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Chcemy, żeby Warszawa była zarządzana razem z mieszkańcami, a decyzje
podejmowane wspólnie. W Warszawie co roku odbywa się kilkadziesiąt
procesów konsultacyjnych. W 2018 roku odbyło się ich aż sto szesnaście.
Staramy się, żeby były one coraz lepsze i coraz bardziej odpowiadały na
potrzeby mieszkańców, ale też, żeby ich wyniki były bardziej przydatne dla
Urzędu. Zmieniliśmy sposób komunikowania konsultacji do mieszkańców
i ich identyfikację wizualną, wprowadzamy nowe metody informowania
i prowadzenia dialogu. Poszukujemy nowych narzędzi rozmowy,
a w ostatnim czasie na ulice Warszawy wyjechał wózek konsultacyjny, dzięki
czemu docieramy do warszawiaków z konsultacjami nawet na podwórka
i place zabaw. Chcielibyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami
z włączania mieszkańców w podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym,
dlatego przygotowaliśmy publikację „Konsultacje społeczne. 24 inspiracje
z Warszawy”. Mam nadzieję, że przedstawione przez nas przykłady
ciekawych i udanych procesów mogą być faktyczną inspiracją do działań.
Przyjemnej lektury.
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Po co nam konsultacje
z mieszkańcami

Coraz więcej mówi się o współrządzeniu, coraz bardziej popularnym
pojęciem staje się governance, coraz częściej słyszy się o konsultacjach
społecznych. Czasami brzmi to skomplikowanie, ale idea jest prosta. Jeśli
robisz coś dla kogoś, zanim zaczniesz działać, spytaj go, czego potrzebuje.
Jeśli taka idea będzie przyświecać naszym działaniom, wzrośnie szansa, że
będą one trafione i spełniające potrzeby swoich odbiorców.
Oczywiście, konsultacje nie mogą zwalniać decydentów z myślenia ani
decydowania. Nie chodzi o to, żeby odpowiedzialność za decyzje „zrzucać”
na mieszkańców, a potem mówić, że sami tak chcieli. Konsultacje nie mają
stać się narzędziem do przenoszenia decyzji na mieszkańców; powinny
być raczej elementem zarządzania działaniami miasta czy gminy. Muszą
im towarzyszyć inne działania, wykorzystywanie mądrości instytucji,
zewnętrznych ekspertów i zdrowy rozsądek.

Kiedy nie robić konsultacji?
Jeśli postanowimy pytać o coś mieszkańców, możemy zastanowić się nad
tym, czego chcielibyśmy się dowiedzieć i czy na pewno należy organizować
w tym celu proces konsultacji. Bo taki proces zawsze kosztuje. Jeśli

Po co nam konsultacje z mieszkańcami « 9

chcemy przeprowadzić konsultacje własnymi siłami, pochłonie to czas nasz
i naszych pracowników. A jeśli chcemy powierzyć zorganizowanie konsultacji
komuś innemu, musimy za to zapłacić. Proces konsultacyjny wymaga też
zaangażowania się mieszkańców i poświęcenia przez nich swojego czasu.
Dlatego ważne jest, by zapytać, czy efekty konsultacji będą współmierne do
poniesionych kosztów.
Konsultacje, czyli zawracanie głowy sobie i mieszkańcom, warto
organizować w sprawach niebłahych. Efekty konsultacji powinny być
możliwe do wdrożenia w określonym terminie w bliskiej przyszłości.
Przystąpienie do konsultacji ma sens tylko wtedy, kiedy opinia mieszkańców
ma faktycznie szansę coś zmienić. Bo jeśli wszystko jest już postanowione
albo nie mamy na to wpływu (gdy zakres dyskutowanej decyzji jest bardzo
niewielki, ponieważ ograniczają go przepisy prawa, budżet albo podjęte już
działania), robienie konsultacji nie ma sensu.

Jeśli już postanowimy zawracać głowę mieszkańcom…
Wyobrażenie partycypacji jako zawracania głowy mieszkańcom może
pomóc nam w podjęciu decyzji o rozpoczęciu konsultacji i nietraktowaniu
ich jako procesu promocyjnego lub zastępczego. Kiedy już uznamy,
że chcemy rozpocząć dialog z mieszkańcami, ważne jest, aby bardzo
dokładnie go zaplanować i zarezerwować na niego odpowiednio dużo
czasu.
W Warszawie przyjęliśmy 21 dni jako minimalny czas trwania
konsultacji. Należy jednak pamiętać, że jest to 21 dni samego zbierania
opinii i pomysłów od mieszkańców. A potrzebujemy jeszcze czasu
na przygotowanie procesu konsultacji, czyli zaplanowanie rozmów,
czasu na zastanowienie się, jak dotrzeć do mieszkańców z informacją
o konsultacjach, czasu na zaproszenie mieszkańców do tego udziału,
a przede wszystkim czasu na skoordynowanie całego procesu w urzędzie.
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Wierzchołek góry lodowej
Metafora góry lodowej z dwóch przyczyn bardzo dobrze wpisuje się w opowieść
o konsultacjach. Pierwszą z nich wspomniałam przed chwilą. Konsultacje –
te 21 dni czy też inny, określony czas, kiedy mieszkańcy mogą powiedzieć
nam o swoich potrzebach – są tylko widocznym odcinkiem całego procesu
przygotowań, który (podobnie jak cała góra lodowa) faktycznie jest o wiele
większy.
Jednak konsultacje pokazują też to, w jakiej kondycji jest nasz urząd: czy
jesteśmy się w stanie dogadać i współpracować, czy mamy kontakt między
różnymi pionami, czy każdy siedzi zamknięty w „swoim silosie”. Widziałam wiele
konsultacji, nie tylko warszawskich. Na ich podstawie można by wykonać analizy
systemu zarządzania w urzędzie czy instytucji. Kiedyś okazało się, że wydział
zajmujący się zielenią nie zorientował się, że na terenie, którym chciał się zająć,
przyjęty został plan zagospodarowania przestrzennego – dokument, który
narzuca bardzo wiele regulacji, w tym takie, z którymi niezgodne były pomysły
proponowane przez wydział mieszkańcom. Na całe szczęście ta pomyłka
„wyszła” przed rozpoczęciem konsultacji.
Czasem z kolei okazuje się, że poszczególne jednostki / wydziały / biura (proszę
wstawić określenie pasujące do swojego miasta lub gminy) mają zupełnie inne
wizje realizacji prostego, wydawałoby się, projektu. Jeśli podzielą się nimi przed
rozpoczęciem konsultacji, będą mogły uzgodnić wspólną wersję do przedłożenia
mieszkańcom. Niestety, taka wersja nie zawsze jest uzgadniana, a mieszkańcy
stają się świadkami awantury toczonej na spotkaniu z nimi.
Dlatego nie myślcie nigdy, że „jakoś to będzie” i nikt się nie zorientuje. Jeśli coś
nie zostało dogadane, w konsultacjach na pewno wyjdzie to na jaw. Mniej lub
bardziej widowiskowo – nie zawsze jako awantura na spotkaniu, czasem jako
niewygodne pytanie na Facebooku albo zapytanie o informację publiczną. Jeśli
myślimy, że mieszkańcy się nie zorientują, to zorientują się na pewno.
Dlatego zanim uruchomimy proces konsultacji, zanim zaczniemy zawracać głowę
mieszkańcom, sobie i swoim urzędnikom, zapytajmy się szczerze, czy jesteśmy
pewni, że warto – czy w danej kwestii uczestnicy konsultacji mogą nam pomóc,
dzieląc się swoją wiedzą albo potrzebami.
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Skoro decydujemy się na konsultacje,
czy teraz będzie z górki?
Załóżmy, że mamy czas, odpowiednie środki i omówiony wewnątrz urzędu
temat, w przypadku którego głos mieszkańców naprawdę wiele wniesie.
Czy teraz będzie już łatwo? Czy możemy ten temat komuś przekazać?
Jakiemuś zewnętrznemu wykonawcy, który wszystko zrobi za nas?
Oczywiście możemy, ale czy będzie to efektywne i przyniesie pożądane
skutki? Niekoniecznie. Po pierwsze, nawet najlepszy zewnętrzny wykonawca
nie zrobi za nas wszystkiego. Może nam pomóc w skutecznym rozmawianiu
z mieszkańcami. Może poprowadzić spotkania, stanąć w punkcie
konsultacyjnym (choć dobrze byłoby, gdyby nie stał tam zupełnie sam,
tylko z kimś przygotowanym merytorycznie, albo gdyby przynajmniej został
wcześniej przez kogoś takiego przeszkolony), ale zewnętrzny wykonawca
nie podejmie za nas, niestety, bardzo wielu decyzji.
Po drugie, robienie konsultacji nie jest procesem wystandaryzowanym, jak
skręcanie długopisów czy krzeseł. Każdy proces konsultacji jest inny. Każdy
wymaga szczegółowego zaplanowania i uwagi. Dlatego konsultacje trzeba
poprzedzić przygotowaniem planu działania. Powinien on być dla każdych
konsultacji szyty na miarę, chociażby dlatego, że nawet jeśli temat jest taki
sam (np. konsultowanie programu domu kultury czy zagospodarowania
skweru – wydawałoby się, że można wykonać model i prowadzić według niego
konsultacje w różnych miejscach), to zupełnie różni są odbiorcy konsultacji
w różnych miejscach, mają różne potrzeby, różne doświadczenia i historie.

Diagnoza, czyli co?
Zanim zaczną się właściwe konsultacje, dla każdego z konsultowanych
miejsc czy tematów trzeba przygotować diagnozę. Jeśli mamy na to środki,
możemy taką diagnozę czy analizę zlecić zewnętrznemu wykonawcy; jeśli
takich środków nie mamy – musimy wykonać ją sami. Czyli zgromadzić całą
dostępną wiedzę: z urzędu, prasy, aktywnych organizacji pozarządowych,
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instytucji działających w danym temacie lub na danym terenie. Diagnoza
na temat tego, co wiemy, a czego nie wiemy, pomoże nam zastanawiać
się, co dalej. Może się okazać, że mieszkańcy pisali petycje do urzędu albo
dyrektora domu kultury, albo zgłaszali do budżetu partycypacyjnego projekt,
który nie został wybrany, ale był akurat w tej okolicy najczęściej wybierany
przez mieszkańców. A może mieszkańcy na skwerze posadzili własną
choinkę i niektórzy z nich się przy niej spotykają? Zebranie tej wiedzy
pomoże nam podjąć decyzję, czy to, czego nie wiemy, możemy otrzymać od
mieszkańców w drodze konsultacji.

Jakie pytanie, taka odpowiedź
Skoro mamy już diagnozę, warto zastanowić się, o co tak naprawdę
chcemy spytać w konsultacjach. „Jak to o co?” – może cisnąć się na
usta – „O wszystko”. Ale jeśli nie jesteśmy wszechmocnym królem, który
może dać swoim poddanym wszystko, czego sobie zamarzą, nie możemy
formułować pytań w konsultacjach tak, żebyśmy uzyskiwali odpowiedzi na
każdy temat. Powinniśmy tak stawiać pytania i kwestie w konsultacjach,
żebyśmy mogli skorzystać z tego, co mieszkańcy powiedzą. Czyli nie
zadawajmy pytań o to, czego uczestnicy konsultacji by chcieli na nowo
powstającym skwerze, ale co lubią robić, z kim spędzają czas poza
domem, albo czego im brakuje w okolicy. Pamiętajmy też o tym, że
jesteśmy ograniczeni w swoich działaniach przepisami prawa i finansami.
Jeśli stawiamy na tym skwerze huśtawki i karuzele, muszą być one
usytuowane w odpowiednich odległościach od siebie. Mamy przewidziany
ograniczony budżet na urządzenie skweru. Musimy o tym wszystkim
powiedzieć, nim zaczniemy pytać o coś mieszkańców w konsultacjach.
Musimy przedstawić „warunki brzegowe” naszego działania, czyli
obszar, w którym możemy się poruszać. Kiedy opowiemy o nim naszym
rozmówcom, nie będą oni dawali rozwiązań niemożliwych do realizacji,
starając się uwzględniać te warunki w swoich propozycjach.
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Uczestnicy – czyli wyzwanie
Planując konsultacje, musimy zastanowić się nad tym, kogo dotknie decyzja,
która zapadnie po konsultacjach. Zanim zaczniemy przygotowywać akcję
informacyjną, musimy określić, na czyim zdaniu nam zależy. Jeśli chcemy
włączyć mieszkańców w planowanie zajęć w domu kultury, powinniśmy
rozważyć, na czyim głosie zależy nam szczególnie, bo nie posiadamy wiedzy,
czego potrzebuje, albo kto zazwyczaj na nasze konsultacje nie przychodzi.
W zajęciach w domu kultury często brakuje np. młodzieży. Jeśli zdefiniujemy
sobie, jeszcze przed zaplanowaniem akcji informacyjnej, że na tej grupie nam
zależy, to nie tylko będziemy komunikować się z mieszkańcami za pomocą
standardowych kanałów, lecz także zastanowimy się, jak poinformować
szczególnie młodzież i jak prowadzić konsultacje w interesujący dla niej
sposób. Kiedy określimy grupy, na których głosie zależy nam w konsultacjach,
kiedy wykonamy wysiłek, żeby zastanowić się nad tym, do kogo będziemy
konsultacje kierować, zwiększymy swoje szanse na dotarcie do tych osób.
A kiedy mówimy do wszystkich, mówimy do nikogo.

Czy zawsze konsultacje to najlepsze rozwiązanie?
Pamiętajmy, że chociaż konsultacje są bardzo dobrym narzędziem zarządzania,
nie są narzędziem jedynym. Jeśli chcemy np. dowiedzieć się czegoś
o zwyczajach i potrzebach mieszkańców w związku z robieniem zakupów
na bazarze, niekoniecznie musimy zaczynać od konsultacji. Możemy zbadać
te zwyczaje: sprawdzić, w jakich godzinach ludzie przychodzą na ten bazar,
co kupują, gdzie zatrzymują się najdłużej. Jeśli spytamy o to mieszkańców
w konsultacjach, dowiemy się najczęściej niezbyt wiele, bo w konsultacjach,
nawet najlepiej przeprowadzonych, bierze udział tylko pewna grupa
mieszkańców, a w dodatku ludzie opowiedzą nam raczej o tym, jak im się
wydaje, albo jak chcieliby, żebyśmy o nich myśleli, niż o swoich rzeczywistych
praktykach. Zatem niekoniecznie opowiedzą nam, że kupują słoninę (bo
może nie wypada), albo że na samym początku zakupów zagadują się
z panią z zieleniaka i dlatego kupują od niej więcej (bo nawet sobie tego nie
uświadamiają).
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Czasem zamiast robić konsultacje, warto przetestować coś w terenie.
Jeśli głowimy się, jak urządzić fragment przestrzeni, to możemy o tym
porozmawiać w konsultacjach, ale możemy też zaprosić mieszkańców,
żeby latem robili tam to, na co mają ochotę. Możemy wspólnie z lokalnymi
organizacjami, artystami, chętnymi mieszkańcami zorganizować jakieś
zajęcia, tymczasowe zagospodarowanie tej przestrzeni, żeby zobaczyć, co
ludziom wydaje się interesujące, zanim zaczniemy ich pytać, co chcieliby tu
robić.

Gotowi, do biegu, start…
Przed nami teraz ważny moment. Akcja informacyjna i dobór metod
rozmowy. O tym, jak to zrobić, możecie przeczytać w następnych
rozdziałach: jak zapraszać do konsultacji, jak konstruować informacje
na ich temat, jak konsultacje przeprowadzać i ewaluować. Na kolejnych
stronach tej publikacji poznacie wiele ciekawych przykładów procesów
konsultacyjnych, które przeprowadziliśmy w Warszawie. Mamy nadzieję, że
staną się dla was inspiracją do waszych działań. A gdybyście mieli do nas
pytania, z chęcią na nie odpowiemy, jeśli tylko będziemy potrafili.

Piszcie na:

»

konsultacje@um.warszawa.pl

ANNA PETROFF-SKIBA – socjolożka, urzędniczka samorządu warszawskiego,
kieruje zespołem zajmującym się partycypacją społeczną w Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Nadzorowała lub przeprowadziła kilkadziesiąt
procesów konsultacyjnych. Autorka tekstów o konsultacjach z mieszkańcami. Jako
ekspertka współpracuje z wieloma organizacjami zajmującymi się partycypacją.
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Karolina Kowalczyk

Jak zmieniliśmy
sposób informowania
o konsultacjach, żeby
mieszkańcy wiedzieli,
o co nam chodzi

Myśleliśmy, że robimy to dobrze. Każdy plakat czy tekst informujący
o konsultacjach skierowany do mieszkańców był przemyślany. Mieliśmy
identyfikację wizualną, którą (w miarę) konsekwentnie stosowaliśmy.
Mieliśmy logo, które miało kojarzyć się mieszkańcom z konsultacjami
społecznymi. Przeczuwaliśmy jednak, że w konsultacjach bierze udział
mniej osób, niż faktycznie by mogło. Podejrzewaliśmy, że nie docieramy
z informacją o konsultacjach wystarczająco szeroko i że nie udaje się nam
zainteresować tym tematem wielu mieszkańców.
Zdecydowaliśmy się więc na zmianę sposobu zapraszania na konsultacje
społeczne – zmianę wykraczającą poza wymyślenie nowej identyfikacji
wizualnej, czyli nowego wyglądu plakatu. Chcieliśmy zmienić całą
komunikację o konsultacjach społecznych w Warszawie. Postanowiliśmy
podzielić to zadanie na dwie części: najpierw wypracować strategię
informowania o konsultacjach, a następnie – grafikę, czyli identyfikację
wizualną. Dlatego w pierwszym etapie skupiliśmy się na tym, co i jak
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chcemy powiedzieć, a dopiero potem przeszliśmy do tego, jak mają
wyglądać plakaty.
Postawiliśmy sobie m.in. następujące pytania: Jak skutecznie docierać
z informacją o konsultacjach społecznych do osób, których temat ten może
dotyczyć? Jak spowodować, aby ta informacja angażowała odbiorców –
aby mieli poczucie, że ten komunikat jest skierowany do nich? Dlaczego
niektórzy mieszkańcy biorą udział w konsultacjach społecznych, jaką korzyść
widzą w tym dla siebie? Czy obecne kanały komunikacji o konsultacjach
trafiają do mieszkańców?
Zaczęliśmy szukać kogoś, kto pomógłby nam stworzyć strategię
komunikacji. Prosiliśmy oferentów o zaproponowanie metody działania:
przebiegu badań, warsztatów, sposobu pracy nad strategią itp. Zależało
nam na tym, żeby strategia została wypracowana wspólnie z naszym
zespołem. Bez tego, strategia mogłaby nie odpowiadać na nasze potrzeby,
a my byśmy się z nią nie utożsamili.
Agencja kreatywna Blink (razem z firmą badawczą Maison), którą
wybraliśmy, zaplanowała szereg badań i warsztatów w celu znalezienia
odpowiedzi na te pytania oraz wspólnego stworzenia na tej podstawie
strategii komunikacji.

Jak przebiegały badania?
Najpierw odbyły się cztery fokusy, czyli wywiady grupowe. Polegają one
na tym, że w specjalnym pokoju badacz prowadzi rozmowę z grupą osób;
może pokazywać im materiały takie jak np. plakaty i zadawać pytania na ich
temat. Za lustrem weneckim siedzą niewidoczni dla badanych obserwatorzy.
Dwa takie wywiady przeprowadziliśmy z osobami, które już kiedyś brały
udział w konsultacjach społecznych, dwa kolejne – z osobami, które są
społecznie aktywne, wiedzą, na czym polegają konsultacje społeczne,
słyszały o nich, ale nigdy nie wzięły w nich udziału.
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Początkowo zakładaliśmy, że takie wywiady trzeba będzie przeprowadzić też
z osobami, które nie wiedzą, czym są konsultacje, i nie są aktywne społecznie.
Jednak badacze przekonali nas, że rozmowa z takimi osobami byłaby
bezużyteczna, ponieważ nie są one naszymi potencjalnymi odbiorcami.
Drugim elementem badań była analiza semiotyczna, czyli analiza znaczeń
słów, kolorów i elementów grafiki, których używaliśmy do tej pory
w komunikacji. W toku analizy okazało się, że różne elementy komunikatów
mogą być odbierane przez mieszkańców inaczej, niż byśmy tego chcieli.
Przeprowadzona została także analiza benchmarków, czyli opis tego,
jak inne miasta w Polsce i za granicą zapraszają swoich mieszkańców do
partycypacji (konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego itp.). Analiza
miała na celu określenie tego, co w takich sytuacjach się sprawdza, a co nie
przynosi pożądanych skutków. Analizowaliśmy działania miast zagranicznych:
Vancouver, Melbourne, Paryża, oraz polskich: Wrocławia i Krakowa.
Kolejnym krokiem była analiza dyskursu w sieci, czyli tego, co się pisze
o warszawskich konsultacjach społecznych w internecie: na różnych forach,
Facebooku, Twitterze itp. Celem tej analizy było zbadanie, jak postrzegane
i rozumiane są konsultacje społeczne w Warszawie, a także jakie są bariery
utrudniające wzięcie udziału w konsultacjach.
Ostatnim elementem badań były wywiady z osobami, które na co
dzień prowadzą konsultacje społeczne w Warszawie: pracownikami
urzędu i wykonawcami zewnętrznymi poszczególnych części procesów
konsultacyjnych.

Czego się dowiedzieliśmy dzięki badaniom?
Obserwacja zza szyby fokusów była ciekawym i trudnym doświadczeniem.
Usłyszeliśmy rzeczy, które były dla nas nowością, często krytyczne wobec
naszej dotychczasowej komunikacji. Uczestnicy mówili też trochę miłych
rzeczy, ale kluczowe były dla nas informacje o tym, co powinniśmy
zmienić, żeby naszą komunikację poprawić. Okazało się, że uczestnicy
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niewiele rozumieją z naszych plakatów. Plakaty zawierają za dużo tekstu,
a nie zachęcają do zatrzymania się, żeby ten tekst przeczytać. Najczęściej
słyszeliśmy, że uczestnicy, widząc plakat zapraszający na konsultacje
społeczne, nie czują się adresatami tego komunikatu – myślą, że może on
być skierowany do architektów albo innych ekspertów, ale na pewno nie do
zwykłego mieszkańca…

A przecież konsultacje społeczne są właśnie dla zwykłego
mieszkańca!
Nasze plakaty, za pomocą których zapraszaliśmy do tej pory na konsultacje
społeczne (i które omawiane były podczas wywiadów grupowych), wyglądały
tak:
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A ostatnio też czasem tak:

Dzięki wywiadom grupowym i pozostałym badaniom zrozumieliśmy, że
najważniejszą kwestią jest to, żeby odbiorca plakatu czy innego komunikatu,
od razu wiedział, o co chodzi w danym przekazie, i że jest to komunikat do
niego. A zatem po pierwsze, tytuł powinien być duży i wyraźny, w prostych
słowach wyjaśniający, o co chodzi w dalszej części tekstu. Bez gier
słownych, które mogą być niezrozumiałe, bez oficjalnych zwrotów1). Badani
uznali tytuł za najważniejszy element plakatu. Jeśli przykuje on ich uwagę,
zdecydują, czy konsultacje dotyczą sprawy, która ich interesuje, a jeśli tak –
przeczytają tekst dalej.
Po drugie, ludzie „dekodują” grafikę na plakacie, czyli wyczytują z niej
różne znaczenia. Grafika nie powinna być ozdobą czy zabawnym dodatkiem
do tekstu, lecz częścią komunikatu. Jako taka musi być powiązana z treścią
i spójna z tym, co chcemy przekazać. To ona przyciąga wzrok jako pierwsza;
tekst na plakacie czytany jest dopiero w dalszej kolejności. Grafika nie jest
Więcej o języku, którego staramy się teraz używać, przeczytacie w rozdziale Moniki Pastuszko
Prosty język – jak pisać o konsultacjach, żeby ludzie chcieli się w nie angażować, s. 33.
1
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zadaniem na szóstkę z plastyki. Nie chodzi o to, żeby była piękna, lecz
zrozumiała i czytelna. Przykładem jest plakat ŁADNIE pokazany na s. 40,
który zapraszał na konsultacje uchwały krajobrazowej. Choć plakat zdobył
jedną z ważnych nagród dla projektantów grafiki, podczas wywiadów
grupowych został nisko oceniony – okazało się, że dla odbiorcy jest po
prostu niezrozumiały. Interpretowany był jako zaproszenie na wydarzenie
kulturalne, np. wystawę, a nie plakat informacyjny na temat uchwały
i konsultacji społecznych. Mieszkańcy Warszawy myśleli więc, mijając go na
ulicy, że nie jest to komunikat skierowany do nich.
Podobnie, źle dobrana grafika może spowodować, że plakat będzie
interpretowany jako promocja wydarzenia dla dzieci, choć tekst będzie
dotyczył np. spotkania na temat przyszłości parku – albo dyskusji
architektów, choć będzie to np. zaproszenie do udziału w konsultacjach
planu zagospodarowania przestrzennego, ważnego dla wszystkich
mieszkańców.
Grafika może pociągnąć za sobą inne skojarzenia, niż byśmy sobie tego
życzyli. Dobrym przykładem jest nasze poprzednie logo, którego używaliśmy
na plakatach i ulotkach. Wyglądało ono tak:

Logo było używane przez nas przez kilka lat, ponieważ wydawało się nam
czytelne. Okazało się jednak, że takie logo sugeruje, że konsultacje społeczne
są czymś zawiłym i trudnym. Skojarzenia uczestników wywiadów grupowych
to: „coś skomplikowanego”, „brak miejsca na wiele głosów”, „brak dialogu”,
„możliwe i pożądane jest tylko jedno rozwiązanie”. Oczywiście nie takie
skojarzenia z konsultacjami społecznymi chcielibyśmy wywoływać. W trakcie
warsztatów naszego zespołu na początku procesu wypracowaliśmy zestaw
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wspólnych wartości, takich jak: otwartość, dialog, empatia, wspólne działanie,
wielość punktów widzenia – to z nimi powinny kojarzyć się nasze działania.
Po trzecie, z badań wynika, że odbiorcy plakatów oczekują, by plakat
jednoznacznie przekazywał, że „mówi do nich miasto”, a nie jakiś inny
podmiot, np. lokalna firma, organizacja pozarządowa, dom kultury. Dlatego
bardzo ważny jest duży logotyp urzędu (w przypadku Warszawy jest to
sylwetka syrenki), umieszczony w widocznym miejscu na plakacie. Ukrywanie
herbu lub znaku promocyjnego miasta na dolnym pasku plakatu, wśród innych
logotypów (np. partnerów czy wykonawców konsultacji) nie jest dobrym
rozwiązaniem.
Bardzo ważne jest samo hasło „konsultacje społeczne” – pojęcie to jest
zrozumiałe, mieszkańcy wiedzą mniej więcej, co się za nim kryje. Dlatego
powinno ono się pojawiać na plakacie i w tytułach komunikatów.
Z przeprowadzonej w ramach procesu analizy semiotycznej dowiedzieliśmy się,
że kolory wykorzystywane w materiałach graficznych też mają swoje znaczenia.
Często nie są one odczytywane przez odbiorców świadomie, ale wpływają na
rozumienie komunikatu i nastawienie do niego. Kolor czerwony kojarzy się
odbiorcom z niebezpieczeństwem albo nakazem, powoduje też, że między
nadawcą a odbiorcami komunikatu wzrasta dystans. Odcienie granatu mogą
kojarzyć się z urzędową powagą, dlatego są często stosowane w komunikatach
banków, ale niekoniecznie będą dobrym wyborem w przypadku plakatu
o konsultacjach społecznych. Dzięki tym analizom dowiedzieliśmy się także
tego, że ludzki umysł wychwytuje na zdjęciach postać człowieka – stąd, jeśli
zamieszczamy na plakacie lub na stronie internetowej zdjęcie, niech koniecznie
znajdzie się na nim człowiek. Takie komunikaty chętniej czytamy.
Mniej znaczy więcej! Na naszych plakatach było zdecydowanie za dużo tekstu,
kolorów, elementów odciągających uwagę od głównego przekazu. To utrudniało
skupienie się na treści i wymagało od odbiorcy włożenia dużego wysiłku
w zrozumienie komunikatu. Zasada „mniej znaczy więcej” dotyczy oczywiście
również długości tekstu – krótki przekaz, zawierający tylko najważniejsze
informacje, czyta się i zapamiętuje znacznie lepiej niż rozbudowany.
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Ostatnią, lecz niesłychanie ważną sprawą jest prosty język. Piszmy bez
specjalistycznych sformułowań, długich zdań i gier słownych, żeby nie utrudniać
odbiorcy lektury i nie zniechęcać go do tekstu. Odpowiednio dobranym językiem
odpowiadamy też na inne zdiagnozowane w trakcie badań i analiz problemy2).
Na podstawie wiedzy, którą zdobyliśmy podczas całego procesu badawczego,
przygotowaliśmy dziewięć wskazówek Jak stworzyć czytelny plakat. Od tej
pory staramy się nimi kierować:
1 Tytuł konsultacji społecznych musi być krótki, konkretny i duży (widoczny
z daleka). Jeśli odbiorca uzna, że konsultacje dotyczą interesującego go
tematu, przeczyta dalsze informacje.
2 Mało kto zatrzymuje się przy plakacie, żeby wszystko dokładnie
przeczytać. Dlatego na plakacie powinno być jak najmniej tekstu. Zostaw
tam tylko informacje i słowa niezbędne do zrozumienia danej sprawy.
Używaj krótkich, prostych zdań.
3 Mały rozmiar czcionki zniechęca do przeczytania tekstu z plakatu. Używaj
możliwie jak największych liter, zostawiając światło, czyli odstępy
pomiędzy akapitami i innymi elementami plakatu.
4 Plakat wiszący na mieście jest tylko „zajawką” – ma na celu:
» poinformować o tym, że trwają konsultacje (napisz do kiedy, nie – od
kiedy);
» podpowiedzieć, gdzie szukać dalszych informacji o szczegółach
procesu konsultacyjnego
Nie powielaj więc na plakacie wszystkich informacji, np. ze strony
internetowej.
5 Nasze oczy zauważają ludzi na zdjęciach. Dlatego pamiętaj, żeby na
zdjęciu na plakacie koniecznie znalazła się choć jedna widoczna postać
człowieka. Takie plakaty chętniej dostrzegamy.
6 Nie każdy korzysta z internetu.
Oprócz adresu strony internetowej, na plakacie zawrzyj informacje o:
» pierwszych spotkaniach w ramach konsultacji (tych, na których można
będzie otrzymać więcej informacji);
Przeczytacie o tym w rozdziale Moniki Pastuszko Prosty język – jak pisać o konsultacjach, żeby
ludzie chcieli się w nie angażować, s. 33.
2
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» numerze telefonu, pod którym można się dowiedzieć więcej o konsultacjach.
7 Stosowanie zbyt często pogrubienia tekstu i kursywy powoduje, że całość
tekstu staje się nieczytelna. Pogrubienie zastosuj więc w nie więcej niż
dwóch-trzech miejscach, a kursywy nie stosuj wcale.
8 Długa, oficjalna nazwa instytucji może być trudna do przeczytania
i zapamiętania. Dlatego skróć nazwy instytucji, szkół, bibliotek itp. albo
zastosuj ich nazwy lokalne, nie zaś oficjalne. Nie powtarzaj adresów, które już
raz pojawiły się na plakacie. Jeśli adres jest oczywisty, zrezygnuj
z zamieszczania go. Nie podawaj nazw sal, np. „Bemowskie Centrum Kultury,
ul. Górczewska 201, sala konferencyjna im. Księcia Józefa, III piętro” – zamiast
tego zadbaj o dobre oznaczenie na miejscu (kartki ze strzałkami na zewnątrz
i w środku budynku).
9 Więcej informacji (np. rozpiskę z terminami wszystkich spotkań) zamieść na
ulotce, którą można wziąć ze sobą do domu.

Efekt pracy – strategia komunikacji o konsultacjach
Po serii badań i analiz wspólnie z agencją Blink wypracowaliśmy strategię
komunikacji o konsultacjach społecznych. Pracowaliśmy nad nią na kilku
warsztatach, starając się odpowiedzieć na zdiagnozowane w trakcie badań
problemy. Nasza nowa strategia komunikacji stwierdza, w największym skrócie:

»
»

żeby wziąć udział w konsultacjach społecznych nie trzeba mieć
szczególnych kompetencji (zależy nam na opiniach zwykłych mieszkańców
Warszawy);
dzięki konsultacjom społecznym powstaje zbiór informacji o potrzebach, na
podstawie którego wypracowujemy rozwiązania; w konsultacjach społecznych
spotykają się różne punkty widzenia – im więcej opinii, tym lepsze będą
rozwiązania.

O tych założeniach staramy się pamiętać podczas każdego etapu pracy: tworząc
plakaty, ulotki, konstruując opisy konsultacji na stronie internetowej, pisząc
informacje prasowe itp.
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Kogo należy informować o konsultacjach społecznych?
W trakcie pracy nad strategią komunikacji zastanawialiśmy się, jak skutecznie
docierać z informacją o konsultacjach społecznych do osób, których dotyczyć
może temat konsultacji. Działania w ramach przygotowywanej kampanii
informacyjnej powinniśmy świadomie kierować do konkretnych grup odbiorców,
ponieważ nigdy nie uda się nam dotrzeć do wszystkich mieszkańców.
Kryteria, na które zwracamy uwagę, określając grupy docelowe naszej
kampanii informacyjnej, są takie:
1 Na kogo wpłynie decyzja podjęta po konsultacjach? Każda decyzja
podejmowana po konsultacjach społecznych ma na kogoś wpływ, np.
ważne jest, aby włączyć w dyskusję o parku nie tylko rodziców małych
dzieci, lecz także właścicieli psów, ponieważ udział tylko rodziców mógłby
doprowadzić do wykluczenia właścicieli czworonogów z korzystania
z jakichś części parku.
2 Kto ma wiedzę związaną z tematem danych konsultacji? Może są grupy
nieformalne zajmujące się sprawami zbliżonymi do tematu konsultacji, np.
osoby odprowadzające codziennie dzieci do szkoły pewnie wiedzą
o problemach w okolicy placówki, zaś opiekunowie wyprowadzający psy
mają rozeznanie w sytuacji lokalnego parku.
3 Jakie potrzeby mają ludzie w związku z danym miejscem lub tematem?
Przykładowo rowerzyści będą mieć inne potrzeby wobec parku niż osoby
wyprowadzające psy, a jeszcze inne – rodzice z dziećmi. Części
mieszkańców ulicy zależy na ograniczaniu hałasu, a części na
wygodniejszym dojeżdżaniu rowerem. Do wszystkich tych osób możemy
dotrzeć w różny sposób.
4 Jak osoby zainteresowane danym tematem spędzają czas wolny? Gdzie
można je spotkać? Może są miejsca w okolicy, gdzie można znaleźć
biegaczy albo gdzie mieszkańcy robią zakupy? Może część mieszkańców
ma własną grupę na Facebooku (np. młodzi rodzice, rowerzyści)? Możemy
zastanowić się, kto korzysta z pobliskiej siłowni plenerowej, pamiętać
o klientach miejscowej kawiarni lub sklepu, studentach poszczególnych
wydziałów uniwersytetu.
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Jak zatem możemy informować o konsultacjach?
W kampanii informacyjnej możemy wykorzystać takie chociażby kanały
i narzędzia:
1 Wysłać maile lub pisemne zaproszenia do:
» stowarzyszeń zajmujących się danym tematem lub okolicą;
» okolicznych instytucji, firm działających na danym terenie (możemy je
znaleźć na mapie);
» lokalnych drużyn harcerskich.
2 Zamieścić plakaty i ulotki:
» w przestrzeni, której dotyczą konsultacje;
» na tablicach osiedlowych, tablicach przy kościołach;
» w szkołach, przedszkolach, na wydziałach uczelni, w akademikach;
» w lokalach usługowych i sklepach, np. kwiaciarniach, kawiarniach, lokalnym
salonie fryzjerskim;
» na klatkach schodowych, wrzucając ulotki do skrzynek;
» w przychodniach zdrowia;
» na przystankach, w środkach komunikacji miejskiej.
3 Informować na Facebooku poprzez strony:
» lokalnych instytucji np. domów kultury, bibliotek;
» lokalnych polityków (radnych, burmistrzów, wiceprezydentów);
» aktywistów, liderów opinii, blogerów;
» lokalnych mediów;
» na grupach mieszkańców osiedli, dzielnic, grupach tematycznych.
4 Inne działania:
» rozdawanie ulotek i rozmowa z ludźmi podczas pikników, festynów itp.;
» wykorzystanie niestandardowych miejsc na organizację punktów
konsultacyjnych, np. w centrum handlowym lub zoo;
» ogłoszenia parafialne;
» poinformowanie uczniów podczas lekcji w szkole z prośbą o przekazanie
informacji rodzicom;
» marketing szeptany – znalezienie lokalnych liderów i poproszenie ich
o przekazanie danej informacji kolejnym osobom.
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Wymienione kanały komunikacji to oczywiście tylko propozycje. Z pewnością
można znaleźć wiele innych możliwości, analizując konkretny temat konsultacji
i wypisując grupy docelowe, do których trzeba dotrzeć z informacją o tych
konsultacjach. Bardzo duży wpływ na kanały komunikacji ma nie tylko temat,
lecz także specyfika danej miejscowości czy urzędu.
A jaki jest efekt prac nad strategią komunikacji i zmianą identyfikacji wizualnej
konsultacji społecznych w Warszawie?
Nasze nowe plakaty wyglądają tak (staramy się wprowadzać wszystkie wyżej
wymienione zasady, choć nie zawsze się to udaje):

KAROLINA KOWALCZYK – absolwentka psychologii społecznej, miłośniczka Warszawy,
od wielu lat pracuje w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy w zespole zajmującym się partycypacją społeczną.
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32 » Anna Petroff-Skiba

Monika Pastuszko

Prosty język – jak pisać
o konsultacjach, żeby ludzie
chcieli się w nie angażować

Warszawa ma długie doświadczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych.
Jedną z naszych praktyk jest to, że korzystamy z identyfikacji wizualnej,
czyli z zestawu wizualnych symboli, które pomagają mieszkańcom
rozpoznawać warszawskie konsultacje społeczne.
Od 2010 roku podstawowym symbolem była żółta, wijąca się strzałka
z czerwonym podpisem „konsultacje społeczne”. Nazywaliśmy ją pętelką.
W 2017 roku stwierdziliśmy, że pętelka wygląda na przestarzałą i chcieliśmy
ją zmienić. Dyskutowaliśmy w zespole, jak to zrobić: odświeżyć starą
grafikę? Zamówić nową? Szybko zorientowaliśmy się, że chodzi o coś
więcej niż o sam znak. Przecież przez siedem lat konsultacje społeczne
w Warszawie rozwinęły się i zmieniły. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się
głębiej znaczeniom naszego znaku i całej komunikacji o konsultacjach,
w tym także językowi, który stosujemy w materiałach. Chcieliśmy znaleźć
odpowiedź na pytanie: jak nasze ogłoszenia i plakaty mogą zachęcić ludzi
do udziału w konsultacjach?
W tych poszukiwaniach pomagała nam firma zewnętrzna. Pracowaliśmy
z nią od listopada 2017 do kwietnia 2018 roku. Kilka razy braliśmy udział
w warsztatach. Na bieżąco czytaliśmy i komentowaliśmy powstające
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materiały. Zaczęliśmy od badań, w tym analizy semiotycznej, analizy
dyskursu i badań fokusowych. Na podstawie tych badań powstał poradnik,
jak powinniśmy mówić o konsultacjach. Ważną częścią poradnika okazał
się język, o którym piszę w tym artykule. Na koniec powstała nowa
identyfikacja wizualna warszawskich konsultacji.

