-

252  Y.-A. de Montjoye i in., Unique in the Crowd: The privacy bounds of human mobility, „Scientific Reports” t. 3 
nr 1 (2013), s. 1.
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zu wideo. Nawet, jeśli nie zostanie on trwale zapisany, to jest wytwarzany i 

może być w jakiś sposób przechwycony. Oczywiście można wyłączyć rejestro-

wanie metadanych lub je później usunąć. Ale wymaga to świadomego działa-

nia. Nie wszystkich metadanych można się pozbyć bez ograniczenia funkcjo-

nalności danego rozwiązania. Ilustruje to dobrze przykład wspomnianych już 

identyfikatorów RFID. Projekty wykorzystania tej technologii jako alterna-

tywy dla tradycyjnych etykiet na produktach, szczególnie odzieży, wzbudzi-

ły wątpliwości związane z prywatnością. W sytuacji, w której dane zapisane 

na znaczniku RFID (np. jego unikalny numer) może odczytać każda osoba 

wyposażona w odpowiedni czytnik (a takim obecnie jest większość smartfo-

nów) powstaje ryzyko rejestrowania obecności właściciela danego przedmiotu 

w danym miejscu, np. poprzez zeskanowanie metki na jego ubraniu. Biorąc 

pod uwagę, iż odczyt identyfikatora odbywa się bezprzewodowo i nie wyma-

ga bezpośredniej interakcji z etykietą (np. uruchomienia) potencjał śledzenia 

osób bez ich świadomości jest dość duży253.

MAGICZNE ALGORYTMY

Ogrom dostępnych danych powoduje, iż coraz częściej problemem nie jest 

brak informacji, ale raczej jej nadmiar. W związku z tym wykorzystanie tych 

zasobów do wspomagania procesów decyzyjnych staje się zadaniem nietry-

wialnym. Ilość możliwych odpowiedzi na postawione pytanie – np. trasę z 

punktu A do B lub lokale gastronomiczne w okolicy – może przekroczyć po-

jemność percepcji użytkownika. Aby móc realnie skorzystać z dostępnych in-

formacji konieczne staje się skorzystanie z narzędzi, które przeanalizują dane 

pod kątem przyjętych założeń, a następnie przedstawią wyniki w formie czy-

telnej i zrozumiałej dla człowieka. W związku z tym korzystanie z algoryt-

mów, czyli opisanych przy pomocy języka programowania ciągów operacji, 

staje się nieodzowne. Co prawda same algorytmy nie są niczym nowym, ale 

253  M. Ohkubo, K. Suzuki, S. Kinoshita, RFID privacy issues and technical challenges, „Communications of the 
ACM” t. 48 nr 9 (2005), s. 68. Autorzy artykułu opisują też możliwe rozwiązania pozwalające na utrudnienie 
powiązania znacznika RFID dołączonego do przedmiotu z jego właścicielem.
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znacząco wzrasta ich poziom złożoności. Koncepcja tzw. uczenia maszynowego 

zakłada analizę zbiorów danych i poszukiwanie w nich prawidłowości przez 

wysoko wyspecjalizowane, wieloetapowe procedury. W efekcie powstaje tzw. 

sztuczna inteligencja, której funkcjonowanie jest na tyle złożone, iż zrozumienie 

jej działania wymaga dużej wiedzy i odpowiedniego przygotowania254. Kiedy 

tego typu narzędzia są wprowadzane jako element systemów miejskich, któ-

re mają wspierać procesy decyzyjne lub zarządzać infrastrukturą pojawia się 

pewien problem. Trudno jest zapewnić transparentność konieczną przy dzia-

łalności władz miejskich. Przykładem takiego rozwiązania jest tzw. blockcha-

in, z którym wiązane jest wiele nadziei jeśli chodzi o zastosowania w sektorze 

publicznym, jednak którego zasady działania nie jest łatwo objaśnić obywate-

lom255.

 Istnieje też zagrożenie związane z tendencją do traktowania algoryt-

mów jako idealnej alternatywy dla ludzkich ocen, obarczonych ciężarem ste-

reotypów i własnych doświadczeń256. Rzeczywistość jest jednak inna. Każda 

procedura, niezależnie od tego, czy ma postać kodu, czy zestawu instrukcji 

spisanych językiem potocznym, służy osiągnięcie założonych celów z określo-

ną wydajnością. W związku z tym algorytm będzie przedstawiać wyniki zgod-

ne z przyjętymi i zapisanymi w nim kryteriami. Ostatecznie ktoś – programi-

sta, kierownik projektu, zamawiający, czyli po prostu człowiek – decyduje o 

przyjętych założeniach. 

254  Y. Bathaee, The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent and Causation, „Harvard Journal of 
Law & Technology” t. 31 nr 2 (2018).
255  Blockchain – pojęcie nie posiadające polskiego odpowiednika. Jest to nazwa technologii pozwalającej na 
tworzenie rejestrów danych zbudowanych z łańcuchów bloków (łańcuch – po ang. chain, blok – po ang. block) 
o wysokiej odporności na manipulacje i rozproszonej strukturze. Por. D. Drescher, Blockchain basics: a non
-technical introduction in 25 steps, Berkeley, California 2017.
256  C. O’Neil, Broń matematycznej zagłady: jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji, tłum. M. Z. 
Zieliński, Warszawa 2020. 
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WNIOSKI: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE A DOBRO-

STAN MIESZKAŃCÓW MIAST

Przedstawiona analiza technologii informacyjnych wykorzystywanych w 

kontekście miejskim wskazuje na realny wpływ, jaki wywierają one na trans-

formację relacji miasto-dobrostan mieszkańców. Skutki tego wpływu mogą 

być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Zależy to od założeń przyjętych 

przy budowie konkretnych rozwiązań oraz sposobu ich wdrażania. Niemniej 

sam fakt istnienia dużych zbiorów danych, powiązanych z przestrzenią, sta-

nowi dużą wartość, z której mogą skorzystać mieszkańcy, pod warunkiem 

odpowiedniego udostępnienia tych informacji.  Podnoszone od kilku de-

kad obawy związane z rozwojem i upowszechnianiem technologii informa-

cyjnych, dotyczące ryzyka ograniczenia ludzkiej aktywności w przestrzeni 

miejskiej na rzecz cyberprzestrzeni, nie do końca się spełniły. Relacja rzeczy-

wistości wirtualnej do świata fizycznego jest dużo bardziej złożona i niejed-

noznaczna. Ludzie są istotami społecznymi, a kontakty międzyludzkie są nie-

zwykle ważne dla ich dobrostanu. Dlatego też wiele sposobów wykorzystania 

technologii informacyjnych służy właśnie do nawiązywania i podtrzymywa-

nia relacji.

 Niedogodności życia miejskiego są nieodłącznym kosztem, który 

mieszkańcy ponoszą w zamian za dostęp do szans i możliwości, jakie dają 

metropolie. Technologie informacyjne mają szansę pomagać kompensować 

zagrożenia i nierówności, związane m.in. z przestępczością, zanieczyszcze-

niem środowiska, czy dostępem do podstawowych usług. Pozwalają na dostęp 

do spersonalizowanych, adekwatnych dla użytkownika i kontekstu w jakim 

się znajduje informacji, wspierających jego procesy decyzyjne. 

 Upowszechnienie urządzeń mobilnych oraz łączności bezprzewodowej 

w dużej mierze odpowiada za generowanie gigantycznych ilości danych (oraz 

metadanych), które mogą wspierać działania władz miejskich oraz organizacji 

pozarządowych. Jednocześnie stanowią poważne zagrożenia dla prywatności 
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obywateli. Korzystanie z coraz potężniejszych algorytmów wspomaga racjo-

nalne podejmowanie decyzji, ale może też ograniczać ich transparentność. 

 Na podstawie przedstawionych relacji technologii informacyjnych i 

funkcjonowania miasta sformułowano następujące wnioski, istotne dla oceny 

i budowania rozwiązań opartych na technologiach informacyjnych, mających 

służyć poprawie dobrostanu mieszkańców miast:

•	technologie informacyjne wpływają na sposób, w jaki mieszkańcy ko-

rzystają z miasta;

•	wpływ ten może skutkować poprawą dobrostanu mieszkańców;

•	aby uzyskać pozytywny wpływ na dobrostan mieszkańców konieczne 

jest przyjęcie odpowiednich założeń przy budowaniu poszczególnych 

rozwiązań;

•	oprócz celów merytorycznych konieczne jest uwzględnienie technicz-

nych aspektów wdrażanych narzędzi, które wpływają m.in. na ich do-

stępność i bezpieczeństwo.
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Dzięki technologiom informacyjnym, opisanym w Rozdziale 2., możliwe jest 

tworzenie usług i aplikacji dających mieszkańcom dostęp do zaawansowanych 

narzędzi wspomagających codzienne funkcjonowanie. W Kartotece poddano 

analizie wybrane rozwiązania, korzystając z opisanych w Rozdziale 1.  czyn-

ników wpływających na dobrostan ludzi. Podstawą do opisu przykładów były 

zarówno kryteria przedstawione w Rozdziale 2., jak i relacje miasto-technolo-

gie informacyjne omówione w Rozdziale 3. Z jednej strony uwzględniono spo-

sób budowy poszczególnych rozwiązań, m.in. wykorzystanie danych otwar-

tych lub zamkniętych, udostępnienie kodu źródłowego, wybór platform, na 

jakich aplikacja jest dostępna. Z drugiej strony wskazano w jakich obszarach 

dana usługa oddziałuje na sposób korzystania z miasta przez mieszkańców – 

transport, przestrzeń publiczna, władze lokalne – oraz w jaki sposób – przez 

personalizację i indywidualizację, kompensację, czy też przez wprowadzenie 

nowych możliwości. Odniesiono też możliwości, jakie daje dana aplikacja do 

istotnych elementów składowych dobrostanu wskazanych w Rozdziale 1.: au-

tonomii, kontroli, dostępności, zdrowia, bezpieczeństwa oraz kontaktów mię-

dzyludzkich.

