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D r  M i c h a ł  B o n i

Miasta.
Czas po pandemii...

Niepewność 

Zasadniczym znakiem czasu, który nastał i obecnie nas określa, jest 
NIEPEWNOŚĆ. 

Nie wiemy, kiedy skończy się pandemia, ale już widać, że 
doświadczenie kilkumiesięczne przekształca się w okres co najmniej 
dwuletni, a skutki koronawirusa będziemy odczuwać przez wiele 
lat. Nie wiemy, co wydarzy się w najbliższych tygodniach, jakie 
fale i wiry będą rządziły zagrożeniami związanymi z COVID-19, 
jakim jeszcze ograniczeniom zacznie podlegać nasze życie                                           
(choć unikałbym nadmiernego dramatyzowania z powodu 
ograniczeń w przemieszczaniu się; nie były one przecież zamachem 
na nasze wolności, lecz miały zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne).

NIEPEWNOŚĆ redefiniuje dzisiaj wszystkie wymiary naszego życia: 
gospodarkę, pracę, używanie technologii, edukację, transport 
i mobilność, opiekę zdrowotną, relacje społeczne i życie prywatne, 
a nawet intymne. W jakimś sensie ewoluuje funkcjonowanie przyrody 
oraz nasze jej postrzeganie, a zmiany klimatyczne nabierają nowego 
charakteru. Przeobrażeniu ulega otaczający nas krajobraz: naturalny, 
gospodarczy, społeczny. 

Odnajdujemy się więc – a raczej odnaleźć się musimy – w swoiście 
nowym krajobrazie miasta.

Miasta się zmieniają. Zjawisko to jest ważne z wielu powodów, 
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nie tylko dlatego, że w Unii Europejskiej dwie trzecie ludzi żyje na 
obszarach miejskich, a one dają z siebie do dobra wspólnego prawie 
85 procent całkowitej wartości europejskiego PKB. 

Inteligentne Miasta

Jeszcze niedawno kluczem do różnego rodzaju polityk rozwoju 
obszarów miejskich była koncepcja SMART CITIES (INTELIGENTNYCH 
MIAST). 

Powstało wiele opracowań i rekomendacji, a ważnym kompasem 
rozwojowym dla miast była przyjęta jeszcze w 2007 roku Karta 
Lipska. Z inicjatywy Prezydencji Niemieckiej rozpoczęła się dyskusja 
o zmianach Karty, by po 13 latach dostosować ją do współczesnych 
warunków. Karta podkreślała konieczność zrównoważonego 
i zintegrowanego rozwoju miast, potrzebę budowania zrównoważonej 
organizacji terytorialnej opartej na europejskiej policentrycznej 
strukturze miejskiej, unikanie wykluczeń i defaworyzacji mogących 
płynąć z sąsiedztwa wielkich miast. W dokumencie zaproponowanym 
latem 2020 roku (Komitet Regionów Unii Europejskiej i Komisja 
w Parlamencie Europejskim) podkreśla się niezbędność stworzenia 
transformacyjnej siły miast, by służyły dobru wspólnemu i poprawie 
jakości życia1. Z idei Karty Lipskiej oraz nowych procesów 
technologicznych służących człowiekowi powstały wzorce działań 
istotne dla Inteligentnych Miast.

Co było osią modelu INTELIGENTNYCH MIAST?

Koncepcja ta niewątpliwie otworzyła drogę nowego typu 
inwestycjom miejskim. Sprzężono ze sobą inwestycje w tradycyjną 
infrastrukturę, nowe technologie (rozszerzono ich użycie w wielu 
dziedzinach) oraz dodano na większą skalę niż do tej pory inwestycje 
w społeczny i ludzki kapitał. Tak pojmowane i wdrażane inwestycje 
niosły szanse na zrównoważony wzrost gospodarczy, zaczęły też 
budować zręby odporności tworzonych systemów (tu: miast) na 

1 Renewal of the Leipzig Charter, European Parliamentary Research Service (EPRS), 
July 2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652020/EPRS_
ATA(2020)652020_EN.pdf (dostęp: 18 listopada 2020 r.).
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różnego typu zagrożenia: od środowiskowych, poprzez transportowe, 
po odporność baz otwartych, powszechnie dostępnych danych 
na różnego rodzaju ataki hakerskie. Działanie takie jest obecnie 
kluczowe dla każdego modelu rozwoju.

W oczywisty sposób inwestycje te miały służyć poprawie jakości 
życia. Jakość życia mieszkańców awansowała bowiem do rangi 
podstawowego wyzwania dla rozwoju miast, wyprzedzając potencjał 
gospodarczy tkanki miejskiej, od dawna postrzegany jako ważny. 
Udało się upowszechnić ideę, że bez wzrostu potencjału ludzkiego 
i społecznego zabraknie wystarczająco silnych bodźców dla 
wzmacniania i rozwijania potencjału ekonomicznego.

Wszystkie te projekty udało się zrealizować dzięki nowym 
sposobom zarządzania zasobami naturalnymi, przemysłowymi oraz 
infrastrukturalnymi, wreszcie społecznymi (tym ostatnim przysłużył 
się rozwój demokracji oraz zarządzania partycypacyjnego, od 
najprostszych form budżetu partycypacyjnego do partycypacyjnego 
sposobu podejmowania ważnych decyzji rozwojowych). 

Gdyby oceniać, co wpłynęło na przyspieszenie procesów budowania 
wielowymiarowego modelu rozwojowego Inteligentnych Miast, 
należałoby wskazać trzy czynniki: 

 y używanie nowych technologii i uczynienie ich powszechnie 
dostępnymi (masowość urządzeń, procesy smartfonizacji życia, 
ale przede wszystkim wysoka jakość sieci);

 y umiejętność zarządzania pracą z danymi i na danych 
(gromadzenie, przesyłanie, przetwarzanie, ponowne używanie; 
dzięki narzędziom z unijnej dyrektywy re-use zaoszczędzono 
prawie 630 milionów godzin stania w korkach w transporcie 
prywatnym i publicznym2);

 y odpowiednie wykorzystanie „inteligentnych ludzi” dla 
„inteligentnych miast”, czyli zwiększanie nakładów na 
inwestycje w edukację (od żłobków i przedszkoli), rozumienie 
walki o talenty (także między miastami), szukanie potencjału 
liderów oraz ich wyłanianie, wreszcie zrozumienie, że do rozwoju 
są potrzebni inteligentni obywatele (rosnąca świadomość 
praw, ale i możliwych odpowiedzialności obywatelskich). 

2 Proposal for the Directive of the European Parliament and of the Council on the re-
-use of the Public Sector Information (recast), COM/2018/ 234 Final, Brussels, 25th April 2018.
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Często przy dyskusjach o Inteligentnych Miastach pojawia się 
pytanie o sens i skuteczność tego konceptu, a także wątpliwość, 
czy narzędzia cyfrowe są w stanie dokonać w takiej skali zmian 
w zarządzaniu miastami i ich politykach budowania jakości życia 
mieszkańców. A przecież lista sfer, które można poprawić dzięki 
cyfrowym instrumentom, jest długa: transport, bezpieczeństwo, 
gospodarka energetyczna, wodna i odpadami, budownictwo, 
opieka zdrowotna, edukacja (podczas pandemii zaczęliśmy w Polsce 
wreszcie to rozumieć), finanse, turystyka i odpoczynek, handel 
(w trakcie pandemii rozwijany na potęgę w formacie elektronicznym), 
produkcja, udział w kulturze, a także nowa formuła funkcjonowania 
sceny politycznej. 

Korzyści z Inteligentnego Miasta pokazuje poniższe drzewo możliwych 
efektów osiąganych dzięki wprowadzeniu do funkcji i zadań miasta 
różnorodnych narzędzi cyfrowych.

Rys. 1. Korzyści z Inteligentnego Miasta

Oczywiście jest to obraz szans i potencjału. Rzadko które miasto 
na świecie ma możliwość pełnego stosowania wszystkich narzędzi, 
a tym samym czynienia „inteligentnymi” wszystkich różnorodnych 

Źródło: Michał Boni, prezentacja „Inteligentne Miasta. Wyzwania i szanse”, konferencja 

zorganizowana przez posła Jana Olbrychta, Katowice, czerwiec 2018 r., slajd 5.
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funkcji czy usług miejskich służących ludziom. Niektóre z zadań, jak 
na przykład opieka nad osobami starszymi, by mogły bezpiecznie 
zostać same w domu (odpowiednie aplikacje czy roboty domowe), 
czy wykorzystanie sztucznej inteligencji do personalizacji usług 
zdrowotnych (diagnoza i terapia), są na początkowym etapie rozwoju 
i dostosowań do potrzeb. Niemniej wielu analiz danych można już 
dokonywać w czasie rzeczywistym. E-partycypacja obywatelska 
zaczyna funkcjonować, efektywność w zarządzaniu sprawami 
energetycznymi i środowiskowymi w wielu miastach osiągnęła wysoki 
stopień zaawansowania. Pandemia pokazała olbrzymie możliwości 
rozwoju ekonomii współdzielenia, zarówno jeśli chodzi o zakupy, jak 
i wynajem, na przykład rowerów czy samochodów (choć pojawiła 
się oznaka osłabienia trendu – lęk przed wynajęciem samochodu 
wcześniej przez kogoś używanego). Poprawia się jakość usług 
administracyjnych, a ich cyfrowy wymiar ułatwia administracyjną 
efektywność w czasach konieczności zachowania społecznego 
dystansu.

Można stwierdzić, że w miastach trwa proces przejścia, swoista 
„tranzycja” do nowych, czy raczej na nowo realizowanych funkcji. 
Skutkuje to nie tylko większą efektywnością w tradycyjnym 
rozumieniu, ale i satysfakcją mieszkańców.

Jest też jasne, że im więcej mamy narzędzi cyfrowych budujących 
Inteligentne Miasta, tym więcej czyha różnego typu zagrożeń: 

 y dla cyberbezpieczeństwa (hakowanie danych i rozwiązań), 

 y dla prywatności obywateli (gromadzenie danych i inwigilacja – 
niejasne reguły, mimo istnienia regulacji o ochronie danych), 

 y poczucie swoistej technologicznej alienacji (roboty w pracy 
i w domu – brak wzorca adaptacji, nadmiar aplikacji, które nie 
wszyscy umieją obsłużyć), 

 y osamotnienie i izolacja (zmiana form kontaktów międzyludzkich 
– z bezpośrednich na dokonujące się za pośrednictwem 
technologii).  

Zjawiska te nasiliły się w czasie pandemii. 

Pytanie kluczowe, jakie trzeba postawić, brzmi: dla kogo są 
Inteligentne Miasta? 
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Rysunek 2 jasno pokazuje wielość ich adresatów. Inaczej rzecz 
ujmując, prezentuje zamieszkujących miasta ludzi w różnych rolach: 
jako obywateli głosujących i oczekujących, że będą partnerami 
decyzji; jako podatników, oczekujących, że za swoje pieniądze 
dostaną odpowiedniej jakości działania władz samorządowych; 
jako konsumentów, dla których poziom i dostępność różnych 
usług miejskich są kluczowe; jako podmioty ludzkie ze wszystkimi 
wymiarami człowieczeństwa; jako członków rodzin czy związków 
międzyludzkich…

Rys. 2. Inteligentne Miasta – dla kogo?