Czego dowiedzieliśmy się z badań
Analiza semiotyczna to badanie znaczeń słów i wyrażeń w kontekście
kulturowym, w którym występują. Tą metodą badaliśmy plakaty informujące
o konsultacjach i ich język, a także inne miejskie komunikaty. Sprawdzaliśmy też
dyskurs w sieci, czyli to, co ludzie mówią o konsultacjach społecznych i, szerzej,
inicjatywach partycypacyjnych. Te dwa rodzaje badań przyniosły nam wiedzę
o tym, jak ludzie postrzegają konsultacje i komunikację ze strony miasta.
Okazało się, że ludzie często nie biorą udziału w konsultacjach, bo uważają, że:

»
»
»
»

decyzja już zapadła, a konsultacje to tylko przykrywka, więc nie ma
sensu brać w nich udziału;
konsultacje społeczne są nie dla nich, mogą w nich brać udział tylko
eksperci;
istnieją „oni” – urzędnicy, którzy mają władzę, którzy są wrodzy
mieszkańcom i z którymi raczej nie warto rozmawiać;
konsultacje to próba sił, a nie wymiana opinii; są tu wygrani i przegrani,
zaś wygrywa ten, kto głośniej krzyczy.

Wiemy, że te przekonania biorą się z różnych źródeł i na wiele z nich nie
mamy wpływu. W pewnym stopniu możemy jednak zniwelować – albo
pogłębić – te wyobrażenia za pomocą komunikacji.
Badania fokusowe, czyli trzeci rodzaj badań, który przyniósł nam istotne
refleksje, zwane są też wywiadem grupowym. Polegają na stworzeniu
sytuacji, w której badacz lub badaczka siada przy stole z kilkoma osobami
i rozmawia z nimi. Ludzie ci są dobierani ze względu na swoje cechy, np.
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wiek czy doświadczenie. W naszym przypadku tematem rozmowy były
plakaty informujące o konsultacjach, wpisy na Facebooku i komunikaty ze
strony internetowej. Rozmawiały o nich cztery grupy:

»
»

osoby, które nigdy nie brały udziału w konsultacjach, ale interesują się
swoją okolicą lub miastem (dwie grupy: 25-35 lat i 40-55 lat);
osoby, które uczestniczyły w konsultacjach (również w podziale na grupę
młodszych i starszych dorosłych).

Badaczka i grupa siedzieli przy stole w pokoju, który zamiast jednej ze
ścian miał lustro weneckie. My zaś siedzieliśmy za lustrem i słuchaliśmy,
jak uczestnicy i uczestniczki komentują nasze materiały. Nie zawsze były to
życzliwe komentarze. Dowiedzieliśmy się, że kilka rzeczy moglibyśmy robić
lepiej.

Kontrowersyjne wezwania do działania
Dotychczas zapraszaliśmy na konsultacje na przykład tak:
„Dowiedz się więcej o zmianach, odwiedź www.xxx.pl!
Zgłoś uwagi mailem na xxx@um.warszawa.pl do 23 listopada 2017 r.
Przyjdź na spotkanie” (podkreślenia: MP).
Uważaliśmy, że im więcej dajemy możliwości działania, tym lepiej: możesz
wysłać wiadomość, możesz przyjść na jedno z wielu spotkań w różnych
częściach miasta, możesz przyjść na warsztaty i wspólnie zastanowić
się nad rozwiązaniami. Kiedy powiemy naszym odbiorcom o wszystkich
możliwościach, ci wybiorą najlepszą dla siebie opcję. Wyobrażaliśmy sobie,
że w ten sposób skutecznie wzywamy do działania, a nasz komunikat jest
dynamiczny i angażujący.
Tymczasem niektórzy uczestnicy fokusów patrzyli zdziwieni na ten tekst.
Zdarzało się, że nie rozumieli, które z tych rozkazów mają wykonać. Czy
żeby wziąć udział w konsultacjach, trzeba zrobić to wszystko: i przeczytać
na stronie, i napisać, i przyjść na spotkania?
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Wyciągnęliśmy z tego wniosek, że choć tryb rozkazujący angażuje, to stosowany
w nadmiarze zaczyna być odbierany jako próba zmuszenia do działania.
Ludzie zmęczeni nadmiarem dróg do wyboru bywają skłonni odrzucić je
wszystkie. Język powinien być konkretny, nienachalny, bez wykrzykników.
Zdecydowaliśmy, że dopuszczamy maksymalnie dwa wezwania do działania
w jednym komunikacie. W poradniku zapisaliśmy: „Łatwiej spełnić jedną prośbę
niż dziesięć, dlatego minimalizujemy liczbę wezwań do działania (np. »Wypełnij
ankietę!«, »Weź udział!«, »Powiedz!«), które powinny być wyraźne, ale nie
nachalne”.

Potrzeby, a nie pomysły
W dotychczasowych materiałach czasem prosiliśmy: „Podziel się pomysłem”,
„Czekamy na Twoje pomysły”. W czasie badań dowiedzieliśmy się, że
pytanie o pomysły onieśmiela. Nie każdy czuje się na tyle pewny siebie, by
głośno o nich mówić. Nie każdy je w ogóle ma. Każdy ma za to potrzeby
i wiedzę o swojej okolicy.
Zdecydowaliśmy więc, że będziemy unikać słowa „pomysły”. W strategii
komunikacji zapisaliśmy: „Chcemy znać punkty widzenia i potrzeby,
a nie wielkie idee, dlatego pytamy wprost o opinie ludzi, zamiast liczyć
na gotowe, przełomowe pomysły – pytanie o nie może onieśmielać (nie
mówimy więc np. »podziel się pomysłem«)”.
We wskazówkach językowych zalecamy zadawać „konkretne pytania
o potrzeby lub samopoczucie, a nie o pomysły lub rozwiązania”. W praktyce
można napisać: „Powiedz, czego Ci brakuje?”, „Jak czujesz się w okolicy?”
albo „Co chcesz tu robić?”.

Żargon
Od dawna unikaliśmy w tekstach o konsultacjach specjalistycznego języka.
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Staraliśmy się usuwać z naszych materiałów słowa, które mogłyby się
wydawać ludziom niezrozumiałe. Często się udawało. Autorom tekstów
wyjaśnialiśmy, że ludzie najczęściej nie spacerują po „wnętrzach ulicznych”
pod „dojrzałym drzewostanem”, raczej chodzą po ulicach i korzystają
z cienia drzew. Język, którym mówią między sobą specjaliści z danej branży,
w komunikacji z mieszkańcami jest nieskuteczny, bo powiększa dystans
między nadawcą i odbiorcą. Takie wyjaśnienie często przekonywało autorki
i autorów, z którymi pracowaliśmy.
Byliśmy więc zdziwieni, kiedy w wywiadach fokusowych ludzie zaczęli
wyłapywać żargonowe wtręty w naszych tekstach. Okazało się, że za często
przeoczamy słowa związane z partycypacją.
Pierwszy przykład to słowo „warsztaty”. Osoba w wieku 40–55 lat, która
nigdy nie brała udziału w konsultacjach, powiedziała: „Część ludzi nie
wiedziałaby, o co chodzi w tym haśle »przyjdź na warsztat«. Kojarzy się
z warsztatem samochodowym”. Inni kojarzyli warsztaty z zajęciami dla
dzieci (jak „warsztaty kreatywne”). Albo myśleli, że na warsztatach będą się
czegoś uczyć.
Inne przykłady: spacer badawczy niektórym kojarzył się z badaniami
medycznymi, debata – z rozmową polityków, w której nie ma miejsca na
głos mieszkańców, zaś dyżur projektanta – ze szkołą i z niewygodą, gdy
nauczycielka wyznacza termin, do którego trzeba się dopasować.
„Warsztat” czy „debata” to sformułowania, którymi posługujemy się na
co dzień w naszej pracy. Pomagają nam opisywać różne formy spotkań
i rozmów. Nie dostrzegaliśmy, że można ich nie rozumieć. Dzięki wynikom
badań wystrzegamy się tych słów, a zjawisko przeoczania ich nazwaliśmy
ślepą plamką. Ślepa plamka jest niezbędna, by oko widziało – tak samo
my potrzebujemy precyzyjnie rozróżniać typy spotkań, by zaplanować
konsultacje. A jednak sama utrudnia widzenie centrum obrazu.
W poradniku zalecamy więc stosowanie „prosto opisanych form konsultacji
zamiast nazw narzędzi (jeśli wyjątkowo musisz podać specjalistyczny termin,
to wyjaśnij jego znaczenie)”. Przykłady: „spotkanie otwierające” możesz
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zamienić na „spotkanie”, „warsztat kreatywny” – na „spotkanie i wspólne
planowanie przestrzeni”, „interakcyjno-animacyjny punkt konsultacyjny” –
na „punkt konsultacyjny”.
Zapisaliśmy też:
Wszyscy są zalatani, dlatego pokazujemy konsultacje społeczne jako coś
prostego, logicznego i nieczasochłonnego: nie używamy specyficznych słów
niezrozumiałych dla przeciętnego warszawiaka.
Komunikaty kierujemy do szerokiej grupy odbiorców – specjalistyczne
słownictwo nie buduje poczucia profesjonalizmu, tylko alienuje
potencjalnych odbiorców.
A także: „Nikt nie lubi biurokracji, dlatego staramy się unikać wszystkiego,
co kojarzy się z długimi, skomplikowanymi urzędniczymi sprawami.
Eliminujemy elementy żargonu urzędniczego (...)”.

Lokalne nazwy własne
Dotychczas w konsultacjach staraliśmy się unikać oficjalnych nazw miejsc,
a zamiast nich stosować nazwy zwyczajowe. Nie zawsze jednak było łatwo
przekonać do tego urzędników i wykonawców konsultacji. Ci często chcieli
umieścić na plakacie nazwę oficjalną, bo brzmi ona poważniej.
Badania potwierdziły, że trzeba opisywać miejsca tak, jak mówią o nich
ludzie, a nie tak, jak nazywają je dokumenty. Jeśli używamy potocznej
nazwy, to odbiorca czuje, że mówimy tym samym językiem, co on. Lepiej
więc pisać o „Parku Dreszera”, a nie o „Parku gen. Gustawa Orlicz-Dreszera”.
To nie tylko kwestia stylu. Czasem użycie nazwy oficjalnej może sprawić,
że odbiorca nie zrozumie, o jakim miejscu mowa. Tak jest na przykład
w przypadku Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, który większość
mieszkańców zna jako Górkę Kazurkę.
W strategii komunikacji zapisaliśmy: „Każdy z nas gdzieś przynależy, dlatego
staramy się zaznaczyć lokalny charakter tematów konsultacji, odwołując
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się do popularnych nazw miejsc, budynków itp., zwłaszcza w nagłówkach
komunikatów”.
Także nazwy miejsc, w których odbywają się spotkania, staramy się zapisywać
zgodnie z potocznym zwyczajem. Piszemy więc „Szkoła Podstawowa nr
211”, a nie „Szkoła Podstawowa nr 211" z Oddziałami Integracyjnymi im.
J. Korczaka”. Na plakatach nie podajemy też adresów, jeśli są oczywiste
(np. adres centrum kultury czy urzędu dzielnicy). Dzięki temu unikamy
wodolejstwa, które kojarzy się z urzędem, a plakat staje się zwięzły i czytelny.

Unikamy gier słownych
Każde konsultacje mają swój tytuł. Wiele z nich miało formę prostego
pytania, np. „Jakie Pole Mokotowskie?”, „Jakie ulice Nowej Pragi?”. Niektóre
były zachętą do wspólnego działania, jak w przypadku „Ulepszmy Plac
Hallera”.
Zdarzały się jednak tytuły metaforyczne: „Z jaką obwodnicą będzie nam po
drodze?” (konsultacje o obwodnicy), czy „Wyrzuć to do właściwego kosza”
(konsultacje nowego systemu segregacji śmieci). Miały one intrygować
i sprawiać, że czytelnik przeczyta coś więcej niż tytuł. W rzeczywistości wielu
uczestników badań fokusowych irytowało się na ten sposób komunikacji
albo go nie rozumiało. Oczekiwali oni prostych, informacyjnych tytułów.
Konsultacje są często informacją o planowanej zmianie. Gdy władza je
zapowiada, ludzie czują się zaniepokojeni, a czasem źli. To zbyt poważna
sprawa, by komunikować ją grą słowną.
Ciekawy przypadek, który omawiali uczestnicy fokusów, to plakat konsultacji
uchwały krajobrazowej. Nazwa całych konsultacji i ich identyfikacja
wizualna opierała się na zabawie językowej: ŁAD/NIEŁAD/ŁADNIE. Plakat
wypełniał ciąg znaków: „ładnieładnieładnieład...”, zapisany bezszeryfowymi
kapitalikami, czarną czcionką na białym tle.
Niektórzy uczestnicy i uczestniczki fokusów czuli, że to jest materiał
o charakterze artystycznym („To chyba wariacja na temat polskiej szkoły
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plakatu...” – powiedział drwiąco jeden z uczestników). Inni sądzili, że
wydarzenia, na które zapraszamy, nie są dla nich, tylko dla osób rozumiejących
ten typ artystycznego przekazu.
Dlatego w poradniku zapisaliśmy: „nagłówki konsultacji [powinny być] krótkie,
oddające temat konsultacji (forma »Jaki« lub motywująca do działania), bez
gry słownej” oraz: „Tytuł konsultacji musi być krótki, konkretny i duży
(widoczny z daleka). Jeśli odbiorca uzna, że jest to temat dla niego
interesujący, przeczyta dalszą część plakatu”.
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Zadbaj o relacje w tekście
Dzięki analizie semiotycznej przypomnieliśmy sobie, że urząd to
miejsce, które zwykle źle się kojarzy. Ludzie rzadko ufają urzędnikom.
Urząd i urzędnicy to „wy” albo „oni”. Dlatego w naszych ogłoszeniach
o konsultacjach najlepiej byłoby unikać słów, które akcentują podział na
urząd i odbiorcę. Zamiast tego powinniśmy budować poprzez tekst relacje
oparte na zaufaniu.
Dlatego przyjęliśmy ogólną wskazówkę: „W konsultacjach wszyscy są równi,
dlatego zapraszając do rozmowy, niwelujemy barierę urzędnicy-warszawiacy,
a przede wszystkim nikogo i niczego nie wyróżniamy (zwłaszcza jeśli chodzi
o urząd)”. W praktyce przyjęliśmy trzy zasady: unikamy podziału na my : wy,
ujawniamy siebie, zwracamy się do odbiorców.

Unikamy my : wy
Staramy się nie pisać zdań, w których my (urząd) wyrażamy swoje
oczekiwania wobec mieszkańców i stawiamy siebie poza tą grupą. Na
przykład takich jak „Będziemy chcieli z Wami porozmawiać”, co można
odczytać jako dyktowanie warunków przez urząd, albo „Czekamy na Twoje
pomysły”, co z kolei sugeruje, że urząd poczeka, a mieszkaniec ma się
postarać.
Jeśli tylko się da, używamy inkluzywnego „my”. To forma, która
włącza i przedstawicieli urzędu, i mieszkańców, np. „Spotkajmy się”,
„Porozmawiajmy”.

Ujawniamy siebie
Czasami nie da się uniknąć „my”, które oznacza urząd. Stosujemy wtedy
czasowniki w stronie czynnej, w pierwszej osobie liczby mnogiej. Nie
ukrywamy się za formami biernymi czy bezosobowymi. Na przykład
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piszemy tak: „Przeanalizowaliśmy opinie”, „Wyremontujemy willę przy
Siarczanej”, a nie tak: „Uwagi zostały przeanalizowane”, „Willa przy Siarczanej
będzie remontowana”.
Uważamy też, by nie stosować nazw poszczególnych działów i jednostek
urzędu miasta. Mówimy jako Warszawa – jedno miasto. A zatem: „odnowimy
park”, a nie: „Zarząd Remontów Parków odnowi park”.

Zwracamy się do odbiorców
Do odbiorców zwracamy się bezpośrednio, per „Ty” albo „Wy”. Nie stosujemy
w ogłoszeniach o konsultacjach zwrotu grzecznościowego „Państwo”. To
zwiększałoby dystans i sugerowało, że sytuacja jest oficjalna.
Pisanie per „Ty” to zwykła praktyka w tekstach w internecie. Zdarza się jednak, że
urzędnicy, z którymi pracujemy, nie chcą zrezygnować z form trzecioosobowych
typu „Państwo”. Sądzą oni, że zwroty grzecznościowe wyrażają szacunek.
Staramy się wtedy przekonywać, że szanujemy czytelnika, kiedy piszemy prosto
i zrozumiale, nie wygłaszamy rozwlekłych przemów, mówimy o sobie wprost
i nie wynosimy się nad odbiorcę. Nie piszemy zatem: „Chcemy poznać Państwa
opinie”, „Od Państwa zależy”, tylko: „Twoja opinia się liczy”, „Od Ciebie zależy”.
Nie piszemy też o odbiorcach w trzeciej osobie. Unikamy zdań typu:
„Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych”,
ponieważ sugerują one, że zapraszamy jakichś mieszkańców, ale chyba
nie ciebie, czytelniku, skoro nie mówimy do ciebie wprost. Unikamy też
sformułowań takich jak: „Chcemy zaprezentować projekty przyszłym
użytkownikom i spytać ich o zdanie”, bo to zdanie skierowane jest do
przyszłych użytkowników – a czy ktoś z przyszłości przeczyta nasz plakat?
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Unikamy urzędowej mowy
Typowo urzędowe formy językowe pojawiają się w tekstach o konsultacjach
nieco rzadziej, ale warto przestrzec także przed nimi. Odradzamy:

»
»
»

stronę bierną i formy bezosobowe czasowników;
długie lub wielokrotne złożone zdania;
wodolejstwo – nadmiar słów.

Lepiej zatem nie pisać tak:

»
»
»

„Pierwotnie przewidywany termin nie mógł być dochowany” (forma
bezosobowa czasownika i typowo urzędowy zwrot);
„Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się (...)” (długie zdanie, zbędne słowa);
„Chcemy, żeby godziła potrzeby lokalne z potrzebami komunikacyjnymi
całej Warszawy. To dlatego pytamy Państwa o opinie na temat
proponowanego projektu (...)” (wodolejstwo).

Tylko tak:

»
»
»

„Nie udało nam się dotrzymać terminu”;
„Spotkanie o rozwiązaniach dla tej okolicy odbędzie się (…)”;
„Powiedz, co sądzisz (…)”.

Wnioski
Wszystkie sposoby pisania, które zalecamy w naszej strategii, mają
skłonić ludzi do angażowania się w sprawy miasta. Krótkie, nieurzędowe
sformułowania, proste słowa i pytania o potrzeby ułatwiają szybkie czytanie.
Wyrażają też szacunek do czytelnika i tworzą warunki, by zaufać urzędowi.
Ten styl pisania nazywany jest prostym językiem. W ostatnich latach stara się
go stosować coraz więcej urzędów i innych instytucji, na przykład takich jak
banki.
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Co to jest prosty język?
Prosty język to styl pisania zrozumiały już po pierwszej lekturze.
To też taki komunikat, który bierze pod uwagę odbiorcę, dostosowuje swój
styl do niego, jest przystępny i zwięzły. Kształtuje dobrą relację nadawcy
z odbiorcą. Kiedy tekst jest prosty, użytkownikom łatwiej:

»
»
»

znaleźć to, czego potrzebują;
zrozumieć to, co znaleźli;
użyć tego, co znaleźli, żeby zrobić to, czego potrzebują1).

Jak to osiągnąć? Każdy urzędowy tekst, który ma być prosty, powinien
być zbudowany z krótkich zdań, czasowników w stronie czynnej i jak
najmniejszej liczby trudnych słów. Nie ma jednej obowiązującej listy
zaleceń, bo teksty różnią się od siebie. Decyzje administracyjne są
niezrozumiałe w inny sposób niż urzędowe aktualności na stronach
internetowych. Przytoczę jednak dość uniwersalną listę zasad prostego
języka. Opracowała ją wrocławska Pracownia Prostej Polszczyzny na użytek
raportu o przystępności tekstów urzędowych w internecie.
1 Stosuj podmiot i orzeczenie jak najbliżej siebie – i początku zdania.
Unikaj wtrąceń.
2 Używaj jak najczęściej czasowników. Ożywiają tekst, a każdy z nich
opowiada kompletną historię.
3 Pisz osobowo. Unikaj czasowników na -no, -to, się (np. ustalono, podjęto
decyzję, uznaje się, że…) i słów typu można, trzeba, należy, warto.
4 Unikaj imiesłowów na -ąc, ponieważ odbiorca dłużej nie wie, kto
wykonuje imiesłowową czynność.
5 Unikaj „rzeczowników zombie” na -anie, -enie, -cie. To ukryte czynności,
które pozbawiają tekst życia; np. Niestawienie się skutkować będzie
nałożeniem kary.
6 Unikaj zwrotów typu: w razie X, z powodu X, na skutek X, w celu X –
Federal Plain Language Guidelines. Improving Communication from the Federal Government
to the Public, The Plain Language Action and Information Network, March 2011, Revision 1,
May 2011. Introduction. Tłum. Monika Pastuszko.
1
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zwłaszcza na początku akapitu. Zwroty te zapraszają do tekstu
„rzeczowniki zombie”.
7 Nie pisz o pisaniu (informuję, wobec powyższego, nadmieniam,
wyjaśniam). Wyjątkiem są początki długich lub relacyjnie trudnych
tekstów.
8 Pisz oryginalnie. Unikaj słownych natrętów i szablonowych powiedzeń;
np. w trosce o coś, spełniać oczekiwania, wychodzić naprzeciw.
9 Unikaj patosu i podniosłego tonu. Efekt ten tworzą „słowa bufony”, np.
iż, dokonać, nadmienić, pragnąć, ufać, mniemać.
10 Unikaj wyrazów specjalistycznych. Jeśli wprowadzasz trudny termin,
umieść go po prostym omówieniu (np. w nawiasie)2).

Kto potrzebuje prostego języka?
Ekspercki i formalny język, którym urzędy często komunikują się z ludźmi,
może wykluczać wielu odbiorców i odbiorczyń. Tymczasem wszyscy
obywatele mają prawo do zrozumiałych informacji z urzędu. Tych zaś,
których nie wyklucza, może odstraszać albo frustrować. Nikt nie lubi czuć,
że nie rozumie tego, co czyta.
Problem ze zrozumieniem trudnego języka mogą mieć:

»

»
»
»

osoby w stresie informacyjnym – czyli w różnych sytuacjach większość
z nas. Wszystkim nam zdarza się czytać w pośpiechu, skanując tekst
wzrokiem. Dlatego potrzebujemy prostych, przydatnych komunikatów.
Stresu informacyjnego doświadczają też osoby podejmujące decyzje,
dyrektorki czy menedżerowie;
osoby, które mają tzw. niskie kompetencje językowe – są to osoby, które
niewiele czytają albo nie mają wyższego wykształcenia. Mogą one mieć
większy problem ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów;
osoby, które nie znają języka, np. obcokrajowcy mieszkający w Polsce;
osoby z ograniczonymi zdolnościami poznawczymi – np.
z niepełnosprawnością intelektualną.

Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot, Przystępność tekstów urzędowych w internecie. Wrocław
2017, s. 15. http://ppp.uni.wroc.pl/pliki/przystepnosc_tekstow_urzedowych.pdf.
2
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Prosty język wprowadzało u siebie w ciągu ostatniej dekady wiele urzędów
w Polsce. Pierwszym z nich było Ministerstwo Rozwoju. Z kolei Zakład Usług
Społecznych najbardziej całościowo zmienił sposób swojej komunikacji
z klientami. Swój język modyfikują sądy i urzędy skarbowe. Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów wydała rekomendacje o prostym języku, z których
mogą skorzystać różne jednostki.
Prosty język jest też ważny w naszej pracy. Kiedy zachęcamy ludzi do
konsultacji, to musimy ich przekonać, że jesteśmy godni zaufania, mówimy
zrozumiale i niczego nie ukrywamy za urzędniczym bełkotem. Chcemy
też przekazać, że zależy nam na każdej opinii, a podczas konsultacji mile
widziany jest każdy i każda, nie tylko eksperci i ekspertki. Nie ma lepszego
sposobu, by to zakomunikować, niż prosty język.

MONIKA PASTUSZKO – pracuje w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy, zajmuje się konsultacjami społecznymi i prostym językiem.
Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na
Uniwersytecie Warszawskim, społeczniczka. Bada żydowską historię Ostrowca
Świętokrzyskiego. Jako dziennikarka współpracowała z Res Publicą Nową, pisuje do
Krytyki Politycznej.
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Joanna Stefańska, Anna Wieczorek

Jak rozpoznać i ocenić
ryzyko w konsultacjach
społecznych oraz jak mu
zapobiegać

Pomysł uporządkowania tego, co wiemy o ryzyku w prowadzeniu konsultacji,
wynika z chęci „złapania byka za rogi”, czyli zmierzenia się z często
odczuwanymi, lecz nienazwanymi obawami, niepewnością i niewiadomymi
procesów konsultacyjnych. To wynik piętnastu lat pracy w branży
partycypacyjnej i wielu tysięcy godzin przepracowanych nad planowaniem,
wyceną, wykonaniem i ewaluacją procesów konsultacyjnych. To również
owoc przemyśleń, dyskusji, współpracy i konkurencji z innymi zespołami
pracującymi w tej branży. Nasz tekst, podsumowujący te doświadczenia,
kierujemy przede wszystkim do urzędników zarządzających realizacją
procesów konsultacyjnych, do decydentów, którzy podejmują decyzję,
że konsultacje będą robione. Pragniemy skłonić do refleksji i dostarczyć
użyteczne narzędzie analizy ryzyka w projektach konsultacyjnych.
Procesy konsultacyjne są z definicji nieprzewidywalne, zaskakujące
i wymagają zarówno solidnego przygotowania, jak i umiejętnego reagowania
na nagłe zmiany i zagrożenia. Dlatego systematyczna analiza ryzyka
poprzedzająca proces może pozwolić na szybką ocenę, „w co się pakujemy”
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i umożliwić przygotowanie strategii radzenia sobie z zagrożeniami, których
nie da się uniknąć.
Analiza ryzyka jest nieodłącznym elementem dobrego zarządzania
projektem. Stanowi ona uporządkowany proces w ramach planowania
projektów i zarządzania nimi, który pozwala identyfikować, planować
i zarządzać niepewnościami w celu wyeliminowania ich bądź obniżenia do
akceptowalnego poziomu. W trakcie takiej uporządkowanej analizy warto
wykonać trzy kolejne kroki, którymi są:

»
»
»

identyfikacja głównych źródeł ryzyka;
szacowanie i ewaluacja ryzyka;
zaplanowanie reakcji na ryzyko.

Identyfikacja i szacowanie ryzyka
Identyfikacja ryzyka rozpoczyna się od sporządzenia listy możliwych
przyczyn ryzyka dla procesu oraz ich uporządkowaniu. Taka lista może
powstać na podstawie wielu źródeł, obejmujących analizę dokumentacji
z poprzednich, podobnych procesów konsultacyjnych, pracę z ekspertami
i systematyczną analizę danego projektu oraz wnioski z ewaluacji procesów.
Lista źródeł ryzyka, którą prezentujemy poniżej jest wynikiem naszej
pracy przy realizacji i ewaluacji procesów konsultacji społecznych. Warto
zaznaczyć, że prezentowane uporządkowanie ma być jedynie podpowiedzią
i poniższe wymiary warto rozszerzyć o analizę konkretnych uwarunkowań
danego projektu.
Analizując nasze doświadczenia z ewaluacji procesów konsultacyjnych
oraz współpracując z ekspertami zaangażowanymi w realizację
konsultacji, wyodrębniliśmy dwie główne grupy źródeł ryzyka w procesach
konsultacyjnych:
1 warunki, w jakich realizowany jest proces konsultacyjny;
2 zespół realizujący projekt.
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Te dwie główne grupy źródeł ryzyk dokładniej opisaliśmy i osadziliśmy
w matrycy pozwalającej na oszacowanie ryzyka, jakie niesie ze sobą cały
projekt. Szacowanie to jest oparte na subiektywnej ocenie osoby
zarządzającej procesem. Wynika to z tego, że często prawdopodobieństwa
ryzyk związanych z konsultacjami nie da się określić ilościowo, a efekty tych
procesów nie mają charakteru finansowego czy w ogóle ilościowego. Na
potrzeby tej matrycy wykorzystaliśmy jakościowe podejście do szacowania
ryzyka oparte na ocenie na skali: słabo-średnio-dobrze

Warunki, w jakich realizowany jest proces, czyli zanim wskoczysz do basenu, sprawdź, czy jest w nim woda
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Celem takiej analizy jest uporządkowanie wiedzy o czekającym nas projekcie
i przygotowanie do opracowania konkretnych planów działania. Zakładamy
przy tym, że w niektórych przypadkach bardzo wysokiego ryzyka można
podjąć decyzję o rezygnacji z procesu konsultacyjnego.

Złożoność operacyjna
Ten wymiar jest szczególnie istotny z punktu widzenia osób, które mają
zarządzać procesem, począwszy od etapu przygotowania przetargu
bądź zapytania ofertowego, aż do etapu przyjęcia produktu konsultacji
społecznych. Im bardziej złożony i trudny projekt, tym większe niesie ze
sobą ryzyko.
Pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, dotyczy tego, czy jest
wyznaczony kierownik projektu mający pełnomocnictwa do podejmowania
decyzji organizacyjnych i posiadający wiedzę konieczną do zarządzania
procesem. Często w procesach konsultacyjnych mamy koordynatora
czuwającego nad tym, czy proces jest prowadzony prawidłowo i zgodnie
z harmonogramem oraz budżetem. Jednak wiele procesów konsultacyjnych
potrzebuje kogoś więcej – kierownika projektu.
Kierownik projektu to osoba odpowiedzialna za osiągnięcie założonych
celów projektu: planowanie, organizowanie, usprawnienie komunikacji,
kontrolowanie wykonania zadań, opracowanie jasnych i osiągalnych
celów, określenie wymagań wobec członków zespołu. Aby kierownik
skutecznie realizował swoje zadania, powinien otrzymać upoważnienie
do podejmowania określonych decyzji i egzekwowania wyników pracy
od innych członków zespołu, a zakres jego kompetencji powinien zostać
zakomunikowany (najlepiej na piśmie) pozostałym członkom zespołu. Jego
działania sprawiają, że realizacja założeń projektu uwzględnia ograniczenia
czasu, kosztów i jakości, co wymaga znajomości wewnętrznych procedur.
Drugie źródło ryzyka ma związek z liczebnością i zróżnicowaniem
zespołu roboczego, który jest zaangażowany w realizację projektu. Przy
złożonych projektach może być konieczne zaangażowanie zewnętrznych
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wykonawców, urzędników i ekspertów z różnych jednostek, wydziałów
czy biur i reprezentantów różnych dziedzin. Ich zróżnicowana wiedza
może być potrzebna, ale jednocześnie zwiększa ryzyko nieporozumień
i wymaga dodatkowej dbałości o proces komunikacji wewnętrznej
zespołu. Istotny jest również moment zaangażowania dodatkowych osób
do projektu. Doświadczenie pokazuje, że zbyt późne zaangażowanie
tych osób prowadzi do sytuacji, w których nie mogą one we właściwym
momencie dostarczyć swej wiedzy lub nie mają pełnego rozeznania
w niuansach i przebiegu procesu. W konsekwencji np. trzeba więcej
czasu, by w pełni je poinformować, albo przeciągają się negocjacje
w sprawie kluczowych kwestii. Jednocześnie skład zespołu niekoniecznie
powinien być jak największy. Do pracy trzeba zaprosić takie osoby, których
wiedza oraz zakres podejmowanych decyzji usprawnią proces. Zbyt wiele
zaproszonych osób lub zaproszenie osób nieprzygotowanych do udziału
w procesie potrafią znacznie spowolnić i utrudnić realizowanie kolejnych
zadań. Aby odpowiednio zarządzać zespołem, warto sporządzić listę jego
członków uwzględniającą imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz zakres
kompetencji w ramach projektu. Odpowiednio przygotowane i moderowane,
systematyczne spotkania zespołu pozwalają na bardzo szybki i efektywny
przepływ informacji, usprawniając przebieg formalnych procedur. Źle
skomponowany lub źle zarządzany zespół roboczy wiąże się z ryzykiem
opóźnień dla całego procesu i złej komunikacji.
Trzecie źródło ryzyka dotyczy harmonogramu. Warto przeanalizować, czy
harmonogram pozwala poprawnie wykonywać zadania, daje margines na
„rzeczy nieprzewidziane” i pozwala na skonsumowanie efektów działań
w kolejnych krokach. Tworząc harmonogram, warto mieć na uwadze, ile czasu
realnie zajmują poszczególne zadania, oraz kto, kiedy i od kogo powinien
otrzymać efekty poszczególnych etapów. Częstym błędem w planowaniu
procesów konsultacyjnych i projektowych jest zakładanie zbyt krótkiego
czasu na działania przygotowawcze oraz nakładanie się na siebie działań
diagnostycznych i projektowych. Na przykład w projekcie obejmującym
konsultacje społeczne i stworzenie projektu koncepcyjnego zagospodarowania
terenu parkowego, którego realizację miałyśmy okazję ewaluować,
harmonogram ułożony był w taki sposób, że proces projektowy i konsultacje
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społeczne zbierające potrzeby mieszkańców prowadzone były jednocześnie.
W konsekwencji projektanci nie mieli możliwości zapoznania się z wynikami
konsultacji i uwzględnienia ich w swoich działaniach projektowych.

Warunki brzegowe
Za warunki brzegowe uznajemy wszystkie ustalenia, ograniczenia i specyfikę
miejsca lub tematu, które sprawiają, że proces konsultacyjny ujęty jest
w pewne ramy. Oznacza to w praktyce, że wpływ uczestników konsultacji na
konsultowane kwestie nie jest totalny, a dotyczy wybranych kwestii, które
powinny być uprzednio ustalone. Brak ustalonych warunków brzegowych
dramatycznie zwiększa ryzyko chaosu w pracach zespołu realizującego
projekt oraz bardzo często prowadzi do powstania produktu konsultacji
(np. projektu lub dokumentu), który nie jest dalej procedowany, ponieważ
okazuje się być niezgodny z przepisami, niemożliwy do wykonania lub nie
ma na niego środków.
Warunki brzegowe będą więc wyznaczane przez przepisy prawa
krajowego i miejscowego. Analiza warunków brzegowych w tym
przypadku oznacza przede wszystkim zebranie kompletnych informacji
o tym, jakie przepisy prawne mają zastosowanie w danym temacie,
sporządzenie ich kompletnej listy i sprawdzenie, czy są one spójne i dają
się jednoznacznie interpretować.
Kolejnym źródłem warunków brzegowych są dokumenty strategiczne
z różnych poziomów, od międzynarodowego do lokalnego. Należy
uwzględnić, do których dokumentów dany projekt ma się odnosić i w jaki
sposób. Dobrą praktyką jest sporządzenie pisemnego lub graficznego
zestawienia dokumentów strategicznych, najlepiej z odniesieniem do
konkretnych zapisów, które pomogą zrozumieć zarówno ekspertom, jak
i uczestnikom konsultacji, jakie wytyczne i dlaczego są brane pod uwagę.
W przypadku projektów, które dotyczą zmian w przestrzeni (np. konsultacji
remontów czy budowy nowej infrastruktury) ważnym aspektem ustalania
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warunków brzegowych jest nie tylko zapoznanie się z przepisami prawnymi,
w tym miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ale także
równie staranne zapoznanie się z terenem i sporządzenie odpowiedniej
dokumentacji (np. szkiców, planów, fotografii). Często okazuje się, że specyfika
miejsca – jego otoczenie, sposoby użytkowania w przeszłości, istniejąca
infrastruktura, sieci przesyłowe itd. – ma duży wpływ na to, jakiego rodzaju
rozwiązania projektowe są możliwe do zrealizowania. Warto więc zapytać,
czy jest wykonana pełna inwentaryzacja terenu, czy wiadomo, co się na nim
mieści w tym momencie i jaka jest jego historia. Pełna wiedza w tym zakresie
ułatwia pracę nad końcowym produktem konsultacji i zmniejsza ryzyko
wypadków uniemożliwiających realizację konsultowanych działań lub inwestycji.
Ustalając warunki brzegowe warto też sprawdzić, jakie środki są zagwarantowane
w budżecie na realizację produktu konsultacji (np. wybudowanie elementu
infrastruktury, zorganizowanie wydarzenia). Brak gwarancji finansowych na
realizację i w konsekwencji odkładanie wyników konsultacji na półkę bardzo
mocno obniża wiarygodność samorządu w oczach mieszkańców i sprawia,
że każdy kolejny proces konsultacyjny będzie trudniejszy – uczestnicy
będą mniej liczni, za to bardziej nieufni lub wręcz wrogo nastawieni.

Analiza społeczna
Konsultacje społeczne to siłą rzeczy praca z ludźmi. Skuteczność konsultacji
zależy więc od tego, czy wiadomo, kim są interesariusze, jakie są ich potrzeby
lub stanowiska i jak do nich dotrzeć. Wiedza o zainteresowanych uczestnikach
pozwala dobrać odpowiednie sposoby informowania o procesie konsultacyjnym
oraz adekwatne techniki pracy, a także bywa przydatna dla innych specjalistów
zaangażowanych w proces, np. projektantów.
W miarę możliwości przydatne jest zebranie informacji nie tylko o tym, kim są
interesariusze, lecz także o ich dotychczasowym zaangażowaniu (np. czy składali
pisemne zapytania do urzędu, czy zgłaszali projekty do budżetu obywatelskiego)
i możliwym nastawieniu do przedsięwzięcia. Niekiedy już w momencie
rozpoczęcia konsultacji wiadomo, że w danej kwestii zdania są mocno
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podzielone, lub nawet miały już miejsca sytuacje konfliktowe. Systematyczna
analiza interesariuszy: przygotowanie listy interesariuszy, określenie
ich nastawienia i siły wpływu, pozwala obniżyć ryzyko nieprzyjemnych
incydentów i przygotować proces tak, by nie zdominował go konflikt.
Brak tych danych zwiększa ryzyka nietrafionego procesu informowania
i angażowania. W jednym z obserwowanych przez nas procesów konsultacje
toczyły się w sytuacji konfliktu dotyczącego zagospodarowania parku.
W związku z tym przygotowanie konsultacji obejmowało rozpoznanie
stron sporu oraz ich argumentów, a także historii konfliktu. Rozpoznanie
to pozwoliło na przygotowanie procesu konsultacyjnego, który spełniał
jednocześnie trzy cele: dostarczenie wiedzy o możliwych rozwiązaniach i ich
uzasadnieniu wszystkim stronom konfliktu, umożliwienie wypowiedzenia
się wszystkim zainteresowanym za pomocą niekonfrontacyjnych technik
pracy oraz rozdzielenie kwestii merytorycznych od emocji wywołanych
przedłużającym się konfliktem.
Zebranie danych i prognoz socjodemograficznych to kolejny warunek
znacznie ułatwiający przygotowanie odpowiednich technik pracy
podczas konsultacji. Dotyczy to wszystkich etapów pracy: planu działań
konsultacyjnych, informowania, realizacji i raportowania konsultacji.
W inny sposób będzie trzeba informować o konsultacjach w małej
społeczności dobrze znających się ludzi, a inaczej w dużym mieście,
w którym projekt dotyczy tysięcy mieszkańców. Techniki konsultacyjne
skierowane do dzieci będą odmienne od metod prowadzenia dyskusji
z ekspertami na temat technicznych uwarunkowań złożonej inwestycji
drogowej. Przekazanie wybranych danych wykonawcom na etapie
zapytania ofertowego znacznie obniża ryzyko nietrafionych technik
konsultacyjnych.

Diagnoza potrzeb (wyjście w teren)
Dobra diagnoza, polegająca na zebraniu danych w terenie, pozwala na
poznanie specyfiki społeczności, do której skierowane są konsultacje
i której będą dotyczyć ich skutki. Stanowi uzupełnienie danych zbieranych
z innych źródeł (np. danych socjodemograficznych gromadzonych przez
56 » Joanna Stefańska, Anna Wieczorek

Główny Urząd Statystyczny lub jednostki samorządu terytorialnego).
Zapoznanie się z lokalnym kontekstem może kolosalnie zwiększyć szanse
na konsultacyjny sukces, ponieważ pozwala ściśle dopasować proces
i jego produkt do lokalnej specyfiki. Na przykład jeśli z danych urzędu
dzielnicy wiadomo, że projekt konsultacyjny ma być realizowany na osiedlu
składającym się z mieszkań socjalnych i komunalnych, a jednocześnie
wiadomo, że priorytetem działań wobec lokatorów tego typu lokali w danym
momencie w dzielnicy są działania skierowane do dzieci – łatwo popaść
w pułapkę planowania i konsultowania infrastruktury przeznaczonej dla
dzieci. Tymczasem wizja lokalna mogłaby wykazać, że na danym osiedlu
mieszkają niemal wyłącznie seniorzy, których potrzeby są zgoła inne.