 Aspekty techniczne analizowanych przykładów – zasięg geograficzny 

dostępności, ilość użytkowników (instalacji), status aplikacji (czy jest w fazie 

prototypowej, czy w pełni funkcjonalnej), źródła wykorzystywanych danych 

(otwarte zbiory, zgłoszenia użytkowników, śledzenie aktywności urządzeń) – 

przedstawione zostały w formie opisowej. Cechy kluczowe z punktu widzenia 

oceny danego rozwiązania, czyli: dostępność zgromadzonych danych, możli-

wość wglądu w kod źródłowy oraz sposoby, w jakie można skorzystać z na-

rzędzia, oznaczone zostały symbolami wyjaśnionymi w legendzie, dla łatwiej-

szego porównania.

 Wpływ przykładów na dobrostan mieszkańców wskazany został po-

przez odniesienie do tych elementów składowych dobrostanu, dla których 

znaczenie ma środowisko miejskie: autonomii, kontroli, dostępności, zdrowia, 
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bezpieczeństwa oraz kontaktów międzyludzkich. Relację danego rozwiązania 

do czynnika będącego częścią jakości życia oznaczono przy pomocy trzech 

aspektów korzystania z miasta oraz trzech sposobów oddziaływania na rela-

cje miasto-mieszkańcy. Dla każdego z tych sześciu kryteriów określono zna-

czenie w trzystopniowej skali: zero, w sytuacji, w której dane rozwiązanie nie 

ma znaczenia dla danego wymiaru funkcjonowania miasta lub nie oddziału-

je w dany sposób; pół, gdy oddziaływanie jest zauważalne, ale ograniczone; 

jeden, gdy skutki są znaczące. Wyniki zaprezentowano w postaci wykresów. 

Należy zaznaczyć, że analiza przykładu powinna opierać się na wszystkich 

opisanych elementach, a nie jedynie na kształcie czy polu powierzchni zajętym 

przez figurę na wykresie.

KRYTERIA DOBORU PRZYKŁADÓW

Obecnie dostępnych jest bardzo wiele różnorodnych narzędzi opartych na 

technologiach informacyjnych, z których mogą korzystać mieszkańcy miast. 

Nie jest celem niniejszej pracy przeanalizowanie wszystkich z nich. Z uwagi 

na przyjęty szeroki zakres analizowanych relacji technologii informacyjnych, 

środowiska miejskiego i dobrostanu mieszkańców nie byłoby też możliwe 

ujęcie całego katalogu portali, aplikacji czy systemów informatycznych. Dlate-

go też wybrano do analizy przykłady, kierując się kilkoma założeniami.

 Po pierwsze istotne było pokazanie rozwiązań o globalnym zasięgu (za-

równo jeśli chodzi o dostępność dla użytkowników, jak i zawartość prezento-

wanych treści) i dużej liczbie użytkowników. Przez swoją obecność w wielu 

krajach są wykorzystywane w różnych kontekstach kulturowych, co może su-

gerować, iż wpasowują się w pewne uniwersalne potrzeby. Poza tym z racji na 

swoją popularność wśród użytkowników mogą odgrywać najistotniejszą rolę 

w transformacji relacji mieszkańców z miastem. Często stanowią platformy, 

stworzone przez prywatne firmy i mają dominującą pozycję na rynku danego 

typu usług czy aplikacji. W związku z tym ich rozwój i obejmowanie kolejnych 
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funkcjonalności stanowi zagrożenie w postaci monopolizacji całych segmen-

tów narzędzi, a także prywatyzacji danych wytwarzanych przez użytkowni-

ków.

 W Rozdziale 1. zwrócono uwagę na to, iż dla określonych grup miesz-

kańców miast, szczególnie nieuprzywilejowanych, pewne rozwiązania oparte 

na technologiach informacyjnych mają potencjalnie znacznie większe znacze-

nie, niż zwyczajna poprawa komfortu. Służą poprawie poczucia bezpieczeń-

stwa, autonomii, zwiększaniu dostępności. W związku z tym uwzględniono 

także przykłady aplikacji mobilnych, czy serwisów internetowych, skierowa-

nych do użytkowników o specjalnych potrzebach lub odpowiadające na szcze-

gólne lokalne sytuacje. Mają one często znacznie mniejszy zasięg terytorialny 

lub mniej użytkowników, czy nawet charakter prototypowy. Niemniej stano-

wią istotną ilustrację możliwości, jakie dają technologie informacyjne w dzia-

łaniach na rzecz poprawy dobrostanu grup wykluczonych, czy nieuprzywile-

jowanych.

 Zgodnie z przyjętą w Rozdziale 1. perspektywą mieszkańca, większość 

omawianych rozwiązań to aplikacje mobilne oraz usługi internetowe, z któ-

rych korzystają pojedynczy użytkownicy. Nie były analizowane systemy in-

formatyczne, z których korzystają bezpośrednio władze miast czy różnego ro-

dzaju służby – jak np. monitoring wizyjny przestrzeni publicznych, czy opro-

gramowanie do zarządzania taborem tramwajowym. Nie oznacza to jednak, 

iż z przedstawionych w przykładach narzędzi korzystają jedynie mieszkańcy. 

Wiele z tych rozwiązań dostarcza – w sposób bezpośredni lub pośredni – 

wartościowych danych na temat zachowań użytkowników władzom miast. 

Ponadto aplikacje, które bezpośrednio wspomagają mieszkańców w ich co-

dziennym funkcjonowaniu – przemieszczaniu się, umawianiu spotkań, robie-

niu zakupów – rozbudowują możliwości pojedynczych osób w korzystaniu z 

miasta. Rozwiązania wykorzystywane jedynie przez władze lokalne czy służ-

by miejskie, nawet jeśli pomagają w poprawie dobrostanu mieszkańców, nie 

mają tej jakości, co usługi dostępne bezpośrednio dla użytkowników.
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 Wśród analizowanych przykładów znajdują się zarówno rozwiązania 

stworzone przez firmy prywatne, jak i sektor publiczny czy organizacje poza-

rządowe. Część jest dostępna bezpłatnie, za inne trzeba uiścić opłatę w formie 

pieniężnej lub poprzez udostępnienie swoich danych (oraz metadanych) na 

potrzeby m.in. reklamodawców. Przedstawione są usługi, które oparte są na 

zamkniętym kodzie źródłowym, jak i mające formę oprogramowania otwar-

tego. Podobnie w zakresie danych gromadzonych i wykorzystywanych przez 

te rozwiązania – zawarte są przykłady oparte o dane otwarte, dostarczane 

przez użytkowników, a także przechowujące informacje w zamkniętych ba-

zach danych (co nie oznacza całkowitego braku dostępu dla stron trzecich – 

np. poprzez tzw. API257).

 Dzięki doborowi przykładów w oparciu o powyższe założenia możliwe 

było przedstawienie szerokiego spektrum rozwiązań, które mogą mieć zna-

czenie dla dobrostanu mieszkańców poprzez wpływ, jaki wywierają na relacje 

człowiek-miasto.

ZASTRZEŻENIA DO PRZYKŁADÓW

Przykłady analizowane są pod kątem ich możliwego wpływu na dobrostan 

mieszkańców. Brane pod uwagę są te ich cechy, funkcjonalności, budowy, 

które związane są ze zdrowiem użytkowników, ich kontaktami społecznymi, 

poczuciem bezpieczeństwa, prywatności i kontroli, a także transparentno-

ścią władzy. Natomiast trzeba zaznaczyć, że nie oznacza to, iż analizowane 

rozwiązania nie wpływają również na inne wymiary funkcjonowania miasta. 

Część z nich wynika z ich budowy, a związane z tym problemy są opisane po-

niżej. Pozostałe kwestie wykraczają poza tematykę analizowaną w ramach ni-

niejszej pracy. Wymagają jednak pewnego komentarza.