Warto zauważyć, jak rozległa jest sieć aktorów Inteligentnego Miasta 
oraz potencjalna transparentność ich współpracy, wspomagana 
narzędziami cyfrowymi (rysunek 3). Obywatel/mieszkaniec jest 
tej sieci centralną postacią. To oznacza, że działania wszystkich 
tych instytucji są albo powinny być ukierunkowane na niego, jego 
potencjalną satysfakcję. Ale oznacza to również stworzenie pełnej 
dostępności do wszystkich usług oferowanych przez instytucje tej 
sieci. 

Źródło: Michał Boni, prezentacja „Inteligentne Miasta. Wyzwania i szanse”, konferencja 

zorganizowana przez posła Jana Olbrychta, Katowice, czerwiec 2018 r., slajd 14.
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Rys. 3. Aktorzy Inteligentnego Miasta (sieć i transparentność 
współpracy)

Rankingi miast

Zaprezentowane powyżej wymiary funkcjonowania Inteligentnego 
Miasta przekładają się na różne możliwości oceny miast co do ich 
zdolności budowania wszechstronnych polityk miejskich służących 
mieszkańcom. 

Jednym ze sposobów oceny są rankingi, gdzie pod uwagę bierze 
się kluczowe wymiary: gospodarkę, spójność społeczną, kapitał 
ludzki, środowisko, zarządzanie, planowanie przestrzenne, nowe 
technologie, współpracę międzynarodową, mobilność i transport. 
Najnowszy indeks miast według jednego z najwyżej cenionych 
rankingów, IESE Cities in Motion, prezentuję poniżej.

Źródło: Michał Boni, prezentacja „Inteligentne Miasta. Wyzwania i szanse”, konferencja 

zorganizowana przez posła Jana Olbrychta, Katowice, czerwiec 2018 r., slajd 15.
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Rys. 4. IESE Cities in Motion, Index 2020
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W pierwszej setce znalazły się dwa polskie miasta: Warszawa (54) 
i Wrocław (88). Oba w ostatnich latach poprawiły swoje miejsce 
oraz ocenę. Warszawa zapracowała na szczególnie wysoką pozycję 
w kategorii „zarządzanie” – 8. miejsce (na szczycie uplasowało się 
Berno). Uznanie zdobyła także w kategorii „planowanie” (14. miejsce, 
a na pierwszym miejscu uplasowało się Toronto), nieźle wypada 
w obszarze spójności społecznej (47. miejsce; zwyciężyła Bazylea). 
Także w wymagającej sferze mobilności i transportu Warszawa 
jest na 47. pozycji (lider to Nowy Jork). Najsłabiej stolica naszego 
kraju wypada w sprawach środowiskowych (99. miejsce; wygrywa 
Reykjavik) i niestety w technologiach (106. miejsce; najlepszy jest 
Hongkong). 

Warto byłoby przeanalizować, jakimi sposobami Warszawa uzyskała 
tak wysoką pozycję przy ograniczeniach wynikających z deficytu 
zastosowań nowych technologii. Z drugiej strony taki obraz sytuacji 
odsłania wielki potencjał Warszawy, możliwy do wykorzystania, 
gdyby siły transformacyjne technologii zostały w pełni uruchomione 
na rzecz rozwoju miasta we wszystkich możliwych dziedzinach. 

Analogicznie rzeczy się mają z polską gospodarką i warunkami dla 
wszechstronnego rozwoju kraju. Uruchomienie potencjału cyfrowego 
(z różnych badań wynika, że w gospodarce i społeczeństwie taki 
potencjał istnieje) mogłoby nas przenieść w rejony szybkiego, 

Źródło: IESE Cities in Motion, Index 2020.
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innowacyjnego wzrostu. Niemożność uczynienia tego kroku 
(kulturowa, mentalna blokada liderów polskiej polityki różnych 
szczebli, a także wielu liderów biznesowych) sytuuje nas w sferze 
dryfu rozwojowego i oddala w stronę peryferii. 

Co zmienia COVID-19? Nowe trendy

Dochodzimy do kluczowej kwestii. 

Co zmienia i co już zmieniła pandemia? 

Oceniając wszystkie skutki pandemii w różnych wymiarach, po 
dziesięciu miesiącach jej trwania na świecie i siedmiu miesiącach 
w Europie można wskazać trzy kluczowe trendy (czynniki zmiany):

 y przyspieszenie cyfrowe (najbardziej widoczne i oddziałujące 
na wszystkie dziedziny życia, zarówno pozytywnie, jak 
i negatywnie);

 y przyspieszenie środowiskowe (wyklarowanie się potrzeb 
związanych z odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, 
upowszechnienie się świadomości i rozumienia spraw 
środowiskowych, presja na tworzenie polityk utrzymujących 
szanse na przetrwanie Ziemi i człowieka);

 y przyspieszenie rekompozycji funkcji miejskich związane 
z efektami pandemii: zmieniająca się rola centrów miejskich 
i obszarów suburbialnych, wygląd oraz funkcje ulic miast 
(kafejki, restauracje, skwery, sklepy), miejsca handlowe 
i formy handlu (kupno i dostarczanie produktów), transport 
miejski i jego nowe funkcje, funkcjonowanie określonych usług              
(opieki nad dziećmi i edukacji). 

Czynniki zmiany działają w dziedzinach charakterystycznych dla 
polityk miejskich, w obszarach funkcjonowania Inteligentnych Miast, 
przynosząc przedefiniowanie możliwości rozwojowych. 
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Pandemia w miastach

COVID-19 od początku wprowadził do funkcjonowania miast zmiany 
niejako pandemicznie strukturalne.

„Czarna śmierć”, czyli epidemia dżumy przywieziona na genueńskim 
statku do sycylijskiej Mesyny w październiku 1347 roku, 
rozprzestrzeniała się poprzez miasta i kontakty (głównie handlowe) 
między nimi. Różne jej nawroty trwały przeszło dwieście lat, a miasta 
doświadczyły jej na różne sposoby. Od samego początku władze 
miast zaczęły zarządzać kwarantannę. W Wenecji ( już w 1348 roku) 
nakazano czterdziestodniową izolację osób przybywających 
do miasta, nie tylko statkami i drogą wodną. By zapobiec 
rozprzestrzenianiu się zarazy, domostwa, w których pojawiały się 
objawy, zamykano; ich mieszkańcom nie pozwalano wychodzić na 
zewnątrz, dostarczano im żywność. Grupy społeczne uważane za 
potencjalnych nosicieli często wyrzucano poza miasto, a ich rzeczy 
palono. Podpalano też miejsca zamieszkania i kultu religijnego 
odmieńców. To w nich upatrywano winnych. Na zgliszczach 
żydowskich synagog stawiano chrześcijańskie świątynie. 

Dwa wnioski z tamtych czasów (z pandemii hiszpanki, trwającej 
w dwóch falach prawie dwa lata, płyną podobne konkluzje) wydają 
się oczywiste:

 y wzrosły znaczenie i rola zarządzania miejskiego (często były to 
miasta-państwa);

 y dostrzeżono, że jednym z antidotów na szerzenie się 
choroby jest dystans społeczny – ograniczenie kontaktów 
międzyludzkich (gdzieniegdzie Kościół wprowadził możliwość 
spowiadania się u osób świeckich), kwarantanna, izolacja osób 
chorych czy zagrożonych. 

Z oczywistego powodu miasta już wtedy były obszarem rosnących 
zagrożeń pandemicznych – z powodu wysokiej gęstości zaludnienia 
oraz intensywności życia.  
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Kiedy dzisiaj analizujemy przyczyny błyskawicznego 
rozprzestrzenienia się pandemii (i wysokiej śmiertelności – 16 tysięcy 
ofiar) w Mediolanie i Lombardii w lutym i marcu 2020 roku3, 
zauważamy ciąg połączonych ze sobą zdarzeń i zjawisk: presja na 
władze miasta, by nie odwoływały wielkiego meczu piłkarskiego 
na przełomie lutego i marca, bo taka decyzja zniszczyłaby siłę 
kulturowego nawyku (niesłychanie silna wspólnota kibiców i piłkarzy, 
na czym buduje się zresztą futbolowy biznes); presja biznesu, by 
nie zamykać sklepów i nie ograniczać handlu; wiara w stereotyp, 
że skoro wirus idzie z Chin, to poddaje się testom tylko osoby 
przybyłe z Chin, z objawami choroby, bez uwzględniania, z kim 
się kontaktowały; wreszcie niewydolność systemu szpitalnego 
w regionie, sprywatyzowanego dwadzieścia kilka lat wcześniej 
i nastawionego na zysk z usług medycznych, a nie na inwestycje 
w nowe rozwiązania.

Nawet tam, gdzie stosunkowo szybko podjęto działania ochronne 
i zapobiegawcze, nie uniknięto wielu negatywnych skutków, zarówno 
społecznych, jak i mentalnych. Pierwszy we Włoszech przypadek 
COVID-19, potwierdzony testem i badaniami, zarejestrowano 
21 lutego w niedużej miejscowości Codogno4. Część miasta 
zamknięto. Mieszkańcy „czerwonej strefy” czuli się może, jakby 
wróciły czasy dżumy, a na pewno – jakby wybuchła wojna. 
Wyczerpywały się zapasy żywności oraz leków, także podstawowych. 
Po kilkunastu dniach zaangażowano do działań wolontariuszy 
(wolontariuszy na wielką skalę angażuje się także w Niemczech – 
lokalnie, co jest jednym z elementów efektywnej walki z wirusem) 
oraz otwarto stację radiową Red Zone Radio. Podawała klarowne 
i potrzebne wiadomości, rozprawiała się także z dezinformacją; 
działa również podczas drugiej fali pandemii. Miasto uznało, że 
trzeba pomóc ludziom przetrwać nie tylko zagrożenie wirusem, ale 
i traumę wynikającą z doświadczenia pandemii.

Spiralę zakażeń koronawirusem w Hiszpanii w jakimś sensie nakręciła 
wielka madrycka manifestacja 8 marca, upominająca się w Dniu 
Kobiet o prawa kobiet i zasady równości.  

3 Angela Giuffrida, Ground Zero. Why the virus struck so hard in Lombardy, „The 
Guardian Weekly”, 5th June 2020.
4 The Common Tragedy. COVID-19 is forming the world confront a new form of 
collective trauma, „The Economist”, 29th August 2020.
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Kiedy w Brukseli uświadomiono sobie skalę zagrożenia, wprowadzono 
ograniczenia w poruszaniu się i kontaktach (do ich egzekwowania 
zastosowano między innymi monitoring z użyciem dronów), limity 
obecności w przestrzeni sklepowej, bezwzględny obowiązek noszenia 
maseczek (kara za brak maseczki na ulicy to w Belgii nawet tysiąc 
euro). Zatrudniająca trzydzieści dwa tysiące osób Komisja Europejska 
przeszła na pracę zdalną, zamknięto kawiarnie i restauracje, 
ograniczono transport miejski i liczbę osób w autobusach. Zamknięto 
szkoły i przedszkola. Rozporządzenia w tych sprawach wydawał 
rząd, ale to samorządy dzielnicowe dostarczały ludziom maseczki do 
domów. Objęto monitoringiem domy pomocy społecznej oraz domy 
spokojnej starości, czyli skupiska osób z grupy najwyższego ryzyka 
(w pierwszej fali pandemii zachorowalność i umieralność w tych 
miejscach była bardzo wysoka). 