Zespół realizujący projekt, czyli jeśli chcesz iść szybko –
idź sam, ale jeśli chcesz dojść daleko – idźcie razem
Przez Zespół realizujący projekt rozumiemy zarówno urzędników, jak
i zewnętrznych wykonawców i ekspertów zaangażowanych w proces.
Zespół może być źródłem ryzyka lub zabezpieczeniem na wypadek
kłopotów. Najważniejsza jest świadomość, jakie są jego atuty i słabe
punkty w kontekście danego projektu. Wielkość zespołu przekłada się na
trudność zarządzania nim, skuteczność przepływu informacji oraz dynamikę
interpersonalną. Zbyt mały zespół niesie ze sobą ryzyko braku niektórych
specjalistów lub przeciążenia osób zaangażowanych w projekt. Z kolei zbyt
duża grupa komplikuje przepływ informacji, co może prowadzić do chaosu.

Wiedza i wykształcenie
Najbardziej oczywistą kwestią jest skład zespołu i przygotowanie
merytoryczne jego członków. Jedną z pierwszych kwestii do rozstrzygnięcia
przy planowaniu procesu konsultacyjnego jest to, kto realizuje projekt – czy
jest to zespół urzędników czy zewnętrzny wykonawca. W zespole powinny
być reprezentowane wszystkie potrzebne specjalizacje. Zapewnienie udziału
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ekspertów z dziedzin, których dotyczy projekt (np. eksperta drogownictwa
przy konsultacjach dotyczących zagospodarowania ulicy) obniża ryzyko
nietrafionych działań dzięki szybkiemu i bezpośredniemu dostępowi do
specjalistycznej wiedzy. W zakresie planowania procesu konsultacyjnego,
zwłaszcza jeśli jest on skomplikowany, warto zadbać o udział osób
przygotowanych do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych,
moderatorów prowadzących spotkania publiczne, ewaluatorów
monitorujących przebieg procesu. Przygotowanie merytoryczne do
prowadzenia procesu obejmuje między innymi znajomość procesów
grupowych, wiedzę z zakresu teorii komunikacji, wiedzę o obowiązujących
procedurach. Dużym atutem może być wiedza o społeczności i miejscu,
którego dotyczy projekt.

Umiejętności i doświadczenie
Co umieją członkowie zespołu? Jak dużą praktykę mają? Choć na pierwszy
rzut oka może się to wydać nieoczywiste, formalne przygotowanie i wiedza
merytoryczna nie zawsze idą w parze z umiejętnościami i doświadczeniem
przydatnymi w konsultacjach. Warto więc sprawdzić, czy powołany do
zespołu urzędnik biura odpowiedzialnego za gospodarkę nieruchomościami
ma nie tylko odpowiednie wykształcenie kierunkowe i zna dobrze przepisy
i procedury, lecz także czy będzie w stanie przygotować zestaw informacji
dla mieszkańców napisany przystępnym językiem lub pojawi się na
spotkaniu konsultacyjnym, by spokojnie i rzeczowo rozmawiać z osobami
na sali.
Zespół realizujący konsultacje powinien mieć odpowiednie doświadczenie
w pracy z tzw. trudnymi uczestnikami, dysponować technikami pracy
właściwymi dla grup o różnych potrzebach i możliwościach intelektualnych
i fizycznych oraz dostosowanymi do różnego typu projektów, w zależności
od zakresu działań konsultacyjnych, specyfiki problemu czy ewentualnych
uwarunkowań przestrzennych.
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Jednym ze sposobów sprawdzenia umiejętności i doświadczenia
zewnętrznego wykonawcy jest zebranie portfolio lub referencji od
poprzednich zleceniodawców.

Nastawienie
Procesy konsultacyjne to w swej istocie spotkania pomiędzy ludźmi. Dlatego
nastawienie, motywacja i postawa członków zespołu zaangażowanego
w proces mają znaczny wpływ na ostateczny sukces. Po pierwsze,
pamiętajmy, że nastawienie często wynika nie tyle ze specyfiki danego
procesu, ile z historii uczestniczenia w działaniach partycypacyjnych mniej
lub bardziej przyjemnych. Po drugie, część zaproszonych specjalistów
i urzędników może mieć wiele obaw związanych z „wychodzeniem do ludzi”
i czuć się niekomfortowo w sytuacji bezpośredniego spotkania. Dobrze
przeprowadzone omówienie każdego kolejnego działania oraz prawidłowo
docierające informacje zwrotne z wykonanego zadania pozwalają członkom
zespołu psychologicznie domykać kolejne procesy, uczyć się na błędach
i odreagować najtrudniejsze sytuacje. To daje poczucie kompetencji
i zwiększa szanse, że w kolejnych projektach będą oni chcieli mierzyć się
z wyzwaniami, zamiast skupiać się na unikaniu potencjalnych kłopotów.

Zasoby i materiały
Zapewnienie zespołowi odpowiednich warunków pracy i optymalizacja
tzw. backoffice (zaplecza wspomagającego działanie) znacząco wpływają
na wydajność pracy i nastawienie członków zespołu. Specjaliści, którzy
muszą borykać się z brakiem sali na spotkanie, nie mają środków
na przygotowanie map i wydruków na warsztaty z mieszkańcami lub
spędzają długie godziny, bez końca wprowadzając mało znaczące,
kosmetyczne poprawki na materiałach – nie będą w stanie skupić się
na zadaniach najbardziej istotnych z punktu widzenia ich specjalizacji.
Zanim rozpoczniemy pracę w ramach procesu, warto „zmapować
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zasoby” naszej instytucji. To pomaga określić, kto najsprawniej
i najtaniej może wykonywać pewne zadania, np. przygotować dobre
materiały informacyjne. Przyjrzenie się zasobom pomaga też wykonawcy
zewnętrznemu przygotować adekwatne techniki pracy (np. związane
z możliwościami lokalowymi, finansami, posiadanymi sprzętami)
i zmniejsza ryzyko kłopotów na etapie wykonania zadań.

Planowanie reakcji na ryzyko
Trudno sobie wyobrazić, niezależnie od tego, jak dużo czasu poświęcimy
przygotowaniom do procesu, konsultacje bez żadnego ryzyka. Gdy już
wiemy, jakie są główne jego źródła, gdy oszacowaliśmy, jak wysokie
jest jego prawdopodobieństwo w naszym projekcie, najwyższy czas
przemyśleć, jak sobie z nim poradzimy. W literaturze przedmiotu można
znaleźć opis pięciu sposobów radzenia sobie z ryzykiem: unikanie ryzyka,
przeniesienie ryzyka, łagodzenie ryzyka, akceptacja ryzyka i plan rezerwowy.
Na przykładzie obserwowanych procesów konsultacyjnych opiszemy, jak
w konkretnych przypadkach dany sposób zastosować.
Unikanie ryzyka polega na takiej zmianie planowanych działań
w projekcie, aby dane ryzyko wyeliminować. W konsultacjach społecznych
często oznacza to wybór tych technik pracy z mieszkańcami, które pozwalają
uniknąć ryzyka konfliktu lub nieuczestniczenia. W jednym z obserwowanych
przez nas procesów źródłem ryzyka było bardzo małe zaangażowanie
mieszkańców w partycypację, przy jednoczesnym nastawieniu
roszczeniowym, wynikającym z istniejącego w społeczności konfliktu. W celu
uniknięcia eskalacji zachowań agresywnych zdecydowano, że optymalną
techniką pracy będą rodzinne działania animacyjne w przestrzeni zielonej,
którym towarzyszyły luźne rozmowy diagnozujące sytuację na podwórku.
W tym wypadku świadomie zrezygnowano z metody warsztatu jako zbyt
trudnej, zniechęcającej mało zaangażowanych uczestników oraz z metody
spotkań plenarnych jako potencjalnie prowadzącej do konfrontacji między
uczestnikami i eskalacji konfliktu.
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Innym przykładem na unikanie ryzyka jest zebranie i znajomość kluczowych
warunków brzegowych. Sama ich znajomość i komunikowanie ich
podmiotom zaangażowanym w proces eliminuje np. ryzyko konsultowania
rozwiązań, które nie będą potem zrealizowane. Jednocześnie odpowiednie
przygotowanie informacji o warunkach brzegowych dla uczestników
konsultacji sprawia, że proces jest postrzegany jako przejrzysty. W innym
obserwowanym przez nas procesie mieszkańcy zostali poinformowani
o tym, że rewitalizacja podwórka wiąże się z koniecznością dostosowania
rozwiązań do obowiązujących przepisów prawa, zostali też poinformowani
o tym, jak te przepisy ograniczają możliwości projektowe (np. co wiąże się
z koniecznością budowy drogi pożarowej). To sprawiło, że część pomysłów
nie mogła być zrealizowana, ale mieszkańcy mieli pełną świadomość, że
niezależnie od siły nacisków ich postulaty nie zostaną zrealizowane.
Kolejna metoda, czyli przeniesienie ryzyka nie eliminuje ryzyka,
jest raczej podziałem i przeniesieniem odpowiedzialności i konieczności
zarządzania ryzykowną sytuacją na inne podmioty.
Przykładem udanego przeniesienia ryzyka związanego z dużą złożonością
procesu jest wprowadzenie nawyku krótkich sprawozdań ze spotkań
roboczych zespołu. Opisują one przebieg spotkania, główne postanowienia
i zadania do wykonania dla poszczególnych członków zespołu roboczego.
Celem takiego działania jest zmniejszenie prawdopodobieństwa
nieporozumień, wspomożenie przepływu informacji, wiedzy i wreszcie jasny
podział odpowiedzialności za wykonanie zadań.
Innym przykładem (choć nie zawsze udanym) jest przeniesienie na
wykonawcę konsultacji odpowiedzialności za przygotowanie i prowadzenie
akcji informacyjnej dla uczestników konsultacji. W tym wypadku można
rozliczyć jeden podmiot ze skuteczności informowania i angażowania
uczestników konsultacji.
Łagodzenie ryzyka to metoda polegająca na zmniejszeniu
prawdopodobieństwa wystąpienia niechcianego zdarzenia lub redukcji
skutków zdarzenia do akceptowalnego poziomu. Jednym z przykładów
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łagodzenia ryzyka braku doświadczonego zespołu jest odpowiednie
zaangażowanie ekspertów. W jednym ze znanych nam procesów
konsultacji eksperci z kilkunastu biur miejskich zostali zaproszeni na
spotkania warsztatowe, na których wspólnie wypracowano pakiet
możliwych rozwiązań dotyczących przeprojektowania miejskiego placu,
które zostały poddane konsultacjom społecznym. Zaangażowanie w proces
pracy nad rozwiązaniami tych podmiotów na etapie przygotowania
do konsultacji miało na celu zmniejszenie ryzyka związanego z tym,
że poszczególne biura odrzucą proponowane rozwiązania na etapie
wydawania formalnych opinii. W tym wypadku poświęcenie czasu na
warsztaty było bardziej skuteczne niż naprawienie szkód w postaci
odrzucenia całego projektu z powodu braku akceptacji jednego z wielu
decydentów.
Aktywna akceptacja ryzyka często polega po prostu na akceptacji
ryzyka, przy jednoczesnym opracowaniu „planu B”, który byłby
realizowany, jeśli dane zagrożenie wystąpi. Dość prostym przykładem
tej strategii jest radzenie sobie z nieprzewidywalnością pogody przy
planowaniu plenerowych wydarzeń konsultacyjnych. W jednym ze znanych
nam procesów zaplanowano spacery z mieszkańcami po konsultowanym
obszarze, jednak w dniu spaceru padał deszcz. Wykonawca zabezpieczył
jednak salę i przygotował odpowiednie mapy, tak by spotkanie w nieco
innej formie mogło się odbyć, a produkty spotkania były przydatne do
dalszych prac.
Bierna akceptacja ryzyka to rodzaj zgody na to, że dane ryzyko
istnieje i mimo tego nie podejmujemy żadnych działań mających na
celu zarządzenie nim. Ta strategia jest wpisana w projekty konsultacji
społecznych, choćby przez fakt, że wyniki konsultacji z definicji nie są
wiążące dla decydentów, więc zawsze musimy założyć, że wypracowane
rozwiązania nie zostaną wdrożone, przestrzenie zaprojektowane, a polityki
zaakceptowane przez decydentów (np. radnych).
Plan rezerwowy to z kolei opracowanie działań innych niż pierwotnie
zakładaliśmy w reakcji na zidentyfikowane ryzyko. W obserwowanych
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przez nas konsultacjach społecznych zdarzało się tak, że już w trakcie
procesu informowania o konsultacjach docierała do organizatorów
wiadomość o warunkach brzegowych znacznie zmieniających sytuację
(np. możliwe zanieczyszczenie gleby). Podejmowano wtedy decyzję
o takim prowadzeniu działań (w tym wypadku było to projektowanie
partycypacyjne zieleńca), aby były możliwe różne scenariusze realizacji
konsultacji i projektu.

Epilog
Przygotowanie analizy ryzyka według zaprezentowanego modelu może
się wydawać złożone i czasochłonne. W rzeczywistości systematyczna
i przemyślana analiza ryzyka porządkuje i przyspiesza realizację wielu zadań
oraz zapobiega opóźnieniom wynikającym ze zdarzeń, które można było
przewidzieć i się na nie przygotować.
Wiele opisanych ryzyk powinno być szacowanych w ramach dobrze
prowadzonego procesu inwestycyjnego (np. te dotyczące warunków
brzegowych), niezależnie od procesu konsultacji społecznych. Ponadto
niepodjęcie analizy ryzyka w ramach przygotowania procesu konsultacji
społecznych przesuwa niektóre ryzyka na później i prowadzi do
protestów społecznych, frustracji członków zespołu lub niegospodarnego
wykorzystania środków. Często ryzyka są identyfikowane dopiero po tym,
kiedy kosztowna inwestycja została już zrealizowana i okazuje się, że nie
trafia w potrzeby użytkowników. A wtedy nagle siła protestów i poziom
zaangażowania mieszkańców niebezpiecznie rośnie.
Sensem działania samorządu lokalnego jest zaspokajanie potrzeb swoich
mieszkańców i trudno sobie wyobrazić, jak można dobrze realizować ten
cel, nie konsultując się z nimi. Konsultacje społeczne, w różnych formach,
są zatem wpisane w samą istotę działania samorządu. Lepiej zatem
zarządzać ryzykiem z tym związanym w sposób świadomy i uporządkowany,
a przy okazji ułatwiać sobie pracę, niż narażać się na destrukcyjne skutki
nieprzewidzianych reakcji społecznych.
Jak rozpoznać i ocenić ryzyko w konsultacjach społecznych oraz jak mu zapobiegać « 63

JOANNA STEFAŃSKA – psycholożka środowiskowa, trenerka, moderatorka.
Absolwentka Wydziału Psychlogii UW (specjalizacja psychologia środowiskowa), MSc
Leisure Studies University of Tilburg oraz międzynarodowego programu MA POLIS
European Urban Cultures (Vrije Universiteit Brussels, University of Tilburg, Manchester
Metropolitan University, UIAH Helsinki University of Arts and Design). Wraz z Anną
Wieczorek i Jarosławem Kowalskim tworzy Think Tank MIASTO. Specjalizuje się
w prowadzeniu i ewaluacji procesów partycypacyjnych oraz realizowaniu diagnoz
przestrzeni publicznych i budynków użyteczności publicznej z punktu widzenia ich
komfortu i funkcjonalności. W procesie partycypacyjnym najbardziej lubi pracę
z ekspertami z różnych dziedzin oraz etap wyciągania wniosków na podstawie danych
i analizowanie wpływu różnych decyzji na ostateczny kształt projektu. Prywatnie
strażak ratownik, przewodniczka psa ratowniczego, instruktorka tropienia użytkowego
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i partycypacyjnych, dokumentując codzienne praktyki użytkowników placów,
parków, ulic i budynków. W procesie konsultacyjnym lubi mierzyć się z wyzwaniami
prowadzenia trudnych procesów grupowych.
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Ewaluacja konsultacji
społecznych – jak to zrobić

Definicje ewaluacji sugerują, że jest to badanie społeczno-ekonomiczne
mające na celu sprawdzenie efektów realizowanych programów. Inne
naprowadzają nas na rozumienie ewaluacji jako oceny lub kontroli danego
przedsięwzięcia. Kolejne podkreślają, że ewaluacja to proces służący
doskonaleniu podejmowanych działań.
Jednak ewaluacja jest przede wszystkim refleksją nad realizowanym
procesem. Jej głównym celem powinno być dowiedzenie się, czy metody,
jakie stosujemy, formy, jakie wybieramy, współprace, jakie nawiązujemy,
i koszty, jakie ponosimy w związku z realizacją danego przedsięwzięcia,
odpowiadają naszym rzeczywistym założeniom i planom.
Ewaluacja jest procesem systematycznym. Działania ewaluacyjne należy
zaplanować jeszcze przed rozpoczęciem projektu, w fazie jego planowania,
a następnie kontynuować je w trakcie trwania danego przedsięwzięcia i po
jego zakończeniu. Robimy tak, ponieważ:

»
»
»

w fazie planowania mamy okazję dobrać metody, za pomocą których
chcemy zbierać informacje na postawione przez nas wcześniej pytania;
podczas etapu realizacji danego procesu możemy jeszcze coś zmienić
czy ulepszyć, lub co najważniejsze, uznać coś za wartą kontynuowania
dobrą praktykę;
po zakończeniu danego procesu mamy okazję sprawdzić, na ile
zakładane efekty są trwałe.
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Jak przeprowadzić ewaluację? Ewaluacja konsultacji społecznych powinna
być podzielona na kilka etapów, które kolejno wymieniamy poniżej.

ETAP I – postawienie pytań ewaluacyjnych i określenie
kryteriów ewaluacji
W pierwszej kolejności, ważne jest postawienie pytań, na które chcemy
odpowiedzieć, przeprowadzając ewaluację. W toku ich tworzenia warto
zastanowić się, na jakiej wiedzy najbardziej nam zależy i dla kogo ta wiedza
będzie najbardziej użyteczna. W przypadku konsultacji społecznych pytania
mogą odnosić się do takich kwestii, jak np.:

»

»
»

»

organizacja procesu konsultacji społecznych – czy konsultacje zostały
przeprowadzone w dogodnym czasie i miejscu, uwzględniając potrzeby
wszystkich zaangażowanych podmiotów? Jak przebiegała współpraca
pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w proces podmiotami i osobami
współpracującymi przy realizacji procesu?
promocja procesu konsultacji społecznych – czy wykorzystane kanały
komunikacji i promocji konsultacji były dopasowane do potencjalnych
odbiorców?
forma i przebieg konsultacji – czy wybór formy spotkań (np. warsztatów,
punktów stacjonarnych, punktów mobilnych) był trafny z punktu
widzenia mieszkańców i osób odpowiedzialnych za realizację procesu
konsultacji? Czy osoba prowadząca konsultacje przekazywała informacje
w sposób jasny i zrozumiały dla uczestników konsultacji?
satysfakcja mieszkańców z procesu konsultacji społecznych – czy
mieszkańcy podczas procesu konsultacji społecznych zostali
wysłuchani i mieli poczucie, że ich głos zostanie wzięty pod uwagę na
etapie realizacji inwestycji?

Poprzez pytania określamy kryteria, dzięki którym możliwa będzie ocena
naszych działań. Przykładowymi kryteriami są:
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»
»
»
»
»

trafność – w jakim stopniu wyznaczone cele procesu odpowiadają
na realne potrzeby?
skuteczność – w jakim stopniu udało się osiągnąć zakładane efekty
(np. zebranie wielu różnorodnych opinii od mieszkańców)?
efektywność – jaki jest stosunek naszych nakładów (finansowych,
materialnych, osobowych itd.) do osiągniętych rezultatów?
użyteczność – jakie korzyści przyniósł proces swoim odbiorcom?
Czy pomógł w rozwiązaniu zdiagnozowanego problemu?
trwałość – czy efekty procesu utrzymują się po jego zakończeniu?

ETAP II – określenie szczegółowego planu
i harmonogramu ewaluacji
Przed rozpoczęciem ewaluacji należy wypracować szczegółowy plan
i harmonogram uwzględniający wszystkie etapy konsultacji społecznych.
Najlepiej, gdy nad planem pracuje cały zespół zaangażowany w proces.
Warto zorganizować spotkanie, podczas którego wspólnie doprecyzujecie
pytania ewaluacyjne, określicie cele konsultacji, wypracujecie wskaźniki,
dzięki którym możliwe będzie określenie, na ile zakładane efekty udało się
wam zrealizować, oraz zaplanujecie cały harmonogram ewaluacji.
Przykładowo podczas konsultacji społecznych dotyczących zaaranżowania
parku w jednej z dzielnic Warszawy zorganizowaliśmy spotkanie ze
wszystkimi zaangażowanymi osobami. Na spotkanie zaproszeni zostali:
burmistrz dzielnicy, przedstawicielka urzędu miasta, przedstawicielki
urzędu dzielnicy, projektanci, architekci i wykonawca zewnętrzny
prowadzący konsultacje społeczne. Spotkanie zaplanowane zostało
na dwie godziny. Uczestnicy wspólnie starali się zastanowić nad
najważniejszymi celami konsultacji (jednym z nich było zebranie
różnorodnych opinii mieszkańców) oraz określali sposoby mierzenia
efektów, czyli to, po czym poznamy, że zakładany rezultat został
osiągnięty. Po spotkaniu stworzyliśmy dokument, w którym zapisane
zostały wszystkie wypracowane podczas spotkania pomysły, dzięki czemu
można było móc korzystać z nich później.
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ETAP III – zbieranie informacji
Kolejnym etapem jest wybór takich metod zbierania informacji, dzięki
którym możliwa będzie odpowiedź na wcześniej postawione pytania
ewaluacyjne. Metody i techniki należy wybrać, uwzględniając specyfikę
poszczególnych spotkań konsultacyjnych, m.in. zwracając uwagę na
formy spotkań lub jego adresatów: czy spotkanie zostało zaplanowane
dla wszystkich chętnych, czy kierowane jest do konkretnej grupy, np.
mieszkańców danego obszaru, do osób konkretnej płci lub wieku.
Podczas procesu konsultacji społecznych możesz skorzystać z poniższych
kilku metod i technik ewaluacyjnych.
Obserwacja
Obserwacja jest jedną z najprostszych metod, warto jednak zastanowić
się, co będzie jej przedmiotem. Na przykład planując obserwację spotkania
warsztatowego w ramach procesu konsultacji społecznych, dobrze jest
ustalić, na co będziemy zwracać uwagę podczas tego spotkania i w jaki
sposób rejestrować nasze spostrzeżenia.
Przykład: jeżeli ważne są dla nas frekwencja i różnorodność uczestników,
starajmy się zanotować liczbę uczestników spotkania, próbując określić
ich wiek, płeć i inne istotne cechy. Jeśli interesującą kwestią jest poziom
zaangażowania uczestników, zastanówmy się wcześniej, co będzie jego
przejawem – mogą to być: zgłaszanie pomysłów, zadawanie dodatkowych
pytań, zachęcanie innych uczestników do aktywności itp.

70 » Magda Prokopczuk, Luiza Organek, Katarzyna Lewandowska

Wywiad indywidualny
Wywiad indywidualny to rozmowa w cztery oczy. Toczy się na konkretny
temat, jest ustrukturyzowany zgodnie z wcześniej przemyślanymi
pytaniami lub zagadnieniami do poruszenia. Warto przed umówieniem
się na wywiad sporządzić scenariusz rozmowy zawierający wszystkie
pytania; dzięki niemu interesujące nas kwestie nie powinny nam umknąć.
Wywiad można przeprowadzić np. z wykonawcą konsultacji, pytając go
o ich przebieg, ocenę poszczególnych spotkań, współpracę z różnymi
zaangażowanymi w proces osobami itp., z koordynatorem procesu z urzędu
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miasta bądź gminy na temat oceny skuteczności i efektywności procesu,
lub z mieszkańcem – o jego satysfakcji z udziału w procesie konsultacji.
Wywiad warto nagrać, żeby zapamiętać wszystko, co ważne – wymaga
to jednak uprzedniej zgody rozmówcy – można też sporządzać na bieżąco
szczegółowe notatki.
Ankieta
Kolejną techniką jest ankieta, czyli arkusz składający się albo z pytań
zamkniętych, tzn. z określoną kafeterią odpowiedzi, albo z pytań otwartych,
a czasami z obu rodzajów. Zazwyczaj ankietę, stosujemy, badając duże grupy,
tak aby móc przedstawiać jej wyniki procentowo lub liczbowo. Istnieje kilka
rodzajów ankiety; ze względu na specyfikę procesów konsultacji społecznych
warto rozważyć jej dwie formy. Pierwszą z nich jest ankieta audytoryjna, czyli
ankieta rozdawana uczestnikom podczas danego spotkania, warsztatu lub
punktu konsultacyjnego z prośbą o wypełnienie jej na miejscu. Niewątpliwą
zaletą ankiety audytoryjnej jest duży zwrot arkuszy. Drugą formę stanowi
ankieta internetowa wysyłana drogą elektroniczną lub zamieszczana na
stronie internetowej konsultacji, urzędu itp. Ta technika jest tania i szybka,
lecz niesie ze sobą ryzyko niskiego zainteresowania lub kilkakrotnego
wypełnienia arkusza przez jedną osobę, co mogłoby zaburzyć ostateczne
wyniki.
Kupon ewaluacyjny
Kupon ewaluacyjny to forma ankiety, której pytania umieszczone
zostały na krańcach kartki, tak aby uczestnik, udzielając odpowiedzi,
mógł w odpowiednim miejscu przerwać arkusz. Pytania powinny być
krótkie i mogą dotyczyć zarówno cech demograficznych, takich jak
płeć, wiek, wykształcenie, jak również stopnia satysfakcji (najlepiej
użyć skali liczbowej od 1 – bardzo źle, do 5 – bardzo dobrze),
oceny poszczególnych elementów spotkania itp. Uczestnik wrzuca
„powydzierany” kupon do specjalnej skrzynki lub torby albo oddaje
bezpośrednio osobie przeprowadzającej ewaluację. Oczywistymi
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zaletami tej techniki są szybkość w realizacji, możliwość stosowania jej
w przypadku dużej liczby uczestników oraz prostota – nie są potrzebne
żadne przybory do pisania. Ta technika jest rekomendowana zwłaszcza
w trakcie spotkań dynamicznych, np. spotkań plenerowych, spacerów
badawczych, punktów mobilnych, charakteryzujących się dużą rotacją
uczestników.
Test niedokończonych zdań
Technika testu niedokończonych zdań polega na uatrakcyjnieniu
standardowej ankiety. Na arkuszu zapisujemy kilka niedokończonych
zdań, np.: „Jestem tu bo...”, „Najmocniejszą stroną spotkania było...”,
„W przyszłości warto...”. Uczestnik spotkania wyraża swoją opinię,
uzupełniając zdania, co po pierwsze standaryzuje uzyskane odpowiedzi,
a po drugie – dzięki otwartej formie może wnieść nowe, ciekawe kwestie do
refleksji.
Walizka i kosz
Z kolei ta technika polega na zapisywaniu na osobnych karteczkach
swoich refleksji na temat danego procesu. Refleksje te traktujemy (1)
jako warte zabrania na przyszłość i wrzucenia do walizki lub (2) jako
praktyki mało przydatne, z których możemy zrezygnować w przyszłości,
wyrzucając do kosza.

ETAP IV – podsumowanie zebranych informacji
Po zebraniu wszystkich informacji następuje etap ich analizy
i podsumowania. Na tym etapie jest ważne, aby wszystkie pozyskane opinie
odnieść do początkowo postawionych pytań ewaluacyjnych.
Przykładowo jeżeli jedno z pytań ewaluacyjnych dotyczyło dopasowania
wykorzystanych kanałów komunikacji i promocji do potencjalnych
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odbiorców, poszukaj w zebranym materiale informacji, które będą odnosić
się do sposobu komunikacji i promocji procesu konsultacji. Wypisz wszystkie
te informacje i opinie, starając się dzięki nim odpowiedzieć na postawione
wcześniej pytanie.
Na etapie analizy i podsumowania warto ponownie spotkać się z zespołem
odpowiedzialnym za proces, aby podzielić się wiedzą i doświadczeniami
z przebiegu wydarzeń. Podczas takiego warsztatu dobrze jest powrócić do
dokumentu wypracowanego na pierwszym spotkaniu i spróbować określić,
na ile udało się osiągnąć zakładane rezultaty.
Niech przykładem będzie realizacja procesu konsultacji społecznych
jednego z Miejsc Aktywności Lokalnych. W ramach ewaluacji zostały
zorganizowane dwa spotkania z zespołem. Podczas pierwszego z nich,
jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji, został opracowany dokument
w formie tabeli, w którym zawarto wszystkie cele procesu i wskaźniki.
Drugie spotkanie warsztatowe odbyło się zaraz po zakończeniu
procesu konsultacji. Tym razem w tym samym składzie osobowym, co
na pierwszym spotkaniu, zastanawialiśmy się nad mocnymi i słabymi
stronami konsultacji, stosując technikę „walizki i kosza”. W dyskusji
podejmowaliśmy następujące kwestie: jakość zrealizowanego procesu,
sposoby informowania o konsultacjach oraz skuteczność zastosowanych
form spotkań, przebieg komunikacji i współpracy pomiędzy wszystkimi
zaangażowanymi w proces podmiotami. Podczas spotkania zostały
zaprezentowane wyniki ewaluacji z uczestnikami konsultacji, co
stanowiło okazję do wspólnej dyskusji i próbę wypracowania
konkretnych rekomendacji na przyszłość. Ważną częścią warsztatu stał
się także powrót do kwestii wypracowanych wspólnie na spotkaniu
poprzedzającym proces konsultacji – posłużył on za okazję do refleksji
nad tym, na ile zakładane cele przełożyły się na osiągnięte rezultaty.
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ETAP V – wnioski i rekomendacje – czyli w jaki sposób
podsumować ewaluację
Wyciąganie wniosków jest bardzo ważnym etapem procesu
ewaluacyjnego. Wymaga czasu i zaangażowania, dlatego poszczególne
etapy działania warto podsumowywać na bieżąco, rezerwując sobie czas
także na przedyskutowanie ich z różnymi zaangażowanymi w proces
osobami. Wnioski powinny być sformułowane w jasny sposób i wynikać
z przeprowadzonej wcześniej analizy zebranego materiału. Warto też
powrócić do pytań ewaluacyjnych, które postawiliśmy na początku
planowania konsultacji, by zastanowić się, na ile nasz materiał badawczy
dostarcza na nie odpowiedzi, a także czy istnieje potrzeba kontynuacji
ewaluacji w celu ich uzupełnienia.
Po etapie formułowania wniosków następuje faza wypracowywania
rekomendacji. Rekomendacja to inaczej rada lub propozycja zmiany,
podtrzymania lub ulepszenia czegoś w przyszłości. Rekomendacje muszą
być:

»
»
»

oparte na wcześniej wypracowanych wnioskach, aby proponowały zmiany
na przyszłość lub wskazywały obszary, które działają właściwie i nie należy
ich zmieniać (pamiętaj, że warto dostrzegać dobre praktyki);
sformułowane jasno i konkretnie, tak aby nie było żadnych wątpliwości
co tego, jak wprowadzić je w życie;
realne do wykonania, a więc uwzględniać wszystkie możliwe zasoby
i ograniczenia, np. bariery finansowe, możliwości zespołu, infrastruktury.

Przykładowy wniosek może brzmieć: język używany przez prowadzących
podczas warsztatu z architektami był specjalistyczny i niedopasowany
do odbiorców, co może stanowić barierę uczestnictwa mieszkańców
w kolejnych procesach.
Rekomendacja wygląda następująco: Rekomendowane jest zwrócenie
szczególnej uwagi na język komunikacji z mieszkańcami w kolejnych
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procesach, oraz dbałość o jasny i przystępny przekaz. Podczas spotkań
konsultacyjnych warto upewniać się, że omawiane treści lub podejmowane
zagadnienia są zrozumiałe dla każdego uczestnika spotkań.
Całość podsumowania umieszczamy w raporcie z ewaluacji, w którym
powinny znaleźć się:

»

»

»
»

wprowadzenie prezentujące podstawowe informacje o procesie
konsultacji, główne cele prowadzonej ewaluacji, np. sprawdzenie
satysfakcji mieszkańców czy wypracowanie dobrych praktyk, a także
postawione na początku pytania ewaluacyjne;
metodologia, czyli opis przebiegu badania wraz z opisem użytych metod,
technik i narzędzi – opis ten może być skrótowy, dobrze byłoby jednak
zawrzeć w aneksie użyte przez nas narzędzia, np. kwestionariusz ankiety
lub scenariusz wywiadu;
wyniki ewaluacji – prezentacja zebranych informacji;
wnioski i rekomendacje, czyli główne wnioski wynikające z ewaluacji oraz
propozycje rozwiązań na przyszłość – te ostatnie powinny być możliwe
do wdrożenia przy ograniczonych środkach i zasobach, np. lepiej nie
rekomendować zatrudniania licznego zespołu prowadzących warsztaty
z mieszkańcami, jeśli prognozujemy, że budżet urzędu nie pokryje
takiego wydatku.

Podczas pisania raportu warto pamiętać, że ten dokument ma być
praktyczny i użyteczny w twojej przyszłej pracy. Jego forma i treść powinny
być dopasowane do potrzeb organizatorów konsultacji społecznych, tak
abyś w przyszłości chętnie sięgał do niego i z niego korzystał.

Jak sobie radzić z zagrożeniami ewaluacji?
Podczas ewaluacji konsultacji społecznych możesz natknąć się na
liczne trudności w jej realizacji, dlatego warto pomyśleć jeszcze przed
rozpoczęciem procesu, jak radzić sobie z potencjalnymi zagrożeniami.
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Poniżej wymieniamy przykładowe utrudnienia, z którymi sami zetknęliśmy
się w trakcie prowadzenia ewaluacji konsultacji. Refleksja nad zagrożeniami
może pomóc w planowaniu procesu i jego efektywnej realizacji.
Frekwencja
Jednym z najczęstszych problemów w realizacji ewaluacji jest oszacowanie
liczby uczestników danego wydarzenia. Ze względu na fakt, że konsultacje
społeczne mają charakter otwarty i każdy może wziąć w nich udział, niekiedy
trudno przewidzieć, czy uda się nam zastosować wybraną technikę podczas
spotkania. Bywają procesy, podczas których frekwencja jest wysoka; ważne
jest wtedy, abyśmy mieli spory zapas narzędzi ewaluacyjnych (arkuszy ankiet,
testów, kuponów itp.) oraz zaplanowany wcześniej sposób przeprowadzenia
ewaluacji, a więc specjalnie wyznaczony czas, dostosowaną przestrzeń,
potrzebne przybory itp. W przypadku niskiej frekwencji warto mieć kilka
alternatywnych opcji przeprowadzenia ewaluacji.
Na przykład podczas realizacji jednego z procesów konsultacji społecznych
Miejsca Aktywności Lokalnej, jedno ze spotkań zostało zorganizowane
w lokalnej kawiarni. Wybraliśmy technikę ewaluacyjną w postaci ankiety,
dzięki której mieliśmy nadzieję poznać motywacje mieszkańców do wzięcia
udziału w procesie, ich opinie na temat organizacji konsultacji oraz pomysły
na poprawę spotkań. Uzupełnieniem miała być obserwacja spotkania. Na
warsztaty przyszły tylko dwie osoby, więc realizacja pierwszej techniki nie
miała sensu – trudno byłoby zapewnić anonimowość opinii i późniejszej
analizy, a z kolei obserwacja mogłaby zostać odebrana jako forma kontroli.
Zatem zdecydowaliśmy się wyłącznie na rozmowę – w późniejszym terminie
– z wykonawczynią konsultacji, która opowiedziała o spotkaniu.
Ewaluacja jako kontrola
Zdarza się czasami, że obecność ewaluatora podczas spotkań w ramach
procesu konsultacji społecznych wywołuje stres u wykonawców konsultacji
lub samych mieszkańców. W związku z tym warto wcześniej ujawnić swoją
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rolę, podkreślając, że prowadzona ewaluacja nie jest formą nadzoru,
a poszukiwane informacje mogą jedynie wzmocnić proces w przyszłości.
W celu przełamania barier możesz wziąć czynny udział w konsultacjach,
pomagając przy ich realizacji, ale pamiętając cały czas o swoim zadaniu.
Warto również zadbać, aby wykonawcy konsultacji społecznych nie
traktowali cię jak nadzorcy ich pracy, z której będą w przyszłości rozliczani.
Stąd tak ważne jest, aby wszystkie osoby zaangażowane w organizację
procesu konsultacji społecznych były włączone w proces ewaluacji oraz aby
każda z tych osób widziała sens prowadzonej ewaluacji. W tym celu zasadne
wydaje się poprosić wykonawcę konsultacji lub prowadzącego spotkanie
o pomoc przy przeprowadzeniu ewaluacji, np. rozdawanie kuponów czy
ankiet mieszkańcom.

Do dzieła!
Reasumując, pamiętaj, że ewaluacja nie musi być przykrym obowiązkiem,
ale skutecznym narzędziem, dzięki któremu zdobędziesz umiejętności
oraz cenną wiedzę na temat swojej pracy i podejmowanych działań.
Zastosowane metody i techniki mogą być dowolne, jeśli tylko dostarczą
odpowiedzi na postawione wcześniej pytania. Raport z ewaluacji nie musi
być dokumentem chowanym do szuflady; przeciwnie, może stać się lekcją
dla innych, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki w danej dziedzinie.
Ewaluacja nie jest trudna, wymaga jedynie refleksji, pracy zespołowej
i zapału do realizacji. Powodzenia!
Przydatne linki:

»
»
»

stocznia.org.pl/app/uploads/2013/01/Ewaluacja_Jak_to_sie_robi_www.
pdf;
www.mkidn.gov.pl/media/po2018/dokumenty/20180510_Miniporadnik_
ewaluacji.pdf;
www.ewaluacja.gov.pl/media/11102/poradnik_ewaluacji.pdf.
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PODWÓRKA
ULICZKI
PLACE ZABAW
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Marta Marciniak-Mierzejewska

Kiedy mieszkańcy chcą
mniej, niż myślimy –
konsultacje przebudowy
małej uliczki

Gdzie się znajdujemy
Naprzeciwko Dworca Wschodniego w Warszawie, od strony wyjścia na
ul. Lubelską, za zadaszonymi stanowiskami dla miejskich autobusów
rozciąga się mała łączka. Na jej skraju rośnie dzika jabłoń, a za nią stoi pięć
niewielkich kamienic – dwie po jednej, a trzy po drugiej stronie kończącej
się ślepo uliczki. W stronę dworca można przejść albo przejechać rowerem
jedynie po wyłożonej kostką, idącej na ukos przez łąkę ścieżce; wjazd
samochodem możliwy jest tylko od drugiej strony. Na budynku widocznym
z dworca i przystanków autobusowych namalowany jest mural.
Uliczka, która nosi imię Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dziś jest wyłożona
ładną kostką, samochody stoją przed budynkami na wyznaczonych
miejscach, do każdych drzwi można dojść suchą stopą po równym chodniku,
a żadne chwasty nie ważą się przerosnąć przez korę, którą zostały obsypane
nieduże drzewka. Jeszcze w 2015 roku wyglądała ona zupełnie inaczej. Na
środku straszyły zwykle koleiny, w których stała woda, samochody parkowały
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bez ładu i składu pod samymi ścianami budynków, a o przejściu suchą
stopą przez wielką kałużę na środku można było tylko pomarzyć. Obszar, na
którym znajduje się ulica, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, który przewiduje utrzymanie funkcji ulicy z ruchem
samochodów, dopuszcza nową zieleń, małą architekturę i wyznaczanie miejsc
parkingowych.
Środki na remont uliczki pochodziły ze Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji, który w 2016 roku dopiero się rozpoczynał. Autorzy programu
zaznaczyli w nim, że zmiany na terenach rewitalizowanych powinny
angażować mieszkańców najbliższej okolicy. Z tego względu urząd
dzielnicy Praga-Południe od początku planował porozmawiać o remoncie
z mieszkańcami ulicy Frycza-Modrzewskiego i zebrać ich opinie na
temat projektu przebudowy. Pierwotnie zakładano spotkanie, na którym
przedstawiciel dzielnicy miał zaprezentować aż cztery koncepcje zmian,
a następnie zebrać głosy mieszkańców. Spodziewano się, że mieszkańcy
przyjdą, bo chodzi o ich najbliższe otoczenie, obawiano się jednak, że
ich uwagi nie będą konstruktywne. Innych form konsultacji w ogóle nie
planowano.