 Choć niektóre rozwiązania mogą mieć pozytywny wpływ na poprawę 

257  Z ang. aplication programming interface – czyli interfejs programowania aplikacji to zestaw reguł i standardów 
umożliwiający na dostęp do zasobów danego systemu przez inne rozwiązania. Często aby móc skorzystać z 
API konieczne jest wcześniejsze zawarcie odpowiedniego porozumienia między właścicielem zbioru danych, 
a chcącym z niego skorzystać w swojej aplikacji czy portalu.
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stanu środowiska miejskiego, które znacząco wpływa na zdrowie mieszkań-

ców, to bilans ich całkowitego oddziaływania na ziemski ekosystem jest czę-

sto trudny do uchwycenia. Przede wszystkim rozwiązania oparte na techno-

logiach cyfrowych zużywają energię i korzystają z urządzeń, których produk-

cja wymaga korzystania z rzadkich pierwiastków. Poza tym zwraca się uwagę 

na praktyki zatrudnienia stosowane przez niektóre platformy – tzw. gig econo-

my258, które powodują bardzo niekorzystnymi warunkami pracy dla osób, które świad-

czą usługi poprzez serwisy umożliwiające im m.in. kontakt z klientami259.

PRZYKŁADY NEGATYWNE

W przeprowadzonej analizie rozwiązań opartych na technologiach informa-

cyjnych nie są wskazane przykłady negatywne, ani też niekorzystny wpływ 

na dobrostan omawianych aplikacji i usług. Wynika to z kilku przyczyn.

 Po pierwsze, pozytywny wpływ danego rozwiązania na dobrostan 

mieszkańców miast nie wyklucza jednoczesnego negatywnego oddziaływania 

na jakość życia w innych obszarach. Brak korzystnego efektu dla jakości życia 

nie oznacza, że skutki muszą być negatywne. Pozytywny i negatywny wpływ 

na dobrostan nie są mierzone na jednej osi. Osobną kwestią jest korzystne 

oddziaływanie danego rozwiązania na jakość życia mieszkańców (lub jego 

brak), a osobną są niekorzystne efekty (lub ich brak). W niniejszej pracy przy-

kłady analizowane są w tym pierwszym wymiarze – pozytywnego wpływu na 

dobrostan.

 Po drugie, prezentowane przykłady ilustrują w jaki sposób rozwiązania 

korzystające z technologii informacyjnych mogą wpływać pozytywnie na do-

brostan mieszkańców. Natomiast jak zostało wykazane w Rozdziale 2. każda 

aplikacja, czy usługa internetowa zbudowana jest z szeregu warstw, spełnia-

258  To pojęcie z języka angielskiego określa sytuację, w której zatrudnia się pracowników głównie na krót-
koterminowe kontrakty.
259  W Zjednoczonym Królestwie firma Uber przegrała niedawno proces i w efekcie wszyscy kierowcy 
muszą być traktowani jak pracownicy etatowi. Por. N. Bernal, Uber has lost in the Supreme Court. Here’s what 
happens next, „Wired UK” (2021), https://www.wired.co.uk/article/uber-loses-gig-economy-case [dostęp 
30.10.2021 r.].
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jących określone role. W ramach poszczególnych warstw można skorzystać z 

wielu alternatywnych technologii. Przykładem może być oparcie się w danym 

rozwiązaniu na przeprowadzaniu niezbędnych obliczeń w chmurze, czyli na 

serwerze, na które urządzenie użytkownika wysyła dane lub wykorzystanie 

mocy obliczeniowej samego urządzenia. Oznacza to, iż możliwe jest osiągnię-

cie określonego efektu, pozytywnie wpływającego na dobrostan mieszkań-

ców, z zastosowaniem różnych szczegółowych rozwiązań. W związku z tym 

nawet, jeśli dany przykład korzysta z elementów składowych, które mają ne-

gatywne skutki choćby dla prywatności użytkowników, to nie oznacza to, iż 

te konkretne elementy składowe są niezbędne dla osiągnięcia omawianego 

korzystnego oddziaływania na jakość życia. Istotny dla niniejszej pracy jest 

fakt, iż możliwe jest uzyskanie pozytywnego wpływu na dobrostan poprzez 

określone funkcjonalności aplikacji czy usługi.

 Po trzecie, pewne negatywne aspekty analizowanych przykładów zo-

stały zasygnalizowane w odniesieniu do ich budowy. To, czy dane groma-

dzone przez konkretne rozwiązanie są otwarte lub dostępne na określonych 

zasadach, czy też zamknięte ma znaczenie dla oceny tego rozwiązania. Po-

dobnie z możliwością wglądu w kod źródłowy. Oczywiście nie byłoby słuszne 

proste przypisanie oceny negatywnej rozwiązaniom, które nie udostępniają 

zebranych danych, ani swojej budowy. Jednak w sytuacji, gdy mamy do czy-

nienia z aplikacjami wykorzystywanymi na szeroką skalę, a jednocześnie czę-

sto spełniającymi funkcje miejskich usług, zamknięte dane i oprogramowanie 

wymagają dodatkowej uwagi ze strony użytkowników, czy korzystających z 

nich władz lokalnych. Inny aspekt budowy analizowanych przykładów, któ-

ry wskazuje na negatywne cechy niektórych rozwiązań to dostępne sposoby 

korzystania z nich. Niektóre usługi mają jedynie formę strony internetowej, 

co powoduje, iż dla osób używających smartfona może być mniej wygodna. 

Co więcej, aplikacje mobilne mogą lepiej wykorzystać możliwości, jakie daje 

urządzenie mobilne w zakresie sposobów interakcji dostosowanych do po-
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trzeb użytkownika. Takie rozwiązania, jak Asystent Google czy Apple Siri, które 

rozpoznają polecenia głosowe wprowadzają dodatkowe możliwości, np. dla 

osób niewidomych czy o ograniczonej sprawności ruchowej. Jednocześnie na-

dal wielu mieszkańców miast nie posiada smartfona, ani komputera lub nie 

ma potrzebnych kompetencji cyfrowych, aby skorzystać z nowych usług za 

pośrednictwem Internetu. Dlatego też umożliwienie kontaktu przez SMS czy 

połączenie telefoniczne pozwala włączyć również te osoby do grona poten-

cjalnych użytkowników.
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NAZWA APLIKACJI
OPIS
Baza danych pozwalająca użytkownikom zgłaszać incydenty z użyciem 
broni palnej. Dodatkowo serwis korzysta z doniesień medialnych oraz 
informacji od policji. Zgłoszenia są umieszczane na mapie, z rozróżnie-
niem źródła.

ZASIĘG
Zakres terytorialny dostępności rozwiązania oraz zakres terytorialny,
którego dotyczą dane.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Ilość użytkowników korzystających z narzędzia (lub ilość pobrań apli-
kacji).

STATUS
Czy narzędzie jest dostępne i rozwijane, czy też zostało porzucone albo 
stanowiło jedynie prototyp?

OPERATOR
Czy operatorem narzędzia jest instytucja publiczna, prywatna firma lub 
organizacja pozarządowa?

ŹRÓDŁA DANYCH
Czy dane pochodzą od użytkowników, są zbierane przez samo narzę-
dzie lub wykorzystywane są dane otwarte? 

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH
Czy dane są otwarte, czy zamknięte i czy istnieje możliwość dostępu do 
bazy danych (np. przez API)? Dostępność danych, szczególnie w przy-
padku rozwiązań stosowanych przez władze miejskie lub pełniących 
role miejskich usług, ma istotne znaczenie dla oceny danego narzędzia. 
Całkowite zamknięcie zebranych informacji w zbiorach np. prywatnej 
instytucji może stanowić zagrożenie prywatyzacją pewnych sfer funk-
cjonowania miasta (por. Rozdział 3.).

dane otwarte - pozwalają na dostęp do zebranych przez na-
rzędzie danych
dane zamknięte - nie ma do nich dostępu i często stanowią 
prywatną własność twórcy danego narzędzia
dostęp przez interfejs programistyczny aplikacji - możliwy pod 
określonymi przez operatora narzędzia warunkami

KOD ŹRÓDŁOWY
Czy kod źródłowy jest otwarty, czy zamknięty? Możliwość wglądu w 
kod źródłowy jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy dane narzędzie jest 
stosowane przez władze miejskie lub gdy użytkownik korzysta z pod-
powiedzi wygenerowanych przez algorytm działający w ramach danej 
aplikacji.

kod źródłowy otwarty - możliwe jest przejrzenie kodu czy 
zasad według których działają kluczowe algorytmy
kod źródłowy zamknięty - nie ma dostępu do kodu źródło-
wego narzędzia

Nr

KOD 

QR
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WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.5

SKŁADOWA DOBROSTANU
Opis wpływu aplikacji (kolor tek-
stu odpowiada kolorwi wykresu).