Restrykcje w Belgii i Brukseli to jedno, a solidarność społeczna to 
drugie. Od marca do czerwca co wieczór, o godzinie dwudziestej 
zamknięci w domach ludzie wychodzili na balkony, stawali w oknach, 
gdzieniegdzie odważali się wyjść przed drzwi, i śpiewali, bili brawo 
w podzięce lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom i wszystkim, 
którzy sprawowali opiekę nad chorymi albo zagrożonymi chorobami. 

Władze Lagos (łącznie z terenami podmiejskimi prawie 13 milionów 
mieszkańców; pod względem jakości życia przedostatnie miasto 
na świecie) zarządziły, że z domu wolno wychodzić co drugi dzień, 
z różnym rytmem dla różnych dzielnic5. Dlaczego zdecydowano 
się na tego rodzaju ograniczenie mobilności i życia miejskiego? 
Otóż w krajach Azji, Afryki i sporej części Ameryki Południowej ulice 
aglomeracji to nie pasaż spacerowy czy droga do pracy; to miejsce 
pracy dla milionów i miejsce zdobywania pożywienia dla setek 
tysięcy osób. Uliczny handel i uliczna produkcja, nie tylko żywności, 
tworzą gospodarczy żywioł dający szansę przeżycia wielu rodzinom. 
Po ograniczeniach dotyczących wychodzenia na ulice w Bombaju 
(ang. Mumbai) mieszkańcom miasta (19,8 miliona) zaczął grozić głód. 
Władze miejskie od początku pandemii musiały przygotowywać oraz 
dostarczać około miliona dziennych porcji żywieniowych6. W wielu 
miastach na świecie władze miejskie wynajmowały do rozwożenia 

5 Opis sytuacji w Lagos za artykułami w „Financial Times” w marcu 2020 r. Dane za: 
Pocket World in Figures, „The Economist”, 2020 edition, London.
6 Opis sytuacji w Bombaju za artykułami w „Financial Times” w kwietniu 2020 r.
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żywności firmy taksówkarskie, Ubera (pobierał minimalne opłaty za te 
usługi) lub innych przewoźników, na przykład azjatyckie tuk-tuki. 

COVID-19 zmienił codzienność życia w różnych miejscach na świecie, 
głównie w miastach, szczególnie w pierwszych tygodniach, kiedy 
już zrozumiano siłę zagrożenia i przyjęto zalecenia dotyczące 
zamrożenia życia społecznego i publicznego oraz gospodarki.
Lockdown na świecie trwał do czerwca, w niektórych państwach 
europejskich do początku lipca. W wielu krajach od tego 
momentu uznano za kluczowe, by gospodarka krok po kroku                                  
( jak w Niemczech i we Włoszech) albo w przyspieszony sposób 
wracała do aktywności (tym samym ograniczono funkcjonowanie 
zasady społecznego dystansu, na przykład nakaz noszenia 
maseczek). W okresie wakacyjnym nasiliła się społeczna ruchliwość 
(na wyjazd zdecydowały się zwłaszcza rodziny z dziećmi, ludzie 
młodzi i w średnim wieku).

W efekcie od przełomu sierpnia i września, a szczególnie mocno 
od połowy września obserwujemy narastanie drugiej fali zakażeń. 
Zachorowalność wzrosła: średnia w Europie w ostatnich dwóch 
tygodniach września to 282 przypadki na 100 tysięcy mieszkańców 
(a punktowo wręcz poszybowała, na przykład w Madrycie to 722 
przypadki na 100 tysięcy mieszkańców)7. Władze różnych krajów 
chciały wprowadzać mocniejsze restrykcje, ale często buntowały 
się przeciw temu władze regionalne i lokalne (tak było w Hiszpanii 
i Francji). Chociaż bywało też odwrotnie: władze samorządowe 
(na przykład Londynu) wywierały presję na rządy, by wprowadzić 
mocniejsze restrykcje. Na ulice wyszli manifestanci: bronili interesów 
małego biznesu (Marsylia), kwestionowali realność zagrożenia 
chorobą (Paryż, Berlin). 

W krajach Unii Europejskiej w sierpniu liczba zachorowań na COVID-19 
zwiększyła się dwukrotnie w stosunku do lipca. We wrześniu znów 
wzrosła dwukrotnie w relacji do sierpnia, natomiast w pierwszej 
dekadzie października liczba zachorowań dorównała tej z całego 
września. Druga fala pandemii w Europie stała się faktem.

7 Ben Hall, Daniel Dombey, Nations Divided as Europe Fights to Contain Coronavirus 
Surge, „Financial Times”, 26–27th September 2020.
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Zmiany w życiu miast

Już widać, że strategia na drugą falę będzie musiała być swoistym 
kompromisem między trendem do ograniczania pracy gospodarki 
i mobilności ludzi (dla ochrony i zdrowia) a przyzwoleniem na 
określonych warunkach na aktywność gospodarczą i społeczną. 
Należy wyciągnąć doświadczenia z pierwszej fali, tak jak to zrobili 
Włosi – stopniowo odmrażali różnego typu aktywności ekonomiczne 
i edukacyjne, ale z ostrymi rygorami co do przestrzegania 
społecznego dystansu oraz z możliwością podejmowania szybkich 
decyzji zaostrzających rygory; i z dużą społeczną akceptacją dla 
obostrzeń - 86 procent Włochów akceptuje konieczność noszenia 
maseczek8.

Jakie to doświadczenia i czego dotyczą? 

Dotychczasowe, trwające mniej więcej od połowy XIX wieku, 
doświadczenia w rozwoju miast jasno wskazywały i budowały rolę 
centrów miejskich, ze wszystkimi ich funkcjami ważnymi dla pracy 
(kiedyś fabryki, od lat biurowce), zakupów (galerie i sklepy), rozrywki 
i kultury (teatry, opery, filharmonie, parki, galerie wystawowe 
i muzea), czasu wolnego (pasaże z kawiarniami i restauracjami, od 
pewnego czasu także fitness cluby), komunikacji (dworce kolejowe 
i przystanki komunikacji publicznej). Tereny podmiejskie stawały się 
przestrzenią do życia poza czasem pracy – w znaczeniu miejsca 
odpoczynku, snu, lokalnych rozrywek w weekendy. 

COVID-19 radykalnie ograniczył funkcje centrów, wzmocnił natomiast 
przestrzenie podmiejskie i przyczynił się do ich rozwoju. Przykładowo 
w sierpniu 2020 roku 57 procent wszystkich osób zatrudnionych 
w Londynie pracowało zdalnie9 (liczba pasażerów londyńskiego 
metra dojazdowego spadła do poziomu 37 procent stanu 
normalnego), co w efekcie spowodowało, że ruch pieszy w centrum 
tej metropolii zmniejszył się o 42 procent w stosunku do poprzedniego 
roku10. Kawiarnie sieciowe, takie jak Pret a Manger, straciły klientelę 

8 Miles Johnson, Davide Ghiglione, John Burn-Murdoch, Italy’s High Level of Vigilance 
Keeps Covid under Control, „Financial Times”, 26–27th September 2020.
9 Andrew Anthony, Out of Office, „The Guardian Weekly”, 25th September 2020.
10 The End of Commuterland, „The Economist”, 12th September 2020.
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posiłków lunchowych (zlikwidowano 2,8 tysiąca miejsc pracy)11. 
W tym samym czasie jednak na niebywałą skalę rozwinęły się 
firmy przygotowujące posiłki i dostarczające je na internetowe 
zamówienie. Staniały posiadłości i mieszkania w centrum miasta, ich 
ceny wzrosły nieco na obszarach podmiejskich. 

Życie i mieszkanie w suburbiach stało się o wiele bardziej upragnione 
niż do tej pory. Rozwinęły się sieci usług i handlu: powstały salony 
fryzjerskie (kiedy już mogły pracować), piekarnie dostarczające 
świeże pieczywo o różnych porach dnia, małe butiki ze stosunkowo 
dobrymi jakościowo, a zarazem dostępnymi cenowo produktami, 
usługi dentystyczne. Lepiej wyposażono skwerki i miejsca zabaw 
dzieci. Przybyło kawiarni, bo wiele osób pracujących zdalnie uznało, 
że trzeba wyraźniej rozdzielić świat pracy i świat domu. Jakość 
miejsca pracy zdalnej ma dla nich znaczenie, więc przenieśli się 
do kafejek z dobrej jakości wi-fi albo do powstających nowych 
miejsc co-workingowych (z opłatą za wejście w postaci wkładu do 
lunchu dla wszystkich). Zaczęło to powstawać w okresie złagodzenia 
lockdownu – kiedy otwarto kawiarenki, ale samo złagodzenie 
w wielu wypadkach nie doprowadziło w krajach zachodniej Europy 
do masowego powrotu do tradycyjnego typu pracy. Pojawiła się już 
nazwa dla tak definiowanego sposobu pracy – praca „nomadyczna”. 
Wiele z tych zjawisk rozwinęło się na gruncie doświadczeń już 
obecnych w życiu ludzi i w tkance miejskiej. Pełna atrakcji, oferty 
życiowej i komercyjnej, kreująca poczucie tożsamości lokalność 
dzielnic, a nawet ulic budowała się od lat we wszystkich miastach 
europejskich, także w Polsce („Notting Hill” w każdej części wielu 
miast).

Czy ta zmiana sposobu życia i pracy się utrzyma, a wręcz będzie 
postępować? 

W nadchodzących miesiącach, przy ciągłym zagrożeniu COVID-19, 
jest to prawdopodobne. Wiele osób nie chce wracać do biur czy 
innych dotychczasowych miejsc pracy, bo one nie gwarantują 
utrzymania odpowiedniego dystansu społecznego ani wentylacji. 
W wielu biurowcach nagminnie wyłączano klimatyzację za względu 
na ryzyko przeniesienia tą drogą wirusa. 

11 Getting out of the Pidle, „The Economist”, 12th September 2020.
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Co więc stanie się z biurowcami, kluczowymi dla centrów miast? 
Czy uda się je dostosować do nowych okoliczności w takim stopniu, 
by zrekompensować utratę dochodów w inny sposób? Wyjściem są 
inne funkcje komercyjne (opłacalne) albo kooperacja z władzami 
publicznymi w celu efektywnego przeznaczenia części przestrzeni 
na cele dóbr publicznych (w obszarach największych deficytów 
przestrzeni miejskich). Spójrzmy na warszawskie przenosiny „Mordoru” 
do nowych budynków na Woli, co jeszcze kilkanaście miesięcy temu 
wydawało się inwestycyjnie świetnym pomysłem, bo pracownicy 
mieliby lepszą komunikację (metro), ale dzisiaj nikt nie wie, jak ten 
projekt przeprojektować. Jeżeli bowiem praca zdalna stanie się 
elementem pracy i zatrudnienia (model hybrydowy), to tak wielkie 
powierzchnie biurowe mogą pozostać niewykorzystane, co obniży 
wartość i sens tych inwestycji.

Praca zdalna/hybrydowa a życie domowe

Generalnie widać zatem, że zmieni się model pracy. Praca zdalna na 
o wiele większą skalę stanie się składnikiem nowego, hybrydowego 
modelu pracy. Ten zaś ma silny wpływ na życie miasta i zmianę jego 
funkcji.