Jak zaplanowaliśmy konsultacje
Jako Centrum Komunikacji Społecznej, czyli biuro odpowiedzialne za dialog
społeczny w Warszawie, zaproponowaliśmy rozszerzenie sposobu konsultowania,
ustalenie czasu trwania konsultacji na 21 dni, opublikowanie projektu na
stronie internetowej oraz dopuszczenie zgłaszania uwag także mailem i pocztą.
Początkowo najwięcej kontrowersji wzbudziła nasza propozycja zorganizowania
punktu konsultacyjnego na ulicy, czyli rozstawienia na kilka godzin namiotu,
w którym każda zainteresowana osoba mogłaby zapoznać się z projektami,
porozmawiać z urzędnikami i zgłosić swoje uwagi. Ten pomysł nie podobał się
przedstawicielom dzielnicy, którzy argumentowali, że przecież to maleńka ulica,
zaledwie pięć domów, i każdy, kto zechce się wypowiedzieć, bez problemu dotrze
na spotkanie. Przedstawiciele dzielnicy obawiali się, że rozmowa w punkcie
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konsultacyjnym nie będzie konstruktywna, a w takich warunkach nie uda się
odpowiednio przedstawić pomysłów na zmiany na ulicy. Po długiej rozmowie
udało się nam jednak przekonać urząd dzielnicy do naszych pomysłów. Punkt
konsultacyjny na ulicy ma kilka zalet:

»

»

»

»

łatwo na niego trafić, zwłaszcza na tak małej ulicy jak Frycza
Modrzewskiego, dzięki czemu maleje ryzyko, że któryś z mieszkańców
nie dowie się o konsultacjach; punkt w terenie pełni także, obok
konsultacyjnej, funkcję informacyjną;
zorganizowanie punktu w terenie, którego dotyczą konsultacje, ułatwia
mieszkańcom wyobrażenie sobie zmian i rozmowę o nich, ponieważ
w każdej chwili można przejść się po ulicy i pokazać osobom zbierającym
opinie konkretne miejsca;
punkt konsultacyjny, który działa przez kilka godzin, ułatwia osobom
zainteresowanym wzięcie udziału w konsultacjach – nie trzeba
przychodzić na konkretną godzinę, można wpaść w dowolnej chwili,
dzięki czemu zmniejsza się ryzyko, że jakieś stałe zajęcia pokrywać się
będą z terminem jedynego spotkania konsultacyjnego;
zorganizowanie punktu konsultacyjnego nie wymaga dużych kosztów –
wystarczy zwykły stolik, krzesło i kilka wydruków, na których mieszkańcy
zobaczą propozycje.

Punkt na ulicy Frycza Modrzewskiego zaplanowaliśmy wspólnie z urzędem
dzielnicy na sobotę, od godz. 10 do 13, na pięć dni przed spotkaniem
konsultacyjnym. Spotkanie odbywało się z kolei po południu, o godzinie
17.30, w miejscu położonym bardzo blisko ulicy. Terminy były tak dobrane,
aby punkt spełniał także funkcję informacyjną o spotkaniu. Przez cały czas
trwania konsultacji propozycje zmian na ulicy były dostępne na stronie
internetowej dzielnicy oraz ogólnomiejskiej platformie konsultacyjnej,
a mieszkańcy mogli przesyłać uwagi pocztą mailową albo tradycyjną.
Największy nacisk położyliśmy jednak na komunikację indywidualną
i zapraszanie mieszkańców do spotkania twarzą w twarz. Przy tak niewielkiej
społeczności (pięć domów), do której chcieliśmy dotrzeć, bardzo obawialiśmy
się małego zainteresowania, bo przełożyłoby się na obecność dosłownie kilku
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uczestników i jeszcze mniej opinii. Urzędnicy dzielnicowi zdecydowali, że
każdy mieszkaniec dostanie do skrzynki pocztowej list podpisany przez
burmistrza. Zależało nam zwłaszcza na tym, by informacja dotarła do osób,
które widzą ulicę Frycza Modrzewskiego ze swoich okien. Skala przestrzeni nie
wymagała zapraszania do konsultacji innych, „ogólnomiejskich” grup. Kilka
wydrukowanych plakatów i komunikat na stronie internetowej uzupełniały
akcję informacyjną.

Jak przebiegały konsultacje
Wbrew pierwotnym obawom, zarówno punkt konsultacyjny, jak i spotkanie,
okazały się dobrze wybranymi sposobami na rozmowę z mieszkańcami
ulicy Frycza Modrzewskiego. W namiocie z napisem konsultacje społeczne
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mieszkańcy byli obecni praktycznie przez cały czas – w końcu widzieli go
z okien. Część osób przystawała na chwilę, część wdawała się w długie
rozmowy z przedstawicielami dzielnicy, inni przeglądali wydrukowane
projekty. Na tak niedużej przestrzeni wystarczyły trzy godziny, aby
praktycznie każdy miał możliwość zajrzeć do namiotu. Niektóre rozmowy
były bardzo emocjonalne, a kilkoro mieszkańców wracało do punktu
przedstawiać kolejne argumenty za swoimi pomysłami.
Na spotkaniu, odbywającym się pięć dni po punkcie konsultacyjnym,
pojawiło się kilkanaście osób – mniej niż zakładali organizatorzy z urzędu
dzielnicy, opierając się na swoich wcześniejszych doświadczeniach.
Prawdopodobnie niektórym mieszkańcom wystarczyła możliwość rozmowy
w punkcie konsultacyjnym i nie chcieli poświęcać dodatkowo dwóch godzin
czwartkowego wieczoru na sprawy, które już omówili. Przedstawiciele
dzielnicy przyznali jednak, że przebieg spotkania był spokojniejszy niż innych
o porównywalnej skali, a zgłaszane uwagi i postulaty – bardziej przemyślane,
opracowane i trafiające w sedno. Spotkanie było prowadzone przez
zewnętrznego moderatora.
W czasie trwania konsultacji do urzędu dzielnicy dotarły także mail i pismo
przesłane pocztą. Niewiele, ale być może w inny sposób te dwie osoby nie
mogłyby wyrazić swoich opinii.

Jaką propozycję zmian na ulicy dostali mieszkańcy
Ulica Frycza Modrzewskiego ma typowo lokalny charakter – stanowi
ślepą uliczkę, której bezpośrednie otoczenie jest chaotyczne: nowa
zabudowa przeplata się ze starą, a budynki przemysłowe i poprzemysłowe
z nieużytkami. Jednak ulica ta jest położona nie na obrzeżach miasta,
lecz właściwie w centrum. Ambicją władz dzielnicy było uczynienie z niej
atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Zgodnie z aktualnym podejściem do
projektowania na ulicy miała pojawić się zieleń – zarówno drzewa, jak
i klomby, krzewy, a także ładne ławki czy siedziska wokół wysokich drzew,
stylowe latarnie. Pracownia projektowa proponowała także dodatkowe
elementy np. poidełko czy urządzenia do rozpylania mgły wodnej podczas
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upałów. Uliczka miała stać się zielonym, przyjaznym miejscem sąsiedzkiej
integracji, w którym można by także urządzić piknik sąsiedzki, a nawet lokalny
kiermasz artystyczny.
Cztery różne układy ulicy nazwano od sposobów ułożenia granitowej kostki:
„Pasowa”, „Kolista”, „Kwadratowa” i „Karo”. Na schematach ilustrujących, jak
mogłoby to wyglądać, widać było sylwetki ludzi rozmawiających ze sobą
i siedzących na murkach i pod parasolami. Autorzy koncepcji poświęcili dużo
uwagi doborowi roślin. Proponowali umieszczenie tablicy z informacjami
o patronie ulicy, a nawet – regulamin korzystania z miejsca wypoczynkowego.
Zwracali przy tym uwagę, by ławki i siedziska nie zachęcały do „polegiwania”.
Zadziwiająco niewiele miejsca w koncepcji zajęły natomiast kwestie dotyczące
miejsc parkingowych, mimo że samochody parkujące na ulicy bez ładu i składu
wyraźnie świadczyły o potrzebie wygospodarowania miejsca na parking.
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Co o pomyśle zmian sądzili mieszkańcy
Mieszkańcy przyjęli projekt zmian na swojej ulicy z pewną rezerwą. Może to
zaskakiwać, zważywszy na to, w jakim stanie znajdowała się ulica – w dniu,
w którym zaplanowano punkt konsultacyjny, na środku lśniła ogromna
kałuża, a samochody parkowały, jak popadnie, zakopane w błocie. Oczywiście
każdy dostrzegał potrzebę utwardzenia nawierzchni, jednak piękne, bogate
w atrakcje projekty kojarzyły się uczestnikom konsultacji nie z poprawieniem
codziennego komfortu, lecz z zaproszeniem dla innych, nowych
użytkowników ulicy, co odbyłoby się kosztem osób mieszkających przy niej
na co dzień. Zieleń, a w szczególności wysokie drzewa zaproponowane
w projekcie, wzbudziły obawy o zacienianie mieszkań oraz „śmiecenie”
liśćmi. Skrytykowane zostały także stojaki rowerowe i za mała liczba miejsc
parkingowych, nieuwzględniająca potrzeb mieszkańców. Wizja przekształcenia
charakteru ulicy w miejsce publiczne, służące nie tylko do przemieszczania
się, lecz także jako miejsce spotkań i integracji, nie trafiła w potrzeby
mieszkańców. Dlaczego tak się stało? Czy to „typowe” malkontenctwo osób
obawiających się zmiany? Projektant, który przeniósł na projekt swoją
wizję zgodnie z zamówieniem i warunkami określonymi przez urzędników,
nie wiedział, że mieszkańcy tej ulicy... posiadają własne zielone podwórka.
Usytuowane za kamieniczkami, dostępne tylko dla mieszkańców ogródki
zaspakajały ich potrzebę wypoczynku, dostępu do zieleni, a prawdopodobnie
także integracji sąsiedzkiej „przez płot”. Mieszkańcy nie potrzebowali zatem
takich miejsc na ulicy – mieli je za swoimi domami. Dlatego propozycję
odebrali jako coś, co zostało stworzone nie dla nich. Jeden z najbardziej
zaskakujących postulatów dotyczył tego, aby projektując chodnik i ulicę,
uwzględnić dostęp do piwnicznych okienek, przez które mieszkańcy zrzucają
węgiel do piwnic. Można powiedzieć, że na tym przykładzie uwidocznił się
problem często powracający przy projektach rewitalizacyjnych: podnoszenie
standardu i jakości przestrzeni publicznej, bez udziału mieszkańców może być
realizowane z pominięciem ich potrzeb.
Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy często korzystają z okazji, by
porozmawiać z urzędnikami, zgłosić skargi i rozmaite zażalenia dotyczące
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innych spraw. Tak też było i tym razem. Pojawiły się pytania o altanki
śmieciowe, remonty elewacji, wodociągu czy przyłączenie budynków do
CO. Mieszkańcy oczekiwali koordynacji remontu nawierzchni z remontami
instalacji podziemnych. Takie odbiegające od głównego tematu dyskusje
z mieszkańcami potrafią być irytujące dla urzędników planujących konsultacje,
zainteresowanych zebraniem opinii w konkretnej sprawie. Organizatorzy
byli jednak na to przygotowani, dlatego do punktu konsultacyjnego
zaproszono pracowników wydziału odpowiedzialnego za infrastrukturę
w dzielnicy. Dzięki temu nawet pytania i uwagi odbiegające od remontu
ulicy jako takiej nie pozostawały bez odpowiedzi. Osoby, które chciały
wyrazić swoje niezadowolenie na bardzo różne tematy, mogły porozmawiać
z kompetentnymi urzędnikami. Ta decyzja, wymagająca tylko kilku godzin
nadliczbowej pracy, wpłynęła bardzo pozytywnie na konsultacje i postrzeganie
urzędu przez mieszkańców.

Jak zmienił się projekt po konsultacjach
Ulica Frycza-Modrzewskiego została wyremontowana i mieszkający tam
ludzie nie muszą już skakać między kałużami. Pierwotne koncepcje zostały
dość mocno zmienione. Zamiast przestrzeni dla różnych uczestników
ruchu, powstała bardziej klasyczna ulica – z chodnikami pod elewacjami
domów, prostopadle parkującymi samochodami i jezdnią pośrodku. Na
ulicy jest obecna zieleń w postaci niewielkich drzew, które nie wyrosną zbyt
wysoko i nie zacienią mieszkań oraz nie zasypią liśćmi balkonów. Nie ma
przedstawionych w czterech początkowych koncepcjach wymyślnych ławek
i siedzisk, urządzeń do rekreacji ani nawiązań do pobliskiego dworca. Za to
przez nieużytek dzielący uliczkę od dworca poprowadzono na ukos ścieżkę
z kostki betonowej. Dzięki temu można wygodnie dostać się do autobusu,
który w pięć minut dojeżdża do stacji metra i ruchliwej trasy tramwajowej.

Wnioski
Ostatnim, bardzo ważnym etapem udanych konsultacji społecznych jest
realizacja. W tym przypadku urząd dzielnicy zdecydował się przyjąć uwagi
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mieszkańców i konsekwentnie zmienił projekt tak, aby odpowiadał ich
potrzebom. Porównując realizację z pomysłami projektantów można by czuć
rozczarowanie. Uliczka nie wyróżnia się niczym specjalnym i parkuje na niej
wiele samochodów. Inaczej jednak ocenia się ten efekt przez pryzmat
historii dialogu z mieszkańcami. Dzięki otwarciu się na mieszkańców i ich
opinie, realizacja kosztowała prawdopodobnie mniej niż pierwotne pomysły.
Mieszkańcy otrzymali komfortowy dojazd i dojście do domów, a przestrzeń
bardziej spełnia ich potrzeby, niż cieszy oko przypadkowego przechodnia,
który i tak nie miałby za bardzo czego tutaj szukać. Można sobie wyobrazić,
że gdyby zrealizowano pierwotne pomysły, piękne ławki i zieleńce zostałyby
i tak zasłonięte samochodami.
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Urząd dzielnicy zorganizował konsultacje niewielkim kosztem. Konieczne
było wydrukowanie kilku plakatów, rysunków oraz przygotowanie informacji
wrzucanej mieszkańcom do skrzynek pocztowych. Projekt graficzny wykonali
graficy zatrudnieni w urzędzie, namiot i meble wykorzystane w punkcie
konsultacyjnym są w posiadaniu Centrum Komunikacji Społecznej. Rozmowy
w punkcie konsultacyjnym prowadzili urzędnicy, dla których były to
nadliczbowe godziny pracy, rozliczane zgodnie z zasadami kodeksu pracy.
Sala na spotkanie była użyczona nieodpłatnie w budynku należącym do
miasta. Jedynym szczególnym wydatkiem był koszt dwóch godzin pracy
moderatora, który dbał o przebieg dyskusji na spotkaniu. Warto zwrócić
uwagę, że dodatkowy koszt wygenerowało zaplanowanie konsultacji
dopiero w momencie, gdy były już gotowe koncepcje – koszt pracy
projektanta, który musiał odejść od wcześniejszych pomysłów i stworzyć
nową koncepcję. Tego kosztu można było uniknąć, zaczynając rozmowę
z mieszkańcami przed powstaniem koncepcji. Na tym przykładzie widać, że
można zaprosić mieszkańców do konstruktywnej rozmowy przy skromnych
wydatkach, jeżeli konsultacje zostaną zaplanowane na wczesnym etapie.
Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/frycza

MARTA MARCINIAK-MIERZEJEWSKA – pracuje w Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy od 2010 roku, wspierając i koordynując realizację
konsultacji społecznych przez biura, dzielnice i jednostki miejskie. Prywatnie
miłośniczka kotów, fantastyki i gier planszowych.
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Monika Komorowska

Z dziećmi o placu zabaw –
cztery przykłady konsultacji
ze skromnym budżetem

Wiosną 2014 roku kierownictwo Zarządu Terenów Publicznych, czyli
jednostki odpowiedzialnej za śródmiejskie przestrzenie publiczne
Warszawy, postanowiło przeprowadzić remonty czterech niewielkich
placów zabaw. W celu urządzenia placów zgodnie z potrzebami ich
użytkowników postanowiono przeprowadzić konsultacje z okolicznymi
mieszkańcami. Konsultacje dotyczyły remontów placów zabaw, które
znajdują się przy ulicach Solidarności 91, 29 Listopada 3, Franciszkańskiej
10 i Czerniakowskiej 126. Wszystkie place funkcjonowały od lat i pilnie
wymagały remontów, a ze względu na swój lokalny charakter i małą
powierzchnię służyły głównie mieszkańcom okolicy. Zarząd Terenów
Publicznych planował w ramach modernizacji wymianę nawierzchni,
sprzętów do zabawy oraz elementów małej architektury, takich jak ławki
i kosze na śmieci. Zamawiający miał już wybranego wykonawcę remontów
i zakres dostępnych rozwiązań katalogowych. Można się więc zastanawiać,
po co w ogóle przeprowadziliśmy tamte konsultacje. Przestrzeń podwórka
stanowi sferę lokalnego, codziennego kontaktu mieszkańców z szerszą
przestrzenią miasta; jest też miejscem żywych relacji społecznych, nie
tylko między najmłodszymi mieszkańcami. Pominięcie użytkowników
w projektowaniu tych placów byłoby zatem nie do pomyślenia. Oczywiście,
wytyczne do projektowania placów zabaw lepiej byłoby zebrać jeszcze
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przed wyborem wykonawcy, lecz nawet konsultacje prowadzone po
wyłonieniu wykonawcy umożliwiły włączenie użytkowników. Wybrani
projektanci zaproponowali wyposażenie placów zabaw, ale byli otwarci na
zmiany, co stworzyło pole dla partycypacji użytkowników.
W związku z napiętym harmonogramem remontu, konsultacje musiały
odbyć się szybko, a budżet na ich realizację był ograniczony. To zmusiło nas
do szukania prostych i efektywnych sposobów rozmowy z mieszkańcami.
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Narzędzia
Najważniejszym kryterium, jakie musiały spełniać użyte w konsultacjach
narzędzia, była ich zrozumiałość dla głównych użytkowników placów zabaw, czyli
dzieci. Naszym sposobem na dotarcie do nich stała się „projektowa wyklejanka”.
Przygotowaliśmy plany placów zabaw z narysowanym proponowanym
wyposażeniem – sprzętami do zabawy. Co istotne, pokazaliśmy ich pola ochronne
tzn. zaznaczyliśmy przestrzeń otaczającą dany sprzęt, niezbędną, by zgodnie
z przepisami zapewnić bezpieczne funkcjonowanie placu. Bardzo ułatwiło to
rozmowę z użytkownikami placów zabaw, którzy mogli zobaczyć, że musimy
zapewniać odpowiednie odległości między sprzętami, żeby móc bezpiecznie
z nich korzystać, mimo że mogłoby się wydawać, że place pomieszczą więcej
obiektów Przygotowaliśmy ponadto propozycje innych dostępnych sprzętów, które
powycinaliśmy, również z polami ochronnymi, w formie naklejek.
Uczestnicy konsultacji otrzymali kartę konsultacyjną zawierającą krótką
ankietę oraz plan placu zabaw z proponowanymi urządzeniami i zaznaczonymi
tzw. polami ochronnymi każdego z urządzeń. Następnie zostali poproszeni
o naniesienie na plan swoich uwag, takich jak propozycja dodatkowego sprzętu,
rezygnacja z elementu przewidzianego w koncepcji, lokalizacja wybranej
liczby koszy, ławek i wejścia, a także wszelkich innych pomysłów związanych
z przestrzenią placu. Poinformowaliśmy uczestników, że na planie mogą użyć
tylko tyle naklejek sprzętów, ile zmieści się w taki sposób, aby żadna z nich nie
wystawała poza granice placu zabaw. Narzędzie to okazało się dla wszystkich
zrozumiałe, mimo, że wymagało projektowania nie na makiecie, lecz na
płaskim rysunku. Ograniczona przestrzeń mobilizowała do zastanowienia
się nad potrzebami uczestników placów i dokładnego przemyślenia swoich
preferencji. Jak dokładnie wyglądało wyrażenie opinii? W celu wyrażenia
swoich postulatów uczestnicy mogli wykorzystać „naklejki” przedstawiające
zastosowane przez projektanta urządzenia zabawowe, ławki i kosze na śmieci,
a także dodatkowe rodzaje sprzętów. Pozostałe uwagi uczestnicy przekazywali
w formie notatek zapisanych na karcie z odnośnikiem do miejsca na planie.
W ankiecie pytaliśmy o wiek, płeć i korzystanie przez daną osobę z placu
zabaw; zostawiliśmy również miejsce na uwagi szczegółowe. Komentarze
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dotyczące konkretnej przestrzeni musiały być połączone strzałką z miejscem,
do którego się odnosiły.

Przebieg procesu
Do konsultacji społecznych przystąpiono już po tym, jak Zarząd Terenów
Publicznych wyłonił w procedurze przetargowej firmę do opracowania projektu
koncepcji remontu placów zabaw. Stąd konsultacje miały na celu poznanie
opinii mieszkańców na temat koncepcji oraz sprawdzenie, czy projektanci
uwzględnili potrzeby użytkowników placów i pozostałych mieszkańców, a także
lokalne uwarunkowania funkcjonowania przestrzeni dziedzińca.
Konsultacje zostały poprzedzone akcją informacyjną. W pobliżu placów
zabaw rozklejono plakaty informujące o konsultacjach. Pisma z informacją
skierowano do wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości
zlokalizowanych przy placach zabaw. Zapowiedź konsultacji zamieszczono
także na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl. Ze względu na
bardzo lokalny charakter procesu sama obecność punktu konsultacyjnego
była sposobem docierania do mieszkańców, którzy – przychodząc na plac
lub wychodząc po codzienne sprawunki – natykali się na konsultantów.
Główną częścią konsultacji było właśnie spotkanie z mieszkańcami w punkcie
konsultacyjnym na terenie placu zabaw. Oprócz rozmów i ankiet, uwagi do
zaprezentowanych koncepcji można było zgłosić pocztą elektroniczną.
Konsultacje okazały się angażujące dla mieszkańców budynków otaczających
podwórka: dzieci zwoływały się na nie przez domofony i często towarzyszyły
nam podczas całego okresu funkcjonowania punktu konsultacyjnego.
Bardzo dużo uwag zgłoszonych w konsultacjach dotyczyło, oprócz
wyposażenia, wejść na place i małej architektury oraz sposobów realizacji
remontów. Inne sygnalizowane kwestie dotyczyły utrzymania porządku
i bezpieczeństwa na placach, które znajdowały się w ogólnodostępnych
miejscach na terenie Śródmieścia. Ta kwestia była szczególnie ważna dla
mieszkańców okolic Franciszkańskiej 10, gdzie – ze względu na sąsiedztwo
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Starówki przyciągającej wielu odwiedzających spoza okolicy – plac zabaw
ma drugie, nocne życie. Mieszkańcy wnioskowali o wywieszanie na placu
zabaw informacji o postępie prac, np. w formie zafoliowanego plakatu. Byli
w większości pozytywnie nastawieni do zmiany, jaką niosły za sobą
remonty placu zabaw, i oczekiwali jej. Dlatego uznaliśmy, że warto
informować ich o postępie prac, w które się włączyli poprzez swój udział
w konsultacjach społecznych. Na poszczególnych placach zabaw zawisły
po konsultacjach i przygotowaniu ostatecznych koncepcji plakaty, na
których prezentowaliśmy te koncepcje i dziękowaliśmy mieszkańcom za
udział w procesie. Plakaty te zostały bardzo dobrze przyjęte.
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Co się udało w tym procesie konsultacji?
Wiedza zebrana podczas tych konsultacji pozwoliła projektantom dostosować
koncepcję zagospodarowania placów zabaw do potrzeb ich użytkowników
i pobliskich mieszkańców. Konsultacje sprawiły, że projekty lepiej wpisały się
w funkcjonowanie otoczenia, w kwestii którego mieszkańcy są ekspertami –
dotyczyło to chociażby połączeń placów zabaw ze ścieżkami pieszymi. Zaletą
tych konsultacji był także sposób ich prowadzenia angażujący najmłodszych
uczestników. Mogli się wypowiedzieć, gdyż konsultacje odbywały się
w terenie, gdzie przebywały dzieci i młodzież, codzienni użytkownicy placów
zabaw. Punkty konsultacyjne można było szybko i łatwo zorganizować,
a dzięki wykorzystaniu rysunków i zdjęć nie były to drogie konsultacje.
Wobec ograniczonego budżetu na remont, a w konsekwencji – konieczności
wyboru rozwiązań katalogowych oraz prowadzenia prac według napiętych
harmonogramów – włączenie mieszkańców w dyskusję nad koncepcją
projektową okazało się ważne i potrzebne. Dzięki konsultacjom mieszkańcy
poczuli się odpowiedzialni za remontowaną przestrzeń.

Co można było zrobić lepiej? Wnioski na przyszłość
Konsultacje odbyły się na późnym etapie prac, bez wcześniejszej diagnozy
potrzeb mieszkańców. Gdy przystąpiono do konsultacji, projekty już istniały.
Dużo bardziej wartościowe byłyby konsultacje poprzedzające projektowanie.
Wtedy celem byłaby diagnoza potrzeb lokalnej społeczności i użytkowników
placu zabaw, a zebrana w ten sposób wiedza stanowiłaby inspirację dla
projektantów, umożliwiając zindywidualizowanie doboru sprzętów i materiałów
wykorzystywanych w projekcie placu zabaw. W rzeczywistości koncepcje
modernizacji placów zabaw konsultowano w momencie, który powinien być
już drugim etapem konsultacji. Wobec ograniczonego budżetu na remont,
a w konsekwencji – konieczności wyboru rozwiązań katalogowych oraz
prowadzenia prac według napiętych harmonogramów – włączenie mieszkańców
w dyskusję nad koncepcją projektową okazało się ważne i potrzebne. Dzięki
konsultacjom mieszkańcy poczuli się odpowiedzialni za remontowaną przestrzeń.
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Problemem dla organizatorów konsultacji i dla mieszkańców był wybór
wyposażenia placów zabaw jedynie z rozwiązań katalogowych, czyli
z dostępnej na rynku oferty producentów sprzętów. Ograniczenie to bardzo
jednoznacznie określiło charakter estetyczny projektów i zawęziło możliwość
wyboru ciekawszych materiałowo i estetycznie rozwiązań, o których
mieszkańcy mówili na konsultacjach. Nie zmienia to faktu, że sam remont
i wymiana sprzętów były pozytywnie postrzegane przez mieszkańców.
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Także pogoda okazała się wyzwaniem – dwukrotnie konsultowaliśmy projekty
zmian w deszczu. Przed skutkami złej pogody chronił nas namiot konsultacyjny.
Nie rozważaliśmy jednak odwołania punktów, ponieważ pomimo deszczu
mieszkańcy już na nas czekali. Niemniej chłód, deszcz i wiatr zniechęcały do
prowadzenia długich i pogłębionych rozmów. Wydaje się jednak, że z tym
problemem nie można sobie inaczej poradzić, niż być na niego przygotowanym
nie tylko technicznie, ale przede wszystkim mentalnie.
Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/place_zabaw

MONIKA KOMOROWSKA – z wykształcenia socjolog i architekt. Od 2007 roku
zajmuje się partycypacją społeczną w tworzeniu miejskich przestrzeni. W latach
2010-2016 realizowała projekty ze Stowarzyszaniem na rzecz poprawy środowiska
mieszkalnego „Odblokuj”. Aktualnie prowadzi zespół zajmujący się dialogiem
w planowaniu przestrzennym w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy.
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Katarzyna Pliszczyńska, Agata Bluj

Jak z małymi i dużymi
zaprojektować Baśniowy
plac zabaw

Tło i cel konsultacji
Plac zabaw przy ulicy Baśniowej był w bardzo złym stanie już od pewnego
czasu. Sprzęty – częściowo wybrakowane, zniszczone i niezabezpieczone –
nie zachęcały do zabawy, a wręcz stwarzały zagrożenie dla dzieci bawiących
się na placu. Posadzki i elementy wykończenia, takie jak ławki czy kosze
na śmieci, też wymagały pilnej wymiany, bo nie tylko źle wyglądały, lecz
także mogły doprowadzić do wypadku. Na placu brakowało zadbanej zieleni
i wygodnych miejsc dla osób opiekujących się dziećmi.
W 2018 roku grupa ochockich mam i lokalnych działaczek niezadowolonych
z tego stanu rzeczy zwróciła się z petycją w sprawie modernizacji placu
zabaw do burmistrz i zarządu dzielnicy, a interpelację w tej sprawie napisał
też jeden z radnych. Mieszkanki zwróciły uwagę na fakt, że liczba dzieci
mieszkających w okolicy placu zabaw z roku na rok rośnie, a atrakcyjnych
miejsc do zabawy brakuje. Głównym postulatem grupy było stworzenie,
w miejscu betonowego, nieatrakcyjnego placu, bezpiecznej i urozmaiconej
przestrzeni do zabawy dla dzieci w różnym wieku i o różnym poziomie
sprawności. W przestrzeni tej znaleźć się miały nie tylko piaskownica
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i huśtawki, lecz także konstrukcje dające szanse na więcej ruchu, np.
zjeżdżalnie, trampoliny, ścianka wspinaczkowa czy drabinki. Ochocianki
apelowały też o zapewnienie stałego nadzoru kamer na placu zabaw
i zamykanego ogrodzenia. Pod petycją podpisało się około 900 mieszkańców
Ochoty.
Urząd dzielnicy Ochota uwzględnił powyższe głosy i zlecił przeprowadzenie
konsultacji społecznych w sprawie placu zabaw.
Dodatkowym argumentem za przeprowadzeniem konsultacji i remontu placu
zabaw był fakt, że sąsiadujące z placem boisko i przestrzeń rekreacyjna
(tworzące wspólnie plac Baśniowy) zostaną w 2019 roku wyremontowane
w ramach budżetu partycypacyjnego. Pozostawiony bez zmian plac zabaw
wyróżniałby się na ich tle negatywnie.
Konsultacje społeczne realizowaliśmy od września do listopada 2018 roku na
zlecenie urzędu dzielnicy i we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej.
Miały one na celu zebranie opinii i potrzeb użytkowników placu zabaw,
a następnie – wspólne wypracowanie koncepcji jego modernizacji. Proces
prowadziliśmy razem z pracownią Kształtownia.pl.

Jak konsultowaliśmy?
Akcja informacyjna
Skorzystaliśmy z kilku sposobów informowania o konsultacjach społecznych.
Rozwiesiliśmy plakaty w okolicy placu Baśniowego: w sklepach, kioskach,
kawiarniach, na klatkach schodowych oraz w pobliskich placówkach
edukacyjnych (szkole podstawowej, przedszkolach i żłobkach). Zadbaliśmy
przy tym, by plakaty były dobrze widoczne. W tych samych punktach
zostawiliśmy ulotki, które rozdawaliśmy również podczas rozmów
prowadzonych (w szczególności z osobami przebywającymi na placu zabaw)
przed rozpoczęciem konsultacji na placu Baśniowym. I na plakatach,
i w ulotkach zachęcaliśmy, by na wszystkie spotkania konsultacyjne
przychodzić z dziećmi.
106 » Katarzyna Pliszczyńska, Agata Bluj

Na placu zabaw i w jego najbliższym otoczeniu umieściliśmy tabliczkizaproszenia, a na chodnikach namalowaliśmy (zmywalnym sprejem
kredowym) hasła zachęcające do wzięcia udziału w konsultacjach. Co
ciekawe, dzieci bawiące się na placu zabaw spontanicznie włączyły się
w akcję malowania haseł.
Na ogrodzeniu placu zawiesiliśmy dużą tablicę informacyjną, na której
początkowo widniały wyłącznie informacje o naszych spotkaniach,
a później zamieszczone zostały także wstępna i ostateczna koncepcja
zagospodarowania placu zabaw.
Bieżące informacje pojawiały się przez cały czas trwania konsultacji na
platformie warszawskich konsultacji społecznych (konsultacje.um.warszawa.pl)
i w mediach społecznościowych, w tym na ochockich stronach na Facebooku
i w grupach dyskusyjnych poświęconych wydarzeniom w dzielnicy lub
dotyczących placu Baśniowego (Kolorowa Baśniowa, Plac Baśniowy Ochota,
Ochocianie Sąsiedzi, Ochota na czas wolny). Informacje te umieszczane były
zarówno przez nas, jak i przez mieszkańców zaangażowanych w sprawę
remontu placu zabaw.
Decydujący wpływ na przebieg konsultacji (i na sam fakt ich zaistnienia)
miały autorki petycji skierowanej do lokalnych władz. Otrzymaliśmy od nich
znaczne wsparcie promocyjne – ochocianki własnymi kanałami przekazywały
zaproszenia na spotkania konsultacyjne i skutecznie zachęcały do udziału
w nich. Dwa publiczne przedszkola znajdujące się w okolicy również nas
wsparły: odpowiadając na naszą prośbę, poprosiły dzieci z wybranych grup
przedszkolnych o przygotowanie prac „Mój wymarzony plac zabaw”. Wystawa
tych prac zawisła na ogrodzeniu placu, dodatkowo zachęcając do włączenia
się w konsultacje.
Zbieranie opinii
Konsultacje podzieliliśmy na etap badania potrzeb i opinii mieszkańców
oraz etap zbierania uwag do przygotowanej na tej podstawie koncepcji
zagospodarowania placu zabaw.
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Na początku pytaliśmy mieszkańców o to, jakie elementy placu zabaw
(w jego obecnym kształcie) oceniają pozytywnie, a jakie negatywnie.
Zbieraliśmy też pomysły na nowe sposoby urządzenia przestrzeni placu –
interesowały nas sprzęty służące zabawie, a także ławki, kosze na śmieci,
ogrodzenie czy oświetlenie, a wreszcie kwestia zieleni. Istotnymi wątkami
rozmowy były również bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu
i komfort doglądających ich opiekunów.

108 » Katarzyna Pliszczyńska, Agata Bluj

Na etap diagnozy potrzeb składały się dwa spotkania warsztatowe
zorganizowane w pobliżu placu zabaw oraz plenerowy punkt konsultacyjny
rozstawiony na samym placu. Podczas wszystkich tych spotkań
wykorzystywaliśmy narzędzia, które dzięki przystępnej formie umożliwiały
nie tylko dorosłym, lecz także dzieciom wypowiedzenie się na temat tej
przestrzeni i swoich potrzeb względem niej. Młodzi uczestnicy konsultacji
mogli np. podczas spaceru po placu zaznaczyć kolorowymi karteczkami takie
miejsca, które lubią, oraz takie, które im się nie podobają, a na dużej tablicy
z prostymi rysunkami różnych sprzętów do zabawy – zagłosować za pomocą
kropek-naklejek na te z nich, które najchętniej widzieliby na placu. Podczas
jednego z warsztatów zadaniem przeznaczonym dla dzieci było budowanie
z różnych materiałów plastycznych makiet wymarzonych urządzeń do
zabawy. W tym samym czasie dorośli wspólnie z architektką tworzyli na
podkładzie mapowym swoją koncepcję placu. Pomagały im w tym katalogi
zabawek i inspirujące zdjęcia rozmaitych rozwiązań projektowych. Na koniec
warsztatu mali autorzy mogli zaprezentować wszystkim wynik swojej pracy.
Uczestnicy konsultacji na tym etapie wskazywali najczęściej następujące
potrzeby:

»
»
»
»
»
»
»

wymiana urządzeń do zabawy (na klasyczne i niestandardowe zabawki, np.
trampolinę czy struktury do wspinania);
podział placu zabaw na strefy przeznaczone dla różnych grup wiekowych;
umożliwienie dzieciom różnych rodzajów zabaw (o różnym stopniu
intensywności): wspinania się, huśtania, biegania, chowania, skakania,
zabawy w piaskownicy, zabawy z wodą, rysowania, zabaw tematycznych itd.;
maksymalne wykorzystanie przestrzeni i umieszczenie na placu jak
największej liczby sprzętów służących zabawie przy jednoczesnym
zapewnieniu bezpieczeństwa;
zastosowanie materiałów wysokiej jakości – trwałych i najlepiej naturalnych;
wprowadzenie większej ilości zieleni;
zwiększenie liczby estetycznych ławek i siedzisk, koszy na śmieci
i oświetlenia.

Mieszkańcy postulowali ponadto regularne porządkowanie placu zabaw,
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konserwację sprzętów i pielęgnację zieleni, zamykanie placu na noc,
zainstalowanie na nim monitoringu, stworzenie regulaminu placu, a także
zapewnienie publicznej toalety. Ważne było dla nich również stworzenie
na placu Baśniowym, poza placem zabaw, atrakcji dla młodzieży, których
obecnie brakuje w tej przestrzeni. Zaproponowali m.in. stół do ping-ponga,
piłkarzyki, worek treningowy, siedziska i hamaki. Informacje zebrane
na etapie diagnozy posłużyły projektantce do przygotowania wstępnej
koncepcji zagospodarowania placu zabaw. Zaprezentowaliśmy mieszkańcom
tę koncepcję w formie wystawy plenerowej, zamieszczonej na ogrodzeniu
placu zabaw, oraz w internecie. Podczas kolejnego punktu konsultacyjnego
zbieraliśmy uwagi do wypracowanej koncepcji, rozmawiając m.in.
o poszczególnych rozwiązaniach projektowych.
Wstępna koncepcja zagospodarowania placu zabaw, przygotowana na
podstawie opinii i pomysłów zgłoszonych przez uczestników konsultacji,
została dobrze przyjęta przez mieszkańców. W projekcie doceniono
zwłaszcza zastosowanie podziału na strefy przeznaczone dla dzieci
w różnym wieku, propozycje różnych zabawek, dosadzenie drzew i krzewów
oraz użycie materiałów naturalnych na posadzkach i w elementach
wykończeniowych.
Główne zastrzeżenia do wstępnej koncepcji zagospodarowania, jakie
otrzymaliśmy od mieszkańców, dotyczyły niewystarczającej liczby
huśtawek i karuzeli. Jednak gdy projektantka wyjaśniła, że sprzęty te
wymagają stworzenia strefy ochronnej i w związku z tym ograniczyłyby
przestrzeń potrzebną na inne zabawki, uczestnicy konsultacji przystali na
nieumieszczanie ich na placu zabaw. Pozostałe uwagi dotyczyły potrzeby
ustawienia większej liczby ławek oraz tablicy z regulaminem i informacją
o placu zabaw. Uwagi te zostały uwzględnione w ostatecznej koncepcji.
Ostateczną koncepcję zagospodarowania placu zabaw, powstałą
po wprowadzeniu korekt wynikających z zebranych komentarzy,
przedstawiliśmy podczas spotkania otwartego. Towarzyszyła mu plenerowa
wystawa na ogrodzeniu placu zabaw.
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Przez cały czas trwania konsultacji można było podzielić się swoimi opiniami
drogą mailową, jednak niewiele osób skorzystało z tej możliwości.