INTERFEJS
Sposób korzystania z narzędzia (portal, aplikacja), ze szczególnym 
uwzględnieniem multimodalności. Dostępność danego rozwiązania 
zależy nie tylko od samego zaprojektowania interakcji użytkownika z 
programem, ale też od platform, na jakich istnieje. Strony internetowe 
dają mniejsze możliwości dostosowania interfejsu do potrzeb użytkow-
nika, niż aplikacja mobilna. Dodatkowo niektórzy producenci smartfo-
nów wyposażają swoje urządzenia w funkcję wydawania poleceń głoso-
wych przez użytkownika. Jednocześnie nadal wiele osób nie ma dostęp-
pu do Internetu lub nie potrafią skorzystać z jego zasobów. Dlatego też 
możliwość np. dokonania zgłoszenia na danej platfromie poprzez SMS 
czy połączenie telefoniczne jest dodatkowym atutem.

strona internetowa - dostęp przez przeglądarkę internetową 
na komputerze lub urządzeniu mobilnym
aplikacja mobilna - dostępna dla smartfonów

dodatkowe możliwości interkacji przez wydawanie poleceń 
głosowych
możliwosć przesłania zgłoszenia przez SMS lub połączenie 
telefoniczne

Na wykresie dla każdego czynnika, składającego się na dobrostan, na które wpływa dany przy-
kład oznaczone jest oddziaływanie na sześciu osiach. Wskazane są trzy sposoby oddziaływania 
danego rozwiązania na relacje człowiek-miasto oraz trzy obszary środowiska miejskiego, z któ-
rymi sposób interkacji jest trasformowany przez omawiane narzędzie. 
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FOGOCRUZADO
OPIS
Baza danych pozwalająca użytkownikom zgłaszać incydenty z użyciem 
broni palnej. Dodatkowo serwis korzysta z doniesień medialnych oraz 
informacji od policji. Zgłoszenia są umieszczane na mapie, z rozróżnie-
niem źródła.

ZASIĘG
Wybrane miasta Brazylii (Rio de Janeiro, Recife).

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 100 000 instalacji. Pozostali - b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.5

BEZPIECZEŃSTWO 
Dostarczenie informacji o poten-
cjalnych zagrożeniach w sytuacji 
wysokiej przestępczości oraz moż-
liwość raportowania zdarzeń.

1
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NIEPELNOSPRAWNIK.PL
OPIS
Baza danych, zawierająca szczegółowe informacje nt. dostępności bu-
dynków użyteczności publicznej. Dane zbierane są przy pomocy audy-
tów. Obejmują nie tylko podstawowe informacje, np. o obecności pod-
jazdu dla osób poruszających się na wózku, ale też wiele szczegółowych 
parametrów nt. przejść, nawigacji, pomieszczeń, a także dojazdu i doj-
ścia do budynku.

ZASIĘG
Wybrane miasta Polski.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
B.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa

ŹRÓDŁA DANYCH
Audyty miejsc.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.5

DOSTĘPNOŚĆ 
Szczegółowa informacja o obecno-
ści barier przestrzennych.

AUTONOMIA 
Możliwość podejmowania decyzji 
i samodzielnego korzystania z bu-
dynków użyteczności publicznej 
przez osoby z niepełnosprawno-
ściami.

2
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OPENSTREETMAP
OPIS
Portal internetowy z interaktywnymi mapami cyfrowymi, pozwalają-
cy na dodawanie użytkownikom uwag, a także na pobieranie i edycję 
danych. W oparciu o zasoby OSM powstaje wiele narzędzi do bardziej 
specjalistycznych zastosowań. Pozwala na wyszukiwanie połączeń z 
wykorzystaniem transportu publicznego (w aplikacjach).

ZASIĘG
Globalny.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Ponad 150 tys. aktywnych użytkowników, tzn. dokonujących wpisów.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników, otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00.00 0

0.50.5

DOSTĘPNOŚĆ 
Wyszukiwanie połączeń z 
uwzględnieniem różnych środków 
transportu.

ZDROWIE 
Ułatwienie korzystania z alterna-
tyw dla jazdy samochodem.

TOŻSAMOŚĆ 
Informacja o miejscach, opinie i 
komentarze użytkowników.

3
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GOOGLEMAPS
OPIS
Portal internetowy z interaktywnymi mapami cyfrowymi. Pozwala 
użytkownikom na dodawanie komentarzy nt. miejsc, a także o utrud-
nieniach na drodze. Na podstawie aktywności i położenia urządzeń 
użytkowników dostarcza również danych o korkach (w czasie rzeczy-
wistym), a także o ilości osób w danych miejscach o różnych porach 
dnia i tygodnia. Zawiera też informacje o dostępności. Pozwala na wy-
szukiwanie połączeń z wykorzystaniem transportu publicznego.

ZASIĘG
Globalny (nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym kraju).

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 5 mld instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zdjęcia satelitarne, monitorowanie urządzeń użytkowników, zgłoszenia 
użytkowników, otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00.0

0.500.50.5

DOSTĘPNOŚĆ 
Informacja o obecności barier 
przestrzennych. Wyszukiwanie po-
łączeń z uwzględnieniem różnych 
środków transportu.

ZDROWIE 
Ułatwienie korzystania z alterna-
tyw dla jazdy samochodem.

TOŻSAMOŚĆ 
Informacja o miejscach, opinie i 
komentarze użytkowników.

4
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AIRLY
OPIS
Serwis oferujący dostęp do danych nt. stanu czystości powietrza na 
podstawie odczytu z własnych czujników, sprzedawanych osobom indy-
widualnym oraz instytucjom.

ZASIĘG
Wybrane lokalizacje na świecie.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 100 000 instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Odczyty z własnej sieci czujników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.5

ZDROWIE 
Dostęp do aktualnych danych nt. 
poziomu zanieczyszczenia powie-
trza w określonej lokalizacji.

5
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USHAHIDI
OPIS
Platforma internetowa pozwalająca na utworzenie serwisu zbierającego 
zgłoszenia od użytkowników (m. in. przez SMSy, wpisy w portalu Twit-
ter) i umieszczenie ich na mapie. Z Ushahidi korzystają organizacje po-
zarządowe oraz aktywiści m. in. do ułatwienia gromadzenia informacji 
o przestępczości, nieprawidłowościach w trakcie wyborów władz, a tak-
że o osobach wymagających pomocy.

ZASIĘG
Wybrane lokalizacje na świecie.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
B.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników, otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0

0.0.55

KONTROLA 
Obywatelskie monitorowanie pro-
cesów demokratycznych, zgłasza-
nie nieprawidłowości oraz miejsc 
problemowych.

BEZPIECZEŃSTWO 
Zbieranie informacji o osobach 
potrzebujących pomocy, aby uła-
twić dotarcie do nich.

6
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KANAREK
OPIS
Serwis zbierający dostępne dane nt. aktualnego poziomu zanieczyszcze-
nia powietrza, pochodzące m. in. ze stacji pomiarowych Głównego In-
spektoratu Ochrony Środowiska oraz z urządzeń należących do osób 
prywatnych. Następnie informacje udostępniane są użytkownikom 
w postaci aby lub z wybranych lokalizacji (np. na podstawie położenia 
użytkownika).

ZASIĘG
Wybrane miasta Polski.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 500 000 instalacji.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Otwarte dane, dane dostarczane z urządzeń użytkowników (pozyski-
wane z zewnętrznych baz danych).

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.5

ZDROWIE 
Dostęp do aktualnych danych nt. 
poziomu zanieczyszczenia powie-
trza w określonej lokalizacji.

7
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WAZE
OPIS
Usługa internetowa umożliwiająca wyszukanie trasy przejazdu prywat-
nym samochodem. Użytkownicy mają możliwość zgłaszania utrudnień, 
wypadków, remontów itp. W niektórych krajach  (USA, Brazylia, Izrael, 
Meksyk) możliwe jest też skorzystanie z tzw. carpoolingu czyli współ-
dzielenia przejazdów - właściciel auta udostępnia planowane przejazdy, 
a inne osoby mogą się dołączyć za opłatą.

ZASIĘG
Globalny (nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym kraju).

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 100 mln instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zdjęcia satelitarne, monitorowanie urządzeń użytkowników, zgłoszenia 
użytkowników, otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.50.50.5

0.0

AUTONOMIA 
Możliwość podejmowania decyzji 
o wyborze trasy.

DOSTĘPNOŚĆ 
Możliwość skorzystania z auta, bez 
konieczności posiadania go.

8
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JAKDOJADE.PL
OPIS
Serwis umożliwiający wyszukiwanie połączeń z wykorzystaniem trans-
portu publicznego. W opcjach preferencji trasy daje możliwość ustawie-
nia tylko pojazdów niskopodłogowych.

ZASIĘG
Wybrane miasta Polski

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 5 mln instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Otwarte dane, monitorowanie urządzeń użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00

0.50.

0.0

55

AUTONOMIA 
Możliwość podejmowania decyzji 
o wyborze trasy.

ZDROWIE
Ułatwienie korzystania z alterna-
tyw dla jazdy samochodem.

9
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ACCESSNOW
OPIS
Serwis udostępniający informację o dostępności miejsc użyteczności pu-
blicznej. Poziom dostępności określany jest na podstawie ocen użytkow-
ników, na 3 stopniowej skali (dostępne, częściowo dostępne, niedostęp-
ne). Oprócz oceny możliwe jest zamieszczanie bardziej szczegółowych 
komentarzy.