Poniżej pokazuję wyniki analiz dotyczące tego, jak zmieniała się skala 
pracy zdalnej w okresie pandemii. 
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Rys. 5. Praca zdalna przed pandemią i w jej trakcie
 

Wykres poniżej prezentuje, jakie zagrożenia dla pracy 
pojawiły się w okresie pandemii; są to zagrożenia dotyczące utraty 
pracy oraz radykalnego zmniejszenia liczby godzin pracy.

Źródło: Eurofound survey: Living, working and Covid-19, 2020.
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Rys. 6. Groźba utraty pracy oraz zmiany w czasie pracy

Świat rozwinięty i rozwinięte gospodarki w olbrzymim stopniu 
przestawiły się na różne formy pracy zdalnej. To pokazuje również, 
że bogatsze gospodarki łatwiej zaadaptują się do nowych 
warunków, natomiast biedniejsze staną przed problemem wzrostu 
społecznych nierówności. Zresztą i w rozwiniętych gospodarkach 
„tranzycja” do nowych wymogów pracy nie będzie łatwa, nie tylko 
z powodów infrastrukturalnych i organizacyjnych. Zmiany w czasie 
pracy, z wykorzystaniem schematów pracy krótszej w rytmie dnia 

Źródło: Eurofound survey: Living, working and Covid-19, 2020.
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i tygodnia, nie wszyscy przyjmują z aprobatą. W Unii Europejskiej 
powstał program SURE, wspomagający wynagradzanie ze środków 
publicznych utraconego czasu pracy: żeby pracownik miał poczucie 
pewności, a pracodawca nie czuł się obciążony płaceniem za 
czas nieprzepracowany realnie, ponieważ niemożność pełnego 
wykonywania pracy nie wynika ani z decyzji pracownika, ani 
z decyzji pracodawcy, tylko z ograniczeń nałożonych na aktywność 
gospodarczą przez państwo – ze względu na ochronę przed 
COVID-19. 

Obecna sytuacja wymaga spojrzenia na mechanizmy wynagradzania 
za pracę – dopasowane do zmieniających się uwarunkowań, 
związane z zupełnie nowymi zjawiskami. 

Na skutek upowszechniania się pracy zdalnej wzrosło znaczenie 
usług świadczonych mobilnie dla osób, które nie mogą się 
przemieszczać. Dostarczycieli zamówionych produktów i usług często 
nazywa się giga-workerami (giga-pracownikami), bo zatrudniają ich 
wielkie platformy cyfrowe. Wynagrodzenia i prawa tych pracowników 
są ograniczone. Mimo wzrostu zadań wynagrodzenia pracownikom 
podniósł tylko 1 procent platform; tylko połowa platform zapewnia 
zasiłek chorobowy, a płace sięgają najwyżej dwóch trzecich 
wynagrodzenia minimalnego w danym kraju12. Dlatego na poziomie 
europejskim, przy okazji dyskusji nad zmianami i zawartością Digital 
Services Act (legislacja poświęcona zasadom funkcjonowania 
usług w sieci), sprawa ta wróciła i będzie rozpatrywana w Komisji 
Europejskiej, a później w Parlamencie Europejskim. 

Z myślą o hybrydowych rozwiązaniach na przyszłość pojawia się kilka 
kwestii wymagających rozstrzygnięcia:

 y prawne zdefiniowanie miejsca pracy zdalnej (obecnie w wielu 
krajach zbiurokratyzowane i stawiające niespełnialne wymogi), 
łącznie z precyzyjnym określeniem, kto płaci za użytkowanie 
sieci i w jakich porach dnia pracownik ma być do dyspozycji;

12 Gig Platforms Treated Workers Unfairly during Pandemic, Politico, 25th September 
2020,  https://www.politico.eu/article/gig-platforms-left-workers-in-financial-lurch-during-
coronavirus-pandemic-study-shows/ (dostęp: 18 listopada 2020 r. ).
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 y jasne zdefiniowanie czasu pracy (przy pracy zdalnej powstaje 
zjawisko „nielinearnego dnia pracy”), należy też rozważyć, 
czy bardziej adekwatne nie byłoby rozliczanie pracowników 
z wykonanych zadań, jasno określonych przez pracodawcę;

 y jak w kontekście pracy zdalnej mają wyglądać socjalne 
uprawnienia pracownika (urlop, choroba, zasiłek chorobowy 
itp.);

 y które zawody nadają się w pełni do wykonywania zadań 
poprzez pracę zdalną, które tylko częściowo, a które w ogóle; 
sprawa jest kluczowa, okazuje się bowiem, że tradycyjny 
sprzedawca sklepowy może być asystentem klienta przy 
wyborze na przykład ubrania do kupienia w sieci, a trener 
fitness może rozwinąć zdalne formy ćwiczeń z klientami 
z użyciem obrazu i głosu; nawet fryzjer może w krótkim 
przekazie na YouTubie przekazywać swoim wcześniejszym 
klientom rekomendacje dotyczące tego, jak podcinać włosy 
i dbać o nie;

 y jak tworzyć tygodniowy budżet czasu i przestrzeni pracy: jakie 
zadania mogą być wykonywane zdalnie i kiedy, w które dni 
tygodnia, a jakie wymagają fizycznego spotkania się grupy 
pracowników, na przykład raz na tydzień;

 y jak zagwarantować odpowiednią jakość sieci, by praca zdalna 
przebiegała sprawnie, ale i bezpiecznie (wzrost zagrożeń 
w cyberprzestrzeni); różne dane pokazują, że im lepszy dostęp 
do światłowodowego internetu, tym większy jest potencjał 
pracy zdalnej13.

13 Teleworking and Access to the Fibre Internet, Citi GPS, Global Perspectives and 
Solutions. Technology at Work vs.5.0. New World of Remote Work, Oxford University 2020, 
figure 15, p. 41.
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Rys. 7. Praca zdalna a subskrypcja dostępu do światłowodu 

Podobnie jest zresztą z wykształceniem. Oczywiste jest, że największe 
szanse na kontynuację pracy i zatrudnienia mają osoby z wyższym 
wykształceniem, a z niskim – bardzo ograniczone14.

14  Ibidem, figure 14, p. 40.
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Rys. 8. Praca zdalna a wykształcenie

Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki warunkujące pracę zdalną, 
warto również skupić uwagę na elementach istotnych z punktu 
widzenia równowagi między pracą a życiem prywatnym. 

Praca zdalna może stać się trwałym komponentem nowego, 
hybrydowego modelu pracy, a przy okazji zmienić modele 
funkcjonowania domu. Aby tak się stało, musi być spełnionych, poza 
już wymienionymi, kilka warunków:

 y domostwa osób pracujących zdalnie będą wystarczająco 
obszerne, by oddzielać sferę pracy od sfery prywatnej. 
W Polsce około 40 procent populacji żyje w domostwach 
niespełniających europejskich standardów, więc będzie 
to szczególnie trudne i swoiście elitarne. Stąd oczywista 
rekomendacja, by w postcovidowym świecie pracy dokonywać 
inwestycji mieszkaniowych na wielką skalę (to zadanie dla 
państwa, samorządów, rynku);

 y nastąpi jasny podział przestrzeni cyfrowej w domu – na użytek 
pracy, na użytek edukacyjny dla dzieci, na użytek rozrywkowy, 
ale by tak się stało, muszą poprawić się dostępność sieci oraz 
jej jakość (inwestycje w 5G);

 y inaczej zostanie rozłożony czas na prowadzenie domu, więcej 
czasu przeznaczymy na sprzątanie (wymusi to ograniczanie 
zewnętrznych usług sprzątających w czasie pandemii, 
będziemy kupować lepsze urządzenia sprzątające, na przykład 
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inteligentne odkurzacze) oraz gotowanie i pieczenie ( już teraz 
niesłychanie zyskało na popularności pieczenie domowego 
chleba);

 y nastąpi podział czasu (trudny do zbalansowania podczas 
pandemii) między pracę, życie domowe i opiekę nad dziećmi 
(fizyczną oraz edukacyjną), co wymaga lepszego zarządzania 
nie tylko równowagą pracy i życia, ale także w ramach 
obowiązków między dorosłymi partnerami.

Wszystkie te jasne podziały i rozgraniczenia są fundamentalne 
dla włączenia modelu pracy hybrydowej w codzienność życia, 
bez nadmiaru emocjonalnej destrukcji dla rodzin, partnerów, 
pracowników.

Cyfrowe przyspieszenie

Opisywane zjawiska i procesy są możliwe, bo następuje 
przyspieszenie cyfrowe. Jest ono widoczne wszędzie i w rozległych 
dziedzinach.

Wykorzystywanie różnych zestawów danych w domu – na domowych 
komputerach i iPadach – w pierwszych dwóch miesiącach 
lockdownu w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych wzrosło 
o przeszło 20 procent. O 300 procent wzrosło w tym samym czasie 
zastosowanie aplikacji pozwalających na wideokonferencje: Skype’a, 
Webexa, Google-Rooma, Zooma. Z tej ostatniej aplikacji w grudniu 
2019 roku korzystało 10 milionów osób, a w marcu już 300 milionów. 
Microsoft Teams w kwietniu 2020 roku umożliwił 2,7 miliarda minut 
połączeń i kontaktów. O 60 procent wzrósł ruch internetowy w wielu 
krajach. Komisja Europejska poprosiła Facebooka i Netflixa, by 
zmniejszyły dostępność usług HD, aby odciążyć ruch sieciowy. Wi-fi 
wykorzystywano w znacznie większej skali niż dotąd – wzrost o 20 do 
100 procent. I dotyczyło to różnych obszarów miast i miasteczek, ale 
i różnych sieci (wi-fi oferowane na przykład przez operatora)15.
Poniższe rysunki obrazują, jakie zmiany w użyciu Internetu nastąpiły 

15 Coronavirus and the World of Work, EPRS, https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/649395/EPRS_BRI(2020)649395_EN.pdf; How Digital Technology is easing the 
burden of confinement, EPRS, May 2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2020/651927/EPRS_BRI(2020)651927_EN.pdf (dostęp: 18 listopada 2020 r.).
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w przestrzeni miejskiej Nowego Jorku i Londynu. Punkty ciężkości 
używania Internetu w określonych porach dnia przeniosły się 
z centrów i skupisk komercyjnych na obrzeża, do obszarów 
sąsiadujących z wielkimi miastami16. 

Rys. 9. Nowy Jork i Londyn – użycie Internetu w centrach 
i na obszarach sąsiedzkich

 

Zwiększyła się też skala kontaktów poprzez przekazy tekstowe 
(esemesy) oraz mejle (liczba przekazów dziennych wysyłanych przez 
poszczególne osoby), jak również zmianie uległ ich rytm dobowy17. 

16  Internet use reflects the emptying of commercial areas during lockdowns, „The 
Economist”, 18th April 2020, s. 69.
17  Colleagues now message each other throughout the day and night, „The Economist”, 
18th April 2020, s. 69.