Jakiego placu zabaw chcieli mieszkańcy?
Ostateczna koncepcja zagospodarowania placu zabaw przy Baśniowej
zakłada stworzenie trzystrefowej przestrzeni przeznaczonej dla różnych grup
wiekowych. Na placu znajdą się: Magiczne Miasteczko dla najmłodszych
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dzieci, Wyspa Odkrywców – dla dzieci od trzeciego do szóstego roku życia
i Tajemniczy Las – dla dzieci od siódmego do trzynastego roku życia.
Pomiędzy strefami będzie można przemieszczać się główną ścieżką oraz
dodatkowymi przejściami: tunelem, ścieżką sensoryczną (rozwijającą
zmysły dzięki wykorzystaniu zróżnicowanego podłoża, np. piasku
i kamyków, po którym najlepiej chodzić boso) albo po pagórkach. Na
placu została też zaplanowana strefa zabaw wodnych (m.in. z pompą
i rynnami) oraz liczne urządzenia wspinaczkowe, takie jak mostki,
przejścia, liny do balansowania i ścianka wspinaczkowa. Uzupełnią je
urządzenia ruchome – podwójna huśtawka z koszem i siedziskiem, bujakpszczółka, trampolina posadzkowa i hamak. Dodatkowo w koncepcji
zaplanowane zostały dwie zjeżdżalnie: jedna niska i szeroka dla
najmłodszych dzieci w strefie Magicznego Miasteczka, druga – dla
starszaków w strefie Wyspy Odkrywców.
Na placu znajdzie się szereg przedmiotów inspirujących zabawy
tematyczne, np. głuchy telefon, panele z kuchnią, sklepikiem, galerią
obrazów do malowania kredą czy krzywe zwierciadło. W przestrzeni placu
pojawią się też drobne grafiki przedstawiające bohaterów różnych baśni,
w postaci grawerunków na elementach drewnianych, aby plac zabaw stał
się prawdziwie baśniowy.
Każda ze stref będzie mieć inne wykończenie posadzki, a na łączącej je
ścieżce znajdą się elementy gier posadzkowych i drewniana kładka.
Koncepcja proponuje też wprowadzenie na plac zabaw kęp krzewów i traw
oraz drzew dających cień w upalne dni. Linia ogrodzenia w poszczególnych
strefach miałaby zostać ukryta w gęstych nasadzeniach krzewów.
Architektka wzięła również pod uwagę postulaty mieszkańców, by na
placu Baśniowym przygotować ofertę dla młodzieży z braku alternatyw
przesiadującej na placu zabaw. Choć wychodziło to poza zakres konsultacji,
ostateczna koncepcja zawierała propozycję, by w sąsiedztwie boiska
postawić sprzęty do rekreacji dla nastolatków.

112 » Katarzyna Pliszczyńska, Agata Bluj

Podsumowanie
W konsultacjach społecznych udział wzięło w sumie ok. 150 osób. Byli to
przede wszystkim mieszkańcy bezpośredniej okolicy placu Baśniowego
i zarazem codzienni użytkownicy placu zabaw, spędzający tam nawet
po kilka godzin dziennie. Częściowo byli to dorośli opiekunowie dzieci
bawiących się w tej przestrzeni (rodzicie i dziadkowie), a częściowo – same
dzieci (od trzylatków po nastolatków).
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Wydaje się nam, że zainteresowanie konsultacjami byłoby większe, gdyby
objęły one cały plac Baśniowy, a nie tylko plac zabaw, z którego korzysta
jedynie wąska grupa mieszkańców. Tereny sąsiadujące z placem zabaw
(boisko i przestrzeń rekreacyjna) mają ulec zmianom w 2019 roku, za
sprawą budżetu partycypacyjnego. Fakt ten dodatkowo przemawiałby
za objęciem ich tym samym procesem konsultacyjnym, oczywiście
z uwzględnieniem projektów zgłoszonych do budżetu. Takie podejście
pozwoliłoby zaplanować dla okolicznych mieszkańców bardziej spójną
przestrzeń.
Najbardziej aktywną grupą uczestników konsultacji były mieszkanki, które
wiosną 2018 roku wystosowały do dzielnicy petycję w sprawie konieczności
remontu placu zabaw. Oprócz czynnego udziału we wszystkich naszych
działaniach, wsparły one sam proces konsultacji, promując go wśród
znajomych i asystując nam podczas spotkań z mieszkańcami. Ich szerokie
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zaangażowanie w tworzenie koncepcji placu znacząco i pozytywnie wpłynęło
na pracę architektki. Gdyby nie wyrażane przez nie opinie, projekt placu na
pewno byłby mniej odważny, a zaplanowane w nim rozwiązania – bardziej
standardowe.
Urząd dzielnicy Ochota zadeklarował po zakończeniu konsultacji, że w 2019
roku wystąpi o środki na przygotowanie projektu wykonawczego placu
zabaw, a sam plac zostanie wyremontowany na przełomie 2019 i 2020
roku. Informacje te znalazły się w ogólnodostępnym raporcie końcowym
z konsultacji.
Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/plac_basniowy

KATARZYNA PLISZCZYŃSKA – od 2017 roku pracuje w Pracowni Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”, której ważnym obszarem działania jest partycypacja
obywatelska. Zajmuje się głównie prowadzeniem konsultacji społecznych i włączaniem
różnych grup osób (np. młodzieży) w decydowanie o sprawach ważnych lokalnie
lub dla większej społeczności. W Warszawie współprowadziła procesy dotyczące
między innymi planowania przestrzennego, zagospodarowania przestrzeni zielonych
(np. skweru przy Muzeum POLIN), budżetu obywatelskiego oraz jego szkolnego
odpowiednika – szkolnego budżetu partycypacyjnego.
AGATA BLUJ – absolwentka kulturoznawstwa Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu
Warszawskiego, członkini zespołu partycypacji obywatelskiej w Pracowni Badań i
Innowacji Społecznych „Stocznia”, w którym zajmuje się między innymi prowadzeniem
konsultacji społecznych, w tym np. dotyczących przestrzeni wspólnych, jak skwer przy
Muzeum POLIN czy plac zabaw na warszawskiej Ochocie.
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Iga Kalbarczyk, Dominika Misterka, Olga Sikorska

Urządzamy podwórko na
próbę – czyli prototypowanie
urbanistyczne

„Ławki na podwórku – integracyjne czy libacyjne?” – „Ogród społeczny? A czy
ktoś będzie o niego dbał?” – „Plac zabaw? Przecież tu nie ma żadnych dzieci!”.
Odpowiedzi na te i inne pytania i wątpliwości mieszkańców szukałyśmy
podczas konsultacji społecznych realizowanych na jednym z podwórek
położonych na terenie Kamionka. Konsultacje społeczne „Jakie podwórko
między Grochowską, Terespolską i Stanisława Augusta?” były realizowane
na zlecenie miasta stołecznego Warszawa i koordynowane przez Centrum
Komunikacji Społecznej w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna
sprawa”. Celem tych działań było włączenie mieszkańców w rozmowy na
temat przebudowy tego miejsca oraz opracowanie koncepcji jego przyszłego
zagospodarowania uwzględniającej wiedzę pozyskaną podczas konsultacji.
Tym, co wyróżnia zrealizowany przez nas proces konsultacyjno-projektowy
spośród innych działań tego rodzaju, jest zastosowanie metody
prototypowania urbanistycznego. Dzięki tej metodzie udało się nie tylko
odpowiedzieć na postawione wyżej pytania mieszkańców, lecz także
zaangażować ich we wspólne działania, na podstawie których powstała
koncepcja architektoniczna podwórka.

Urządzamy podwórko na próbę – czyli prototypowanie urbanistyczne « 117

Wartość prototypowania urbanistycznego
Prototypowanie urbanistyczne jest metodą pozwalającą sprawdzić
pomysły oraz zweryfikować wątpliwości mieszkańców i projektantów
przed powstaniem docelowego projektu przebudowy wybranej przestrzeni.
Prototypowanie polega na wprowadzeniu w miejscu przyszłych zmian
tymczasowych rozwiązań, które następnie podlegają testom – są
monitorowane i na bieżąco poprawiane. Podstawowym celem tej metody
konsultacyjno-projektowej jest znalezienie optymalnych rozwiązań dla
wybranej przestrzeni przy rzeczywistym udziale osób, które korzystają z niej
na co dzień1).
Jak to wygląda w praktyce? Projekty oparte na prototypowaniu
urbanistycznym, podobnie jak inne procesy konsultacyjne, rozpoczynają
się od diagnozy potrzeb i problemów dotyczących wybranego miejsca.
Tym, co je odróżnia od innych przedsięwzięć tego rodzaju, jest sposób
docierania do rozwiązań projektowych. O ile w tradycyjnym modelu
konsultacji koncepcja architektoniczna powstaje na podstawie rozmów
prowadzonych w oparciu o mapy, zdjęcia czy makiety, o tyle w modelu
uwzględniającym prototypowanie pojawia się nowy czynnik, czyli testowanie
rzeczywistych rozwiązań. Jeśli w trakcie diagnozy istotnym tematem
okazuje się na przykład forma i sposób rozlokowania ławek miejskich
na podwórku, kolejnymi krokami w procesach prototypowych będzie
zbudowanie siedzisk testowych i sprawdzanie tego, jak są wykorzystywane.
Prototypy ławek powinny być skonstruowane w taki sposób, żeby w razie
nietrafionych decyzji można było je bezproblemowo przenieść lub ulepszyć.
Dzięki testowaniu prawdziwych rozwiązań uczestnicy konsultacji odnoszą
się do tego, co widzą na własne oczy, a to z kolei ułatwia im rozmowę
z projektantami i w rezultacie podnosi jakość pozyskiwanych informacji.
Z kolei architekci mają szansę na wczesnym etapie projektowania
Więcej informacji na temat prototypowania urbanistycznego można znaleźć w tekście Pawła
Jaworskiego i Anny Karłowskiej, Zwinna urbanistyka, „Autoportret” 2017 (autoportret.pl)
i w tekście Igi Kalbarczyk, Dominiki Misterki i Olgi Sikorskiej, Zwinne projektowanie ulic, „Rzut”
2018 (www.kwartalnikrzut.pl).
1
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wyeliminować z koncepcji błędne założenia lub uwzględnić w niej brakujące
elementy.
Wartość prototypowania urbanistycznego polega na:
1 przeniesieniu punktu ciężkości rozmów prowadzonych w trakcie konsultacji
społecznych z poziomu wyobrażeń na poziom doświadczeń, dzięki czemu
osoby zgłaszające swoje pomysły, potrzeby, problemy lub obawy mają
szansę je zweryfikować na podstawie obserwacji realnych zmian
tymczasowych;
2 uniknięciu błędów i uwzględnieniu w projekcie architektonicznym sprawdzonych
rozwiązań, dzięki wcześniejszemu przetestowaniu ich w skali 1:1;
3 realnym zaangażowaniu osób korzystających z wybranego rozwiązania
poprzez przyznanie im nowej roli w procesach konsultacyjnych, ponieważ:
» stają się współautorami projektu prototypu, który powstaje na
podstawie zgłoszonych przez nich opinii;
» stają się testerami prototypu – korzystają z niego, oceniają jego
funkcjonowanie i modyfikują go, a dzięki temu mogą na podstawie
własnych doświadczeń (a nie wyobrażeń) wypracować i wskazać
rozwiązanie, które jest dla nich najlepsze.

„To” i „tamto” podwórko. Charakterystyka miejsca –
wyzwania i atuty
Z podwórkiem wybranym do konsultacji wiązało się wiele wyzwań, choć
posiada ono też mocne strony. Osobom wchodzącym na to podwórko od razu
rzuca się w oczy wszechobecny chaos. Garaże zbudowane na środku terenu,
nieuporządkowana zieleń, aż pięć altan śmietnikowych oraz płot z bramą
odgradzający ostatnią działkę od reszty podwórka – wszystko to dzieli je
na różne strefy i zaułki. W rezultacie mieszkające w okolicznych budynkach
osoby nie traktują podwórka jako miejsca wspólnego – między sobą mówią
o nim: „nasze i wasze podwórko”, „to i tamto podwórko”. Brak wygrodzenia
i liczne zakamarki sprawiają, że podwórko jest chętnie użytkowane przez
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osoby z zewnątrz: kierowców traktujących tę przestrzeń jak tymczasowy
parking, osoby bezdomne lub spożywające alkohol. Dodatkowa trudność
w projektowaniu wynika z kwestii własności: dwie działki na podwórku
są prywatne, a na jednej z nich stoi otoczony płotem jednorodzinny dom
mieszkalny.
Do atutów podwórka należą: wartościowa zieleń, aktywności podejmowane
oddolnie przez część mieszkańców i wielkość tej przestrzeni. Pozostałości
po przedwojennym sadzie wyróżniają to podwórko spośród innych,
stanowiąc dla mieszkańców powód do nieskrywanej dumy i sentymentu.
Część z mieszkańców podejmuje samodzielnie działania na rzecz podwórka:
niektórzy sadzą i pielęgnują rabaty, inni budują zimowe karmniki dla
ptaków. Przejawem sąsiedzkich aktywności jest także oryginalny wygląd
muru oddzielającego podwórko od terenów pofabrycznych: cegły muru
zostały pomalowane na różne kolory. Potencjał podwórka tkwi również
w jego wielkości, ponieważ jest ono na wystarczająco rozległe, by po
modernizacji stać się przestrzenią wspólną łączącą w sobie wiele różnych
funkcji.

Akcja informacyjna
Pracę na podwórku rozpoczęłyśmy od działań informacyjnych. Zależało
nam przede wszystkim na tym, żeby powiadomić możliwie jak najliczniejszą
grupę mieszkańców o konsultacjach i planowanym remoncie. Z tego
powodu większość czasu poświęciłyśmy spotkaniom bezpośrednim, które
początkowo polegały na chodzeniu od drzwi do drzwi i odwiedzaniu
osób mieszkających przy podwórku. W ten sposób zawarłyśmy pierwsze
znajomości oraz zebrałyśmy wstępne informacje na temat tego, jak ludzie
postrzegają tę przestrzeń. Wręczałyśmy mieszkańcom ulotki, licząc na
to, że ci z nich, do których nie dotarłyśmy, dowiedzą się o konsultacjach
z plakatów wieszanych w podwórku i przy drzwiach wejściowych do
kamienic. Część materiałów promocyjnych zostawiłyśmy także w pobliskich
sklepach i punktach usługowych. O pomoc w promowaniu konsultacji
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społecznych poprosiłyśmy lokalnych liderów i przedstawicieli okolicznych
instytucji, m.in. animatorów rewitalizacji oraz pracowników urzędu dzielnicy,
Centrum Promocji Kultury i Sinfonii Varsovii.
Sami mieszkańcy również włączyli się w proces informacyjny. W ramach
pierwszego punktu konsultacyjnego dzieci rozdawały ulotki, a dorośli
dzwonili do sąsiadów lub stawali pod ich balkonami, nakłaniając ich do
zejścia na podwórko i przyłączenia się do rozmowy z nami. Co więcej, jedna
z mieszkanek zgodziła się udostępnić nam swój balkon, na którym
powiesiłyśmy baner informujący o spotkaniu z architektem.

Ważną częścią konsultacji było wyjaśnienie mieszkańcom, czym jest i czemu
służy prototypowanie urbanistyczne. Starałyśmy się opisać tę metodę
w jak najbardziej przystępny sposób, dlatego podczas rozmów doorto-door i w punktach konsultacyjnych pokazywałyśmy zdjęcia z innych
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projektów, które realizowałyśmy za pomocą tej metody. Dzięki temu
mieszkańcom łatwiej było wyobrazić sobie, jak mogą wyglądać rozwiązania
prototypowe. Stąd mało kto dziwił się na widok mebli z palet lub starych
opon ustawionych na podwórku – większość osób wiedziała, że są to rzeczy
tymczasowe, powstałe wyłącznie na okres testowania. Choć od początku
procesu przeprowadziłyśmy wiele rozmów z mieszkańcami, podczas testów
ustawiłyśmy na podwórku dodatkową tablicę informacyjną. Plakat, który
na niej zawisł, opisywał cel i przebieg konsultacji oraz wyjaśniał, czym
jest prototypowanie. Informowałyśmy o prototypowaniu urbanistycznym
na każdym etapie konsultacji społecznych, ponieważ zależało nam, żeby
mieszkańcy nie tylko rozumieli cały proces, lecz także pomogli nam go
zrealizować – testowanie rozwiązań przestrzennych na podwórku bez udziału
mieszkańców nie miałoby żadnej wartości.

Przebieg procesu
Proces badawczo-konsultacyjny zaczął się od rozmów prowadzonych w trakcie
wspomnianych wyżej wizyt door-to-door i w punktach konsultacyjnych.
Podczas pierwszych wywiadów podejmowałyśmy tematy związane z tym,
jak mieszkańcy korzystają z podwórka, co w nim lubią, a czego nie lubią,
a wreszcie co według nich powinno ulec zmianie. Dzięki temu rozpoznałyśmy
najczęściej wskazywane problemy i potrzeby, a także te tematy, w których
opinie mieszkańców się różniły. W ramach kolejnych rozmów próbowaliśmy
wspólnie wypracować rozwiązania kompromisowe i decydowaliśmy, które
pomysły lub kwestie sporne warto przetestować. Na tej podstawie architekt
stworzył koncepcję prototypu, którą zaprezentował podczas warsztatu
projektowego. Dzięki sprzyjającej pogodzie wszystkie punkty konsultacyjne
oraz spotkanie z architektem udało się nam zrealizować na podwórku, co
pozytywnie wpłynęło na frekwencję mieszkańców.
Następnym etapem procesu konsultacyjno-projektowego było zbudowanie
i umieszczenie w przestrzeni podwórka wybranych rozwiązań testowych. We
wspólną pracę zaangażowała się spora grupa mieszkańców, w tym również
tych najmłodszych. Budowanie i rozstawianie prototypów zajęło nam trzy
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dni, podczas których sąsiedzi mieli okazję do integracji. Kilkuosobowe
grupy zbijały meble z palet, montowały bramę i budowały plac zabaw.
Pięcioletni Jaś kierował sadzeniem roślin w ogrodach społecznych, a dwóch
nieznających się wcześniej sąsiadów z naprzeciwległych kamienic zbudowało
razem wspomnianą wcześniej tablicę informacyjną. Inni mieszkańcy
wspierali budowniczych, częstując ich przynoszonymi z domów herbatami,
kawami, owocami i ciastkami. Wszystkie rozwiązania prototypowe powstały
z materiałów niskokosztowych. Większość z tych materiałów udało się
pozyskać dzięki uprzejmości osób prowadzących działalność na terenie
sąsiadującej z podwórkiem dawnej fabryki PERUN. Pracownicy warsztatów
samochodowych podarowali nam opony, z których powstała część placu
zabaw, a właściciel warsztatu stolarskiego pozwolił nam zabrać pokaźną
liczbę palet i sklejek, które posłużyły jako materiał do zbudowania
bramy, siedzisk i ogrodów społecznych. Z kolei kolorowe banery, które
zostały wykorzystane do obicia mebli i zbudowania huśtawki, pochodziły
z magazynów pobliskiej Sinfonii Varsovii.
Po wprowadzeniu rozwiązań tymczasowych rozpoczęłyśmy kolejny
etap procesu konsultacyjno-projektowego, czyli testowanie, w które
mieszkańcy włączyli się nie tylko jako użytkownicy, lecz także jako badacze.
Obserwowali, co dzieje się z poszczególnymi prototypami, na bieżąco
informowali nas o zmianach i sami je wprowadzali. Jedna z mieszkanek
zaangażowała się do tego stopnia, że codziennie rano i wieczorem robiła
obchód po podwórku, sprawdzając stan zbudowanych rzeczy. Informacje
zwrotne na temat funkcjonowania prototypów otrzymywałyśmy od
mieszkańców różnymi drogami. Pierwszą z nich były rozmowy toczone
w plenerowych punktach konsultacyjnych. Kiedy nie było nas na podwórku,
mieszkańcy mogli zostawić swoje opinie w przeznaczonej do tego
skrzynce, którą rano wystawiała, a wieczorem chowała jedna z najbardziej
zaangażowanych rodzin. Kanałem komunikacyjnym podczas konsultacji
społecznych był również Facebook. W trakcie procesu założona została na
tym portalu grupa zrzeszająca mieszkańców, którzy za jej pośrednictwem
dzielili się z nami obserwacjami i zdjęciami podwórka podczas testów.
Na etapie diagnostycznym i w trakcie testów prowadziłyśmy, oprócz
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rozmów z mieszkańcami, obserwacje terenowe. Ich celem było zmapowanie
różnych aktywności przejawianych na podwórku oraz monitorowanie
sposobu funkcjonowania prototypów. Prowadziłyśmy je o różnych porach
dnia, zestawiając informacje pozyskane tą metodą z wypowiedziami
mieszkańców. Pozwoliło nam to pozyskać szerszą wiedzę o funkcjonowaniu
podwórka i wprowadzonych rozwiązaniach testowych. Wyniki rozmów
i obserwacji prowadzonych przed testowaniem i podczas testów
omówiłyśmy na spotkaniem podsumowującym, którym zakończyły się
konsultacje społeczne. Wtedy też zespół architektoniczny zaprezentował
wstępną koncepcję zagospodarowania podwórka.

Co i z jakimi rezultatami przetestowaliśmy?
Tematem, który był najczęściej podejmowany przez mieszkańców i budził
w nich największe emocje, okazało się grodzenie podwórka. Wiele osób
wskazywało, że ogólnodostępny charakter podwórka stanowi zachętę dla
niemile widzianych gości: ludzi spożywających alkohol i korzystających
z podwórka jak z toalety publicznej oraz kierowców traktujących tę
przestrzeń jak tymczasowy parking. Ogrodzenie podwórka było dla
mieszkańców sprawą tak istotną, że uzależniali od niego wprowadzanie
nowych funkcji. Mówili np., że dopóki podwórko nie zostanie ogrodzone,
dopóty nie ma sensu ustawiać w nim ławek lub urządzeń sportowych.
Przed przystąpieniem do prototypowania wielu mieszkańców i mieszkanek
zgłaszało różne pomysły co do formy bramy: niektórzy uważali, że
wystarczające będzie symboliczne ogrodzenie, podczas gdy inni obawiali
się, że byłoby ono zbyt słabe i nie spełniłoby swojej roli. Postanowiliśmy to
sprawdzić: na czas testu zamontowaliśmy we wjeździe metalową bramkę.
Niedługo później została ona zdemolowana. Poprawiliśmy więc prototyp:
zamontowaliśmy wzmocnione, choć nadal ażurowe ogrodzenie i za radą
jednej z osób umieściliśmy na nim napis „Wjazd tylko dla mieszkańców”.
Drugie rozwiązanie zdało egzamin – na widok wzmocnionej bramy kierowcy
spoza podwórka rezygnowali z wjazdu na jego teren. Zmniejszyła się
także liczba osób spożywających alkohol na podwórku. Przetestowanie
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tymczasowej bramy pozwoliło uzyskać jednomyślną zgodę mieszkańców, że
wystarczającą formą ogrodzenia podwórka będzie zamykany na pilot szlaban.

Podczas rozmów w pierwszych punktach konsultacyjnych mieszkańców
podzieliła kwestia przestrzeni wspólnych – ustawienia na podwórku ławek oraz
zbudowania ogrodów społecznych i placu zabaw. Najbardziej kontrowersyjnym
tematem okazało się stworzenie miejsc do siedzenia. Część sąsiadów uznała to
za świetny pomysł, dzięki któremu mogliby spędzać więcej czasu na podwórku.
Inni mówili, że siedziska spełniłyby swoją funkcję tylko pod warunkiem, że
podwórko zostałoby ogrodzone. Jednak najwięcej osób – zwłaszcza starszych
– było zdecydowanie przeciwnych ustawieniu ławek. Obawiali się, że korzystać
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z miejsc do siedzenia będą wyłącznie ludzie pijący alkohol, wskutek czego
podwórko zostanie przez nich całkowicie zawłaszczone. Podobnie propozycja
stworzenia placu zabaw została przez niektórych mieszkańców przyjęta
z aprobatą, zaś przez innych – skrytykowana. Ci drudzy podważali jej
sensowność, argumentując, że na podwórku jest mało dzieci, a te, które
tu mieszkają, spędzają czas gdzie indziej, dlatego nie korzystałyby z placu
zabaw na podwórku. Ponadto w trakcie początkowych rozmów kilka osób
zgłosiło pomysł stworzenia podwórkowych ogrodów społecznych, co także
wywołało mieszane reakcje sąsiadów. Choć na podwórku jest kilka rabatek
zasadzonych i pielęgnowanych przez mieszkańców, sceptycy martwili się,
czy będzie komu dbać o ogródki i czy zasadzone w nich rośliny nie zostaną
ukradzione lub zniszczone. Ze względu na obawy części mieszkańców
względem ustawienia ławek oraz różnice zdań co do funkcjonowania
ogrodów społecznych i placu zabaw, postanowiliśmy przetestować także te
rozwiązania.
Prototypowanie pozwoliło zweryfikować przypuszczenia, że siedziska
zamienią się w miejsca libacji. Okazało się, że z ławek ustawionych
w przestrzeni podwórka korzystają przeważnie mieszkańcy. Początkowe
wątpliwości ustąpiły miejsca głosom nawołującym do niezabierania ławek
z podwórka po konsultacjach, a nawet do dostawienia kolejnych. Pierwszy
wynik prototypowania otrzymaliśmy wkrótce po rozstawieniu siedzisk.
Mieszkańcy, którzy pomagali nam w ich rozmieszczeniu, uznali, że miłym
gestem wobec starszych sąsiadów z jednej z kamienic będzie ustawienie
ławki nieopodal wejścia do ich budynku. Jednak w ciągu kilkunastu minut
od postawienia tam mebla, wspomniani sąsiedzi wyszli z mieszkania i zaczęli
przenosić ławkę w głąb podwórka. Tłumaczyli, że nie chcą, żeby osoby
siedzące na ławce zaglądały im do mieszkania. Podobnego zdania była
mieszkanka innej kamienicy, pod której oknami także ustawiono siedzisko.
W ten sposób, w ciągu kolejnych dni prototypowania udało się nam
pozyskać kolejne informacje na temat preferowanej przez mieszkańców
lokalizacji siedzisk: w miejscach odsłoniętych, nasłonecznionych,
w odległości kilku metrów od budynków i tyłem lub bokiem do najbliższych
okien.
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Kolejnym testowanym rozwiązaniem były ogrody społeczne. Zbudowaliśmy
w różnych miejscach kilka takich ogrodów, żeby sprawdzić, czy mieszkańcy
będą się nimi zajmować i które z lokalizacji będą najbardziej odpowiednie.
Mimo wątpliwości wielu mieszkańców, znalazły się osoby, które podlewały
i pielęgnowały zieleń. Rośliny umieszczone z dala od budynków mieszkalnych
zostały niestety ukradzione – to przykre zdarzenie stanowiło przydatną
informację na temat docelowych lokalizacji ogrodów społecznych.

Największą popularnością podczas testów cieszyła się strefa przeznaczona
dla najmłodszych. Wbrew opinii wielu osób okazało się, że na podwórku
są dzieci, które potrzebują dla siebie miejsca. Z tymczasowego placu
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zabaw korzystały oprócz nich także dzieci z sąsiednich kamienic. Ich
zabawy trwały nieraz do późnych godzin i nikomu nie przeszkadzały. Skarg
na hałas nie wnosili ani seniorzy, ani mieszkańcy domu jednorodzinnego,
obok którego umieszczony został testowy plac zabaw. Przeciwnie, wiele
osób cieszyło się, że podwórko ożyło, o czym świadczyć miał fakt, że
„nareszcie słychać na nim dzieci”. Na prośbę mieszkańców plac zabaw
nie został zdemontowany po zakończeniu konsultacji społecznych, żeby
najmłodsi mogli dalej z niego korzystać.

Efekty konsultacji społecznych
Efekty konsultacji społecznych zrealizowanych na podwórku na Kamionku
mają charakter zarówno projektowy, jak i społeczny. Na podstawie
obserwacji i rozmów przeprowadzonych przed testowaniem prototypu
i w trakcie testów powstał raport, w którym zawarte zostały rekomendacje
projektowe.
Poszerzenie wiedzy pochodzącej z rozmów z mieszkańcami o obserwacje
terenowe pozwoliło architektom pozyskać informacje na temat sposobów
parkowania i poruszania się mieszkańców po podwórku. To zaś przełożyło
się na zaprojektowanie nowych miejsc postojowych oraz ciągów pieszych
i pieszo-jezdnych.
Z kolei dzięki prototypowaniu urbanistycznemu sprawdzone zostały
rozwiązania, które na początku procesu były tematami rozmów
z mieszkańcami. Ważną kwestią projektową, która wypracowana została
w trakcie prototypowania, był wybór sposobu oddzielenia podwórka od
przestrzeni zewnętrznych. Ażurowa brama sprawdziła się, ponieważ wielu
kierowców z zewnątrz na sam jej widok rezygnowało z wjazdu na podwórko.
Na podstawie tej obserwacji mieszkańcy uznali, że szlaban będzie
wystarczający jako forma ogrodzenia. Stąd takie właśnie rozwiązanie zostało
uwzględnione w koncepcji przebudowy. Testowanie zweryfikowało także
obawy wielu osób dotyczące ławek. Okazało się, że wbrew przypuszczeniom
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ustawienie ławek nie zwiększyło liczby incydentów libacyjnych – z nowych
mebli w większości korzystali sami mieszkańcy, a ostatecznie prosili
o pozostawienie ławek na podwórku. Co więcej, dzięki reakcjom sąsiadów
niezadowolonych z początkowych lokalizacji siedzisk, zdobyliśmy konkretne
informacje projektowe dotyczące preferowanego usytuowania docelowego
ławek. Na podstawie prototypowania udało się również wybrać odpowiednie
lokalizacje dla przyszłego placu zabaw oraz ogrodów społecznych.
Zrealizowane działania wydobyły z mieszkańców sąsiedzką energię. Punkty
konsultacyjne stały się miejscami odnawiania starych i nawiązywania
nowych relacji. Największą wartość integracyjną miały budowa i testowanie
prototypów. Mieszkańcy najmocniej zaangażowani w te działania, chociaż
nie znali się wcześniej, stworzyli współpracujący zespół i zaczęli traktować
podwórko jako miejsce wspólne, w trosce o które warto razem podjąć
wysiłek. Ze względu na ich zaangażowanie jedną ze sformułowanych
przez nas rekomendacji było etapowanie prac remontowych na podwórku.
W naszym przekonaniu uwiarygodni ono planowane zmiany w oczach
mieszkańców i nie pozostawi społeczności podwórka z poczuciem stagnacji
po czynnym uczestnictwie w konsultacjach.
Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/podworko

IGA KALBARCZYK, DOMINIKA MISTERKA, OLGA SIKORSKA – socjolożka
i urbanistki, założycielki Pracowni Urbanistyki Społecznej. Prowadzą badania
miejskie oraz konsultacje społeczne. Związane z projektem „Żywa Ulica” i metodą
prototypowania urbanistycznego, którą rozpowszechniają w różnych miastach
w Polsce.
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Katarzyna Pliszczyńska

Trzy pokoje z kuchnią
– wspólne tworzenie
przestrzeni sąsiedzkiej
w młodej dzielnicy

Tło i cel konsultacji
W 2014 roku Białołęcki Ośrodek Kultury wynajął od prywatnego
przedsiębiorcy lokal na obszarze Zielonej Białołęki, zamierzając otworzyć
w nim swoją filię. Zielona Białołęka była do tej pory częścią dzielnicy raczej
zaniedbaną pod kątem infrastruktury kulturalnej i społecznej. Okolicznym
mieszkańcom wygodniej było odwiedzać instytucje kultury na sąsiednim
Targówku czy nawet w Markach, niż podróżować na oddalony Tarchomin,
gdzie ośrodek ma swoją główną siedzibę.
Zieloną Białołękę zamieszkują przeważnie młode rodziny z dziećmi, często od
niedawna żyjące w Warszawie, a więc jeszcze słabo z nią związane. Zazwyczaj
osoby te są zapracowane, w wyniku czego rzadko angażują się w działania
kulturalne czy społeczne. Charakter i oferta filii ośrodka miały uwzględnić
te uwarunkowania i odpowiedzieć na specyficzne potrzeby miejscowej
społeczności.
W założeniu przyjętym przez urząd dzielnicy Białołęka i Białołęckie Ośrodek
Kultury oraz Centrum Komunikacji Społecznej filia miała przybrać formę tzw.
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Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-u), czyli placówki, która wspiera pomysły
i działania społeczne okolicznych mieszkańców, często na co dzień pełniąc
przy tym funkcję np. domu kultury lub biblioteki.
Dla podkreślenia sąsiedzkiego charakteru filii MAL przyjął nazwę „3 pokoje
z kuchnią”. Hasło, które w czasie konsultacji zachęcało do włączania się
w proces tworzenia MAL-u, brzmiało: „Urządź z nami 3 pokoje z kuchnią!”
– sygnalizowało ono, że w filii będzie panować domowa, nieformalna
atmosfera sprzyjająca sąsiedzkim spotkaniom i współdziałaniu.
Konsultacje dotyczące MAL-u były częścią projektu „Lepsze konsultacje
w samorządzie” realizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej,
który miał na celu wzmocnienie warszawskich konsultacji społecznych oraz
zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców
w proces konsultacji.
Wynikiem konsultacji miało być nie tylko zebranie pomysłów na ofertę
programową MAL-u i określenie, w jakim stopniu i w jaki sposób mieszkańcy
mogliby włączyć się w jego współtworzenie, lecz także stworzenie ogólnych
wskazówek i rekomendacji dotyczących tworzenia kolejnych miejsc
aktywności lokalnej w Warszawie.

Jak konsultowaliśmy?
Proces tworzenia MAL-u na Zielonej Białołęce miał charakter partycypacyjny.
Ustalenie sposobu organizacji i funkcjonowania MAL-u oraz jego oferty
zostało niemal całkowicie oddane w ręce mieszkańców okolicy. W trakcie
konsultacji poprosiliśmy ich o wyrażenie swoich potrzeb związanych z tym
miejscem i oczekiwań co do elementów programu, zaproponowaliśmy także
wejście w rolę współgospodarzy nowo powstającego miejsca.
Pomysłowość mieszkańców ograniczona została czynnikami takimi jak
przede wszystkim kwestie formalne związane z liczbą pracowników
zatrudnionych do koordynacji MAL-u, wysokością budżetu, który miał
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być w ich dyspozycji, oraz warunkami technicznymi panującymi w lokalu.
Pewną barierą też były podjęte wcześniej (wspólnie z mieszkańcami)
decyzje, dotyczące np. odpłatności (nie wyższej niż 30%) części zajęć
organizowanych w MAL-u oraz rodzajów aktywności, które będą mogły się
tam odbywać. Ustalono, że będą to: zajęcia cykliczne (nauka rękodzieła,
języków, pilates itp.), pojedyncze wydarzenia (np. pokaz, koncert czy
wystawa) oraz aktywności integrujące sąsiadów, czyli wymagające
przestrzeni, w której w warunkach bliskich do kawiarnianych okoliczni
mieszkańcy będą mogli spotykać się ze sobą.
Przed rozpoczęciem działań konsultacyjnych określono liczbę i charakter
spotkań z mieszkańcami oraz wskazane zostały grupy docelowe konsultacji.
W proces od samego początku zaangażowali się też przedstawiciele
Białołęckiego Ośrodka Kultury, którzy po otwarciu MAL-u mieli w nim
pracować i razem z sąsiadami go współtworzyć, a także pracownicy urzędu
dzielnicy. Natomiast naszym (Pracowni Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia”) głównym zadaniem było przygotowanie scenariusza warsztatów
i spotkań z mieszkańcami oraz ich przeprowadzenie.
Wszystkich instytucjonalnych partnerów konsultacji oraz ich wykonawców
warto włączać w przygotowania procesu na możliwie wczesnym etapie.
Takie podejście pozwoli stworzyć plan uwzględniający głosy wszystkich stron
i z wyprzedzeniem podzielić się obowiązkami.
Liczne grono organizatorów konsultacji ma jednak dobre i złe strony. Na
pewno wzmacnia komunikację i zwiększa szanse na to, że mieszkańcy
dowiedzą się o procesie; potwierdza też zaangażowanie miejskich czy
dzielnicowych instytucji w sprawy danej społeczności, co z pewnością
jest przez nią mile widziane. Jednak z drugiej strony może utrudniać
koordynację zadań i rozmywać odpowiedzialność, a w trakcie samych
konsultacji – zwłaszcza w procesach, które mają lokalny charakter
– może powodować, że na spotkaniach organizatorzy przeważą lub
zrównoważą liczebnie uczestników. Ta ostatnia sytuacja nie zawsze musi
być problematyczna. Warto jednak robić wszystko, by swoją obecnością

Trzy pokoje z kuchnią – wspólne tworzenie przestrzeni sąsiedzkiej w młodej dzielnicy « 135

organizatorzy nie przytłoczyli uczestników, dając im przestrzeń do
zabierania głosu i biorąc udział w spotkaniach na równych zasadach (czyli
np. w pełni uczestnicząc w pracy warsztatowej).

Akcja informacyjna
Informacje o konsultacjach dotyczących MAL-u pojawiły się m.in. na
platformie warszawskich konsultacji społecznych zarządzanej przez Centrum
Komunikacji Społecznej (konsultacje.um.warszawa.pl), na stronach
internetowych Białołęckiego Ośrodka Kultury i urzędu dzielnicy oraz na ich
stronach w mediach społecznościowych. O konsultacjach informowały też
plakaty i ulotki dystrybuowane w najbliższej okolicy MAL-u.
Konsultacje otworzył wielogodzinny plenerowy punkt konsultacyjny
zorganizowany w ramach Dni Białołęki. Jego częścią był schematyczny
plan MAL-u, wyznaczony na trawniku za pomocą taśmy. W punkcie
można było dowiedzieć się o celu i harmonogramie całego procesu.
To był też pierwszy moment, w którym mieszkańcy mogli podzielić się
pomysłami, uwagami i opiniami (choć nie było to głównym założeniem
tego działania) – każda osoba mogła wetknąć w trawę chorągiewkę ze
swoimi propozycjami.
Wkomponowanie procesu w większe, ogólnodzielnicowe, wydarzenie było
dobrym ruchem, ponieważ pomogło bezpośrednio poinformować wiele osób
i w nieformalnej atmosferze zaprosić je do udziału w kolejnych spotkaniach
zaplanowanych w ramach konsultacji. Kilka osób z tego zaproszenia
skorzystało.
Pod koniec procesu odbyło się jeszcze jedno spotkanie plenerowe, tym
razem w parku blisko przyszłego MAL-u. Podstawowym celem tego
spotkania było zebranie pomysłów mieszkańców, ale ze względu na otwarty
charakter wydarzenia, pełniło ono – podobnie jak pierwsze spotkanie –
także funkcję informacyjną (niedługo po nim miały się odbyć jeszcze dwa
warsztaty).
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Zbieranie opinii
Właściwe konsultacje dotyczące MAL-u miały formę cyklu pięciu spotkań
warsztatowych. Większość z nich odbyła się w budynku przeznaczonym na
MAL, dzięki czemu mieszkańcy mogli poznać z bliska przestrzeń, o której
rozmawiali i której przyszłość planowali.
Cykl warsztatów rozpoczęło spotkanie skierowane do ogółu mieszkańców.
Podczas tego wydarzenia konsultacje zostały oficjalnie otwarte,
a przedstawiciele Białołęckiego Ośrodka Kultury i Centrum Komunikacji
Społecznej opowiedzieli o ramach i szczegółach procesu. Kolejne spotkanie
skierowane zostało do młodzieży i odbyło się na terenie pobliskiego
skateparku. Trzecie było przeznaczone dla młodych rodziców: odbyło się
w godzinach porannych, a w jego trakcie zapewniliśmy opiekę nad dziećmi.
Czwarte spotkanie miało charakter otwarty na wszystkie grupy wiekowe.
Scenariusz czterech pierwszych warsztatów – poza oficjalnym wstępem –
zakładał podział na trzy części. Najpierw chcieliśmy rozmawiać o tym, czym
może być aktywność lokalna, i poprosić uczestników o opisanie znanych im
typów działań sąsiedzkich, wymyślenie, co można robić w okolicy w czasie
wolnym, jakie czynności można podejmować wspólnie i w jaki sposób
różne grupy mieszkańców (dzieci, młodzież, młodzi rodzice, seniorzy) lubią
spędzać czas poza domem. Następnie planowaliśmy wspólnie zastanowić
się nad ofertą MAL-u, czyli wybrać z wymienionych aktywności te, które
warto zorganizować w tym miejscu. Na koniec spotkania przewidzieliśmy
rozmowę o sposobie funkcjonowania MAL-u, w tym o wszystkich zasobach
(zapleczu technicznym, promocji itp.) niezbędnych do zorganizowania
wybranych pomysłów oraz o podziale pracy między koordynatorami
MAL-u a mieszkańcami okolicznych domów.
Spotkania, z różnych powodów, nie zawsze przebiegały w 100% zgodnie
ze scenariuszem. W przypadku pierwszego (otwierającego) spotkania część
warsztatowa była poprzedzona rozbudowaną częścią oficjalną. Z kolei na
spotkaniu młodzieżowym nie pojawił się nikt, kto przyszedłby specjalnie
po to, by wziąć udział w konsultacjach i wyrazić swoją opinię. Musieliśmy
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więc szybko zmienić formułę spotkania – zamiast pracy warsztatowej
namawialiśmy pojedynczych młodych ludzi do udziału w rozmowie i napisania
na flipcharcie oferty MAL-u, która odpowiedziałaby na ich potrzeby.
Wydaje się nam, że braku frekwencji na spotkaniu dla młodzieży można było
zapobiec, gdyby spotkanie zostało zaaranżowane w pobliskiej szkole albo
przynajmniej we współpracy z nią.
Piąte spotkanie skierowaliśmy do osób, które chciały poważniej zaangażować
się w proces współtworzenia MAL-u. W trakcie tego spotkania uczestnicy –
wspólnie z architektkami, które miały następnie zaprojektować to miejsce
– pracowali nad ustaleniem wystroju wnętrza i wyposażenia, wymyślali też
pierwsze aktywności, które powinny zostać zorganizowane w MAL-u.
W spotkaniach brało udział od kilku do kilkunastu osób, spośród których
jedynie kilka wykazało większe niż pozostali zainteresowanie procesem
i pojawiło się na więcej niż jednym spotkaniu.
Mieszkańcy mogli dzielić się swoimi opiniami nie tylko podczas spotkań, lecz
także mailowo. Ta forma zbierania pomysłów, choć dostępna przez cały czas
trwania konsultacji, nie cieszyła się zainteresowaniem społeczności lokalnej –
łącznie tą drogą wypowiedziało się tylko 15 mieszkańców.
Elektroniczna forma zbierania propozycji dotyczących MAL-u mogłaby
przynieść lepsze rezultaty, gdyby zamiast zwykłego maila zastosować prosty
kwestionariusz ze słowem wstępu i kilkoma pytaniami otwartymi.