ZASIĘG
Wybrane kraje europejskie (łącznie ponad 200 000 ocenionych miejsc).

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 1 000 instalacji.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

1.01 0

0.0

0

0.50.5

DOSTĘPNOŚĆ 
Informacja o obecności barier 
przestrzennych.

AUTONOMIA 
Możliwość podejmowania decyzji 
i samodzielnego korzystania z bu-
dynków użyteczności publicznej 
przez osoby z niepełnosprawno-
ściami.

10
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WHEELMATE
OPIS
Aplikacja mobilna zawierająca informację o położeniu toalet publicz-
nych oraz miejsc parkingowych dostosowanych do potrzeb osób poru-
szających się na wózkach inwalidzkich.

ZASIĘG
Wybrane lokalizacje na świecie.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 10 000 instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.5

DOSTĘPNOŚĆ 
Informacja o obecności sanitaria-
tów i miejsc parkingowych przy-
stosowanych do potrzeb osób po-
ruszających się na wózkach inwa-
lidzkich.

AUTONOMIA 
Możliwość podejmowania decyzji i 
samodzielnego korzystania z prze-
strzeni publicznej przez osoby z 
niepełnosprawnościami.

11
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STREETLINK
OPIS
Serwis służący zgłaszaniu osób śpiących na ulicy, aby ułatwić im kon-
takt z instytucjami świadczącymi odpowiednią pomoc. Mogą też z niej 
skorzystać bezpośrednio osoby w kryzysie bezdomności.

ZASIĘG
Anglia i Walia.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 50 000 instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników, otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

ZDROWIE 
Ułatwienie uzyskania pomocy 
przez osoby w kryzysie bezdom-
ności.

12
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MOOVIT
OPIS
Usługa internetowa umożliwiająca wyszukiwanie połączeń, uwzględ-
niająca różne środki transportu, w tym transport publiczny, rowery 
miejskie itp. Udostępnia również aktualne czasy przyjazdów autobu-
sów, czy tramwajów, a także komunikaty o utrudnieniach. Użytkowni-
cy mogą dodawać informacje o przystankach, zgłaszać błędy, zmiany w 
rozkładach itp.

ZASIĘG
Globalny (nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym kraju).

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 50 mln instalacji.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zdjęcia satelitarne, monitorowanie urządzeń użytkowników, zgłoszenia 
użytkowników, otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.500.50.5

0.0

AUTONOMIA 
Możliwość podejmowania decyzji 
o wyborze trasy.

ZDROWIE 
Ułatwienie korzystania z alterna-
tyw dla jazdy samochodem.

13
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MICROSOFT SOUNDSCAPE
OPIS
Aplikacja mobilna, która ma ułatwiać nawigację i poruszanie się po mie-
ście osobom niewidomym. Korzystając z położenia użytkownika oraz 
dostępnych informacji nt. otoczenia dostarcza w formie komunikatów 
głosowych wiadomości na temat położenia, czy punktów docelowych w 
okolicy. Pozwala też użytkownikowi oznaczać miejsca w formie sygna-
łów dźwiękowych.

ZASIĘG
Globalny (ograniczona liczba wersji językowych).

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
B.d.

STATUS
Aktywne-Prototyp

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

AUTONOMIA 
Możliwość nawigowania oraz po-
zyskiwania wiadomości o otocze-
niu przez osoby niewidome.

14
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VANCONNECT
OPIS
Serwis internetowy pozwalający na zgłaszanie awarii, wandalizmu, nie-
pokojących sytuacji w przestrzeni miejskiej przez mieszkańców. Oprócz 
tego daje dostęp do aktualnych informacji nt. ważnych wydarzeń w oko-
licy, prac drogowych itp.

ZASIĘG
Vancouver.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 10 000 instalacji.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Publiczny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników, otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

KONTROLA 
Możliwość zgłaszania awarii i pro-
blemów w przestrzeni miejskiej.

15
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NYC 311
OPIS
Portal internetowy pozwalający mieszkańcom Nowego Jorku zgłaszać 
problemy takie, jak awarie infrastruktury miejskiej, parkowanie w nie-
dozwolonych miejscach, hałas itp. Strona oferuje też możliwość zała-
twieni szeregu spraw urzędowych.

ZASIĘG
Nowy Jork.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 100 000 instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Publiczny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników, otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

KONTROLA 
Możliwość zgłaszania awarii i pro-
blemów w przestrzeni miejskiej.
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STRAVA
OPIS
Aplikacja mobilna pozwalająca na rejestrowanie aktywności fizycznej 
wraz z przebiegiem trasy. Umożliwia też dzielenie się wynikami mię-
dzy użytkownikami, a także udostępnianie swojego położenia w czasie 
rzeczywistym podczas treningu. Prezentuje również mapy z najbardziej 
uczęszczanymi przez biegaczy lokalizacjami.

ZASIĘG
Globalny.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 10 mln instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników, monitorowanie urządzeń użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00.0

0.50.5

ZDROWIE 
Motywacja do poruszania się pie-
szo.

KONTAKTY 
Nawiązywanie i podtrzymywanie 
relacji przy okazji aktywności fi-
zycznej.
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FIXMYSTREET
OPIS
Platforma umożliwiająca władzom miejskim (lub samym mieszkańcom) 
tworzenie serwisów do zgłaszania problemów przez mieszkańców.

ZASIĘG
Wybrane lokalizacje na świecie.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 50 000 instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa/Publiczny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

KONTROLA 
Możliwość zgłaszania awarii i pro-
blemów w przestrzeni miejskiej.
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UBER
OPIS
Usługa umożliwiająca zamawianie przejazdów samochodem, z możli-
wością współdzielenia przejazdów. Kierowca i pasażer znają swoją toż-
samość.

ZASIĘG
Wybrane lokalizacje na świecie.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 500 mln instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Monitorowanie urządzeń użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.5

0.0

.5

AUTONOMIA 
Możliwość korzystania z transpor-
tu indywidualnego przez osoby 
nieposiadające samochodu ani 
prawa jazdy.

BEZPIECZEŃSTWO 
Kierowca i pasażer są identyfiko-
wani w aplikacji.

DOSTĘPNOŚĆ 
Możliwość skorzystania z auta 
przez osoby z niepełnosprawno-
ścią oraz których nie stać na utrzy-
manie samochodu (też dzięki car-
poolingowi).
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YELP
OPIS
Serwis internetowy pozwalający na wyszukanie lokalnych usług w danej 
okolicy (restauracje, bary, punkty napraw). Użytkownicy mogą zamiesz-
czać recenzje nt. odwiedzonych miejsc.

ZASIĘG
Globalny.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 50 mln instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników, otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00 0

TOŻSAMOŚĆ 
Informacja o miejscach, opinie i 
komentarze użytkowników.
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AIRVISUAL
OPIS
Serwis internetowy prezentujący dane nt. poziomu zanieczyszczenia 
powietrza, gromadzone z otwartych publicznych baz danych oraz urzą-
dzeń użytkowników.

ZASIĘG
Globalny.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 5 mln instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Otwarte dane, monitorowanie urządzeń użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.5

ZDROWIE 
Dostęp do aktualnych danych nt. 
poziomu zanieczyszczenia powie-
trza w określonej lokalizacji.
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TRAFICAR
OPIS
Usługa tzw. carsharingu, czyli wynajmu samochodów na minuty.

ZASIĘG
Wybrane miasta Polski.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 500 000 instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Monitorowanie urządzeń użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00.0

AUTONOMIA 
Możliwość korzystania z transpor-
tu indywidualnego przez osoby 
nieposiadające samochodu.
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COPENHELP
OPIS
Serwis internetowy zawierający informacje przydatne dla osób w kryzy-
sie bezdomności lub trudnej sytuacji życiowej – m. in. lokalizację punk-
tów, w których można otrzymać pożywienie, znaleźć nocleg, sanitariat, 
uzyskać pomoc medyczną czy dostęp do komputera.

ZASIĘG
Kopenhaga.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
B.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa/Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00.00

0.50.5

ZDROWIE 
Ułatwienie uzyskania pomocy 
przez osoby w kryzysie bezdom-
ności.

DOSTĘPNOŚĆ 
Ułatwienie uzyskania informacji o 
przydatnych usługach.
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OPVANG ATLAS
OPIS
Cyfrowa mapa zawierająca lokalizacje instytucji udzielających pomocy 
osobom w kryzysie bezdomności, a także które muszą opuścić miejsce 
zamieszkania z powodu zagrożenia lub przemocy. Kryteria wyszukiwa-
nia można określić nie tylko przez wskazanie typu poszukiwanej insty-
tucji, ale też przez sytuację, w jakiej znajduje się użytkownik.

ZASIĘG
Holandia.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
B.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa

ŹRÓDŁA DANYCH
Otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00.00

0.50.5

ZDROWIE 
Ułatwienie uzyskania pomocy 
przez osoby w kryzysie bezdom-
ności.