Źródło: https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/18/how-
the-internet-has-changed-during-lockdowns?fbclid=IwAR2IGSMX-XJj_

PqvJ2NvK7qf2FPaR4BnUXhi3huaYhJKKFX0hdbHcXWAL_U (dostęp: 18 listopada 2020 r.).
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Rys. 10. Koleżeńskie przekazy cyfrowe w ciągu dnia i w nocy 
 

Zmianie uległa również struktura usług cyfrowych. Nastąpił 
dwuipółkrotny wzrost używania Internetu do nauki oraz pracy 
zdalnej. Częstotliwość wykorzystywania komputerów do gier 
wzrosła prawie dwukrotnie (rozrywka bez potrzeby wychodzenia 
z domu), zakupy sieciowe półtora raza; kupowano żywność, bo to 
potrzebne, ale zamawiano też posiłki z restauracji, dokonywano 
różnych zakupów dla domu – urządzenia, meble, ale i ubrania. Część 
życia kulturalnego przeniosła się do sieci – za pośrednictwem usług 
streamingowych oglądamy filmy, słuchamy muzyki, korzystamy 
z oferty oper, teatrów, muzeów. Artyści oferują specjalne dzieła, 
stworzone w domach i w łączności online z innymi artystami. Rzadziej 
natomiast korzystamy z portali randkowych (wymóg społecznego 
dystansu uniemożliwia kontynuowanie znajomości w realnym świecie) 
oraz hazardu i pornografii online (prawdopodobnie ze względu na 
bliską obecność innych domowników i ich potencjalną kontrolę)18.

18 Computer games have boomed while online dating slumps, „The Economist”, 18th April 
2020, s. 69.

Źródło: How the internet has changed during lockdowns. Late-night 
Slack messages have replaced online dating, „The Economist”, 18th April 

2020, https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/18/how-
the-internet-has-changed-during-lockdowns?fbclid=IwAR2IGSMX-XJj_

PqvJ2NvK7qf2FPaR4BnUXhi3huaYhJKKFX0hdbHcXWAL_U (dostęp: 18 listopada 2020 r.).
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Rys. 11. Wzrost popularności gier komputerowych, spadek 
popularności „randek” online

 

Przytoczone przykłady świadczą o „erupcji” życia cyfrowego, 
o kompensacyjnej funkcji Internetu w wielu nowych dziedzinach         
(ze świata realnego przeniosły się do sieci). Sytuacja ta musiała 
wpłynąć na społeczne zachowania, wytworzyć nowe wzorce 
zachowań. Na pewno zmieniło się życie rodzin i sposoby użytkowania 
przestrzeni domowej, a pośrednio także funkcje przestrzeni 
miejskiej, na przykład zamkniętą przestrzeń szkolną zastąpiły jej 
domowe substytuty. Ujawniły się też deficyty w umiejętnościach 
i kompetencjach cyfrowych wszystkich stron procesu edukacyjnego: 
nauczycieli, rodziców, uczniów. 
Edukację zdalną potraktowano w olbrzymiej większości przypadków 
jak proste przeniesienie dotychczasowych form kształcenia do 
realiów komunikacji sieciowej. Stracono wielką szansę (na razie?),    
by unowocześnić edukację, nadając jej prawdziwie cyfrowy wymiar. 
Ten cyfrowy wymiar powinien się charakteryzować: 

 y wielością cyfrowych, certyfikowanych źródeł wiedzy, 

 y możliwościami interaktywnych kontaktów pomiędzy uczniami 
oraz pomiędzy nauczycielami i uczniami,

 y zróżnicowaniem i personalizacją oferty w jednej klasie – 

Źródło: How the internet has changed during lockdowns. Late-night Slack messages 
have replaced online dating, „The Economist”, 18th April 2020, https://www.

economist.com/graphic-detail/2020/04/18/how-the-internet-has-changed-during-
lockdowns?fbclid=IwAR2IGSMX-XJj_PqvJ2NvK7qf2FPaR4BnUXhi3huaYhJKKFX0hdbHcXWAL_U 

(dostęp: 18 listopada 2020 r.).
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odmienne typy pracy z uczniami zaawansowanymi i mniej 
zaawansowanymi w wiedzy z danego przedmiotu, bez 
stygmatyzacji kogokolwiek, 

 y odpowiednim wykorzystywaniem augemented (poszerzonej) 
reality oraz virtual reality do uczenia nauk eksperymentalnych 
czy biologii i anatomii, 

 y wykorzystywaniem technik „gamifikacji” do nauki na przykład 
historii.  

Oczywiście to wymagałoby świadomych liderów takiej zmiany. 
Politycy – ani rządowi, ani lokalni – w różnych krajach nie są 
gotowi do dokonania tych zmian. Długo trwająca pandemia 
i wyciąganie wniosków z jej przebiegu i skutków powinno prowadzić 
do przygotowania nowej formuły edukacji – edukacji hybrydowej, 
z odpowiednim wykorzystaniem szans jakościowych niesionych przez 
cyfrowe przyspieszenie. 

Intensywność wzrostu potrzeb cyfrowych związanych z wieloma 
funkcjami codziennego życia niejako samoczynnie z jednej strony 
przyczyniła się do wzrostu części kompetencji cyfrowych w różnych 
grupach wiekowych i społecznych, z drugiej zaś uświadomiła 
potencjalne korzyści z wielkiej rewolucji cyfrowej – odsłoniła 
fundamentalny dla przyszłości problem jakości i sprawności sieci. 
Wyraźnie ujawniła się konieczność prac nad nową generacją 
Internetu – 5G (błyskawiczny, trwający milisekundy przekaz dużych 
pakietów danych). Z punktu widzenia rozwoju miast i ich funkcji, 
przejścia do etapu Inteligentnych Miast, sieć 5G jest kluczowa 
i zmieni przyszłe życie miast.
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Rys. 12. Droga do 5G

 

Rysunek 13 wyjaśnia, na czym polega 5G i w jakich dziedzinach 
może być wykorzystywana. Pokazuje, na czym polega wielość 
funkcji oraz łączenie różnych urządzeń i dziedzin życia dzięki nowej 
infrastrukturze 5G.

Rys. 13. Na czym polega 5G 

 

Źródło: Michał Boni, prezentacja „Inteligentne Miasta. Wyzwania i szanse”, konferencja 

zorganizowana przez posła Jana Olbrychta, Katowice, czerwiec 2018 r., slajd 10.

Źródło: Michał Boni, prezentacja „Inteligentne Miasta. Wyzwania i szanse”, konferencja 

zorganizowana przez posła Jana Olbrychta, Katowice, czerwiec 2018 r., slajd 9.
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To, że proces budowania infrastruktury 5G ulega przyspieszeniu, 
widać choćby po decyzji Komisji Europejskiej z początku 
października 2020 roku wprowadzającej reguły harmonizacji 
tych fragmentów spectrum (widma częstotliwości) na poziomie 
5,9 GHz, co jest kluczowe dla uruchomienia pasm częstotliwości 
radiowych niezbędnych dla instalacji 5G. Istotne jest to, by wszystkie 
kraje członkowskie (i ich miasta) w jednolity sposób zapewniły 
bezpieczną i wysokiej jakości łączność przepływu informacji 
między inteligentnymi systemami transportu. Chodzi między innymi 
o przekazywanie danych i informacji między komunikacją miejską 
a samochodami użytkowanymi w mieście w czasie realnym19. 

Szykując się do przyszłych rozwiązań technicznych i możliwości, jakie 
niesie ultraszybki Internet, można byłoby już (idąc śladami rozwiązań, 
jakie obserwowałem w Singapurze) przygotowywać projekty „latarni 
cyfrowej” i sieci takich „latarni”.

Rys. 14. „Latarnia cyfrowa” i jej funkcje

19  Implementing Decision Harmonising 5.9 GHz, European Commission, 7th October 
2020.

Źródło: rysunek i opis „latarni cyfrowej” na podstawie prezentacji i rozmów 

przeprowadzonych podczas wizyty studyjnej delegacji Parlamentu Europejskiego 

w Singapurze, luty 2018 r.; Michał Boni, prezentacja „Inteligentne Miasta. Wyzwania 

i szanse”, konferencja zorganizowana przez posła Jana Olbrychta, Katowice, 

czerwiec 2018 r., slajd 8.
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Model „latarni cyfrowej” pozwala na zbieranie informacji (do tego 
potrzebna jest oczywiście odpowiednia sieć takich „latarni”), 
przesyłanie ich do centrów przetwarzania, gdzie w oparciu o takie 
dane powstawać mogą rekomendacje dla decyzji dotyczących: 
zagrożenia powodziowego lub innego rodzaju zagrożenia, 
aktywnego monitorowania bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu 
pieszych, efektywnego oświetlania ulic, sterowania samochodami 
autonomicznymi, monitoringu i zarządzania procesami Internetu 
Rzeczy, pilnowania jakości środowiska – w tym jakości powietrza, ale 
i innych możliwych dziedzin. Ponadto rozwiązania takie ze względu 
na zastosowanie baterii słonecznych oraz energooszczędnych 
baterii mogą być ważne dla proekologicznej energetyki. Nie mówiąc 
już o tym, że „latarnia” tego typu umieszczona – na przykład – przy 
przystanku komunikacji miejskiej może stać się miejscem relaksu dla 
pasażerów oczekujących na transport (infotainment) czy źródłem 
ważnych informacji dla nich (rozkład jazdy, informacje turystyczne 
itd.), a także umożliwiać poprzez wysokiej jakości wi-fi korzystanie 
z własnych urządzeń cyfrowych. 

W czasie pandemii w przyspieszony sposób wypracowano wiele 
nowych rozwiązań dla rozwoju bezpiecznej i o wiele bardziej 
ekologicznej mobilności w miastach. 

Wykorzystywanie analizy danych oraz psychospołeczna sytuacja, 
jaką wygenerowała pandemia COVID-19, stworzyły zupełnie 
nowe możliwości redukowania zatłoczenia miejskiego poprzez 
zarządzanie potrzebami transportowymi (różny czas pracy szkół 
czy firm). Wspomagać to mogą nowe rozwiązania20 dotyczące 
zakupu online elektronicznych biletów komunikacyjnych, ich 
kontroli w bezkontaktowy sposób (w sensie użycia fizycznego 
rąk). Promowanie używania elektrycznych pojazdów komunikacji 
publicznej (także shuttles w ogóle bez kierowców) to z jednej 
strony działanie proekologiczne, z drugiej zaś łatwiej wyposażać 
takie pojazdy na przykład w bezdotykowe dzwonki, niezbędne 
do informowania kierowcy o potrzebie zatrzymania pojazdu 
na konkretnym przystanku. Z punktu widzenia różnych funkcji 
społecznych miasta zaczęto wypracowywać modele dostarczania 

20 W oparciu o: Sustainable and Smart Transport in Europe, EPRS, Ideas Paper, 
September 2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652059/EPRS_
BRI(2020)652059_EN.pdf (dostęp: 19 listopada 2020 r.).
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leków osobom szczególnie zagrożonym poprzez użycie dronów czy 
dostarczających paczki robotów. 
Jest oczywiście ciekawe, czy rozwiązania w pełni wykorzystujące 
przyspieszenie cyfrowe stosowane w czasie pierwszej fali 
koronawirusa nadal będą rozwijane w Unii Europejskiej, także 
poprzez wykorzystanie środków finansowych z nowego okresu         
(na lata 2021–2027).