Jak mieszkańcy urządzili „3 pokoje z kuchnią”?
Efektem spotkań konsultacyjnych był zbiór pomysłów mieszkańców na
funkcje MAL-u i zajęcia, które zgodnie z deklaracjami miałyby być przez nich
współorganizowane. Co ciekawe, zgłaszane w trakcie pracy warsztatowej
propozycje zawsze zyskiwały (przynajmniej cichą) akceptację grupy – nie
zdarzyła się sytuacja, by ktoś wystąpił przeciwko pomysłom innych osób.
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Sąsiedzi MAL-u uznali, że powinien on oferować różnorodne zajęcia dla różnych
grup wiekowych. Duża ich część powinna umożliwiać kameralne sąsiedzkie
spotkania i obcowanie z kulturą, ale niezbędne są też zajęcia warsztatowe,
techniczne czy sportowe. Ważne dla mieszkańców było stworzenie sfery
kulinarnej udostępnianej na wspólne gotowanie, przestrzeni widowiskowowystawienniczej, małej sali gimnastycznej, w której mogłyby się odbywać
zajęcia fitness, gimnastyka, zumba itd., miejsca do wspólnego spędzania czasu
przy różnych, mniej lub bardziej angażujących czynnościach, a także przestrzeni
na kameralne spotkania – takiej, w której można porozmawiać w cztery oczy
albo np. otrzymać poradę prawną czy psychologiczną.
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O ile uczestnicy spotkań nie mieli żadnego problemu z wymyślaniem
aktywności, które ich zdaniem mogłyby być realizowane w MAL-u,
planowaniem wystroju wnętrza i potrzebnego wyposażenia, o tyle – co
wydaje się zrozumiałe – mniej chętnie podejmowali rozmowę o sposobie
zaangażowania ich i innych mieszkańców w przyszłe funkcjonowanie
tego miejsca. Deklaracje zaangażowania padały zawsze w kontekście
własnego pomysłu na poprowadzenie zajęć czy zorganizowanie wydarzenia.
W trakcie warsztatów mieszkańcy dzielili się jednak propozycjami, jak
można w przyszłości wciągać sąsiadów do współtworzenia MAL-u, w myśl
zasady, że nic tak nie wpływa na identyfikację z miejscem, jak wzięcie
za nie odpowiedzialności. Mieszkańcy zwracali przy tym uwagę, że styl
wspólnego zarządzania nie może zostać opracowany i wdrożony jako
odgórnie narzucony, gotowy model, bo taki na pewno nie zadziała – musi
dość spontanicznie ewoluować, wraz ze stopniowym przekazywaniem przez
koordynatorów różnych zadań i obowiązków sąsiadom i sukcesywnym
wciąganiem w życie MAL-u kolejnych osób, które będą odwiedzać to
miejsce.

Podsumowanie
Konsultacje społeczne były dobrą okazją dla pracowników Białołęckiego
Ośrodka Kultury do nawiązania znajomości z sąsiadami i rozpoczęły proces
tworzenia zaangażowanego środowiska lokalnego. Jeszcze w czasie ich
trwania mieszkańcy zaczęli organizować różne inicjatywy związane z nowo
powstającym miejscem. W wyniku konsultacji pojawił się też pomysł
zorganizowania parapetówki na inaugurację działalność MAL-u. Jej program
został przygotowany wspólnie z sąsiadami, którzy zaplanowali m.in. wspólne
gotowanie w dniu poprzedzającym wydarzenie, wystawę i koncert, zajęcia
zumby, konkurs wypieków sąsiedzkich, a także zajęcia animacyjne dla
dzieci i nie tylko na zewnątrz MAL-u. Tego dnia został uruchomiony jesienny
ogródek kawiarniany na placu przed budynkiem – ogródek ten, stanowiąc
plenerowe przedłużenie MAL-u, miał zachęcać przechodniów do skorzystania
z oferty miejsca. Podczas parapetówki zostały również zaprezentowane
wyniki konsultacji.
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Efektem konsultacji było też wyłonienie się grupy aktywnych mieszkańców,
którzy zaoferowali sąsiadom swój czas, wiedzę i umiejętności, np. prowadząc
sąsiedzkie warsztaty szwalnicze czy udzielając porad prawnych. Miało to
między innymi związek z formułą konsultacji, które przewidywały kilka stopni
angażowania uczestników, od mniejszego na spotkaniach o otwartej formule,
do większego – na warsztatach dla osób wyraźnie zainteresowanych tematem
i chcących bardziej włączyć się w tworzenie nowego miejsca.
Co ważne, konsultacje MAL-u „3 pokoje z kuchnią” były pierwszym
procesem dotyczącym miejsca aktywności lokalnej, w który włączeni zostali
także architekci odpowiedzialni za jego przyszły kształt. To nowatorskie
jak na tamten czas podejście stało się inspiracją dla kolejnych procesów
partycypacyjnych tego typu. Obecnie trudno wyobrazić sobie bowiem,
że w rozmowach z mieszkańcami krążących wokół tematu rozwiązań
projektowych mogłoby zabraknąć architektów.
Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/3pokoje

KATARZYNA PLISZCZYŃSKA - biogram na stronie 115.
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Magdalena Hennig-Rosiecka

Miejsce Aktywności
Lokalnej „Pod skrzydłami”
– konsultacje i projektowanie
krok po kroku

Przedmiot, cel i tło konsultacji
Ruchy sąsiedzkie mają na Ochocie długą historię. Od ponad 20 lat istnieje
tu m.in. Klub Osiedlowy „Surma”, którego misją jest pobudzenie aktywności
mieszkańców i umożliwienie im wspólnych, sąsiedzkich działań na rzecz
najbliższego otoczenia. Zgodnie z realizowanym w Warszawie Programem
Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020 potrzebna jest jednak
większa liczba ośrodków, wokół których mogłaby się skupić energia
mieszkańców w rolach ich współgospodarzy, animatorów i członków zespołu
programowego.
Stąd wynikała decyzja urzędu dzielnicy Ochota o powołaniu nowego Miejsca
Aktywności Lokalnej przy ul. Grójeckiej 109, w świeżo wyremontowanych
pomieszczeniach na parterze pawilonu, w którym mieszczą się też m.in.
dwie biblioteki i Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą”. Atrakcyjny program
integrujący lokalną społeczność zyskał sposobność realizacji również
poza obrębem domu sąsiedzkiego – zapewniły ją lokalizacja w dobrze
skomunikowanym i uczęszczanym punkcie Ochoty oraz koncepcja
architektoniczna MAL uwzględniająca rozsuwane ściany wewnętrzne
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i przeszkolone drzwi umożliwiające otwarcie przestrzeni na plac „Pod
Skrzydłami” z efektowną fontanną, zielenią i ławkami. Niejako „sercem”
lokalu ma być kuchnia stwarzająca idealne warunki do wspólnego szykowania
posiłków, pokazów kulinarnych i dzielenia się wiedzą, np. o zdrowym
odżywianiu.
Konsultacje społeczne przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2017 roku
na zlecenie urzędu dzielnicy Ochota miały na celu zebranie uwag i opinii
mieszkańców, kierownictwa Ośrodka Kultury Ochoty (którego filią jest MAL),
a także przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat programu,
regulaminu i zakresu działania nowo powstałej placówki. Przedmiotem
konsultacji były także: przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń, elementy
aranżacji przestrzeni wewnętrznej, zwłaszcza kuchni, oraz nazwa tego miejsca.
Urząd dzielnicy powierzył przeprowadzenie konsultacji społecznych
doświadczonym moderatorom, którzy zaproponowali zróżnicowane formy
pozyskiwania opinii mieszkańców i informacji na temat ich potrzeb. Do zadań
zespołu moderatorów należało też zaangażowanie w proces konsultacyjny
ekspertów, przede wszystkim z dziedziny architektury wnętrz, przygotowanie
projektów graficznych materiałów promocyjnych oraz sporządzenie
wizualizacji podsumowujących proces konsultacji i raportu końcowego.

Akcja informacyjna
Konieczność dotarcia do tak różnorodnych grup docelowych jak: mieszkańcy
okolicznych osiedli, użytkownicy bibliotek, mamy z małymi dziećmi, seniorzy,
uczniowie itd., sprawiła, że niezbędne było zastosowanie kilku metod akcji
informacyjnej.
Oprócz plakatów formatu A1 w witrynach MAL-u i mniejszych (A4 i A3)
kolportowanych m.in. za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych,
administracji i wspólnot mieszkaniowych oraz lokali, szkół i parafii w okolicy
objętej projektem, wykorzystaliśmy do przekazania wciąż aktualizowanych
informacji o konsultacjach lokalną prasę, w której ukazał się z wywiad
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z burmistrz Ochoty i ogłoszenia w czterech tytułach w kilkudniowych odstępach,
oraz media elektroniczne: stronę internetową i stronę na Facebooku urzędu Ochoty,
a także warszawską platformę konsultacyjną konsultacje.um.warszawa.pl.
Oryginalną formą informacyjno-promocyjną była ankieta w postaci pocztówki,
dystrybuowana m.in. w ochockich instytucjach kultury, siedzibach urzędu
dzielnicy, lokalach usługowych, sklepach i lokalach gastronomicznych w rejonie
MAL-u, a także rozdawana podczas imprez dzielnicowych.
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Duże znaczenie miało nawiązanie przez członków zespołu realizującego
konsultacje kontaktów osobistych z lokalnymi aktywistami wybranymi
zgodnie z wcześniej stworzoną listą. Nie mniej przydatne okazały się wizyty
w okolicznych bibliotekach, lokalach usługowych, sklepach i restauracjach.
Informacja o konsultacjach docierała do mieszkańców też bezpośrednio,
podczas dwóch dyżurów w terenowych punktach konsultacyjnych, czyli
namiotach oznakowanych logo konsultacji społecznych, wyposażonych
w stół i krzesła, a rozstawionych w uczęszczanych miejscach w okolicy
MAL-u. To tam moderatorzy zbierali opinie i udzielali informacji.
Kampanię informacyjną rozpoczęliśmy 10 dni przed pierwszym spotkaniem
konsultacyjnym z mieszkańcami. To optymalny termin, aby wiadomość
dotarła do wszystkich zainteresowanych. Takie wyprzedzenie pozwala
zaplanować udział w konsultacjach bez ryzyka, że daty spotkań zostaną
zapomniane i „utoną” w szumie informacyjnym.

Zastosowane formy i narzędzia konsultacyjne
Pierwsze spotkanie z mieszkańcami miało charakter przede wszystkim
informacyjny i odbyło się w siedzibie MAL-u. Sala została wyposażona
w rzutnik i laptop do prezentacji oraz dwa mikrofony bezprzewodowe. Dla
uczestników przygotowano kawę, herbatę, wodę i drobne ciasteczka, a dla
dzieci – specjalny kącik do zabawy.
W trakcie spotkania przedstawiliśmy ogólne zasady funkcjonowania Miejsc
Aktywności Lokalnej (domów sąsiedzkich) oraz osoby koordynatorów,
którzy będą pracować w MAL-u przy Grójeckiej 109. Ważnym punktem
była prezentacja wnętrza lokalu, aby uczestnicy konsultacji zapoznali się
z potencjalnymi możliwościami aranżacji i wykorzystania poszczególnych
pomieszczeń.
Zaprezentowano też przykłady dobrych praktyk z innych warszawskich
domów sąsiedzkich, a ich przedstawiciele odpowiadali na pytania dotyczące
np. konkretnych różnic między MAL-em a domem kultury, zasad korzystania
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z wyposażenia, rezerwacji pomieszczeń, godzin pracy, źródeł finansowania
realizacji projektów itp. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu
Dzielnicy Ochota, dyrekcji Ośrodka Kultury Ochoty oraz przedstawiciel
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, który nadzorował remont lokalu
i administruje przestrzenią placu „Pod Skrzydłami”. Obecność decydentów
umożliwiła zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości na bieżąco, co tworzyło
atmosferę zaufania i sprzyjało aktywizacji uczestników spotkania.

Moderatorzy zapoznali mieszkańców z harmonogramem konsultacji i ich
planowanymi formami, do których należały spotkania warsztatowe w MAL-u,
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terenowe punkty konsultacyjne i spotkanie podsumowujące. Uczestnicy
spotkania otrzymali też informację o sposobach zbierania opinii. Oprócz
osobistego udziału w dyskusji podczas spotkań i warsztatów, można
było zgłosić pomysły pisemnie, wypełniając ankiety w formie pocztówek
zbieranych w trakcie spotkań i dyżurów w punkcie konsultacyjnym. Ankietę
można było też wrzucić do jednej z czterech urn stojących w Ośrodku Kultury
Ochoty, ochockim ratuszu oraz sąsiadujących z MAL-em bibliotece i kawiarni.
Przez cały czas trwania konsultacji zbieraliśmy też uwagi przesyłane mailem
na adres: ochota.konsultacjespoleczne@um.warszawa.pl.
O ile ankieta pocztówkowa spełniła swą funkcję informacyjną, o tyle jako
źródło opinii okazała się narzędziem mało popularnym, podobnie jak – ku
naszemu zaskoczeniu – kontakt mailowy. Najwięcej cennych uwag zebraliśmy
podczas dwóch spotkań warsztatowych zorganizowanych w siedzibie
MAL-u w dzień powszedni po pracy (w godz. 18-21) i w sobotę (w godz. 1013). Pomocnym narzędziem umożliwiającym wyrażanie opinii, a jednocześnie
porządkującym zebrane informacje, były duże plansze z rozrysowanym
schematem przestrzeni MAL i konkretnymi pytaniami, np.:

»
»
»
»
»
»
»

Co chcielibyście tu robić?
Jakie macie potrzeby?
Jakie macie umiejętności?
Jaki sprzęt jest potrzebny?
Jaki powinien być MAL?
Co z placem?
Uwagi i luźne myśli.

Uczestnicy po zapoznaniu się z rozkładem pomieszczeń domu sąsiedzkiego
zostali podzieleni na kilka grup roboczych i usiedli przy przygotowanych wcześniej
stołach z planszami, na których w rubrykach („dymkach”) pod pytaniami mogli
nanosić swoje uwagi. Staraliśmy się tak dobierać osoby, aby wszystkie grupy były
zróżnicowane pod względem płci i wieku. Każdy stolik miał własnego moderatora,
który dbał o sprawny przebieg dyskusji. W warsztatach brali udział eksperci:
architekt wnętrz i kierownik jednego z warszawskich domów sąsiedzkich, którzy
służyli radą i inspiracją.
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W ramach konsultacji moderatorzy pełnili też dwa czterogodzinne dyżury
w terenowych punktach konsultacyjnych. Pierwszy odbył się w piątek, w godz.
12-16 w pobliżu popularnego bazaru i hali targowej „Zieleniak”, które znajdują
się w niewielkiej odległości od MAL-u. Drugi dyżur zaplanowaliśmy na niedzielę,
w godz. 10-14, nieopodal kościoła. Dobrze wybrane miejsca konsultacji,
wyraźnie oznakowany namiot i dynamiczni moderatorzy zachęcający
przechodniów do rozmowy sprawili, że dyżury przyniosły obfity plon pomysłów
i informacji na temat potrzeb mieszkańców w odniesieniu do MAL-u.
Na spotkaniu podsumowującym zaprezentowano syntezę zebranych pomysłów
uczestników konsultacji, z której wyłonił się zarys koncepcji działania
i wyposażenia MAL-u. Była to ostatnia okazja do zgłaszania uwag. W spotkaniu
i dyskusji ponownie wzięli udział członkowie Zarządu Dzielnicy Ochota, którzy
wysłuchali głosów mieszkańców i odpowiadali na pytania.
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Ostatnim akordem była publikacja raportu, w którym szczegółowo
omówiono wszystkie etapy i wyniki procesu konsultacyjnego oraz
przedstawiono wizualizacje zaproponowanych rozwiązań. Raport był
i pozostanie do wglądu na stronie internetowej urzędu dzielnicy, jak również
na warszawskiej platformie konsultacyjnej.

Podsumowanie wyników i przebiegu konsultacji
Podczas procesu konsultacyjnego udało się osiągnąć zamierzone cele:

»
»
»
»
»

dopisała frekwencja, do czego przyczyniła się m.in. przemyślana akcja
informacyjna;
pojawiło się grono aktywistów, którzy zadeklarowali stałą współpracę
z MAL-em i zaproponowali konkretne zajęcia, które mogliby animować;
spopularyzowano ideę domów sąsiedzkich;
rozwiano obawy, że będzie to miejsce odpłatnych imprez komercyjnych;
zebrano obszerny materiał złożony z pomysłów i opinii mieszkańców
i ekspertów.

Dzięki konsultacjom można było przygotować kompleksową koncepcję
działania MAL-u uwzględniającą:

»
»
»
»

»

wskazówki dotyczące charakteru placówki, która powinna być
bezpłatnym, otwartym dla różnych osób miejscem realizacji pasji
i wymiany doświadczeń;
sugestie co do wystroju i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń:
kuchni, saloniku, pokoju porad, ciemni fotograficznej, stref elastycznie
zmieniających przeznaczenie itp.;
propozycje wyposażenia, w tym: lekkie, mobilne meble, kuchnia
z wyspą, system wystawienniczy w korytarzu, rzutnik itd.;
pomysły różnych aktywności, takich jak: gry w karty, planszówki
i szachy, czytanie dzieciom książek, warsztaty robienia na drutach
i pracy z komputerem, wspólne gotowanie, potańcówki, wykłady, pikniki
sezonowe, wyprzedaże, wspólne majsterkowanie itp.;
oczekiwania dotyczące godzin pracy i innych kwestii organizacyjnych.
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Uwagi końcowe
Ankieta w formie pocztówki nie sprawdziła się jako sposób zbierania
opinii. Z kolei raport z konsultacji okazał się przesadnie szczegółowy, a co
za tym idzie – zbyt obszerny. Obecnie realizujemy bardziej przejrzystą
i skondensowaną wersję przedstawiania wyników konsultacji.
Wśród uczestników konsultacji dominowały osoby dorosłe i przyprowadzone
przez rodziców małe dzieci, a zabrakło przedstawicieli młodzieży. Co
zrobić, żeby pozyskać użytkowników również z tej grupy wiekowej? To
jedno z wyzwań, które czekało animatorów. Kilkanaście miesięcy działania
MAL-u przy Grójeckiej 109, które upłynęły od zakończenia konsultacji, stanowi
dowód na to, że się udało. Miejsce tętni życiem, a proces konsultacyjny
wspomógł tworzenie ram organizacyjnych i programu domu sąsiedzkiego,
które najpełniej uwzględniają potrzeby i oczekiwania mieszkańców.
Konsultacje posłużyły jako materiał poglądowy i pole do badań dla osób
przygotowujących dokument dotyczący ewaluacji procesów konsultacyjnych
prowadzonych w Warszawie – na spotkaniach rozdawano krótkie ankiety.
Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/pod_skrzydlami

MAGDALENA HENNIG-ROSIECKA – koordynatorka ds. konsultacji społecznych na
Ochocie wspierająca te procesy na wszystkich etapach z racji funkcji, a z racji charakteru
dokładająca do tego entuzjazm zdeklarowanej zwolenniczki dialogu i koncyliacji.
Prywatnie: hungarystka, feministka, mól książkowy i wielbicielka górskich wędrówek.
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Katarzyna Pliszczyńska, Łucja Krzyżanowska

Nowe funkcje społeczne
Rotundy. Konsultacje
prywatnego inwestora

Tło i cel konsultacji
Rotunda jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Warszawy,
istotną częścią centrum miasta i popularnym miejscem spotkań nie tylko
dla mieszkańców stolicy. Została wybudowana w latach sześćdziesiątych
XX wieku, lecz niedługo później, w 1979 roku, uległa niemal całkowitemu
zniszczeniu wskutek wybuchu gazu. Skutkiem pospiesznej odbudowy było
szybkie pogarszanie się stanu technicznego wyremontowanego budynku.
Z biegiem lat stalowa konstrukcja przestała być bezpieczna, dach zaczął
przeciekać, ściany pokrył grzyb, a warunki pracy – m.in. ze względu na
brak możliwości zainstalowania klimatyzacji – były momentami nie do
zniesienia.
Właścicielem Rotundy jest PKO Bank Polski, który ma w niej swoją siedzibę.
Bank ten, planując modernizację budynku, w 2013 roku zdecydował się
przeznaczyć część jego powierzchni na dodatkowe funkcje społeczne
i wybrać je na podstawie wyników konsultacji społecznych. Założeniem
było zachowanie dotychczasowych gabarytów (kształtu, wielkości,
wysokości) i elementów charakterystycznych dla Rotundy (np. dachu
przypominającego kształtem generalską czapkę). Konsultacje dotyczyły
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tego, jak zagospodarować tę część przestrzeni odnowionej Rotundy, która
nie zostanie przeznaczona na oddział banku.
Konsultacje społeczne zostały zaplanowane zgodnie ze standardami
przeprowadzania tego typu procesów realizowanych przez miasto
stołeczne Warszawę: trwały 24 dni (w stolicy konsultacje muszą trwać co
najmniej 21 dni), zostały poprzedzone akcją informacyjną i przeprowadzone
w dwóch formach (ankiety i warsztatów), a z ich przebiegu został
przygotowany publicznie dostępny raport.
Bank we współpracy z firmą DuPont zainaugurował proces dyskusji wokół
zmian związanych z Rotundą. Inicjatorzy mieli świadomość, że chodzi
o charakterystyczny, powszechnie znany i cieszący się sympatią obiekt na
mapie Warszawy. Do udziału w debacie zaproszono miejskich ekspertów
ze środowiska kultury i sztuki oraz organizacji pozarządowych związanych
z tematyką warszawską. W panelach dyskusyjnych wystąpili przedstawiciele
Centrum Architektury, Fundacji Bęc Zmiana, Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
Forum Rozwoju Warszawy, Polish Green Building Council, Stowarzyszenia
Architektów Polskich, Centrum Komunikacji Społecznej i naszej fundacji,
czyli Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Dyskutowano
o historii budynku, jego walorach architektonicznych, roli w krajobrazie
stolicy i dodatkowych funkcjach społecznych, które miały stać się
przedmiotem konsultacji. Propozycje wypracowane przez ekspertów stały
się następnie częścią prowadzonego przez nas procesu konsultacyjnego,
który odbył się w kwietniu i maju 2013 roku.
Głównym celem konsultacji było dotarcie do osób potencjalnie
zainteresowanych losami Rotundy i włączenie ich w proces podejmowania
decyzji. Zależało nam na możliwie szerokim poinformowaniu społeczności
Warszawy o planowanej zmianie. Chcieliśmy także zebrać opinie i uwagi,
które bank mógłby wykorzystać w ramach konkursu architektonicznego
na rewitalizację budynku („Changing The Face”). Wyniki konsultacji miały
pomóc jury konkursu w wyborze optymalnego rozwiązania projektowego
uwzględniającego postulaty społeczne. Bank zobowiązał się zrealizować
zwycięski projekt po uzyskaniu stosownych zezwoleń.
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Jak konsultowaliśmy?
Akcja informacyjna
Konsultacje społeczne wspierała szeroko zakrojona akcja informacyjna,
w skład której wchodziły: strona internetowa dotycząca procesu, działania
w mediach społecznościowych, informacje w warszawskich placówkach banku
i w kwartalniku publikowanym dla jego klientów („Poradnik Bankowy”).
Jednak dopiero zainteresowanie losem Rotundy i konsultacjami ze strony
mediów głównego nurtu spowodowało, że o procesie dowiedziało się wiele
osób, co pozwoliło nam wyjść z przekazem poza środowisko aktywistów
miejskich, architektów i urzędników. Patronat medialny nad konsultacjami
objęły gazeta.pl, „Gazeta Wyborcza”, Radio Tok FM i bryla.pl.
Informacje o procesie ukazywały się też w innych popularnych tytułach
prasy codziennej, audycjach radiowych (np. w Antyradiu), na stronach
poświęconych wydarzeniom lokalnym (np. TVN Warszawa) i blogach
internetowych. Ponadto konsultacje zostały rozpoczęte i zakończone
konferencjami prasowymi.
Zbieranie opinii
Kluczowym narzędziem konsultacji była ankieta. Dotyczyła ona sposobów
użytkowania Rotundy i jej najbliższej okolicy oraz oceny propozycji na nowe
funkcje obiektu. Umożliwiała też przedstawienie własnych pomysłów na
rewitalizację budynku.
Ankieta funkcjonowała w dwóch formach: kwestionariusza internetowego
zamieszczonego na stronie procesu i na warszawskiej platformie konsultacji
społecznych (konsultacje.um.warszawa.pl) oraz formularza papierowego,
dostępnego we wszystkich warszawskich oddziałach banku.
Uzupełnieniem ankiety były wywiady internetowe. Zaprosiliśmy do nich
ludzi wypowiadających się w internecie na tematy związane z Rotundą,
posiadających wyraziste (pozytywne lub negatywne) stanowisko wobec
planów jej rewitalizacji.
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Zgłaszane przez uczestników konsultacji (w ankietach i podczas wywiadów)
pomysły na funkcje społeczne Rotundy były różnorodne. Stworzyliśmy
z nich tzw. bank pomysłów, grupując je w kilkanaście wątków przewodnich
(cztery najbardziej popularne wątki zostały szerzej opracowane na
późniejszym etapie konsultacji):

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

miejska enklawa;
otwarta rotacyjna sceno-galeria;
hub informacyjno-społeczno-kulturalny;
pozytywne centrum Warszawy/Polski;
ogród;
(klubo)kawiarnia;
miejsce na wskroś warszawskie;
miejsce społecznie zaangażowane;
centrum edukacyjno-eksperymentalne;
rekreacyjna przestrzeń publiczna;
żadnych zmian.

Następnie zorganizowaliśmy warsztaty kreatywne nastawione na twórcze
rozwinięcie pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców w ankietach
i podczas wywiadów. Liczba zgłoszeń na warsztaty znacznie przekroczyła
limit miejsc, dlatego tak dobraliśmy uczestników, żeby otrzymać jak
najbardziej zróżnicowaną grupę. W warsztatach wzięło udział 20 osób:
w większości warszawiacy, głównie w wieku 20-35 lat (chociaż byli
też licealiści i osoby powyżej czterdziestki), niezwiązani zawodowo
z architekturą czy urbanistyką. Część uczestników należała do organizacji
pozarządowych lub regularnie działała społecznie, znalazło się też kilku
projektantów i plastyków. W tym gronie najpierw podsumowaliśmy pomysły
na nowe funkcje społeczne Rotundy, po czym wybraliśmy z nich cztery
najbardziej popularne i rozbudowaliśmy je w formie szerszej koncepcji
opisowej i moodboardu, czyli kolażu złożonego ze zdjęć, rysunków i haseł,
oddającego charakter i atmosferę wyobrażonego miejsca. Zastanawialiśmy
się przy tym nad zaletami i wadami każdego z nich. Opisane pomysły stały
się częścią założeń konkursu „Changing the Face”.
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Pracę warsztatową poprzedziliśmy zwiedzaniem Rotundy, w trakcie którego
uczestnicy nie tylko poznali ciekawe i mniej znane historie związane
z budynkiem, lecz także mogli z bliska przyjrzeć się jego stanowi
technicznemu.
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Najbardziej popularne pomysły na funkcje społeczne Rotundy to:

»

Miejska enklawa

Rotunda znajduje się w najbardziej ruchliwym miejscu w mieście; wiele
osób czeka tam na kogoś lub na coś, spędza chwilę, wszyscy są w biegu,
zmęczeni miastem, hałasem, pośpiechem. Dlatego budynek powinien
dostarczać okazji i infrastruktury do odpoczynku, a także służyć jako punkt
nawigacyjny po mieście, informacja kulturalna i turystyczna czy kawiarnia.
Koncepcja ta poza programem funkcji w przestrzeni zawierała pomysł
stworzenia dodatkowej powierzchni poniżej poziomu terenu – zielonego
i ukrytego przed zgiełkiem miejsca, łagodnie okalającego Rotundę.

158 » Katarzyna Pliszczyńska, Łucja Krzyżanowska

Dodatkowym walorem urbanistycznym tej koncepcji byłoby zagłębienie wokół
Rotundy w formie zacisznego skweru – lustrzane odbicie tego istniejącego przy
wejściu do stacji metra po drugiej stronie ulicy Marszałkowskiej.
Ponadto na dachu Rotundy miałby powstać taras widokowy.

»

Hub informacyjno-społeczno-kulturalny

Rotunda stanowi punkt wyjścia do miasta („wszystkie drogi prowadzą od
Rotundy”), dlatego podstawową funkcją budynku miałoby być dostarczanie
szybkiego, atrakcyjnego i sprofilowanego przekazu o wydarzeniach, rozrywkach
i atrakcjach turystycznych w mieście.
Dodatkowo w budynku mogłyby się znaleźć niewielkie przestrzenie na spotkania
o tematyce społecznej i miejską działalność kulturalną.

»

Otwarta rotacyjna sceno-galeria

Ze względu na swoją rozpoznawalność i położenie w centrum miasta Rotunda
nadaje się na przestrzeń łączącą funkcje galerii i miejskiej sceny z Hyde Parkiem,
otwartą na amatorów i profesjonalnych artystów.
Taka formuła mogłaby okazać się atrakcyjna zwłaszcza dla młodych warszawiaków,
ponieważ wpisuje się w wielkomiejską kulturę, wykorzystuje stołeczną energię
i pokazuje ją w twórczy, pozytywny sposób, dostarczając rozrywki i inspiracji oraz
dowartościowując aktywność artystyczną mieszkańców miasta.

»

Pozytywne centrum Warszawy/Polski

Rotunda mogłaby stać się miejscem z pozytywną energią, w którym widać
uśmiechniętą, twórczą twarz miasta/kraju i gdzie polskie sukcesy są docenione.
Stworzenie dla turystów i mieszkańców miasta takiej przestrzeni z ciekawie
podaną wiedzą na temat pozytywnych kart z różnych dziedzin życia Warszawy
i Polski służyłoby nie tylko rozrywce, lecz także poprawie wizerunku naszego
kraju.
W ramach procesu przeprowadziliśmy również obserwacje w terenie. Odbywały się
one w kilku przedziałach czasowych obejmujących godziny od 6 do 24 i sumujących
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się w jeden dzień powszedni i jeden świąteczny. Badacze, którzy obserwowali
ruch pod Rotundą, notowali liczbę osób przechodzących, czekających,
korzystających z bankomatu, wchodzących do banku i podejmujących inne
czynności. Brano pod uwagę płeć i (szacowany) wiek przechodniów oraz porę
obserwacji i typ dnia (powszedni/świąteczny).
Dzięki tym obserwacjom pozyskaliśmy liczbowe dane o rzeczywistych
użytkownikach Rotundy i jej okolicy. Dowiedzieliśmy się, kto i dlaczego
pojawia się w pobliżu. Taka wiedza pozwoliła lepiej dopasować funkcje
obiektu do potrzeb jego użytkowników.
Z naszego badania wynikło, że zdecydowana większość zaobserwowanych
osób (89-90%, zależnie od typu dnia) jedynie przechodziła koło Rotundy.
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Drugą co do liczebności grupą były osoby oczekujące pod budynkiem
(6-7%). Klienci banku stanowili zaledwie ułamek (2-3%), a pozostałe
osoby (1-2%), np. taksówkarze, wykonywały w okolicy Rotundy inne
czynności. Wśród aktywności osób zatrzymujących się na krótką chwilę pod
budynkiem zanotowaliśmy przede wszystkim:

»
»
»

rozmawianie (twarzą w twarz, przez telefon, w budce telefonicznej);
odpoczywanie na ławce, jedzenie, czytanie książek;
ustalanie, gdzie pójść dalej.

Rzadziej przechodnie pytali o drogę lub oglądali mapy, robili zdjęcia (Rotundy
albo Pałacu Kultury i Nauki), czytali informacje zamieszczone na budynku.
Bardzo nieliczna grupa osób spędzała w okolicy Rotundy znacznie więcej
czasu; byli wśród nich taksówkarze i inni ludzie pracujący w okolicy oraz osoby
przesiadujące na ławkach.
Konsultacje w liczbach:

»
»
»
»
»

ponad 10 000 wypełnionych ankiet (w tym ok. 9000 internetowych,
a ok. 1000 – papierowych);
ponad 1500 pomysłów na zagospodarowanie Rotundy;
ponad 900 chętnych zgłoszonych na warsztaty;
13 przeprowadzonych wywiadów indywidualnych;
ponad 22 000 osób zaobserwowanych pod Rotundą.

Jaka powinna być nowa Rotunda?
Zasadniczym wynikiem konsultacji było oczekiwanie, że Rotunda będzie
pełnić znaczącą, symboliczną rolę dla Warszawy – punktu orientacyjnego,
wyznacznika centrum, a przy tym miejsca spełniającego wiele różnorodnych
funkcji społecznych.
Zadaniem nowej Rotundy, odpowiadającym zwyczajom i postulatom
użytkowników, miało stać się oferowanie przestrzeni miejskiej wyposażonej
w atrakcyjną, żywą i zmienną treść oraz komfortową infrastrukturę do czekania.
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Na wszystkich etapach konsultacji najsilniej wybrzmiał właśnie postulat
wielofunkcyjności budynku – stworzenia przestrzeni adresowanej do różnych
grup, przystosowanej do obsługi osób umawiających się pod Rotundą,
przechodniów i turystów, a także wyposażenia Rotundy w strefy pozwalające
na aktywność kulturalną, rekreację czy naładowanie baterii – dosłownie
i w przenośni (zieleń, siedziska, napoje, szybkie przekąski, dostęp do
technologii).

Podsumowanie
Konsultacje dotyczyły jednej z najważniejszych ikon architektonicznych
stolicy, a przy tym zostały szeroko wypromowane w warszawskich mediach.
Prawdopodobnie dlatego cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców i innych osób przejętych losem Rotundy. Liczby wypełnionych
ankiet i osób zgłaszających się do udziału w warsztatach były rekordowe
jak na miejskie procesy konsultacyjne. W rozmowę o nowych funkcjach
budynku zaangażowało się (na różne sposoby) ponad 10 000 osób.
PKO Bank Polski wykorzystał wyniki konsultacji, włączając je w założenia
konkursu architektonicznego „Changing The Face” na projekt odnowy Rotundy
oraz stworzenie przestrzeni, która zintegruje budynek z otoczeniem. Wskazane
w konsultacjach propozycje funkcji społecznych miały uzupełnić funkcję
bankową i zostać wykorzystane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
Do konkursu zgłosiło się 1040 zespołów architektonicznych z 79 krajów,
nadesłano w sumie 214 projektów. Do drugiego etapu wybrano 10 z nich.
Ostatecznie wygrał projekt zespołu Gowin-Siuta z Krakowa.
Zgodnie ze zwycięskim projektem usługi bankowe będą realizowane na
parterze i w podziemiu zrewitalizowanego budynku Rotundy. Funkcję
przestrzeni publicznej będzie pełnił Salon Miejski zlokalizowany na
pierwszym piętrze. Dzięki temu powstanie przestrzeń umożliwiająca
realizację pomysłów zgłoszonych w trakcie konsultacji, m.in.
multimedialnego punktu informacji o wydarzeniach kulturalnych, miejsca
odpoczynku i spotkań, galerii sztuki czy kawiarni.
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Przebudowa Rotundy rozpoczęła się w 2017 roku, a otwarcie budynku
nastąpi prawdopodobnie w 2019 roku.
Więcej informacji o konsultacjach:

»
»

konsultacje.um.warszawa.pl/rotunda
gazeta.pl: Jak zmieni się Rotunda? Aż 214 projektów: z Ghany, Iranu;
Rotunda 2013 – okrągła i jak nowa z atrakcjami

KATARZYNA PLISZCZYŃSKA – biogram na stronie 115.
ŁUCJA KRZYŻANOWSKA – doktor nauk społecznych, socjolożka, absolwentka
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka społeczna i marketingowa.
Dyrektorka ds. badań i doradztwa oraz członkini zarządu Pracowni Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”.
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Bernadeta Włoch-Nagórny

Park Magiczny. O tym,
jak z mieszkankami
i mieszkańcami zaplanować
i stworzyć nowy park

Białołęka, jedna z peryferyjnych dzielnic Warszawy, stanowi przestrzeń,
w której każdego roku powstają osiedla mieszkaniowe, a nowi mieszkańcy
chętnie kupują mieszkania z uwagi na atrakcyjne ceny nieruchomości.
Dzielnica ta wymaga jednak dużych nakładów inwestycyjnych ze strony
miasta. Społeczność Białołęki dopomina się o budowę placów zabaw,
parków i terenów rekreacyjnych. Tego rodzaju postulaty wysuwali
mieszkańcy okolic osiedli Derby i Lewandów. Podczas spotkań
z przedstawicielami władz lokalnych zaproponowali stworzenie terenu
rekreacyjnego we wschodniej części Białołęki. Rozmowy na ten temat
rozpoczęły się w 2009 roku, kiedy w tej części dzielnicy nie było ani jednego
publicznego miejsca rekreacji takiego jak park, plac zabaw, boisko czy
choćby placyk służący jako miejsce spotkań. Nie było też żadnej instytucji
kultury ani biblioteki. Jeszcze w 2010 roku urzędnikom wydawało się, że
postulaty mieszkańców to tylko marzenia, ponieważ miasto nie dysponowało
terenem, który można byłoby przeznaczyć na urządzenie przestrzeni
publicznej. Determinacja mieszkańców i lokalnych radnych skłoniła jednak
władze dzielnicy do poszukiwania rozwiązania. W sprawie pozyskania terenu
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przedstawiciele dzielnicy przystąpili do rozmów z Agencją Nieruchomości
Rolnych. Ostatecznie po negocjacjach przejęto działkę o powierzchni 2,8
hektara przy ul. Magicznej.