DOSTĘPNOŚĆ 
Ułatwienie uzyskania informacji o 
przydatnych usługach.

24



180

SOLIGUIDE
OPIS
Cyfrowa mapa zawierająca lokalizacje instytucji udzielających pomocy 
osobom w kryzysie bezdomności lub trudnej sytuacji życiowej – m. in. 
lokalizację punktów, w których można otrzymać pożywienie, znaleźć 
nocleg, sanitariat, uzyskać pomoc medyczną, poradę prawną lub zawo-
dową czy dostęp do komputera.

ZASIĘG
Wybrane miasta Francji.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 5 000 instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa

ŹRÓDŁA DANYCH
Otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00.00

0.50.5

ZDROWIE 
Ułatwienie uzyskania pomocy 
przez osoby w kryzysie bezdom-
ności.

DOSTĘPNOŚĆ 
Ułatwienie uzyskania informacji o 
przydatnych usługach.
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SURVIVING IN BRUSSELS
OPIS
Cyfrowa mapa zawierająca lokalizacje instytucji udzielających pomocy 
osobom w kryzysie bezdomności lub trudnej sytuacji życiowej – m. in. 
lokalizację punktów, w których można otrzymać pożywienie, znaleźć 
nocleg, sanitariat, uzyskać pomoc medyczną, poradę prawną lub zawo-
dową czy dostęp do komputera.

ZASIĘG
Bruksela.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
B.d.

STATUS
Prototyp

OPERATOR
Organizacja pozarządowa

ŹRÓDŁA DANYCH
Otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00.00

0.50.5

ZDROWIE 
Ułatwienie uzyskania pomocy 
przez osoby w kryzysie bezdom-
ności.

DOSTĘPNOŚĆ 
Ułatwienie uzyskania informacji o 
przydatnych usługach.
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ARRELS TRACKER APP
OPIS
Aplikacja pozwalająca zgłosić zauważone osoby w kryzysie bezdomno-
ści do organizacji, która zajmuje się udzielaniem im pomocy (i jest ope-
ratorem tego serwisu).

ZASIĘG
Barcelona.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 5 000 instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

ZDROWIE 
Ułatwienie uzyskania pomocy 
przez osoby w kryzysie bezdom-
ności.
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ENTOURAGE
OPIS
Serwis służący nawiązywaniu kontaktów między lokalnymi społeczno-
ściami, a osobami doświadczającymi trudności życiowych. Zawiera in-
formacje o spotkaniach organizowanych przez organizację Entourage, 
zajmującą się pracą społeczną. Umożliwia też osobom w kryzysie zgła-
szać potrzeby, a innym użytkownikom na nie odpowiadać drobną po-
mocą.

ZASIĘG
Paryż.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 50 000 instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00.0

1.0

0.50.5

ZDROWIE 
Ułatwienie uzyskania pomocy 
przez osoby w kryzysie bezdom-
ności.

DOSTĘPNOŚĆ 
Ułatwienie uzyskania informacji o 
przydatnych usługach.

KONTAKTY 
Nawiązywanie i podtrzymywanie 
relacji przy okazji aktywności fi-
zycznej.
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MAPA BEZ DOMOVA
OPIS
Cyfrowa mapa zawierająca lokalizacje instytucji udzielających pomocy 
osobom w kryzysie bezdomności lub trudnej sytuacji życiowej – m. in. 
oferty pracy, lokalizację punktów, w których można otrzymać pożywie-
nie, znaleźć nocleg, sanitariat, uzyskać pomoc medyczną, poradę praw-
ną lub zawodową czy dostęp do komputera.

ZASIĘG
Wybrane miasta Czech i Słowacji.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
B.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa

ŹRÓDŁA DANYCH
Otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00.00

0.50.5

ZDROWIE 
Ułatwienie uzyskania pomocy 
przez osoby w kryzysie bezdom-
ności.

DOSTĘPNOŚĆ 
Ułatwienie uzyskania informacji o 
przydatnych usługach.
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VAGUS SOS
OPIS
Aplikacja pozwalająca zgłosić zauważone osoby w kryzysie bezdomno-
ści do organizacji, która zajmuje się udzielaniem im pomocy (i jest ope-
ratorem tego serwisu).

ZASIĘG
Bratysława.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 500 instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

ZDROWIE 
Ułatwienie uzyskania pomocy 
przez osoby w kryzysie bezdom-
ności.
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URBAN ROOTS
OPIS
Mapa zawierająca informację o punktach, w których można otrzymać 
darmowe jedzenie.

ZASIĘG
Glasgow.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
B.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa

ŹRÓDŁA DANYCH
Otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.5

0

DOSTĘPNOŚĆ 
Ułatwienie dostępu do darmowe-
go pożywienia.
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NEIGHBORS
OPIS
Aplikacja służąca do wymiany informacji i ogłoszeń między członkami 
lokalnej społeczności. Korzysta również z alarmów wysyłanych przez 
urządzenia do monitoringu Amazon Ring. Umożliwia też komunikację 
z lokalnymi służbami porządkowymi.

ZASIĘG
Wybrane lokalizacje na świecie.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 1 mln instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników, monitorowanie urządzeń użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00

0.50.55

0

KONTAKTY 
Nawiązywanie i podtrzymywanie 
relacji w lokalnej społeczności.

BEZPIECZEŃSTWO 
Dostarczenie informacji o poten-
cjalnych zagrożeniach oraz możli-
wość raportowania zdarzeń.
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IOBY
OPIS
Portal internetowy do tworzenia projektów przez lokalne społeczności i 
zbierania na nich środków finansowych (crowdfunding). Nazwa serwi-
su to skrót hasła „in our backyards”, które ma być przeciwieństwem zja-
wiska NIMBY (skrót od „not in our backyard”, co można przetłumaczyć 
jako „nie na moim podwórku”), czyli niechęci mieszkańców do lokalizo-
wania potrzebnych inwestycji miejskich w okolicy ich miejsca zamiesz-
kania.

ZASIĘG
Wybrane lokalizacje w USA i Kanadzie.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
B.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.5

KONTROLA 
Podejmowanie i finansowanie lo-
kalnych inicjatyw przez mieszkań-
ców.

KONTAKTY 
Nawiązywanie i podtrzymywanie 
relacji w lokalnej społeczności.
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OLIO
OPIS
Platforma cyfrowa służąca do oddawania nadmiarowego jedzenia i 
przedmiotów osobom z sąsiedztwa.

ZASIĘG
Globalny.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 1 mln instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.5.5

KONTAKTY 
Nawiązywanie i podtrzymywanie 
relacji w lokalnej społeczności.

DOSTĘPNOŚĆ 
Ułatwienie dostępu do darmowe-
go pożywienia oraz przedmiotów 
codziennego użytku.
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NEXTDOOR
OPIS
Platforma cyfrowa do wymiany wiadomości i ogłoszeń między miesz-
kańcami danego sąsiedztwa, a także lokalnymi usługami.

ZASIĘG
Wybrane lokalizacje na świecie.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 10 mln instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.5

KONTROLA 
Podejmowanie lokalnych inicjatyw 
i wymiana informacji przez miesz-
kańców.

KONTAKTY 
Nawiązywanie i podtrzymywanie 
relacji w lokalnej społeczności.
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SPOTCRIME+
OPIS
Usługa internetowa dostarczająca informacje na temat przestępczości 
we wskazanym regionie. Oferuje też powiadomienia dla użytkowników.

ZASIĘG
Wybrane lokalizacje na świecie.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 100 000 instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0

0.50.5

BEZPIECZEŃSTWO 
Dostarczenie informacji o poten-
cjalnych zagrożeniach w sytuacji 
wysokiej przestępczości oraz moż-
liwość raportowania zdarzeń.

36



192

WHIM
OPIS
Aplikacja do wyszukiwania połączeń z uwzględnieniem transportu pu-
blicznego, taksówek, aut na wynajem, rowerów miejskich itp.

ZASIĘG
Wybrane lokalizacje na świecie.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 100 000 instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.5

0.0

AUTONOMIA 
Możliwość podejmowania decyzji 
o wyborze trasy.

ZDROWIE 
Ułatwienie korzystania z alterna-
tyw dla jazdy samochodem.
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ACCESSABLE
OPIS
Baza danych, zawierająca szczegółowe informacje nt. dostępności bu-
dynków użyteczności publicznej. Dane zbierane są przy pomocy audy-
tów. Obejmują nie tylko podstawowe informacje, np. o obecności pod-
jazdu dla osób poruszających się na wózku, ale też wiele szczegółowych 
parametrów nt. przejść, nawigacji, pomieszczeń, a także dojazdu i doj-
ścia do budynku.

ZASIĘG
Wybrane lokalizacje w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
B.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Audyty miejsc.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.5

DOSTĘPNOŚĆ 
Szczegółowa informacja o obecno-
ści barier przestrzennych.