Efektywność wdrażanych rozwiązań cyfrowych jest oczywista 
i zasadniczo nie wzbudza kontrowersji, poza jednym obszarem. 
W kwietniu i maju 2020 roku pracowano nad apką monitorującą 
osoby z wirusem, ich kontakty i otoczenie – w celu ostrzegania 
i zwiększenia wiedzy na temat trajektorii wirusa. Mimo zaleceń Komisji 
Europejskiej21, w pełni zgodnych z wymogami ochrony prywatności, 
w różnych krajach widać było sceptycyzm wobec tego rozwiązania, 
poza Niemcami, gdzie apka w części się przyjęła (obowiązuje tam 
zasada, że podmiot uczestniczący w sieci monitoringu musi wyrazić 
na to zgodę). Być może wynikało to z niejasności reguł gromadzenia 
i przekazywania danych albo z niedostatecznej promocji, a może 
z panującego w czerwcu (a to wówczas technicznie rozwiązanie było 
gotowe) przeświadczenia, że właściwie COVID-19 już się skończył.     
Na przyszłość – to zjawisko jest ważnym doświadczeniem w tworzeniu 
rozwiązań zbierających dane o zdrowiu Europejczyków, co jest 
kluczowe (pod rygorem określonych zasad chronienia danych) dla 
nowych sposobów tworzenia polityk zdrowotnych. 

Piszę o tym, bo w społecznościach miejskich będzie to jeden 
z ważniejszych elementów zmieniających usługi zdrowotne (ważne 
w przypadku dużej gęstości zamieszkania), a zarazem widoczny efekt 
pozytywnie wdrażanego przyspieszenia cyfrowego. 

21  Dyskusje o aplikacji pozwalającej monitorować osoby zainfekowane lub będące 
w kontakcie z zainfekowanymi trwały od marca i było jasne, że takie rozwiązanie 
(spełniające wszystkie rygory ochrony danych osobowych i praw obywatelskich) może 
być niesłychanie przydatne w walce z chorobą, przy prewencji, przy obserwacji trajektorii 
rozwoju COVID-19. Po negocjacjach warunki spisano: eHealth Network, Mobile applications 
to support contact tracing in the EU’s fight against COVID-19. Common EU Toolbox for 
Member States, 15.04.2020. Choć trzeba przyznać, że z czasem – mimo bardzo dobrych 
i bezpiecznych rozwiązań zaproponowanych przez Apple’a oraz Google’a, na których 
bazowały krajowe rozwiązania – okazało się, iż rozwiązanie nie przyjęło się na skalę, która 
pozwalałaby osiągać zamierzone efekty.
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Ratunek dla środowiska

Niewątpliwie zjawisko przyspieszenia cyfrowego (różne analizy 
pokazują, że Internet był jedynym obszarem odpornym na COVID-19, 
w przeciwieństwie do spraw gospodarczych, edukacyjnych, 
zdrowotnych i społecznych) w pozytywny sposób sprzęga się z szansą 
na przyspieszenie środowiskowe, czyli wzrost społecznej świadomości 
ekologicznej oraz gotowość do podjęcia konkretnych działań 
przyspieszających proces ratowania Ziemi. 

Nastawione głównie na miasta projekty MaaS (Mobility as a Service) 
zwiększają szanse na wprowadzanie zrównoważonych modułów 
transportowych. Jest jasne, że różne sposoby transportu wpływają 
na ciągłe zwiększanie się emisji zanieczyszczeń do powietrza w skali 
niebywałej, co widać, gdy porównać emisję CO2 przez różne źródła 
(przemysł, energetyka, ogrzewanie domowe, inne)22:

Rys. 15. Emisja CO2 w Unii Europejskiej w latach 1990–2018; zmiany 
i sytuacja w 2018 roku
 

22 Transport CO2 Emissions in Focus. At a Glance, EPRS, October 2020, https://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659265/EPRS_ATA(2020)659265_EN.pdf 
(dostęp: 19 listopada 2020 r.).

Źródło: EPRS | European Parliamentary Research Service. Authors: Eulalia Claros, Marketa 
Pape, Members’ Research Service.
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A spośród różnych środków transportu (koleje, drogi morskie – 
statki, drogi powietrzne – samoloty, drogi – samochody) to ruch 
samochodowy przynosi najwięcej zanieczyszczeń23.

Rys. 16. Ewolucja zanieczyszczeń transportowych w Unii Europejskiej 
w latach 1990–2018 

Dodatkowo efektem rozwoju gospodarczego w Polsce oraz realizacji 
aspiracji społecznych Polaków wyrażających się między innymi 
w chęci posiadania samochodu (samochody starszej generacji jako 
dominujące) jest przyrost emisji CO2 w Polsce, głównie spowodowany 
właśnie rozwojem i używaniem transportu samochodowego24.

23 Ibidem.
24 Ibidem.

Źródło: EPRS | European Parliamentary Research Service. Authors: Eulalia Claros, Marketa 
Pape, Members’ Research Service.
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Rys. 17. Zmiany emisji CO2 w Unii Europejskiej od 1990 roku 
(w poszczególnych krajach) 

Doświadczenie pandemii ograniczyło funkcjonowanie transportu, 
także w miastach, i postawiło na nowo i mocniej kwestię takiej 
organizacji transportu (zarówno prywatnego, jak i publicznego), 
by zmniejszać zanieczyszczenia. W tym samym czasie prace nad 
projektami w przyszłej unijnej perspektywie finansowej (źródła 
finansowania, innowacyjne projekty badawcze oraz wdrożenia po 
stronie władz lokalnych) wyraźnie otworzyły drogę do przyspieszenia 
automatyzacji miejskiej mobilności (pojazdy, infrastruktura wymiany 
informacji, zarządzanie ruchem, samodzielne pojazdy itp.) oraz 
elektryfikacji i używania alternatywnych źródeł energii w miejskim 
środowisku (wsparcie dla inwestycji miejskich w takie rozwiązania)25.

Atmosfera i doświadczenie pandemii COVID-19 wygenerowały 
również dodatkowe idee i projekty, których istotą stało się łączenie 
możliwości cyfrowego zarządzania terytoriami miasta, dbałości 
o proekologiczne rozwiązania oraz – w oczywisty sposób – poprawy 
jakości życia mieszkańców. 

25 Sustainable and Smart Transport in Europe, EPRS, Ideas Paper, September 2020, p. 10.

Źródło: EPRS | European Parliamentary Research Service. Authors: Eulalia Claros, Marketa 
Pape, Members’ Research Service.
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Warto w tym miejscu przytoczyć pomysły przedstawiane przez firmy 
architektoniczne w „Guardianie”26, powstałe dzięki doświadczeniu 
pandemii – mogą one bowiem stać się inspiracją dla wielu miast 
(inspiracją raczej, a nie prostą możliwością repliki). 

Pierwszy model to rozwój arterii rowerowych (bezpieczniej – ze 
względu na konieczność zachowania dystansu społecznego – jeździć 
na rowerze, zdrowiej dla organizmu, lepiej dla jakości powietrza). 
Oczywiście ścieżki rowerowe w ostatnich latach upowszechniają 
się bardzo szybko w wielu miastach. Warto również odnotować, 
że zyskuje na znaczeniu rower elektryczny, którego ceny spadają, 
a zainteresowanie użytkowników tym rodzajem pojazdu rośnie 
niebywale. Rozwój infrastruktury rowerowej idzie też w parze 
z powiększaniem się obszarów miejskich dostępnych tylko rowerem 
lub pieszo. Tworzenie warunków dla swoistych autostrad rowerowych 
musi iść jednak w parze z kompleksowym podejściem. Bo nie 
tylko o rowery musi chodzić, ale też o zmianę całego otoczenia 
miejskiego wokół dróg rowerowych: pasaże wyłącznie dla pieszych 
(całotygodniowe albo otwierane w weekendy), kafejki, sklepiki, 
miejsca do pracy na otwartym powietrzu (z dostępem do sieci), 
skwery do odpoczynku, uliczne meble do różnego typu wykorzystania 
(dobrym wzorem do naśladowania jest tu Kopenhaga), co ilustruje 
poniższy rysunek27.

26 Chris Michael, Lidia McMullan, Frank Hulley-Jones, From Garden Streets to bike 
highways: four ideas for post-Covid Cities - visualised, „The Guardian” 25th September 2020.
27 Ibidem.
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Rys. 18. Autostrady rowerowe i ich funkcje
 

Drugim rozwiązaniem jest odpowiedź na zmianę podczas pandemii 
COVID-19 niektórych funkcji miasta, szczególnie centrów miejskich. 
Skoro aktywność pojedynczych ludzi i całych społeczności została 
przeniesiona (nie tylko weekendowo) na tereny sąsiedzkie, to 
w przyszłości istotna może być zmiana charakteru i formatu 
ulic w miejscach lokalnych: więcej zieleni wokół każdego domu 
jednorodzinnego, ale i apartamentowiec powinien być otoczony 
pasem zieleni, a przestrzenie te powinny mieć charakter otwarty 
i publiczny (dostępne powszechnie). Relacje z pierwszej fazy 
pandemii często mówiły o poczuciu radości i satysfakcji w tych 
rodzinach, które miały dostęp do własnego ogródka, a zarazem 
– pokazywały tęsknotę za terenami zielonymi. Takie przestrzenie 
bowiem powinny dawać ludziom okazję do spotykania się, zabaw, 
odpoczynku na ławeczkach czy bardziej aktywnego spędzania czasu 
w miejscach do ćwiczeń fizycznych.

W wielu miastach na świecie opisywany tu układ przestrzeni zdobywa 
już uznanie, jest projektowany i wdrażany w życie (przykładem może 
być miasteczko Wilanów w Warszawie), ale na razie są to wciąż 

Źródło: https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2020/sep/25/garden-
streets-bike-superhighways-cities-future-coronavirus
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wyjątki i widać je w budownictwie i zagospodarowaniu miejskim 
z ostatnich 20 lat. 

Doświadczenie pandemii pokazało olbrzymi deficyt tego rodzaju 
przestrzeni, reakcją może być swoista „miejska akupunktura”, czyli 
umieszczane punktowo nowe „dospołeczne” przestrzenie, jak to 
widać na obrazie poniżej28.

Rys. 19. Zielone, „dospołeczne” przestrzenie miejskie 
 

Jedną z możliwości rozwojowych – już w wielu miejscach 
funkcjonującą – jest korekta funkcji głównych ulic i uczynienie 
z nich traktów z atrakcjami i informacjami dla użytkowników. 
Kluczem jest dobre wi-fi, dające dostępność sieci w każdym miejscu 
(dostępność o charakterze publicznym), a w efekcie niosące 
możliwość używania różnego rodzaju aplikacji: z informacjami 
o gęstości ruchu, by unikać korków, z monitoringiem zanieczyszczenia 
powietrza, z rekomendacjami, co i jak robić z różnego rodzaju 
śmieciami, ale i z sugestiami, gdzie można wrzucić żywność nie 
tkniętą, która komuś może się przydać, z menu okolicznych knajpek, 

28 Ibidem.

Źródło:https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2020/sep/25/
garden-streets-bike-superhighways-cities-future-coronavirus
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oraz dla osób zainteresowanych zakupami. Istotą tej lokalnej 
głównej ulicy jest wielofunkcyjność, co oznacza także warunki 
dla rozwoju małego biznesu. Oczywiście wszystkie te rozwiązania 
funkcjonują i obecnie, ale często są odseparowane od siebie. Ich 
skoordynowane uporządkowanie może być przydatne, pod jednym 
wszakże, kluczowym warunkiem – że takie rozwiązanie nie stworzy 
ryzyka inwigilacji i nadzoru nad użytkownikami oraz że nie zostanie 
zdominowane przez nachalne reklamy29. 