Władze dzielnicy nie chciały projektować tak ważnego dla mieszkańców
terenu bez ich udziału. Mieszkańców zaproszono do konsultacji społecznych.
Proces konsultacyjny został przygotowany i przeprowadzony przez
pracowników urzędu dzielnicy Białołęka w porozumieniu z Centrum
Komunikacji Społecznej – miejskiego biura, które m.in. wspiera i nadzoruje
procesy konsultacji z mieszkańcami.
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Kampania informacyjna
Informację o konsultacjach zamieściliśmy na stronach internetowych
dzielnicy i na stronach miasta. Przesłaliśmy ją także do lokalnych portali
internetowych oraz administratorów forów osiedlowych. O konsultacjach
donosił bezpłatny miesięcznik „Czas Białołęki”, zaś artykuły były publikowane
m.in. na warszawskich portalach informacyjnych oraz w „Gazecie Wyborczej”.
Istotną rolę w kampanii informacyjnej odegrała współpraca z radnymi
dzielnicy i lokalnym Stowarzyszeniem „Moja Białołęka”. Radni i członkowie
stowarzyszenia przekazywali zaproszenia na konsultacje swoim sąsiadom
i znajomych. W tym rejonie dzielnicy brakowało wówczas instytucji publicznych,
słupów ogłoszeniowych, spółdzielni mieszkaniowych lub miejsc spotkań,
które ułatwiłyby dotarcie do osób zainteresowanych konsultacjami, dlatego
zaangażowanie radnych i ich bezpośrednie kontakty bardzo pomogły
w informowaniu o konsultacjach.

Przebieg konsultacji
Konsultacje zostały podzielone na dwa etapy, tak aby ostateczny projekt
zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego jak najbardziej
odpowiadał oczekiwaniom przyszłych użytkowników. Podczas pierwszego
etapu mieszkańcy opowiadali o swoich potrzebach i pomysłach na
organizację tej przestrzeni, w drugiej części odnosili się do konkretnej
propozycji zagospodarowania terenu.
ETAP I – pytanie o potrzeby
W celu poznania potrzeb mieszkańców wschodniej części Białołęki
dotyczących planowanego miejsca rekreacji i wypoczynku przy ul. Magicznej
sformułowaliśmy ankietę prezentującą katalog rozwiązań dla tego terenu.
Mieszkańcy mogli wypełniać ją od 27 lutego do 21 marca 2012 roku, mieli
także możliwość przesłania swoich przemyśleń, komentarzy i uwag. W ankiecie
poprosiliśmy o wybór spośród 27 propozycji urządzeń, które można było
zrealizować na konsultowanym terenie. Staraliśmy się przedstawić katalog
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odpowiadający mieszkańcom w każdym wieku. Zaproponowaliśmy plac zabaw
dla małych dzieci, plac zabaw dla starszych dzieci, plac zabaw dla dorosłych,
siłownię, różnego rodzaju boiska i tereny zieleni. Przewidzieliśmy też miejsca
przeznaczone dla konkretnych grup: matek, biegaczy, rowerzystów, osób
jeżdżących na rolkach i deskorolkach, właścicieli psów – były to np. altanka,
w której można by spokojnie nakarmić i przewinąć niemowlę, wybieg dla psów,
skatepark i alejki do jazdy na rolkach. Pytaliśmy mieszkańców także o usługi,
które powinny być dostępne na projektowanym terenie, tym razem proponując
dziewięć możliwości, m.in. toalety, bezpłatny internet, usługi gastronomiczne,
wypożyczalnie leżaków, poidełka z wodą pitną. Zapytaliśmy też o wydarzenia,
które powinny być organizowane na terenie „parku”: czy mają to być imprezy
kulturalne, sportowe, a może warsztaty dla różnych grup wiekowych,
odpowiadające rozmaitym zainteresowaniom. Respondenci mogli zaznaczyć
w ankiecie kilka odpowiedzi, a także dopisać swoje propozycje, co okazało się
bardzo ważne.
Ankietę można było wypełnić online. Uznaliśmy, że taka forma ułatwi udział
w konsultacjach większej liczbie uczestników. Mieszkańcy okolicy to głównie
ludzie młodzi, na co dzień korzystający z internetu. Wypełnienie ankiety
nie wymagało dużo czasu – zaledwie kilku minut, dlatego mieszkańcy
chętnie po nią sięgali. Łącznie wypełniło ją 667 osób, z których wiele nie
tylko wskazywało odpowiedzi z zaproponowanego katalogu, lecz także
proponowało własne rozwiązania.
Co więcej, w trakcie pierwszego etapu wpłynął wniosek Stowarzyszenia
„Moja Białołęka”, o utworzenie zakątka edukacyjnego „Edukacyjna zagroda
mazowiecka”. Idea ta zawierała wzbogacenie „parku” w elementy nawiązujące
do kultury wsi mazowieckiej oraz wykorzystanie ich do organizacji zajęć
tematycznych dla dzieci i młodzieży, nawiązujących do tradycji kulturowych
Mazowsza.
ETAP II – prezentacja koncepcji
Wyniki pierwszego etapu zostały przekazane zespołowi architektów
odpowiedzialnych za przygotowanie koncepcji zagospodarowania. Na tej
podstawie zespół przygotował koncepcję urządzenia „parku”, wizualizację
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„magicznego parku” i makietę wielkości ok. 1 x 1,5 m. Ta ostatnia umożliwiała
przestawianie i proponowanie nowych lokalizacji dla takich elementów jak
ławki, wyposażenie placu zabaw, drzewa itp. Makieta została zaprezentowana
podczas rodzinnego pikniku 17 czerwca 2012 roku, organizowanego zaledwie
500 m od miejsca w którym miał powstać „park”. Dzięki tej bliskości punkt
konsultacyjny odwiedzali przyszli użytkownicy „parku”. Wydarzenie, podczas
którego zaplanowano otwarcie punktu, też nie było przypadkowe. Piknik był
organizowany przez przedstawicieli lokalnej społeczności i drobnych
przedsiębiorców z tego rejonu Białołęki. Odbywał się już po raz drugi. Właśnie
podczas pierwszego pikniku rok wcześniej mieszkańcy zwracali uwagę
lokalnych władz na brak w okolicy ogólnodostępnego miejsca do odpoczynku,
rekreacji i spotykania się z sąsiadami.
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W punkcie konsultacyjnym poprosiliśmy o pomoc w rozmowach
z mieszkańcami architektów, radnych dzielnicy z tego obszaru oraz
urzędników odpowiedzialnych za proces inwestycyjny. Było to bardzo
dobre rozwiązanie, bo punkt okazał się najchętniej odwiedzanym
miejscem w trakcie pikniku. Mieszkańcom bardzo podobała się prezentacja
koncepcji urządzenia „parku” w formie makiety, a jej ruchome elementy
budziły szczególne zainteresowanie. Nasi rozmówcy pytali, dlaczego
zaproponowaliśmy takie, a nie inne lokalizacje poszczególnych stref
wypoczynku i rekreacji, jak również proponowali nowe ustawienia urządzeń,
przestawiając elementy ruchome makiety. Chętnie też dyskutowali
z architektem i radnymi nad zmianami, które zdaniem mieszkańców
były niezbędne. Niezwykle cenna była obecność architektki z zespołu
projektowego, która na bieżąco odpowiadała na pytania dotyczące tego,
które zmiany w koncepcji są możliwe, a które nie mają szans realizacji.
Tłumaczyła też, z czego wynikają poszczególne ograniczenia. Amatorzy
biegów zastanawiali się nad możliwością wyznaczenia miejsca do biegania,
osoby starsze dopytywały, czy będą w stanie znaleźć w „parku” cichy
zakątek do odpoczynku oraz czy zaprojektowane nasadzenia zieleni na
pewno im to umożliwią. Rozmowom mieszkańców z radnymi, architektem
i urzędnikami nie było końca.

Wyniki konsultacji
Mieszkańcy pozytywnie ocenili zaproponowaną koncepcję urządzenia
parku, która dzięki ich pomysłom została jeszcze uzupełniona o elementy
takie jak stoły do plenerowych piłkarzyków i boisko do siatkówki.
W wyniku rozmów uwzględniono dodanie stolików z ławami i grilla
w okolicach tzw. zakątka edukacyjnego. Mieszkańcom spodobała się
plenerowa siłownia, ale zaproponowali nowe urządzenia, uwzględnione
przez architektkę. Najczęściej uczestnicy konsultacji pytali o objęcie
ochroną lub monitoringiem terenu już po zakończeniu inwestycji.
Urzędnicy uznali te głosy za niebezpodstawne, kierując się przekonaniem,
że zamontowanie monitoringu zapobiegnie dewastacji urządzeń. Część
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pomysłów mieszkańców nie została uwzględniona w ostatecznej koncepcji
ze względów technicznych lub z powodu ograniczonej powierzchni terenu;
wreszcie, niektóre propozycje zrealizowane zostały w innych częściach
dzielnicy.
Po zakończeniu konsultacji prezentowaliśmy makietę z koncepcją
zagospodarowania „magicznego parku” w kształcie, w którym była ona
udostępniona podczas trwania procesu. W lipcu i sierpniu 2012 roku
można ją było obejrzeć w urzędzie, a od września do października była
pokazywana w szkołach podstawowych na terenie dzielnicy. Makieta
cieszyła się zainteresowaniem, a mieszkańcy, którzy nie dotarli do punktu
konsultacyjnego, pytali, jak można się z nią zapoznać. Ponadto na stronach
internetowych dzielnicy i miasta informowaliśmy o zmianach naniesionych
w ostatecznym projekcie, który powstał na podstawie koncepcji
z uwzględnionymi uwagami uczestników drugiego etapu konsultacji.
Wyniki konsultacji prezentowaliśmy w formie animacji komputerowej
koncepcji zagospodarowania terenu. Była ona bardzo ważnym elementem
uwiarygadniającym proces konsultacyjny. Mieszkańcy mogli do niej wrócić
i przypomnieć sobie, jak będzie wyglądał ich przyszły „park”, co było
niezwykle ważne z uwagi na długi czas oczekiwania na realizację projektu.
Animacja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców
Białołęki, a także mediów.

Park Magiczny
Park Magiczny to pierwsze miejsce rekreacyjno-sportowe w południowowschodniej części Białołęki zbudowane na powierzchni 2,7 hektara, które
powstało we współpracy z mieszkańcami. To oni określili jego charakter
i sposób urządzenia. Zgodnie z ich oczekiwaniami, w czerwcu 2014 roku,
oddano do użytku atrakcyjne miejsce do aktywnego odpoczynku. Powstały
tam skatepark, boisko wielofunkcyjne, place zabaw dla dzieci w różnym
wieku, siłownia plenerowa, stoły do gry w ping-ponga, ławeczki ze stolikami
do gry w szachy, grille. Ustawiono także stojaki dla rowerów, wytyczono alejki
Park Magiczny. O tym, jak z mieszkankami i mieszkańcami zaplanować i stworzyć nowy park « 173

spacerowe oraz miejsce do piknikowania na trawie. Dodatkowo, we
współpracy z Muzeum Etnograficznym, zbudowano tzw. zakątek edukacyjny,
nawiązujący do kultury wsi mazowieckiej. Znajdują się w nim trzy drewniane
wiaty: chlebowa, lniana i rekreacyjna, drewniane figury zwierząt
gospodarskich oraz postaci w ludowych strojach – wszystko wkomponowane
w stylizowany plac zabaw.
Udział mieszkańców w tworzeniu przestrzeni publicznej w tej okolicy trwa
nadal. Na terenie parku mieszkańcy chętnie lokalizują projekty zgłaszane
w ramach budżetu partycypacyjnego.
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Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/magiczny

BERNADETA WŁOCH-NAGÓRNY – mieszkanka Białołęki. Pomysłodawczyni wielu
procesów konsultacyjnych na Białołęce i Ursynowie. W latach 2007-2015 pracowała
w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. Ma duszę społecznika, działa na rzecz jednej ze
Wspólnot Mieszkaniowych na Nowodworach.
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Justyna Wasiuk

Jakie Pole Mokotowskie?
Konsultacje parku
– od wniosku mieszkańców
po warsztaty urbanistyczne
Tło i geneza konsultacji
Pole Mokotowskie jest jednym z największych i najbardziej lubianych
warszawskich parków. Powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku – wcześniej
Pole było miejscem parad wojskowych, wyścigów konnych i lotniska. Obecnie
jest to liczący 72 hektary kompleks parkowy położony na styku Ochoty,
Mokotowa i Śródmieścia. Biorąc pod uwagę wielkość i lokalizację parku, trudno
się dziwić, że zmiany, które miały nastąpić na jego terenie, wielokrotnie budziły
żywe zainteresowanie społeczności lokalnej. Uchwalony w czerwcu 2009 roku
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zagwarantował, że park
w całości pozostanie terenem zieleni. Projekt planu stanowił odpowiedź na
próbę zabudowy położonego w ramach parku stadionu Skry, a uchwalenie planu
poprzedziła szeroka dyskusja w mediach, protesty mieszkańców1) i konsultacje.
Następna zmiana nastąpiła w 2014 roku, kiedy obszar parku powiększył
się o około pięć hektarów terenu po bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Zob. Dariusz Bartoszewicz, Małgorzata Smolińska, Pole Mokotowskie uratowane planem, „Gazeta
Stołeczna”, 19 czerwca 2009 roku. www.warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,95190,6734976,Pole_
Mokotowskie_uratowane_planem.html; Dariusz Bartoszewicz, Bój to nasz o Pole Mokotowskie
nieostatni, „Gazeta Stołeczna”, 30 maja 2009 roku. www.warszawa.wyborcza.pl/
warszawa/1,95190,6667139,Boj_to_nasz_o_Pole_Mokotowskie_nieostatni.html.
1
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Oczyszczania oraz kilku drobnych zakładach przemysłowych i usługowych.
Zgodnie z miejscowym planem oraz z powodu degradacji biologicznej
teren ten wymagał rekultywacji. Stało się to okazją do zaplanowania przez
przedstawicieli miasta nowego zagospodarowania całości Pola Mokotowskiego.
Pojawił się wówczas pomysł stworzenia dwuhektarowego psiego parku
w narożniku ul. Wawelskiej i al. Niepodległości. Projekt ten został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Dialogu Społecznego2) ds. Zwierząt, lecz bardzo
krytycznie oceniły go organizacje zrzeszone w Komisji Dialogu Społecznego
ds. Środowiska Przyrodniczego, a także część mieszkańców Ochoty. Kwestią
zapalną stało się wygrodzenie części parku i usytuowanie tam profesjonalnych
sprzętów do zabaw z psem oraz utworzenie parkingu przy ul. Czubatki.
W związku z narosłymi wokół tej kwestii nieporozumieniami, ponad 2 tys.
mieszkańców Warszawy podpisało wniosek o konsultacje społeczne3), który
wpłynął w marcu 2015 roku. Przedstawiciele miasta przyjęli ten wniosek,
rozszerzając zakres procesu partycypacji na obszar całego parku, aby w ten
sposób uzyskać jego kompleksową i spójną wizję.

Jak konsultowaliśmy?
Przygotowania i specjalny Zespół konsultacyjny
Początkiem konsultacji było powołanie Zespołu ds. konsultacji Pola
Mokotowskiego. Jego zadaniem miało być wypracowanie metod konsultacji.
W skład Zespołu – często nazywanego „konsultacyjnym” – weszli
przedstawiciel wnioskodawców (Stowarzyszenia „Ochocianie”), przedstawiciel
Komisji Dialogu Społecznego (KDS) ds. Zwierząt, przedstawiciel KDS ds.
Komisje Dialogu Społecznego to ciała o charakterze opiniodawczym, inicjatywnym i doradczym,
tworzone przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz miasto, zob. www.ngo.
um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego.
3
Uchwała rady Warszawy o konsultacjach społecznych umożliwia mieszkańcom stolicy inicjowanie
konsultacji. W sprawach ogólnomiejskich pomysł musi poprzeć co najmniej 1000 mieszkańców
Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze do rady miasta, zob. konsultacje.um.warszawa.
pl/wnioski-o-konsultacje-spoleczne.
2
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Środowiska Przyrodniczego, przedstawiciel Fundacji Ośrodek Edukacji
Ekologicznej4), wiceprezydent, wicedyrektor Biura Ochrony Środowiska,
przedstawicielki Centrum Komunikacji Społecznej oraz rzeczniczka
prasowa Dzielnicy Ochota. Na wniosek reprezentantów strony społecznej
do zespołu zostali również włączeni: przedstawicielka Instytutu Badań
Przestrzeni Publicznej i Magazynu „Miasto” oraz wicedyrektor ds. rozwoju
Biblioteki Narodowej – instytucji publicznej, która planuje gruntowną
modernizację swoich budynków usytuowanych w centralnej części
parku. Zadaniem zespołu było uzgodnienie i wypracowanie zakresu,
form i harmonogramu procesu konsultacji. Zespół podzielił konsultacje
na trzy etapy: diagnozę użytkowania Pola, rozmowę o oczekiwaniach
mieszkańców oraz warsztaty projektowe, na których miały zostać
wypracowane konkretne rozwiązania.
Trójetapowy plan procesu został uzgodniony w kwietniu 2015 roku. Wybór
wykonawcy, który miał przeprowadzić obserwację i diagnozę parku,
członkowie Zespołu powierzyli przedstawicielom Centrum Komunikacji
Społecznej. Natomiast zespoły realizujące dwa kolejne etapy konsultacji
były wyłaniane na posiedzeniach Zespołu.
ETAP I – diagnoza użytkowania Pola Mokotowskiego
Badania użytkowania parku zostały przeprowadzone przez psycholożki
środowiskowe Joannę Stefańską i Annę Wieczorek wraz z zespołem.
W ramach badań szukano odpowiedzi na pytania: jak wykorzystywane
są poszczególne części parku, jacy użytkownicy z niego korzystają, które
obszary są najczęściej odwiedzane i najbardziej lubiane, a które – według
mieszkańców – wymagają zmian i jakie powinny one być. Wykorzystano

Fundacja Ośrodek Edukacji Ekologicznej to organizator obchodów Światowego Dnia Ziemi,
który przez wiele lat odbywał się w parku Pole Mokotowskie. Jej przedstawiciel był bardzo
zainteresowany dalszymi losami tego wydarzenia oraz samego parku i aktywnie prosił
o informacje w urzędzie, dlatego został również zaproszony do pracy w zespole.
4
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do tego mapy ewaluatywne5), wywiad kwestionariuszowy oraz prowadzono
obserwację zachowań i afordancji w celu wykonania mapy użytkowania.
Afordancje (ang. affordances) to najogólniej możliwości działania
uświadomione lub nie. W tym przypadku to właściwości obiektów lub
miejsc, które pozwalają na różne sposoby użytkowania, niekoniecznie
zaplanowane lub zaprojektowane. Trzynaście takich obszarów wyróżnionych
na Polu, opisanych i zobrazowanych na czytelnej, barwnej mapie, pokazało,
jak bogatą mozaiką aktywności jest ten warszawski central park.
Badania trwały od początku czerwca do połowy lipca 2015 roku.
Przygotowane mapy aktywności potwierdziły intuicje, że park użytkowany
jest w sposób osiowy, łączący część śródmiejską i ochocką. Najczęściej
użytkowane są tereny wzdłuż głównej alei parkowej oraz przy jeziorku
w części ochockiej, a w części śródmiejskiej – okolice fontanny. Z obserwacji
wynikło, że aktywności w różnych częściach parku zmieniają się
w zależności od pory doby i dnia tygodnia. W wielu miejscach różne rodzaje
aktywności występują obok siebie bezkonfliktowo. Mieszkańcy bardzo
pozytywnie oceniają Pole Mokotowskie, którego olbrzymimi atutami są
zróżnicowany, momentami dziki charakter oraz niezbyt liczna infrastruktura.
Stąd wiele osób nie widziało potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian
na Polu Mokotowskim, a ewentualne propozycje dotyczyły poprawy
bezpieczeństwa, niewielkich remontów czy zadbania o małą architekturę.
Badaczki i autorki raportu rekomendowały zarządzanie Polem Mokotowskim
w modelu adaptacyjnym, który kładzie nacisk na monitorowanie skutków
podejmowanych decyzji i modyfikowanie ich w zależności od efektów.

Były to cztery mapy, które umożliwiały badanym wskazanie lokalizacji najczęściej
wykonywanych w parku aktywności, miejsc lubianych i nielubianych, bezpiecznych
i niebezpiecznych oraz do pozostawienia i do zmiany. Przebadano 378 osób, każda z nich
rysowała cztery mapy (razem zebrano 1512 map). Zob. raport i opis metodologii badania
(s. 3, 7, 16, 79), www.konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/
diagnoza_pole_mokotowskie_10d_0.pdf.
5
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ETAP II – rozmowa na temat oczekiwanych funkcji parku
Ten etap konsultacji, prowadzony przez zespół Pracowni Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”, polegał na rozmowie o funkcjach Pola Mokotowskiego,
czyli rodzajach aktywności możliwych w parku, a także zaletach i wadach
tej przestrzeni. Konsultacje zaplanowano w formie trzech warsztatów
z użytkownikami parku oraz zorganizowanego dwukrotnie terenowego punktu
konsultacyjnego. Mieszkańcy mogli przekazać swoje opinie także przez platformę
konsultacji społecznych konsultacje.um.warszawa.pl. Etap ten przebiegał
niemal jednocześnie z diagnozą, czyli od 15 czerwca do 15 lipca 2015 roku, ale
w przeciwieństwie do badań i obserwacji poprzedzony był akcją informacyjną.
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Brak informowania, a właściwie zakaz przekazywania informacji
o obserwacjach w parku, budził opór niektórych członków Zespołu
konsultacyjnego. Tłumaczyliśmy wówczas, że wynika to z metodologii badań
psychologii środowiskowej i chodzi o to, żeby nie zakłócić wyników, co
ostatecznie spotkało się ze zrozumieniem i akceptacją.
Akcja informacyjna przebiegała w standardowy sposób. Plakaty zostały
rozwieszone w okolicy parku, a informacja krążyła szeroko w internecie.
W trzech spotkaniach warsztatowych i dwóch punktach konsultacyjnych
wypowiedziało się około 270 osób. Ponadto 144, czasem bardzo
rozbudowanych opinii i uwag przekazały drogą elektroniczną osoby prywatne
lub przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji. Jednak najwięcej
spacerowiczów przyciągał namiot, który został postawiony w popularnym
miejscu w parku w czerwcową niedzielę i lipcową sobotę w godzinach od 10
do 16. Zaglądały do niego przede wszystkim rodziny z dziećmi, osoby starsze,
rowerzyści, piesi i rolkarze, a także właściciele psów, osoby uprawiające sport
lub korzystające z pięknej pogody. Wyniki tego etapu konsultacji potwierdziły
wnioski z badań. Użytkownicy cenią otwarty, nieformalny charakter Pola
Mokotowskiego. Apelowano o zachowanie dotychczasowego charakteru
parku, podkreślając potrzebę usprawnień, a nie zmian. Bardzo istotnym
postulatem było niewprowadzanie strefowania terenu, a wyraźne obawy
budziła możliwość ogrodzenia jakichś jego części. Mieszkańcy podkreślali, że
ich głównymi oczekiwaniami są dbałość o zieleń i czystość parku, w tym stawu,
zachowanie przyrody i ochrona przed wycinką drzew czy zbytnim koszeniem
traw. Podkreślali, że rekreacyjny charakter Pola jest dla nich ważniejszy niż
jego funkcja kulturalno-rozrywkowa. Potrzebna jest jednak mała gastronomia,
a szczególnie kawiarnie, punkty z bieżącą wodą i publiczne toalety. Zwracano
też uwagę na potrzebę wyznaczenia wyraźnego gospodarza parku, który by
nim sprawnie zarządzał, z poszanowaniem potrzeb wszystkich użytkowników.
ETAP III – warsztaty charrette
W ramach tego etapu konsultacji zastosowano warsztaty charrette. Jest
to narzędzie projektowe i mediacyjne. Celem warsztatów charrette jest,
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po pierwsze, zgromadzenie wszystkich interesariuszy danej sprawy wokół
wcześniej przygotowanych zagadnień, a po drugie, wspólne wypracowanie
rozwiązań, które uwzględniają wszystkie uwarunkowania i są możliwe do
wdrożenia. Koncepcje opracowywane w trakcie tego typu warsztatów są na
bieżąco weryfikowane przez mieszkańców, ekspertów i decydentów. Warsztaty
urbanistyczne poprzedza rozbudowany etap przygotowawczy, w którym
konieczne było uwzględnienie postulatów zgłaszanych i zdiagnozowanych na
wcześniejszych etapach konsultacji. Przygotowanie i przeprowadzenie tego
etapu konsultacji powierzono pracowni projektowej Mycielski Architecture &
Urbanism MAU, wspieranej facylitacyjnie przez firmę Mediatorzy.pl.

Akcja informacyjna
Tę część konsultacji wspierała szeroko zakrojona akcja informacyjna, w tym
specjalne wydarzenie i reklamy sponsorowane na Facebooku. Wiele działań
było realizowanych w przestrzeni Pola Mokotowskiego, np. akcja ulotkowa
w weekend poprzedzający warsztaty, połączona z rysowaniem informacji
kredą na parkowych alejkach – adresowana głównie do dzieci i ich rodziców
oraz codziennych użytkowników parku. W trzech lokalizacjach Pola zostały
ustawione fotościanki – monidła.
Monidła były elementem wyjątkowo przyciągającym wzrok. Były to tablice
ze specjalnie zaprojektowanymi grafikami – postaciami z poprzednich epok,
np. XIX-wieczna para na wyścigach konnych. Jednak monidła miały również
wartość informacyjną, obok ciekawostek o historii Pola można było przeczytać
informacje o warsztatach i zachętę do wzięcia w nich udziału.
Oczywiście akcja informacyjna nie mogłaby się obyć bez plakatów, które
rozwieszono w okolicznych kawiarniach, klubach, sklepach itp., a także
na stacji metra. W autobusach i tramwajach można było zobaczyć spoty
o warsztatach. Wysłano również mailowe zaproszenia do uczestników
poprzedniego etapu konsultacji, a także do osób, które zgłaszały
projekty do budżetu partycypacyjnego do realizacji na terenie Pola lub
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w okolicy. Papierowe zaproszenia przekazano instytucjom znajdującym
się w najbliższym sąsiedztwie parku. Na platformie konsultacji
społecznych znajdował się szczegółowy harmonogram, a także opis
każdej części warsztatowej, a na Facebooku promowaliśmy każdą sesję
wraz z odesłaniem do transmisji online na kanale Youtube. Ukazało się
również kilka artykułów niesponsorowanych, m.in. w stołecznej „Gazecie
Wyborczej”6), na portalach Architekci.pl i Wawalove.

Zbieranie opinii
Zespół pracowni MAU przez kilka miesięcy analizował dostępne dane,
równolegle odbywając szereg spotkań uzgodnieniowych ze wszystkimi
interesariuszami zmian w parku. Dopiero po zakończeniu tych prac,
zaproszono mieszkańców do udziału w warsztatach, które zorganizowano
w Bibliotece Narodowej od 14 do 20 kwietnia 2016 roku. Celem warsztatów
było wypracowanie całościowej, spójnej wizji parku oraz dokładnej strategii
postępowania podczas wprowadzania szczegółowych usprawnień na jego
terenie. Tematami przewodnimi, uzgodnionymi wcześniej z Zespołem, były:
zieleń i bioróżnorodność w parku; kwestie komunikacyjne – piesi, rowerzyści,
rolkarze i inni użytkownicy; funkcje na Polu – planowanie rozmieszczenia
i sposobu realizacji funkcji rekreacyjnej i kulturalnej dla użytkowników
o różnych potrzebach i z rożnych grup wiekowych; pies na Polu; wydarzenia
i imprezy na Polu.
Warsztaty charrette rozpoczęły się od konferencji otwarcia. Wcześniej
wprawdzie odbył się spacer po Polu, ale zgromadził nieliczne grono chętnych
i nie był traktowany jako równorzędna część procesu partycypacji.
Harmonogram warsztatów zaplanowaliśmy tak, aby umożliwić udział
w sesjach tematycznych osobom pracującym – sesje te przebiegały w piątek
Dariusz Bartoszewicz, Jakie Pole Mokotowskie? Konsultacje, jakich dotąd nie było, „Gazeta
Stołeczna”, 22 kwietnia 2016 roku. warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,150427,19958162,jakiepole-mokotowskie-konsultacje-jakich-dotad-nie-bylo.html.
6
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po południu i przez całą sobotę. Również wszystkie prezentacje odbywały
się późnym popołudniem. W ich trakcie dostępny był kącik warsztatowy
dla dzieci. Informowaliśmy o nim wcześniej w internecie i na materiałach
promocyjnych, dzięki czemu na warsztaty przyszło wielu rodziców z dziećmi.

Głównymi zadaniami konferencji otwarcia były: zebranie i przybliżenie
uczestnikom wiedzy zebranej podczas wcześniejszych etapów, przypomnienie
wytycznych planu miejscowego oraz wprowadzenie do sesji tematycznych.
Właściwe warsztaty, skupione na konkretnych, uzgodnionych wątkach
problemowych, odbywały się w ciągu następnych dwóch dni. Każda sesja
posiadała podobny plan. Rozpoczynała ją prezentacja dotycząca danego
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tematu, a następnie dyskusja toczyła się w kilku podstolikach. Przy każdym
podstoliku zasiadało 8-12 osób. Praca w małych grupach, nad kalkami i mapą
parku, dawała szansę wypowiedzenia się każdemu uczestnikowi. Ci bardziej
przebojowi konfrontowali swoje pomysły z możliwościami realizacyjnymi lub
potrzebami innych, a mniej aktywni byli dopytywani przez projektantów.
W trakcie całego wydarzenia działał punkt konsultacyjny z wielką makietą
ustawioną przy wejściu do sali warsztatowej. Obok makiety leżały pinezki:
zielone dla oznaczenia miejsc lubianych, czerwone – dla wskazania tych, które
wymagają poprawy. Każdy mógł wbić wybraną pinezkę, a na tablicy obok napisać
anonimowo uzasadnienie swojego wyboru. Na półmetku warsztatów pokazana
została prezentacja przedstawiająca wstępne wyniki i koncepcje do dalszej
dyskusji, a całość wieńczyła prezentacja finalna. Obie były transmitowane online,
osiągając liczne wyświetlenia.
Pracę warsztatową umilały wegański catering dostępny podczas sesji
i prezentacji, oraz atrakcje przewidziane dla dzieci. W kąciku warsztatowym
były nie tylko kolorowanki, lecz także zadania przeznaczone dla najmłodszych
użytkowników parku. Dzieci rysowały swoje wymarzone Pole i oceniały za
pomocą uśmiechniętych lub smutnych buziek różne rodzaje placów zabaw. Efekty
tej „sondy” przykuły uwagę dorosłych, można je też znaleźć w raporcie.
Warsztaty charrette trwały sześć dni, obejmując różnorodne formy konsultacji,
w których mieszkańcy mogli zaangażować się w rozmaitym stopniu. W warsztatach
brali udział działacze społeczni, naukowcy, projektanci, przedstawiciele instytucji
publicznych i użytkownicy parku; były to osoby w bardzo różnym wieku. Łącznie
w całych warsztatach wzięło udział około 330 osób, a transmisje trzech prezentacji
na kanale Youtube osiągnęły ponad tysiąc wyświetleń. Ponadto bardzo wiele osób
wypowiedziało się w punkcie konsultacyjnym.

Jakiego Pola Mokotowskiego chcieli mieszkańcy
Raport Master Plan Pole Mokotowskie – Koncepcja Rozwoju liczy niemal 150
stron. Zawiera m.in. wnioski warsztatowe podzielone na tematy, schematy
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i przekroje urbanistyczne oraz wytyczne projektowe. Niemal roczne
konsultacje dały jednoznaczną odpowiedź, że użytkownicy parku nie chcą
daleko idących zmian infrastrukturalnych, które mogłyby w jakikolwiek
sposób naruszyć krajobraz i charakter przestrzeni. Jednak nie oznacza
to, że park ma pozostać w formie zupełnie niezmienionej. Mieszkańcy
zaproponowali bardzo wiele rozwiązań dotyczących miejsc do ćwiczeń
i innych form spędzania czasu, nie tylko stricte rekreacyjnych; znalazła
się wśród nich np. strefa ciszy, czyli miejsce do czytania przy Bibliotece
Narodowej. Usytuowanie i wygląd parkowych pawilonów gastronomicznych
również zostały ściśle określone. Założeniem konsultacji było ograniczenie
możliwości pojawienia się na Polu Mokotowskim przypadkowej
infrastruktury, powstałej w wyniku m.in. projektów finansowanych
z budżetu obywatelskiego lub pomysłów licznych instytucjonalnych
interesariuszy parku. Master plan wprowadził obowiązek zachowania
równowagi między udziałem terenów otwartych, a tych zdefiniowanych
pod kątem pełnionych funkcji, uniemożliwiając realizację pomysłów
niezgodnych z charakterem danego obszaru. Zgodnie z postulatami
mieszkańców, ograniczył możliwość organizacji imprez plenerowych.
Rozstrzygnięta została kwestia najbardziej konfliktogenna, która skłoniła
mieszkańców do wnioskowania o konsultacje. Uczestnicy konsultacji,
szczególnie warsztatów charrette, wypowiedzieli się negatywnie
o koncepcji wygrodzenia obszaru dla psów. Rozwiązania dotyczące tras
rowerowych nie znalazły uznania wszystkich mieszkańców, lecz także ich
projektowaniu przyświecały sugestie użytkowników, aby odseparować ruch
rowerowy od pieszego7). Jednym z wniosków była konieczność powstania
klarownego regulaminu Pola, który będzie określał warunki organizacji
imprez, jak również uwzględniał kompetencje i obowiązki nowego,
jednolitego zarządcy.

Zob. Krzysztof Śmietana, Pole Mokotowskie z nowymi ścieżkami i rondem dla
rowerzystów, „Gazeta Stołeczna”, 18 maja 2017 roku. warszawa.wyborcza.pl/
warszawa/7,54420,21826818,pole-mokotowskie-z-nowymi-sciezkami-i-rondem-dlarowerzystow.html.
7
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A co teraz?
Obecnie jedynym zarządcą parku jest Zarząd Zieleni. Tym samym spełniło
się jedno z głównych oczekiwań mieszkańców. Park ma nowego zarządcę,
a także miejskiego ogrodnika.

W styczniu 2018 roku Zarząd Zieleni wraz z Oddziałem Warszawskim
Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił konkurs realizacyjny na
rewitalizację Pola Mokotowskiego. Zadaniem uczestników było wykonanie
koncepcji całościowej parku, w tym koncepcji układu przestrzennego,
rozkładu funkcji i obiektów kubaturowych oraz projektu zieleni.
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Przedstawiona koncepcja miała odnosić się do master planu Pola, a w skład
sądu konkursowego, jako przedstawicielka strony społecznej, weszła członkini
Stowarzyszenia „Ochocianie”.
Konkurs rozstrzygnięto w lipcu 2018 roku. Zwycięska koncepcja autorstwa
pracowni architektonicznej WXCA inspirowana była czterema żywiołami. Na
stronie pracowni czytamy:
Park jest procesem, a nie zdarzeniem – ciągłą ewolucją systemów
przyrodniczych i zmiennością aktywności społecznych. Park jest miejscem dla
wszystkich: ludzi, ale i roślin, zwierząt, żywiołów; we wszystkich porach dnia,
tygodnia, roku. (…) Ważnymi celami projektu jest poprawa relacji na stykach
parku z otoczeniem miejskim i przyrodniczym oraz zwiększenie udziału
procesów zrównoważonych, cyrkularnych w funkcjonowaniu parku8).
Z opisu oraz wizualizacji można odnieść wrażenie, że projektanci dobrze
zrozumieli potrzeby mieszkańców i wyniki konsultacji. Na efekt końcowy
musimy jeszcze poczekać.
Spełniony został jeden z ważniejszych postulatów konsultacyjnych:
ograniczenie i uregulowanie imprez w parku. W marcu 2018 roku Zarząd
Zieleni zapowiedział, że będą one mogły odbywać się tylko według ściśle
określonych zasad i jedynie w wyznaczonych, przystosowanych do tego
miejscach9). Raport Master Plan Pole Mokotowskie – Koncepcja Rozwoju
widnieje wśród podstaw prawnych w dokumentach konkursowych na
wydzierżawienie wyznaczonego terenu na organizację imprez plenerowych10).
Świadczy to o realizacji głównego celu tych konsultacji: ich efekt stał się
wyznacznikiem dalszych działań w parku na równi z planem miejscowym,
a zarządzanie Polem Mokotowskim będzie już wyłącznie systemowe.
Zob. I Nagroda w Konkursie na Projekt Rewitalizacji Parku Pole Mokotowskie. www.wxca.pl/
nagrody/i-nagroda-w-konkursie-na-projekt-rewitalizacji-parku-pole-mokotowskie.
9
Zob. Zarząd Zieleni, Imprezy w parkach? Tylko według zasad. zzw.waw.pl/2018/03/13/2614/.
10
Ogłoszenie konkursowe na wydzierżawienie na okres trzech lat z 25 marca 2019 r.
i rozstrzygnięte 30 kwietnia 2019 r. zzw.waw.pl/nieruchomosci/konkursy/konkursy-naorganizowanie-wydarzen-plenerowych-w-parku-agrykola-i-w-parku-pole-mokotowskie/.
8
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Podsumowanie
Łącznie we wszystkich etapach konsultacji wzięło udział około tysiąca
osób. Jednak to nie liczby mają znaczenie. Konsultacje były szeroko
omawiane w internecie oraz na łamach prasy lokalnej. Kwestią dość
nietypową, a szczególnie ważną w tym procesie, było powołanie Zespołu ds.
konsultacji Pola Mokotowskiego. Jego działalność wraz ze zróżnicowaniem
jego członków stanowiły niewątpliwe atuty konsultacji. Skład zespołu
gwarantował uwzględnienie wszystkich punktów widzenia podczas
planowania procesu, wspierał jego legitymizację, zapewniał monitoring
przebiegu oraz umożliwiał szerokie informowanie za pomocą własnych,
indywidualnych kanałów dotarcia. Zapewne dzięki temu konsultacje zostały
pozytywnie ocenione przez wielu mieszkańców.
Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/pole_mokotowskie

JUSTYNA WASIUK – socjolożka, pracuje w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy w zespole zajmującym się partycypacją społeczną. Koordynowała
kilkadziesiąt procesów konsultacji społecznych, m.in. dotyczących dokumentów
strategicznych, kultury lub przestrzeni publicznych, w tym konsultacje społeczne
dotyczące zagospodarowania i użytkowania Pola Mokotowskiego.
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Dominika Hyła

Górka Kazurka i Kopiec
Powstania Warszawskiego.
Konsultacje dwóch
terenów zieleni o znaczeniu
historycznym

Jaki powinien być park? Takie pytanie zadał mieszkańcom Warszawy latem
2018 roku stołeczny Zarząd Zieleni. Pytanie dotyczyło dwóch terenów: parku
pod Kopcem Powstania Warszawskiego i parku przy Górce Kazurce. Obie
przestrzenie pełnią funkcję rekreacyjną, obie są też ważne ze względów
historycznych. Na szczycie Kopca Powstania znajduje się pomnik Polski
Walczącej, gdzie każdego lata przez 63 dni obchodów rocznicowych Powstania
Warszawskiego rozpalany jest Ogień Pamięci. Choć jest to tylko jedna z kilku
form upamiętnienia w tej przestrzeni, wielu respondentów uważa ją za
niewystarczającą. Oczekują oni takiego zagospodarowania parku, w którym
historia zostanie pokazana w sposób jasny i czytelny dla każdego użytkownika
tej przestrzeni, a jednocześnie będzie się łączyć z funkcjami edukacyjnymi
i rekreacyjnymi. Z kolei obszar parku przy Górce Kazurce formalnie nosi
imię Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Chociaż nazwa ta nie funkcjonuje
w świadomości większości mieszkańców, żyjący cichociemni czują się związani
z tym parkiem. Dlatego podczas przygotowań do obydwu procesów konsultacji
społecznych ważne było odpowiednie poznanie sytuacji i zaproszenie do
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dyskusji wszystkich, którzy z rożnych powodów mogą być z tymi parkami
związani. Byli to nie tylko ich obecni i przyszli użytkownicy, lecz także
organizacje społeczne zrzeszające ludzi w różnym wieku i z różnych powodów
przywiązanych do konsultowanej przestrzeni. Konsultacje wzbudziły duże
zainteresowanie mieszkańców Warszawy, którzy chętnie brali udział w procesie
diagnozy, wywiadach, spotkaniach w punktach konsultacyjnych i warsztatach.
Park pod Kopcem Powstania Warszawskiego i sam teren kopca jest dziś
obszarem półdzikim, wykorzystywanym przede wszystkim przez dwie grupy
użytkowników: rowerzystów, którzy trenują w nim jazdę grawitacyjną, oraz
przez osoby, dla których miejsce to jest ważne ze względów historycznych.
Jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji wiedzieliśmy, że okoliczni mieszkańcy
w ograniczonym stopniu korzystają z tego terenu jako parku. W związku
z tym chcieliśmy dowiedzieć się od nich, jak zmienić tę przestrzeń, aby więcej
osób spędzało w niej czas.
Z kolei Górka Kazurka, będąca jednym z nielicznych wzniesień na
Ursynowie, powstała w czasie budowy osiedla. Są tam zjazdy dla
rowerzystów, z których korzystają osoby z całego miasta. Jest też wybieg
dla psów, wiata do spotkań i ścieżki prowadzące do Lasu Kabackiego, do
którego górka przylega. Przed przystąpieniem do konsultacji wiedzieliśmy,
że teren ten jest użytkowany przez wiele osób i w różny sposób. Chcieliśmy
zorientować się, jak uczynić go bardziej funkcjonalnym.
Oba parki zostały objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach
projektu „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze
m.st. Warszawy”, którego celem jest łączenie funkcji parkowo-rekreacyjnej,
edukacyjnej, przyrodniczej i historycznej. Zarząd Zieleni, który opiekuje
się parkami, zaangażował do współpracy w ramach procesu konsultacji
zespół fundacji Skwer Sportów Miejskich. Zadaniem zespołu było
przygotowanie, na podstawie wyników konsultacji, wytycznych do konkursu
architektonicznego na projekt nowego zagospodarowania tych przestrzeni.
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Diagnoza i działania poznawcze
Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii informacyjnej przeprowadziliśmy
w obu parkach obserwacje terenowe oraz dwugodzinne wywiady
z użytkownikami i mieszkańcami okolicznych osiedli, prowadzone przez
dwuosobowe zespoły badawcze. Rozmówcy wybierani byli losowo w parku
i jego pobliżu, dzięki czemu badacze mieli możliwość rozmowy z ludźmi
w różnym wieku, o różnych spojrzeniach i opiniach na temat konsultowanej
przestrzeni. W czasie obserwacji terenowych, badacze odnotowywali, kto,
w jakim wieku i o jakiej porze przychodzi do parku. Dzięki tym obserwacjom
można było określić, które części parków i przez kogo są najczęściej
wykorzystywane; np. jakim zainteresowaniem cieszą się siłownia plenerowa,
tor rowerowy, a w przypadku Górki Kazurki – wybieg dla psów.
Następnym działaniem były wywiady z interesariuszami, czyli osobami, które
mogły być zainteresowane tą przestrzenią i jej funkcjonowaniem. Scenariusz
wywiadu uwzględniał przede wszystkim wpływ działalności rozmówców lub
organizacji, które reprezentują, na przyszłość parku. W ramach konsultacji
parków badacze spotkali się z:

»
»
»
»
»

dziennikarzami z lokalnych gazet;
przedstawicielami rad osiedli i wspólnot mieszkaniowych;
przedstawicielami domów kultury, miejsc aktywności lokalnej
i fundacjami działającymi w bezpośrednim sąsiedztwie parku;
lokalnymi aktywistami zgłaszającymi projekty w ramach budżetu
partycypacyjnego;
działaczami fundacji i stowarzyszeń zajmujących się sportem albo
historią, którzy mogli być zainteresowani tematem konsultacji.