AUTONOMIA 
Możliwość podejmowania decyzji 
i samodzielnego korzystania z bu-
dynków użyteczności publicznej 
przez osoby z niepełnosprawno-
ściami.
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ABILITY APP
OPIS
Aplikacja dostarczająca informacje o dostępności lokalizacji dla osób z 
niepełnosprawnościami. Poziom dostosowania do wymogów użytkow-
ników o specjalnych potrzebach prezentowany jest w formie ikonek w 
czterech kategoriach: poznawczych, ruchowych, słuchowych i wzroko-
wych. Informacje zbierane są przez użytkowników. Uzupełnieniem są 
zdjęcia i komentarze.

ZASIĘG
Wybrane lokalizacje na świecie.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
B.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0

0.500.50.5

DOSTĘPNOŚĆ 
Szczegółowa informacja o obecno-
ści barier przestrzennych.

AUTONOMIA 
Możliwość podejmowania decyzji 
i samodzielnego korzystania z bu-
dynków użyteczności publicznej 
przez osoby z niepełnosprawno-
ściami.
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MYCOOP
OPIS
Platforma do komunikacji dla mieszkańców budynków wielorodzin-
nych. Umożliwia wymianę wiadomości, publikowanie ogłoszeń, zarzą-
dzanie naprawami itp.

ZASIĘG
Globalny.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Ponad 230 000 aktywnych użytkowników (wg danych serwisu).

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

KONTROLA 
Podejmowanie decyzji i wymiana 
informacji przez mieszkańców bu-
dynku.

KONTAKTY 
Nawiązywanie i podtrzymywanie 
relacji z sąsiadami.
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LIME
OPIS
Platforma oferująca wynajem pojazdów elektrycznych na minuty – sku-
terów, hulajnóg i rowerów. Możliwość zakończenia trasy w dowolnym 
miejscu, bez konieczności dotarcia do specjalnej stacji.

ZASIĘG
Wybrane lokalizacje na świecie.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 10 mln instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Monitorowanie urządzeń użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00.0

AUTONOMIA 
Możliwość korzystania z transpor-
tu indywidualnego bez konieczno-
ści posiadania pojazdu.

ZDROWIE 
Ułatwienie korzystania z alterna-
tyw dla jazdy samochodem.
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NEIGHBORLAND
OPIS
Narzędzie cyfrowe przeznaczone do budowania platform do współ-
pracy władz lokalnych, deweloperów, organizacji pozarządowych oraz 
mieszkańców.

ZASIĘG
Wybrane lokalizacje w USA.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
B.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

KONTROLA 
Wyrażanie opinii przez mieszkań-
ców.
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FREECYCLE.ORG
OPIS
Platforma cyfrowa służąca do oddawania niepotrzebnych przedmiotów 
przedmiotów osobom z sąsiedztwa.

ZASIĘG
Wybrane lokalizacje na świecie.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Ponad 9 mln członków (wg danych serwisu).

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Organizacja pozarządowa

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

0.50.5.5

DOSTĘPNOŚĆ 
Ułatwienie dostępu do darmo-
wych przedmiotów codziennego 
użytku.

KONTAKTY 
Nawiązywanie i podtrzymywanie 
relacji w lokalnej społeczności.
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MAP MY WALK
OPIS
Aplikacja mobilna pozwalająca na rejestrowanie aktywności fizycznej 
wraz z przebiegiem trasy. Umożliwia też dzielenie się wynikami między 
użytkownikami, a także udostępnianie swojego położenia w czasie rze-
czywistym podczas treningu.

ZASIĘG
Globalny.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 10 mln instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników, monitorowanie urządzeń użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00.0

0.50.5

0 0

ZDROWIE 
Motywacja do poruszania się pie-
szo.

KONTAKTY 
Nawiązywanie i podtrzymywanie 
relacji przy okazji aktywności fi-
zycznej.
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NOTIFY NYC
OPIS
Aplikacja dostarczająca powiadomienia o zagrożeniach nadawane przez 
władze miejskie (m .in. o utrudnieniach w ruchu, pożarach, poszukiwa-
niach zaginionych osób) w oparciu o lokalizację użytkownika.

ZASIĘG
Nowy Jork.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 10 000 instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Publiczny

ŹRÓDŁA DANYCH
Otwarte dane.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00 0

BEZPIECZEŃSTWO 
Powiadomienia o zagrożeniach.
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AUTING
OPIS
Platforma umożliwiająca wynajem krótkoterminowy prywatnych aut, 
udostępnionych przez właścicieli.

ZASIĘG
Włochy.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 5 000 instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.00.0

0.50.5

AUTONOMIA 
Możliwość korzystania z transpor-
tu indywidualnego przez osoby 
nieposiadające samochodu.

DOSTĘPNOŚĆ 
Możliwość skorzystania z auta 
przez osoby których nie stać na 
utrzymanie samochodu.

46



202

FOURSQUARE SWARM: CHECK IN
OPIS
Aplikacja służąca do „meldowanie się” w lokalizacjach (forma dziennika 
oraz grywalizacji – publikowane są rankingi odwiedzających poszcze-
gólne miejsca). Oprócz tego umożliwia udostępnianie swojego położenia 
znajomym.

ZASIĘG
Globalny.

ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Aplikacja (Android) - ponad 10 mln instalacji. Pozostali – b.d.

STATUS
Aktywne

OPERATOR
Prywatny

ŹRÓDŁA DANYCH
Zgłoszenia użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

KOD ŹRÓDŁOWY

INTERFEJS

WPŁYW NA DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW

Personalizacja 
i indywidualizacja

Kompensacja

Nowe 
możliwości

Transport

Przestrzeń publiczna

Władze 
lokalne

1.0

0.5

0.0

.5

KONTAKTY 
Ułatwianie nieplanowanych spo-
tkań ze znajomymi.
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WNIOSKI: ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W 

RELACJI CZŁOWIEK – MIASTO

Przedstawione aplikacje i usługi internetowe pozwalają wskazać jaką rolę 

mogą odgrywać rozwiązania oparte na technologiach informacyjnych w po-

prawie jakości życia mieszkańców miast. Oczywiście z racji przyjętych zało-

żeń i kryteriów doboru przykładów, a także ograniczeń objętości pracy, nie 

jest możliwe zaprezentowanie wszystkich możliwych zastosowań cyfrowych 

narzędzi w środowisku miejskim. Niemniej zebrany materiał pozwala wyka-

zać, iż wpływ analizowanych rozwiązań na dobrostan mieszkańców miast 

może być pozytywny. Jest też możliwe wyróżnienie sposobów, w jaki to od-

działywanie zachodzi.

 Wśród analizowanych przykładów znalazły się rozwiązania zarówno 

służące szerokim rzeszom użytkowników, jak i grupom o specjalnych potrze-

bach. Nierzadko to samo narzędzie spełnia dwie role – przez dostarczenie 

przydatnych informacji wspomaga mieszkańców np. korzystających z trans-

portu publicznego, a dzięki skorzystaniu z możliwości w zakresie interfejsu, 

jakie dają smartfony, staje się dostępna dla osób niewidomych. Wiele z aplika-

cji odgrywa pozytywną rolę w relacji człowiek – miasto poprzez dostarczenie 

danych adekwatnych do położenia, preferencji i kontekstu, w jakim znajduje 

się użytkownik. Dzięki możliwości zebrania i zintegrowania dużej ilości in-

formacji z różnych źródeł, a następnie zaprezentowania ich w sposób czytel-

ny i wygodny dla osoby korzystającej z danej usługi rozwiązania oparte na 

technologiach informacyjnych mogą zwiększać autonomię mieszkańców oraz 

poprawiać dostępność przestrzeni miejskiej. Dane o stanie powietrza, czy 

przestępczości w określonym rejonie miasta dodatkowo pomagają zadbanie o 

własne zdrowie i bezpieczeństwo. Pośrednio, przez ułatwienie korzystania z 

transportu publicznego oraz nowych środków komunikacji (rowery czy hulaj-

nogi miejskie) omawiane przykłady wspierają zmianę zwyczajów w zakresie 

mobilności, a także ułatwiają dostęp do miejskich usług osobom wykluczo-
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nym. Wśród analizowanych rozwiązań są również narzędzia wspierające ko-

munikację mieszkańców z władzami lokalnymi, a także podejmowanie dzia-

łań przez samych obywateli.

 W warstwie technologicznej widoczna jest dominacja aplikacji o za-

mkniętym kodzie źródłowym oraz nie udostępniających zebranych danych. 

Duża część rozwiązań została stworzona i jest zarządzana przez prywatne 

firmy. Łącznie te dwie obserwacje pokazują znaczenie zagrożeń przedstawio-

nych w Rozdziale 3., związanych z prywatyzacją usług miejskich.