Poniżej ilustracja tego rozwiązania.

Rys. 20. Ulice miasta i ich nowe funkcje

 

Ponadto w czasie doświadczenia pandemii okazało się, że 
ograniczenie poruszania się i dbałość o społeczny dystans nie tylko 
sprzyjają przenoszeniu niektórych funkcji centrów miejskich do 
sfery podmiejskiej, ale także wzmacniają oczekiwania mieszkańców 

29 Ibidem.

Źródło: https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2020/sep/25/garden-
streets-bike-superhighways-cities-future-coronavirus
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(społeczne), że blisko miejsca ich życia powstaną różnorodne usługi 
i atrakcje miejskie – lokalne stanie się w pewnym sensie centralne. 

Ta „lokalność” wypierająca „centralność” staje się pewną nową 
filozofią miasta. Oznacza ona głębszy charakter kontaktów 
społecznych, wspólnotowych, co w pandemii ujawniło się 
jako rosnąca gotowość do pomocy sąsiedzkiej, szczególnie 
zaadresowanej do starszych osób czy osób z niepełnosprawnościami. 
Można powiedzieć, że towarzysząca koncepcji miast od samego 
początku w ich nowoczesnym wymiarze (kształtowanym w XIX wieku) 
anonimowość relacji międzyludzkich pomału jest wypierana przez 
ideę, by relacje międzyludzkie ożywiać i budować, by humanizować 
je, by wprowadzać do nich element solidarności. 

Jedną z odpowiedzi na to jest koncepcja „15-minutowego miasta”30, 
szczególnie promowana przez Panią Mer Paryża, Anne Hidalgo. 
Istotą pomysłu jest dbałość o to, by w promieniu 15-minutowego 
spaceru wszystkie usługi były dostępne dla mieszkańca w jego 
lokalnym miejscu życia, a teraz często również miejscu pracy (praca 
hybrydowa powinna jeszcze dodatkowo sprzyjać temu rozwiązaniu), 
oraz żeby de facto lokalnie powstawała cała tkanka miejska, także 
biznesowa i produkcyjna. Jeśli ludzie mają w dużym mieście żyć 
jak w małych wioskach – wymaga to reorganizacji różnych funkcji 
miasta, ale i przestrzeni. Blisko terenów „sypialnianych” (według 
pomysłu – w piwnicach lub na ich dachach...) powinny powstawać 
ośrodki małego biznesu: piekarnie, knajpki, usługi krawieckie i małe 
domy mody, farmy miejskie, start-upy nowych technologii, nawet 
małe browary. 

A zatem następowałoby połączenie sfery rezydencjalnej 
z komercyjno-usługową, przemysłową i odpoczynkową. Taki 
pomysł wraca co pewien czas w koncepcjach urbanistycznych 
oraz w dyskusjach o funkcjach miasta, tym razem jednak wraca 
w szczególnym momencie – przetwarzania doświadczenia pandemii. 
Koncepcję tę ilustruje rysunek poniżej31.

30 Ibidem.
31 Ibidem.
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Rys. 21. „15-minutowe miasto”

Oczywiście wszystkie przedstawiane koncepcje są propozycjami 
w wielkiej debacie o miastach czasu postcovidowego czy czasu 
długo trwającej pandemii. Które z nich staną się możliwe do 
wdrożenia – zależy od wielu czynników, między innymi od:

 y presji mieszkańców (presja jako wyraz uświadomionych 
potrzeb) wyrażanej w demokratyczny, partycypacyjny sposób, 
często na forach online;

 y możliwości realizacyjnych (plany, akceptacja społeczna 
dla nich i dla konkretnych projektów, finansowanie – także 
z udziałem źródeł unijnych);

 y gotowości decyzyjnej władz samorządowych, by odważnie 
podejmować nowe wyzwania, z pełnym zrozumieniem dwóch 
covidowych i postcovidowych trendów: przyspieszenia 
cyfrowego i przyspieszenia środowiskowego oraz przełożenia 

Źródło:https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2020/sep/25/garden-
streets-bike-superhighways-cities-future-coronavirus
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się ich na działania na rzecz poprawy jakości życia 
mieszkańców miast.  

Ciekawym rozwinięciem tej idei może być przedstawiona 
przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der 
Leyen w jej przemówieniu na temat stanu Unii Europejskiej 
w Parlamencie Europejskim 16 września 2020 r. koncepcja „Nowego 
Europejskiego Bauhausu”, czyli w jakimś sensie nowego projektu 
z zakresu architektury i ładu przestrzennego miast, opartego na 
doświadczeniach pandemii COVID-19, potrzebie realizowania zasad 
Zielonego Ładu i wzmacniania europejskich wartości, wśród których 
solidarność jest jedną z najistotniejszych. 

Miasta w Polsce – krótki rys

Wszystkie przedstawiane w tej analizie rozważania dotyczą miast, 
koncepcji miast, a także przeobrażania się pod wpływem pandemii 
COVID-19 strukturalnego modelu Inteligentnych Miast. Obejmują 
one zatem w sposób ogólny i miasta polskie. Chociaż z myślą 
o przyszłości przydałaby się analiza sytuacji miast polskich podczas 
pandemii, wyzwań, przed jakimi stanęły, specyficznych zadań, jakie 
podjęły, oraz deficytów, jakie przy próbach rozwiązywania niektórych 
problemów odczuły. 

Polskie społeczeństwo generalnie charakteryzuje się przeciętną 
gęstością zaludnienia – 123 osoby na km2; dla porównania warto 
podać, że w Belgii są to 324 osoby na km2, w Niemczech 229 osób 
na km2, niska gęstość cechuje natomiast kraje skandynawskie32. 
Poziom urbanizacji w Polsce również jest relatywnie niski: Warszawa 
z przyjezdnymi i przyjeżdżającymi czasowo liczy około 2 miliony, 
tylko 4 procent miast ma powyżej 100 tysięcy mieszkańców, zaś 20 
procent to miasta z ludnością między 20 a 100 tysięcy mieszkańców. 
Większość zatem polskich miast to małe miasta – ze wszystkimi 
cechami ośrodków lokalnych. 

32 Zrozumieć COVID-19, opracowanie Zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN, Polska 
Akademia Nauk, 14 września 2020 r., s. 24, m26303923,COVID19-STR-01-70-15-09-20-CALOSC.pdf
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Ważna w kontekście wyzwań, które niesie pandemia (o wyzwaniach 
związanych ze zmianami modelu pracy pisałem wcześniej), 
jest ocena ruchliwości społecznej w Polsce (do pracy dojeżdża 
około 3,1 miliona osób, głównie w województwach śląskim, 
wielkopolskim, mazowieckim, małopolskim, swoją specyfikę ma 
aglomeracja trójmiejska). Dojazdy do pracy zajmują średnio 41 minut 
(przeciętna w Unii Europejskiej to 42 minuty) i odbywają się głównie 
z wykorzystaniem transportu własnego (60 procent), zaś transport 
publiczny wykorzystywany jest przez 40 procent dojeżdżających. 
To ważne dane – w czasach ograniczeń w poruszaniu się z powodu 
pandemii transport własny nabrał dodatkowego znaczenia. 

Istotne z punktu widzenia zmian wzorców zachowań w pandemii 
i ewentualnie po pandemii jest zrozumienie polskiej specyfiki budżetu 
czasu poświęcanego na codzienne czynności33.

Rys. 22. Czas poświęcany na codzienne czynności w różnych krajach 
Europy 

33 Ibidem, s. 25, rys. 22.

Źródło: Zrozumieć COVID-19, opracowanie Zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN, 
Polska Akademia Nauk, 14 września 2020 r.
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W Polsce relatywnie mniej czasu z budżetu czasu, jakim dysponują 
ludzie, poświęca się na odpoczynek i życie towarzyskie – 
są to zdarzenia incydentalne, a zarazem, jeśli już występują, 
charakteryzuje je większy „kaliber”: wesela, chrzciny, stypy, komunie; 
co, jak pokazuje doświadczenie, tworzyło i tworzy groźby zakażenia 
wirusem, bo łamane są wtedy wszystkie reguły społecznego dystansu. 
Stosunkowo niską pozycję w tym budżecie czasu przeznaczanego 
na codzienne czynności zajmują podróże. Mało osób korzysta 
z aktywności kulturalnej (w teatrze, na koncercie, imprezie sportowej 
nie bywa w ciągu roku około 60–70 procent Polaków; w 2019 roku 
47 procent nie było ani razu w kinie, w restauracji nie było 
26 procent)34. Można zatem stwierdzić, że część ograniczeń 
wprowadzanych w pandemii nic nie zmieniła w życiu znaczącej grupy 
osób w Polsce.

Dominuje domowy tryb spędzania części czasu wolnego, co 
oczywiście jest wynikiem uśrednionym. Dopiero głębsze analizy 
wzorców zachowań wielkomiejskich oraz zachowań młodszych 
generacji odsłoniłyby realny obraz sytuacji – skądinąd ważny dla 
doświadczenia pandemii COVID-19, ale też istotny dla zmieniania się 
funkcji wielkomiejskich. 

Ta krótka charakterystyka życia miejskiego w Polsce staje się 
punktem odniesienia dla całości rozważań o miastach po pandemii, 
ale warto te wątki charakteryzujące polską sytuację rozwinąć 
w kolejnych analizach i badaniach.

Konkluzje

Dobrze byłoby spojrzeć na możliwe podsumowanie tych rozważań 
porównując obraz zasięgu i głębokości (skala zachorowań 
i śmiertelności) pandemii w pierwszej oraz w drugiej jej fazie. 

Pierwszy okres charakteryzował się: niegotowością różnych władz 
do zarządzania zjawiskiem, a także społecznymi lękami oraz 
niedowierzaniem, że w nowoczesnym świecie, kiedy człowiek ujarzmia 
wszystko – coś takiego może się przytrafić. 

34 Ibidem, s. 26.
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Szybki przyrost zachorowań we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, 
Niemczech, krajach Beneluksu oraz Wielkiej Brytanii cechował 
tamten okres. Co ciekawe, jeśli spojrzeć35 na drugą fazę, to widać 
wyraźną zmianę głównych trajektorii rozwoju choroby. Włochy, które 
wyciągnęły wnioski z doświadczeń z lutego, marca i kwietnia 2020 
roku, utrzymały kontrolę nad przebiegiem zjawiska, podobnie zresztą, 
jak Niemcy. Natomiast Hiszpania, Francja, Wielka Brytania (fakt, 
że z regionalnymi ograniczeniami, w sensie pozytywnym), Belgia 
oraz – jako nowy problem – Czechy i częściowo Rumunia utrzymały 
albo odnotowały wysoki poziom zachorowalności na 100 tysięcy 
mieszkańców. Katastrofą okazała się druga fala pandemii w Polsce 
– zarówno jeśli chodzi o zachorowalność (przeszło milion osób 
w sumie, 6. miejsce w Europie, 14. w świecie), wskaźnik śmiertelności, 
jak i słabość systemu ochrony zdrowia oraz zarządzanie nim.  
Zmieniła się natomiast struktura wiekowa zachorowań w drugiej fazie 
pandemii, koronawirus dotknął w większej skali młodsze generacje. 
Przyczyny są różne i dosyć skomplikowane, zależą nie tylko od 
zachowań społeczności czy decyzji zarządczych władz. 