 Na podstawie zebranych przykładów wskazać można następujące 

wnioski istotne dla określenia roli i znaczenia rozwiązań opartych na techno-

logiach informacyjnych dla relacji człowiek – miasto:

•	możliwe jest wykorzystanie pojęcia dobrostanu, jako kryterium oce-

ny aplikacji czy usług internetowych wykorzystywanych w środowisku 

miejskim;

•	omawiane rozwiązania mogą wpływać na poprawę dobrostanu miesz-

kańców miast;

•	ww. wpływ jest możliwy do uchwycenia i ocenienia w sposób jakościo-

wy;

•	aby zwiększyć pozytywne oddziaływanie aplikacji i usług internetowych 

ich wdrażaniu powinny towarzyszyć komplementarne działania władz 

miejskich oraz organizacji pozarządowych.
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P O D S U M O WA N I E  
I WNIOSKI
ŻYCIE W MIASTACH CYWILIZACJI INFORMACYJNEJ

W świetle badań omówionych w Rozdziale 1. kluczowe znaczenie dla dobro-

stanu człowieka wydają się mieć odpowiednie nastawienie do życia, czy na-

kierowanie dążeń prywatnych i zawodowych na trwałe wartości, a nie krót-

kotrwałe przyjemności. Niemniej środowisko nie jest bez znaczenia. Wpły-

wa na stan zdrowia, łatwość nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi 

ludźmi, możliwości zdobycia wykształcenia, czy pracy. Wszystkie te domeny 

życia są silnie powiązane z jakością życia. Miasta – to jak są budowane, roz-

wijane i zarządzane – odgrywają w związku z tym istotną rolę w kształtowa-

niu dobrostanu mieszkańców. 

 Działania podejmowane w przestrzeni miejskiej nierzadko mają dale-

ko idące konsekwencje dla funkcjonowania mieszkańców . Odpowiednie wy-

ważenie – często sprzecznych - interesów różnych grup, uwzględnienie wielu 

czynników wewnętrznych i zewnętrznych (ekonomicznych, społecznych, de-

mograficznych, politycznych, środowiskowych) wymaga korzystania z od-

powiednio zbudowanych procesów decyzyjnych. Ich niezbędnym elementem 

są wyraźnie zarysowane cele oraz mierzalne kryteria. W poszukiwaniu alter-

natyw dla klasycznych wskaźników poziomu rozwoju społeczeństw wskazu-

je się na pojęcie dobrostanu człowieka, jako potencjalny, kompleksowy mier-

nik. Pozwala on nie tylko przełożyć ogólne, abstrakcyjne cele planowania 

przestrzennego, czy w ogóle działań władz miejskich, takie jak dobro wspólne 

na opisywalny jakościowo i ilościowo stan. Daje też możliwość budowy kry-

teriów i wskaźników, pozwalających na prognozę skutków poszczególnych 

projektów, a następnie ich ocenę po realizacji. W związku z tym dobrostan 
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znajduje zastosowanie jako cel i miara przy ocenie funkcjonowania środo-

wiska miejskiego, co potwierdza pierwszą część tezy niniejszej pracy.

 Próbując analizować wpływ technologii informacyjnych na życie w 

mieście należy odnieść się do jasnych kryteriów oceny ich oddziaływania. 

Szczególnie w przypadku złożonych, kompleksowych projektów, czy strategii, 

przyjmowanych przez władze miejskie i zakładających szerokie wykorzysta-

nie elementów tzw. smart city. Wyraźne wytyczne są również niezbędne przy 

formułowaniu przepisów i zasad dotyczących wdrażania rozwiązań opartych 

na technologiach informacyjnych w przestrzeni miejskiej, niezależnie od tego, 

czy są to przedsięwzięcia publiczne, prywatne, czy w formie jakiegokolwiek 

partnerstwa. Tu również wydaje się adekwatne odniesienie do pojęcia do-

brostanu mieszkańców.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE JAKO NARZĘDZIE SŁU-

ŻĄCE POPRAWIE DOBROSTANU MIESZKAŃCÓW MIAST

Z racji, z jednej strony powszechności urządzeń mobilnych, aplikacji, dostępu 

do Sieci, a z drugiej wielości zastosowań omawianych narzędzi, relacje czło-

wiek-telematyka-miasto są złożone i nierzadko trudne do uchwycenia. Nie-

mniej, wbrew przewidywaniom formułowanym kilka dekad temu, cyfrowa 

rzeczywistość nie stanowi całkowicie alternatywnego wymiaru funkcjonowa-

nia człowieka, a raczej rozszerzenie przestrzeni fizycznej i podejmowanych 

w niej aktywności. Przedstawione w Rozdziale 3. oddziaływanie technologii 

informacyjnych na funkcjonowanie środowiska miejskiego pozwala wskazać 

obszary i sposoby, w jakie wpływają one na jakość życia mieszkańców. Po-

zytywne efekty wykorzystania usług internetowych zaobserwować można w 

poprawie warunków korzystania z transportu publicznego, zwiększaniu do-

stępności usług miejskich oraz przestrzeni publicznych, tworzeniu platform 

do współpracy mieszkańców z władzami lokalnymi. Choć narzędzia opar-

te na technologiach informacyjnych nie są w stanie zastąpić działań urbani-
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stów czy architektów, mogą odgrywać istotną rolę w budowaniu dobrostanu 

mieszkańców miast, m.in. poprzez personalizację i indywidualizację dostępu 

do możliwości, jakie daje środowisko miejskie, jak i kompensować niedogod-

ności związane z życiem na terenach zurbanizowanych. Otwierają też wcze-

śniej niedostępne sposoby korzystania z przestrzeni miejskiej. Te aspekty 

omówione zostały w analizie przykładów ujętych w Rozdziale 4.

 Na podstawie przytoczonych w niniejszej pracy badań oraz przedsta-

wionych w Kartotece rozwiązań można uznać, iż istnieją wystarczające podsta-

wy do stwierdzenia, iż technologie informacyjne mogą wpływać na dobro-

stan mieszkańców terenów zurbanizowanych poprzez transformację sposobu 

korzystania z miasta, co stanowi potwierdzenie drugiej części postawionej we 

wstępie tezy. 

 Należy zaznaczyć, że wpływ rozwiązań wykorzystujących technologie 

informacyjne wdrażanych w miastach nie zawsze musi być pozytywny. Aby 

zapewnić korzystne efekty takich przedsięwzięć konieczne jest odwołanie się 

do odpowiednich kryteriów, wynikających z pojęcia dobrostanu. Aplikacje 

czy usługi powinny wspierać mieszkańców w nawiązywaniu i utrzymywaniu 

kontaktów międzyludzkich, ułatwiać dostęp do potrzebnego wsparcia spo-

łecznego i instytucjonalnego, poprawiać możliwość skorzystania z szans, ja-

kie daje środowisko miejskie, zwiększać poczucie kontroli i bezpieczeństwa. 

Jest to warunek konieczny, choć nie wystarczający. Oprócz tego niezbędne 

jest budowanie rozwiązań opartych na technologiach informacyjnych w spo-

sób zapewniający prywatność mieszkańców, transparentność działania algo-

rytmów wpływających na procesy decyzyjne, sprawiedliwy udział w kosztach i 

zyskach z wdrożenia, możliwość podtrzymywania działania oprogramowania 

oraz niezbędnej infrastruktury. Elementy budowy omawianych rozwiązań, 

które należy uwzględnić w procesie oceny usług internetowych wdrażanych w 

środowisku miejskim przedstawiono w Rozdziale 2.
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 Informacje i wyniki badań zebrane podczas pracy nad pierwszymi trze-

ma rozdziałami niniejszej pracy zostały wykorzystane do budowy arkusza 

stanowiącego podstawę analizy przykładów ujętych w Kartotece. Może on sta-

nowić narzędzie przydatne do oceny rozwiązań opartych na technologiach 

informacyjnych wdrażanych w środowisku miejskim. Pozwala uwzględnić 

zarówno istotne aspekty techniczne, związane z budową danego narzędzia, 

jak też sposoby i obszary oddziaływania na relacje człowiek-miasto. Z arku-

sza skorzystać mogą zarówno władze lokalne, czy instytucje miejskie przy bu-

dowie usług internetowych, jak też przez organizacje pozarządowe przy oce-

nie istniejących rozwiązań. Opracowane narzędzie ma wspierać procesy de-

cyzyjne oraz merytoryczną dyskusję na temat roli technologi informacyjnych 

w funkcjonowaniu miast.

 Biorąc pod uwagę dynamikę procesów urbanizacyjnych, skalę proble-

mów związanych z funkcjonowaniem miast, wyzwania związane z globalny-

mi zjawiskami zmian klimatu, migracji i rozwarstwienia społecznego należy 

uwzględnić w działaniach podejmowanych w obszarach zurbanizowanych z 

potencjału, jaki dają technologie informacyjne w zakresie poprawy dobrostanu 

mieszkańców. Aplikacje mobilne stanowią nieodłączny element codziennego 

funkcjonowania – również w przestrzeni miejskiej i nie tylko w krajach boga-

tej Północy. W związku z tym należy rozpatrywać ich wpływ na życie w śro-

dowisku zurbanizowanym kompleksowo, włączając je jako przedmiot analizy 

do multidyscyplinarnych badań nad miastami.
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