Nie zmienia to faktu, że pandemia w swojej drugiej fali nadal jest 
groźna i również w następnych falach może być groźna dla Europy 
oraz dla europejskich miast (Paryż i Madryt były wiosną centrami 
pandemii i niestety są nimi również jesienią 2020 roku).

Tym bardziej, że nasza wiedza jest ograniczona. Nie potrafimy 
jeszcze, poza prognozami gospodarczymi (głęboka recesja i rosnące 
zadłużenie, upadek niektórych sektorów, wielu firm, rosnące nie 
tylko bezrobocie – ale przede wszystkim, jak sądzą eksperci, 
ukryte bezrobocie), oszacować skali destrukcji finansowej dla 
finansowania polityk miejskich (ze źródeł własnych – zmniejszone 
dochody, czy ze źródeł budżetów państw – obniżenie przychodów), 
a może to mieć decydujący wpływ na przemiany modelu polityk 
miejskich, na ich adaptacyjność do pandemii i nowych – covidowych 
i postcovidowych – wyzwań. 

Po zakończeniu całego roku 2020 do rozczytania będzie obraz 
zagrożeń rozwojowych na przyszłość. 

35 European Centre For Disease Prevention and Control, dane z pierwszego tygodnia 
października 2020 r., aplikacja ECDPC.
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Rys. 23. Zachorowania na COVID-19 na początku października 
(Unia Europejska)

Istotne jest zrozumienie długotrwałości fenomenu pandemii. Wtedy 
wszystkie pytania dotyczące trwania czasu niepewności zostaną 
utrzymane, natomiast nowego znaczenia nabiorą pozyskane 
doświadczenia i możliwe do wyciągnięcia z nich lekcje. 

Jak zatem żyjąc w niepewności, uczyć się, co z nią robić i jak 
przygotowywać się na przyszłość, kiedy różne jej wymiary nie są do 
końca znane (np. efekt gospodarczy wirusa, czas trwania pandemii 
oraz realne skutki szczepionki)? 
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Konkluzje: kierunki rekomendacji

1. Widać jasno, że tendencja, by w politykach miejskich skupiać 
uwagę na budowaniu lokalności, przy słabnięciu albo 
raczej zmianach cech i funkcji centrów miejskich – będzie 
kontynuowana. Centra muszą zyskać nowy charakter ( jeszcze 
nie wiadomo, jaki), a silna lokalność i bogactwo funkcji 
służących tej lokalności będzie się rozwijać w dzielnicach, 
na terenach podmiejskich, na obszarach sąsiedzkich 
w metropoliach. 

2. Czynnikiem weryfikującym przydatność i społeczną akceptację 
tego nowego modelu przestrzennego będzie satysfakcja 
mieszkańców i ich poczucie większej humanizacji miasta. 
Patrząc z pewnego punktu widzenia, można powiedzieć, że 
skoro przy ograniczeniach dojazdów (przy hybrydowym modelu 
pracy, czyli choćby w pewne dni tygodnia pracy) zyska się 
przeciętnie około 40 minut dziennie, to ten uwolniony czas 
może być przeznaczony na poprawę jakości życia, na przykład 
na czas dla domu albo rekreację (np. rowery).

3. Zmianie będą podlegały nie tylko funkcje ulic oraz 
różnego rodzaju usług niesionych do klientów z bliskich ich 
zamieszkania punktów (małe biznesy, dostarczanie produktów, 
sklepy offline i online – efektywniej, jeżeli odległość będzie 
mniejsza), ale również organizacja przestrzeni domowej. Tam, 
gdzie istnieją radykalne deficyty tej przestrzeni ( jak w Polsce), 
trzeba będzie zupełnie nowych polityk, by spełnić rosnące 
oczekiwania i aspiracje mieszkańców miast (i to wszystkich 
generacji). Tam, gdzie deficyty w mieszkalnictwie są mniejsze, 
zrodzi się najpewniej nowa filozofia domowej przestrzeni, 
zrównoważonej co do funkcji, ról, wieku.

4. Z czasem przemodeluje się edukacja. Będzie rosło znaczenie 
cyfrowego, zdalnego komponentu edukacji – co oznacza nie 
tylko dostęp do sieci o określonych jakościowo parametrach, 
ale przede wszystkim zmianę koncepcji uczenia, zdobywania 
wiedzy i jej oceny (jest tu olbrzymia rola do odegrania przez 
samorządy, bo to one razem z rodzicami, nauczycielami 
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i uczniami tworzą środowisko nauczania). Zarazem obszary 
edukacyjne i opieki nad dziećmi, takie jak przedszkola i żłobki, 
nabiorą nowych znaczeń przez wzgląd na bezpieczeństwo 
zdrowotne.

5. Generalnie doświadczenie pandemii COVID-19 przyniosło 
nową wrażliwość w sprawach zdrowotnych. Skala zagrożeń 
związanych z pandemią na razie wyeliminowała z powszechnej 
debaty kwestie dostępności i jakości usług zdrowotnych. Ale 
dzięki przyspieszeniu cyfrowemu użycie sztucznej inteligencji, 
algorytmów do personalizowania diagnoz i terapii czy do 
analizy danych o chorobach, chorych i przebiegach chorób 
zmienia jakość usług medycznych. To ważne dla przyszłości – 
taka reorientacja usług na pacjenta i jego dobrostan oraz na 
prewencję i opiekę poszpitalną (nowy model rekonwalescencji 
z udziałem nowych technik) czy opiekę nad osobami starszymi, 
coraz bardziej niesamodzielnymi. Niektóre z nowych rozwiązań 
to jeszcze wyzwanie nadchodzącej przyszłości, ale z punktu 
widzenia miejskich usług zdrowotnych już teraz należy o tym 
myśleć i współpracować z instytucjami Unii Europejskiej nad 
wprowadzaniem zmian oraz ich testowaniem w programach 
operacyjnych wykorzystujących środki unijne.

6. Zmiany zarówno modelu pracy (hybrydowa, z różną skalą pracy 
zdalnej, jeśli chodzi o różne zawody i specjalności oraz dni 
tygodnia), jak i korzystania z usług (zakupy, usługi, edukacja, 
potrzeby zdrowotne itd.), a także nadchodząca zmiana funkcji 
domu poprzez rozwój Internetu Rzeczy – wymagają sieci 
bardzo dobrej jakości. To oznacza niezbędność budowania 
sieci 5G, ale i decyzji władz samorządowych dotyczących tego, 
jak poprzez wysokiej jakości sieć budować interaktywność 
lokalnej społeczności – czyli być otwartym na jak najszersze 
udostępnianie w przestrzeniach publicznych darmowego wi-fi. 

7. Doświadczenie pandemii – paradoksalnie – pokazało, jak różne 
typy lockdownu wpłynęły pozytywnie na środowisko: mniej 
emisji CO2, mniej zanieczyszczeń. I to powinno być powodem  
do jeszcze większego inwestowania w proekologiczne 
rozwiązania wykorzystywane w funkcjonowaniu miast 
i w transporcie miejskim. W oczywisty sposób mogą temu 
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sprzyjać środki finansowe Unii Europejskiej (też już z nowej 
perspektywy 2021–2027). Z drugiej strony, wyczulenie społeczne 
na sprawy zdrowia powodować musi zmiany w zachowaniach 
i nawykach ludzi: od sortowania śmieci począwszy, przez 
zmiany diety, przejście z samochodu na rower, po presję na 
uczynienie miast i ulic bardziej zielonymi.

8. Trzy trendy wskazałem na początku analizy jako kluczowe 
lekcje z doświadczenia pandemii: przyspieszenie cyfrowe, 
przyspieszenie środowiskowe i przyspieszenie rekompozycji 
funkcji miejskich. Są one widoczne i zakorzeniają się jako 
coś, co może na trwałe zmienić krajobraz miast, zarazem 
rozwijając koncept Inteligentnych Miast. I wydaje się, że czas 
pandemii przyspiesza rodzenie się zupełnie nowego, a dla 
przyszłości i rozwoju miast kluczowego, wymiaru istnienia oraz 
polityki miast. To: stojąca niejako naprzeciw NIEPEWNOŚCI – 
ODPORNOŚĆ (resilience). Kto wie, czy miasta przyszłości i ich 
rozwój nie powinny być oparte na wzmocnieniu odporności: 
na zagrożenia zdrowotne, na destrukcję środowiskową, na 
słabości systemów finansowych i ekonomicznych, wreszcie na 
realne zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi (ale to już temat na 
odrębny esej). 

9. Jedną z najistotniejszych i najtrudniejszych do rozwiązania 
kwestii jest stabilność oraz poprawa warunków finansowania 
funkcjonowania miast i ich polityk; chociaż w Unii Europejskiej 
swoistą kompensatą w okresie po pokonaniu pandemii 
mogą być fundusze unijne z „Recovery and Resilience 
Facility”. Osłabienie tętna życia gospodarczego podważy 
względnie zrównoważony charakter rozwoju wielu metropolii 
i aglomeracji (na pewno dotyczy to Azji, Ameryki Południowej 
i Afryki). Społeczne zmiany spowodują erupcję nowych potrzeb 
konfrontowaną z ograniczonymi zasobami i możliwościami. 
Ambitne projekty przemodelowania Inteligentnych Miast mogą 
nie zostać zrealizowane ze względu na brak finansowania. 
Badania barometru europejskiego pokazały jesienią 2020 roku, 
że 83 procent miast i regionów obawia się spadku dochodów, 
a 53 procent uważa, iż ten spadek będzie gwałtowny 
w 2021 roku36. Wzrośnie presja na uporządkowanie według 

36 Informacja przedstawiona przez szefa Komitetu Regionów Parlamentu Europejskiego 
A. Tzitzikostasa na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w dniu 12 października 2020 r., za: 
Agence Europe, 13th October 2020, EPRS (materiał wewnętrzny dla posłów).
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ważności funkcji i celów polityk wielkomiejskich, co wymagać 
będzie lepszej i głębszej kooperacji władz ze wspólnotami 
mieszkańców. 

10. Jednej rzeczy brakuje zatem w dotychczas obserwowanych 
procesach przemian miast pod wpływem pandemii – 
partycypacyjnej demokracji, skądinąd ważnego składnika 
rozwoju Inteligentnych Miast. Można sobie wyobrazić, 
że niejako podskórnie następuje przyspieszenie rozwoju 
świadomości obywatelskiej, rozwijające się w różnych 
społecznościach mimo fali populizmu w świecie i podważania 
zasad demokracji liberalnej; także mimo – a może właśnie 
dzięki temu – ograniczania praw obywatelskich wynikającego 
z wprowadzania w różnych krajach różnych form stanu 
wyjątkowego. To sprawa wymagająca rozważenia, ale do 
wyobrażenia jest sytuacja, w której to obywatele podejmą 
ryzyko, korzystając z cyfrowych narzędzi konsultacji, deliberacji 
i tworzenia paneli obywatelskich w celu rozwiązywania różnych 
problemów, uruchamiania debat i inicjowania procesów 
decyzyjnych prowadzących miasta w stronę ich przyszłego 
charakteru i modelu. 

11. COVID-19 jest destrukcyjny w skali, której wcześniej nie 
mogliśmy sobie wyobrazić. Czy doświadczenie płynące 
z pandemii może stać się pouczające i da się przetworzyć 
w twórczą destrukcję?

Dr Michał Boni
październik 2020 r.