Wywiady przeprowadzone z przedstawicielami różnych środowisk
z pewnością przyczyniły się do bezkonfliktowego przebiegu konsultacji.
Już na samym ich początku ustalono warunki brzegowe; określono, czego
każda z osób i organizacji oczekuje od tego procesu, jak wyobraża sobie
funkcjonowanie parku po zmianach i jak odnosi się do współistnienia ze
sobą różnych potrzeb w tych samych miejscach.
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Takie spotkania, podobnie jak wcześniej przeprowadzone wywiady,
stanowiły sygnał dla wszystkich zainteresowanych, że nie chcemy zaczynać
procesu bez ich udziału. Konsultacje polegają nie tylko na wytworzeniu
wśród mieszkańców poczucia współodpowiedzialności, lecz także na
zdobyciu wiedzy, której nie osiągnęlibyśmy, siedząc w parku i obserwując
przechodniów. Każdy z interesariuszy ma swoje potrzeby względem
danego terenu, a rozmowa stwarza gwarancję, że przeprowadzimy proces
konsultacji rzetelnie. Dzięki temu wzrasta prawdopodobieństwo, że w trakcie
konsultacji nie spotkamy się z oporem którejś ze stron.
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Działania promocyjne i informacyjne
W ramach kampanii informacyjnej obu procesów konsultacyjnych rozwieszono
plakaty w okolicznych sklepach, punktach usługowych, na klatkach
schodowych i w placówkach edukacyjnych. Mieszkańcy mogli przeczytać
informacje na temat działań w ramach konsultacji również w internecie, na
stronach na Facebooku: Zieleń Warszawska, Konsultacje Społeczne, Skwer
Sportów Miejskich, a także na miejskich stronach internetowych.
W przypadku konsultacji dotyczących parku pod Kopcem Powstania
Warszawskiego przeprowadziliśmy też spacery historyczno-przyrodnicze oraz
projekt Bioblitz1), czyli krótkotrwałe badanie biologiczne. Bioblitz skierowany
jest przede wszystkim do osób zainteresowanych przyrodą. Polega na
organizacji spacerów ze specjalistami w danej dziedzinie, przyrodnikamiamatorami oraz wolontariuszami; spacery te są okazją do prowadzenia
intensywnych badań terenowych w krótkim czasie. Celem jest zwiększenie
społecznego zainteresowania tematyką ochrony przyrody i różnorodności
biologicznej oraz zaangażowania w te kwestie. W ramach projektu mieszkańcy
mieli możliwość spotkania się z:

»
»
»
»
»
»
»

ornitologiem;
botanikiem i fitosocjologiem;
chiropterologiem (badaczem nietoperzy);
teriologiem (badaczem ssaków);
entomologiem;
lichenologiem (badaczem porostów);
mykologiem (badaczem grzybów).

Mimo że rozpoczęcie spacerów w niektórych przypadkach zaplanowane zostało
na godzinę 5 lub 21, każdy z nich cieszył się wielkim zainteresowaniem. Dzięki
organizacji dodatkowych wydarzeń, mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się
z częściami parku, które do tej pory pozostawały im obce, co przełożyło się na ich
Bioblitz był projektem organizowanym przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony
Ptaków (STOP) i częścią konsultacji dotyczących zagospodarowania terenu przy parku na Kopcu
Powstania Warszawskiego.
1

Górka Kazurka i Kopiec Powstania Warszawskiego. Konsultacje dwóch terenów zieleni… « 197

zaangażowanie w całość procesu. Spacery przyrodnicze promowały też wiedzę na
temat prowadzonych konsultacji.
Bioblitz w przypadku konsultacji parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego
sprawdził się jeszcze lepiej, a to dzięki półdzikiemu charakterowi tego parku,
w którym występują niespotykane w miejskiej przestrzeni zwierzęta i rośliny.
Po spacerze przyrodniczym mieszkańcy częściej doceniali dzikość tego
terenu i oczekiwali jej zachowania, tak aby nie stracić wyjątkowych okazów
przyrodniczych.
Każde z wydarzeń ogłaszane było na stronach internetowych i w mediach
społecznościowych zaangażowanych jednostek miejskich i organizacji, które
włączyły się w kampanię informacyjną. Oprócz tego w parku i jego okolicach
pojawiły się z dwutygodniowym wyprzedzeniem potykacze reklamowe
z plakatem informującym o wydarzeniu.

Punkty konsultacyjne i spotkania
W obu parkach zorganizowaliśmy po trzy punkty konsultacyjne. W ramach
konsultacji dotyczących parku przy Górce Kazurce w punkcie konsultacyjnym
zaproponowaliśmy mieszkańcom darmową lemoniadę i pracę z mapą.
Możliwość zaznaczania samoprzylepnymi karteczkami swoich pomysłów na
mapie okolicy cieszyła mieszkańców, sprawiając, że chętnie angażowali się
w rozmowę z badaczami. Dzięki mapie rozmowy stawały się konkretne –
dotyczyły tego, gdzie i w którym miejscu potrzebna jest zmiana. Badacze
mieli ułatwioną pracę, nie musząc notować uwag po każdej przeprowadzonej
rozmowie, a mieszkańcy widzieli, że ich propozycja została zapisana. Po
merytorycznej rozmowie mieszkańcy otrzymali na stoisku kubek lemoniady, co
dodatkowo czyniło punkt konsultacyjny atrakcyjnym. Każdy z punktów cieszył
się dużym zainteresowaniem i ściągnął od 25 do 60 rozmówców.
To, czego w punktach konsultacyjnych zabrakło, to miejsce do przeprowadzenia
dłuższych rozmów. Wielu rozmówców zatrzymywało się przy badaczach nie na
chwilę, lecz nawet na dwudziestominutową wymianę zdań. Niektórzy
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z użytkowników parku byli do tego stopnia zainteresowani tematem, że chcieli
poznać szczegóły projektu, możliwości zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przeprowadzenie takiej rozmowy w specjalnie
przygotowanym do tego miejscu z krzesłami i stolikiem byłoby wygodne nie
tylko dla mieszkańca, ale i dla samych obsługujących punkt konsultacyjny,
którzy przebywali w nim kilka godzin.
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W punktach konsultacyjnych nie mieliśmy też ulotek, które przedstawiałyby
proces i zapraszały na pozostałe spotkania organizowane w ramach
konsultacji społecznych. Gdyby mieszkańcy mogli dostać od nas takie ulotki,
bardzo ułatwiłoby to nasze dalsze działania. Ulotek zabrakło zwłaszcza
podczas spotkań w parku przy Kopcu Powstania Warszawskiego, w którym
zorganizowano spacery Bioblitz.
W trakcie konsultacji dostępna była ankieta w formie papierowej
i internetowej. Większym powodzeniem cieszyła się wersja online.
W ramach konsultacji przeprowadziliśmy również po dwa spotkania
informacyjno-warsztatowe w okolicy każdego z parków. Na pierwszym
ze spotkań uczestnicy informowani byli o szczegółach projektu, jego
harmonogramie i zakresie, czyli o tym, co w danym miejscu można
stworzyć, i jakie są ograniczenia wynikające m.in. z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Mieszkańcy pracowali w grupach, odpowiadając na trzy pytania:

»
»
»

jak sobie wyobrażają korzystanie z parku w przyszłości przez różne grupy
użytkowników?
jakie wrażenia ma budzić nowy park (w tym jego specyfika przyrodnicza)?
z kim i w jakim celu chcieliby odwiedzać park?

Uczestnicy musieli odnosić się do zadanych pytań, dzięki czemu rozmowa
była bardziej konkretna i udało się ułożyć listę grup użytkowników parku oraz
ich najważniejszych potrzeb. Mieszkańcy stworzyli zarówno katalog potrzeb
wspólnych dla każdej z grup, jak i listę punktów spornych między nimi,
koniecznych do uwzględnienia w dalszej części procesu konsultacyjnego.
Podczas drugiego z zaplanowanych spotkań poinformowaliśmy mieszkańców
o tym, na jakim etapie znajdował się wówczas projekt, a także o tym, co
udało się wypracować podczas procesu diagnostycznego i co pokazały
konsultacje.
Podczas spotkań i później dostaliśmy od uczestników konsultacji wiele
pozytywnych informacji zwrotnych. Wiele osób doceniało to, że na spotkaniach
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pracowały w grupach i łatwo mogły włączyć się do rozmowy o przyszłości
parku. Ważne było także to, że przez całe konsultacje informowaliśmy
o przebiegu prac.

Park przy Górce Kazurce
Górka Kazurka to park, który pełni wiele funkcji. Z jego terenu korzystają
okoliczni mieszkańcy, którzy spędzają czas wolny na siłowni plenerowej,
wypuszczają swoje psy na wybiegu z torem do treningów, opalają się
i odpoczywają na wzgórzu. Przyjeżdżają tu też rowerzyści z całej Warszawy,
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a nawet spoza niej, korzystając z ogromnego bike parku, który zajmuje
jeden z trzech szczytów i teren u podnóża. Cały obszar jest dość naturalny,
porośnięty drzewami, krzewami i trawą.
W parku zbudowana jest altana, w której okoliczni mieszkańcy chętnie
spotykają się wieczorami, organizują urodziny, spotykają się na obiady
i grilla, często też spożywają alkohol. Właśnie kwestia altanki okazała się
jednym z poważniejszych punktów spornych w konsultacjach. Pojawiło się
wiele głosów za tym, żeby podobnych altanek powstało więcej. Z drugiej
strony, odezwały się głosy za usunięciem altany z parku i nietworzeniem
nowych miejsc tego typu, sprzyjających piciu alkoholu. Najwięcej osób
mówiło jednak, że altana jest dobrym rozwiązaniem jako miejsce na
spotkania z rodziną i znajomymi, szczególnie latem, kiedy pogoda sprzyja
organizowaniu wspólnych posiłków na świeżym powietrzu. Takich altan
mogłoby być więcej, bo do tej już ustawiają się kolejki, ale ważne jest, po
pierwsze, przypominanie o tym, do czego altana jest przeznaczona, a po
drugie – wprowadzenie kontroli, szczególnie wieczorami, kiedy spotkaniom
niejednokrotnie towarzyszy alkohol, a hałas imprezy przeszkadza okolicznym
mieszkańcom.

Podsumowanie
Zarówno park pod Kopcem Powstania Warszawskiego, jak i park przy Górce
Kazurce to miejsca, z których korzystają różne grupy. W obu przypadkach
obawialiśmy się, czy uda się pogodzić ze sobą potrzeby tych, dla których
park jest miejscem rekreacji, z tymi, dla których jest to przestrzeń
upamiętnienia. Dzięki rozmowom przeprowadzonym jeszcze podczas etapu
diagnozy konsultacje przebiegły spokojnie. Staraliśmy się zaangażować
wszystkich interesariuszy i im dać poczucie, że ich opinie i potrzeby się liczą,
zachęcaliśmy też do angażowania się w całość procesu.
Uczestnicy i uczestniczki konsultacji chcieli, aby zachować obecny charakter
tych miejsc. Obawiali się przekształcenia parków w nowoczesne przestrzenie

202 » Dominika Hyła

pełne nowej infrastruktury. Chcieli dzikich traw, nowych ścieżek, ale
z wykorzystaniem tych wydeptanych, dziko rosnących drzew i krzewów.
Jednocześnie zależało im na uporządkowaniu terenu, postawieniu
dodatkowych latarni i koszy na śmieci, co ich zdaniem wpłynęłoby na wzrost
bezpieczeństwa.
Sukces procesów konsultacyjnych parku pod Kopcem Powstania
Warszawskiego i parku przy Górce Kazurce wynika z zaangażowania w nie
wszystkich osób związani są z tymi terenami: mieszkańców, sportowców,
urzędników, architektów, badaczy, przedstawicieli organizacji samorządowych
i fundacji, które działają na rzecz upamiętnienia historii. Wszystkim tym
osobom i organizacjom zapewniliśmy poczucie, że ich zdanie jest ważne,
dzięki czemu mieliśmy pewność, że konsultacje przeprowadzone zostały
w sposób rzetelny.
Więcej informacji o konsultacjach:

»
»

konsultacje.um.warszawa.pl/kopiec
konsultacje.um.warszawa.pl/gorka_kazurka

DOMINIKA HYŁA – w Urzędzie od 2013 roku. Obecnie pełni funkcję asystentki
Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, wcześniej w Dziale Komunikacji Społecznej
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zajmowała się procesami konsultacyjnymi. Ukończyła
dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje
się aktywizacją mieszkańców, szczególnie w obszarze social mediów. Prywatnie mama
dwulatka, którego uczy, że w życiu jest łatwiej, kiedy lubi się ludzi.
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Jaki skwer przy Muzeum
Historii Żydów Polskich
POLIN, czyli co mogą dać
konsultacje w terenie

Tło i cel konsultacji
Skwer przy ulicy Karmelickiej na Muranowie jest ważnym miejscem rekreacji
i wypoczynku, z którego chętnie korzystają różne grupy okolicznych
mieszkańców: seniorzy, rodzice z dziećmi, młodzież i właściciele psów.
W bezpośrednim sąsiedztwie skweru pojawia się także wielu turystów
odwiedzających Muzeum Historii Polskich Żydów POLIN, ale on sam jest
przez nich odwiedzany dość sporadycznie.
Od pewnego czasu skwer wymagał uporządkowania i rewitalizacji. Zieleń,
ścieżki, ławki i kosze na śmieci nie są w najlepszym stanie, brakuje też
oświetlenia, przez co wieczorami robi się na skwerze mało bezpiecznie.
W 2018 roku miejski Zarząd Zieleni zlecił przeprowadzenie konsultacji
społecznych i wypracowanie na ich podstawie koncepcji modernizacji
skweru. Koncepcja – do czasu jej wdrożenia (czyli prawdopodobnie do 2020
lub 2021 roku) – ma ochronić skwer przed dowolnym i nieskoordynowanym
zagospodarowywaniem, wynikającym np. z nowych projektów do budżetu
partycypacyjnego.
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Konsultacje dotyczące skweru trwały od sierpnia do października 2018 roku,
a cały proces przebiegał we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej.
Prowadziliśmy je wspólnie z projektantami z pracowni JAZ+architekci
i Kształtownia.pl.
Ze względu na lokalny i rekreacyjny charakter skweru konsultacje były
skierowane głównie do jego najczęstszych użytkowników, czyli mieszkańców
okolicy. Prowadząc rozmowy z mieszkańcami, pamiętaliśmy też o wnioskach
płynących z wcześniejszych konsultacji społecznych, które odbyły się
w latach 2016-2017 i dotyczyły planu miejscowego dla całego wschodniego
Muranowa. Wtedy mieszkańcy sygnalizowali, że najważniejsze są dla
nich: zachowanie funkcji rekreacyjnej tego terenu, ochrona istniejącej
roślinności oraz wyprowadzenie kolizyjnej ścieżki rowerowej na zewnątrz
skweru.
Naszym celem było stworzenie koncepcji takiej modernizacji skweru, która
zachowałaby jego dotychczasowy klimat, godząc go z monumentalnosymbolicznym charakterem otoczenia. Skwer jest naznaczony przez
dziewiętnasto- i dwudziestowieczne wydarzenia historyczne: do 1939 roku
znajdowało się tam więzienie, w czasach II wojny światowej skwer stał się
częścią getta, w latach 1943-1944 mieścił się tam obóz koncentracyjny KL
Warschau. Obecnie na charakter skweru wpływa sąsiedztwo muzeum POLIN
i otaczających go pomników, a także znajdujący się w granicach skweru
pomnik Willy’ego Brandta.
Planowane jest również upamiętnienie na skwerze Polaków pomagających
Żydom podczas II wojny światowej. Pomysłodawcą i fundatorem
upamiętnienia „Ratującym – Ocaleni” jest Fundacja „Pamięć i Przyszłość”. Ma
się ono znaleźć blisko ściany muzeum – na górce z lipą, docelowo otoczonej
płytkim i wąskim kanałem z wodą i rozmieszczonymi w trawie światełkami.
Lokalizacja i forma upamiętnienia nie były przedmiotem naszych konsultacji,
co stało się głównym powodem napięć pojawiających się w trakcie procesu.
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Jak konsultowaliśmy?
Przygotowania i akcja informacyjna
Oficjalne rozpoczęcie konsultacji poprzedziliśmy dwoma zamkniętymi
spotkaniami z kluczowymi interesariuszami procesu: przedstawicielami instytucji
miejskich i dzielnicowych, organizacji i podmiotów działających na Muranowie,
a także z innymi osobami, takimi jak społecznie zaangażowani mieszkańcy.
Celem tych spotkań było poinformowanie o konsultacjach i zaproszenie do
współpracy w ich realizacji. Poprosiliśmy wtedy o uwagi do stworzonego
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przez nas planu konsultacji i wskazówki przydatne w prowadzeniu działań,
jak również o pomoc w akcji promocyjnej wśród mieszkańców Muranowa.
Powiedzieliśmy też o planowanym upamiętnieniu; przedstawiciele fundatora
byli obecni na spotkaniach, przedstawili założenia architektoniczne
upamiętnienia, wyjaśnili symbolikę jego poszczególnych elementów
i intencje pomysłodawcy. Odpowiadali też na pytania uczestników spotkań.
W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego oraz Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Zarządu
Dróg Miejskich i Zarządu Terenów Publicznych, dzielnicy Śródmieście,
członków partnerstwa lokalnego „Przepis na Muranów” (muzeum POLIN,
Rady Osiedla Muranów, Klubokawiarni Międzypokoleniowej i Fundacji Jeden
Muranów), a także biblioteki publicznej działającej nieopodal skweru.
Mieszkańcy mogli po raz pierwszy dowiedzieć się o konsultacjach na kilka
tygodni przed ich rozpoczęciem. Przez kilka dni, wyposażeni w oznakowany
rower cargo, prowadziliśmy w okolicy skweru tzw. mobilne mikropunkty
konsultacyjne. Jeżdżąc rowerem po Muranowie, odbyliśmy z przechodniami
i użytkownikami skweru wiele rozmów na temat konsultacji, obecnego stanu
skweru i pomysłów na jego ulepszenie.
Mobilne mikropunkty dobrze się sprawdziły jako metoda promocji konsultacji
nie tylko dzięki słonecznej pogodzie. Duży rower przyciągał wzrok, a jego
czytelne oznakowanie ułatwiało nawiązanie rozmowy – mijające nas osoby
od razu wiedziały, czego będzie ona dotyczyć.
Mobilnym mikropunktom towarzyszyły akcja ulotkowa i plakatowa oraz
promocja konsultacji w przestrzeni skweru. W widocznym miejscu
na skwerze postawiliśmy tablicę informacyjną opisującą cel, kontekst
i planowany przebieg konsultacji, a w innych punktach skweru –
kilkadziesiąt małych tabliczek-zaproszeń mających zainteresować i zachęcić
do udziału w konsultacjach.
Tabliczki okazały się trafionym pomysłem i bardzo pomogły w promocji
konsultacji. Zawierały intrygujące hasła, takie jak „Tu może stanąć drzewo,
co ty na to?”, oraz informację o najbliższych spotkaniach konsultacyjnych na
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skwerze. Ustawiliśmy je w zasięgu wzroku spacerowiczów (wzdłuż ścieżek) albo
naprzeciwko ławek, z których latem przez cały dzień ktoś korzystał. W ten
sposób udało się zaangażować w konsultacje wielu użytkowników skweru.
Dodatkowym i bardzo skutecznym kanałem komunikacji z mieszkańcami był
internet. Informacje na temat konsultacji znalazły się m.in. na platformie
warszawskich konsultacji społecznych zarządzanej przez Centrum Komunikacji
Społecznej (konsultacje.um.warszawa.pl) oraz w mediach społecznościowych,
w tym na trzech muranowskich forach dyskusyjnych.
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Wstępna koncepcja modernizacji skweru
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Wiadomości umieszczane w internecie przez cały czas trwania konsultacji
pozwoliły nam nie tylko podtrzymać zainteresowanie mieszkańców, lecz
także w prosty sposób zebrać opinie osób, które nie miałyby szansy lub
ochoty uczestniczyć w konsultacjach w inny sposób.
Akcję informacyjną na różnych etapach konsultacji wspierali interesariusze,
którym osobiście lub mailowo przekazywaliśmy informacje o kolejnych
zbliżających się działaniach i którzy w mniejszym lub większym zakresie
dzielili się nimi z mieszkańcami Muranowa, korzystając z własnych kanałów
komunikacji.
Zbieranie opinii
Pierwszy etap konsultacji miał charakter diagnostyczny. Na ten etap
składały się spotkania informacyjno-konsultacyjne na skwerze oraz
ankieta, którą w formie papierowej można było znaleźć w pobliskiej
bibliotece i klubokawiarni. Użytkowników skweru pytaliśmy o to, co lubią
i co im przeszkadza na skwerze, a także o to, jak najczęściej spędzają
tam czas. Drugim wątkiem rozmów były potrzeby mieszkańców: czego na
skwerze im brakuje i co chcieliby w nim zmienić, żeby lepiej spełniał ich
oczekiwania. Punkty konsultacyjne zorganizowaliśmy tak, żeby wzbudzały
zainteresowanie przechodniów i użytkowników skweru: stanęliśmy
przy najczęściej uczęszczanej trasie, obok tablicy informacyjnej, która
sama w sobie była atrakcją, i postawiliśmy flipchart z prostą, odręcznie
narysowaną ankietą. Na ankietę składał się duży, przyciągający wzrok napis
„Co tutaj robię?” oraz kilka różnych odpowiedzi, np. „tylko tędy przechodzę/
przejeżdżam”, „odpoczywam na ławce” czy „uprawiam sport”. Na dole
umieściliśmy kopertę z samoprzylepnymi kropkami, które można było
przykleić na flipczarcie przy aktywnościach podejmowanych na skwerze
oraz napisem-instrukcją „Weź kropkę”. Przechodnie wypełniali ankietę
samodzielnie lub z naszą pomocą. Z myślą o seniorach (choć nie tylko o nich)
przygotowaliśmy też mały stolik i krzesełka. W spotkaniach uczestniczyły
z naszej strony zawsze co najmniej dwie osoby.
Dodatkowo żeby zachęcić do udziału w konsultacjach osoby na co dzień
niezainteresowane tym tematem, zorganizowaliśmy spacer historyczny po
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Muranowie (szklakiem okolicznych murali). Odbył się on równolegle z jednym
ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych, więc pozwolił połączyć przyjemne
z pożytecznym – udało nam się porozmawiać z osobami czekającymi na
spacer i zebrać ich uwagi na temat skweru.
Drugi etap konsultacji gromadził i podsumował wnioski płynące
z etapu diagnostycznego, służył też wypracowaniu koncepcji modernizacji
skweru. W trakcie spotkań warsztatowych najpierw ustaliliśmy, jakie grupy
użytkowników i w jaki sposób obecnie korzystają ze skweru, a następnie
zdefiniowaliśmy funkcje poszczególnych obszarów skweru i zaprojektowaliśmy
rozwiązania, które miały odpowiedzieć na potrzeby zgłoszone przez
mieszkańców. W ten sposób powstały założenia do wstępnej koncepcji
opracowanej przez projektantów, do której jeszcze zbieraliśmy uwagi
i komentarze. Można je było składać podczas spotkania konsultacyjnego na
skwerze (zamieściliśmy wówczas na tablicy informacyjnej wstępną koncepcję
wraz z opisem i wizualizacjami), mailowo oraz nieformalnie – za pomocą
mediów społecznościowych.
Ostateczną koncepcję modernizacji skweru projektanci stworzyli,
przeanalizowawszy wszystkie złożone uwagi. Zaprezentowaliśmy ją
mieszkańcom i interesariuszom na spotkaniu podsumowującym konsultacje.
Podczas tego spotkania pojawiły się nowe sugestie mieszkańców, np.
postulat zapisania w opisie koncepcji jednoznacznych wytycznych dla
autorów projektu wykonawczego, dotyczących ochrony konkretnych
drzew czy dopuszczalnych kierunków wjazdu ekip technicznych na skwer.
Zawarliśmy te sugestie w finalnym opisie koncepcji przekazanym Zarządowi
Zieleni.
Jakiego skweru chcieli mieszkańcy?
Konsultacje dotyczące skweru przy ulicy Karmelickiej dały jednoznaczną
(i raczej przewidywalną) odpowiedź: użytkownicy skweru nie oczekują
daleko idących zmian, a jedynie kilku niezbędnych korekt. Zależało im
przede wszystkim na tym, by skwer zachował swój dotychczasowy luźny
charakter, by ochronić rosnące tam drzewa, a pozostałą zieleń uzupełnić
i urozmaicić.
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Zgodnie z życzeniem użytkowników projektanci skorygowali przebieg
ścieżek na skwerze oraz zaplanowali więcej wygodnych miejsc do siedzenia,
oświetlenie, nieformalną strefę zabaw i zaciszną aleję spacerową. To, czego
nie dowiedzielibyśmy się bez konsultacji, to fakt, że mieszkańcom zależało
na zapewnieniu kameralnej przestrzeni dla osób zamieszkujących najbliższą
okolicę, a nie turystów odwiedzających muzeum, jak również na mocnym
zaakcentowaniu historii i tożsamości tej części Muranowa. Koncepcja
uwzględniła zatem prośby, by w przestrzeni skweru znalazło się miejsce,
w którym można by przedstawić losy tej części miasta albo zorganizować
wystawę plenerową, np. prac lokalnych artystów.

Podsumowanie
Szacujemy, że w konsultacjach wzięło udział około 300 osób; większość z nich
stanowili użytkownicy skweru zamieszkujący jego najbliższe okolice. Wśród
uczestników konsultacji dominowali trzydziesto- i czterdziestolatkowie (często
z małymi dziećmi) oraz seniorzy, którzy licznie brali udział we wszystkich
organizowanych przez nas spotkaniach. Osoby poniżej trzydziestki stanowiły
mniejszość – z naszych obserwacji wynikało, że są też grupą wiekową, która
najrzadziej korzysta ze skweru.
Nieformalne rozmowy prowadzone w ramach mobilnych mikropunktów oraz
spotkania organizowane przy tablicy informacyjnej na skwerze okazały się
najbardziej efektywnymi formami zbierania informacji od mieszkańców. Obie
te formy dały nam możliwość zgromadzenia uwag i spostrzeżeń od bardzo
wielu osób, a także pewność, że większość naszych rozmówców korzysta ze
skweru na co dzień (dotarcie zwłaszcza do okolicznych mieszkańców było
jednym z założeń konsultacji). Warsztaty – ze względu na bardziej wymagającą
formułę i czasochłonność – przyciągnęły tylko kilkunastoosobową grupę
mieszkańców. Formą, która nie przyniosła zakładanego efektu, okazała się
ankieta papierowa. W ciągu kilku tygodni wypełniło ją raptem parę osób, mimo
przystępnej formy i umieszczenia jej w miejscach często odwiedzanych przez
okolicznych mieszkańców.
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Konsultacje były żywo omawiane na muranowskich forach dyskusyjnych. Działo
się tak głównie z powodu kontrowersji wokół planowanego upamiętnienia,
którego część mieszkańców nie akceptowała. Przyczyn braku akceptacji było
wiele: od poczucia, że upamiętnienie wyłączy część skweru z codziennego
użytkowania, poprzez niechęć do kolejnego pomnika w najbliższej okolicy,
po względy estetyczne czy sanitarne (obawa przed zanieczyszczeniem wody
będącej elementem upamiętnienia). W argumentacji mieszkańców pojawiały
się niekiedy wątki antysemickie, a także głosy, że forma upamiętnienia nie jest
wystarczająco godna (pomnikowa), by uczcić pamięć Polaków. Wyzwaniem
powracającym przez cały czas trwania konsultacji było więc dla nas mierzenie
się z rozgoryczeniem osób przeciwnych upamiętnieniu, mimo że od samego
początku wyjaśnialiśmy, że ta kwestia jest poza zakresem konsultacji. Innym
sposobem radzenia sobie z podobnymi głosami było włączenie w konsultacje
przedstawicieli Fundacji „Pamięć i Przyszłość”, czyli fundatora upamiętnienia.
Na nasze zaproszenie uczestniczyli oni m.in. w spotkaniach warsztatowych
i samodzielnie prezentowali projekt upamiętnienia, odpowiadając na pytania
mieszkańców.
Drugim zagadnieniem, które nie było przedmiotem konsultacji, a bardzo
interesowało niektórych mieszkańców, był problem powodowany w sąsiedztwie
skweru przez autokary. Uczestnikom konsultacji zależało na ograniczeniu hałasu
i spalin emitowanych przez pojazdy parkujące pod muzeum POLIN.
W przypadku upamiętnienia i problemu autokarowego, a także innych,
rzadziej pojawiających się tematów, które wykraczały poza zakres konsultacji,
informowaliśmy o tym fakcie mieszkańców, notując jednocześnie ich opinie.
Trafiły one do Zarządu Zieleni i fundatora upamiętnienia. Ujęliśmy te głosy
również w raporcie podsumowującym cały proces, aby miały szanse wybrzmieć
nie tylko podczas spotkań konsultacyjnych.
Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/polin

KATARZYNA PLISZCZYŃSKA – biogram na stronie 115.
AGATA BLUJ – biogram na stronie 115.
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Mikołaj Pieńkos

Jaka ma być Miodowa?
Konsultacje przed remontem
generalnym zabytkowej
ulicy

Tło i cel konsultacji
Ulica Miodowa biegnie na skraju warszawskiej Starówki, a w związku
z tym pełni różne funkcje: jest zarówno główną (i niemal jedyną) drogą
dojazdową do zabytkowego obszaru Starego Miasta i jego okolic, jak
i popularnym szlakiem turystycznym, stanowiącym przedłużenie Traktu
Królewskiego. Zabudowa ulicy niemal w całości składa się z zabytkowych
pałaców i kościołów; obecnie znajduje się tu wiele instytucji. Budynków
mieszkalnych jest tylko kilka, a w konsekwencji przy samej ul. Miodowej nie
ma wielu mieszkańców. Zabudowa mieszkalna dominuje za to na „zapleczu”,
wzdłuż ulic odchodzących od ul. Miodowej, takich jak ul. Schillera, Podwale
i Długa – dla nich jest ona jedynym łącznikiem z resztą miasta.
Stan przestrzeni ulicy przed przebudową był fatalny: zniszczony asfalt na
szerokiej jezdni, wąskie i nierówne chodniki, chaotyczna organizacja ruchu.
Cała ulica przypominała raczej typową przelotową arterię niż przestrzeń
publiczną bezpośrednio przylegającą do Starego Miasta wpisanego na listę
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UNESCO. Kontrastowało to z Krakowskim Przedmieściem, które kilka lat
wcześniej zostało zmodernizowane i zamknięte dla ruchu samochodowego
jako „salon Warszawy”.

W związku ze złym stanem technicznym ul. Miodowej Zarząd Dróg Miejskich
zaplanował jej remont. Plany zakładały remont nawierzchni jezdni i chodników
oraz wymianę latarń i sygnalizatorów. Zapowiedź tych prac została ogłoszona
publicznie w maju 2015 roku i wzbudziła duże kontrowersje. Cztery organizacje
społeczne działające na rzecz zrównoważonego transportu i wysokiej jakości
przestrzeni publicznej (Forum Rozwoju Warszawy, Miasto Jest Nasze, SISKOM,
Zielone Mazowsze) wspólnie zaapelowały do władz Warszawy o wstrzymanie
tych planów. W liście otwartym wskazywały na nieprawidłowy tryb realizacji
inwestycji: publiczne ogłoszenie planowego remontu nastąpiło zaledwie na
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miesiąc przed rozpoczęciem prac, a mieszkańcy nie tylko nie mieli wpływu na
zakres remontu – w ogóle nie zostali o nim należycie poinformowani. Ten tryb
kontrastował z modernizacją Krakowskiego Przedmieścia, poprzedzoną przez
szeroką dyskusję publiczną i konkurs architektoniczny.
Ostatecznie remont – początkowo planowany na drugą połowę 2015 roku
– został odłożony na później. Postanowiono poszerzyć zakres przebudowy
i poprzedzić ją konsultacjami społecznymi. Organizacją całego procesu miał
się zająć Zarząd Dróg Miejskich (były to pierwsze konsultacje społeczne
przeprowadzone przez tę jednostkę). Ze względu na zabytkowy charakter
tej przestrzeni, w proces konsultacji zostali zaangażowani przedstawiciele
Stołecznego Konserwatora Zabytków (SKZ) oraz Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego (BAiPP).

Jak konsultowaliśmy?
Przygotowania i akcja informacyjna
Konsultacje zostały poprzedzone opracowaniem przez pracowników
ZDM dwóch wariantów koncepcji, różniących się sposobem organizacji
ruchu na ul. Miodowej. Nie były to gotowe projekty, a raczej zestawy
propozycji, poddanych pod ocenę mieszkańców. Pierwszy z nich był bardziej
zachowawczy (niewielkie zmiany w organizacji ruchu), drugi zakładał
likwidację pasów rowerowych, poszerzenie chodników i uspokojenie ruchu na
całej długości ulicy. Oba były wstępnie uzgadniane z BAiPP i konserwatorem
zabytków, aby uniknąć prezentowania rozwiązań nieakceptowalnych ze
względów konserwatorskich (choć i tak nie obyło się bez późniejszych zmian
z tego powodu).
Konsultacje trwały trzy tygodnie na przełomie sierpnia i września 2015 roku.
Prowadzone były przez pracowników ZDM przy wsparciu Centrum Komunikacji
Społecznej. Zapytania dotyczące tego, kiedy konsultacje się odbędą i jaka
wersja projektu zostanie w nich przedstawiona, wpływały do ZDM jeszcze
przed początkiem procesu. Zainteresowanie wykazywały przede wszystkim
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instytucje położone przy ul. Miodowej, dla których uciążliwości związane
z remontem oraz finalny efekt prac miał duże znaczenie.
Przygotowywanie konsultacji zaczęło się od identyfikacji interesariuszy,
czyli wszystkich podmiotów bezpośrednio zainteresowanych przebudową
ul. Miodowej. Przy ulicy mieszczą się m.in. dwa kościoły, cerkiew i centrum
luterańskie, Ministerstwo Zdrowia oraz Akademia Teatralna. Dlatego
konsultacje zostały poprzedzone spotkaniem, na które zaproszono
przedstawicieli tych instytucji. Na spotkaniu zostali oni poinformowani
o możliwych zmianach w przestrzeni ulicy oraz wyrazili swoje zdanie na ten
temat. Przedstawiciele tych instytucji brali także udział później w samych
konsultacjach, zarówno uczestnicząc w spotkaniach, jak i składając pisemnie
uwagi do projektu.
Informację na temat konsultacji rozpowszechniano na kilka sposobów. Dużą
pomocą była medialność tematu przebudowy ulicy, zarówno ze względu
na znaczenie dla miasta, jak i wcześniejsze plany ZDM i protest organizacji
społecznych. Wszystko to spowodowało, że ogłoszenie konsultacji było szeroko
nagłaśniane w mediach (w tym w TVN i w „Gazecie Wyborczej”). Informacja
o przebiegu konsultacji i obu wariantach została umieszczona na stronach
urzędu i na stronach ratusza w mediach społecznościowych. Zadbaliśmy
również o to, aby plakaty i ulotki z harmonogramem konsultacji dotarły do
lokali usługowych przy Miodowej, a także – za pośrednictwem instytucji
publicznych i spółdzielni mieszkaniowych – do ich pracowników i okolicznych
mieszkańców. Dużym wsparciem byli sami interesariusze, którzy przekazywali
informację o konsultacjach, korzystając z własnych kanałów komunikacji.
Zbieranie opinii
Trzem głównym grupom zainteresowanych odpowiadały trzy filary, na których
zostały oparte konsultacje. Z myślą przede wszystkim o osobach i instytucjach
bezpośrednio związanych z ul. Miodową zaplanowano dwa spotkania w sali
konferencyjnej położonej na zapleczu ulicy. Na każdym ze spotkań było ok.
15-20 osób. To być może niezbyt duża liczba, ale temat konsultacji też nie był
tak „gorący” dla osób spoza najbliższej okolicy, aby zachęcić je do osobistego
udziału. Znacznie więcej ludzi złożyło swoje uwagi drogą elektroniczną.
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Spotkania zostały poprzedzone spacerami, dzięki czemu można było na
żywo obejrzeć każdy odcinek ulicy i od razu zgłosić uwagi czy podyskutować
z urzędnikami. Połączenie spaceru ze spotkaniem okazało się dobrym
pomysłem, ponieważ sama dyskusja w sali bez wcześniejszego zobaczenia na
własne oczy całej ulicy byłaby przypuszczalnie mniej owocna. Podczas spaceru
urzędnicy mogli od razu odpowiadać na pojawiające się pytania.
Drugim elementem procesu był punkt konsultacyjny w formie namiotu
ustawianego przy przystanku autobusowym. Można tam było obejrzeć
oba warianty przebudowy i zadać pytania ich autorowi. Ta forma była
skierowana przede wszystkim do przechodniów, którzy nie musieli wiedzieć
wcześniej o konsultacjach czy planowanej modernizacji ulicy. Dzięki punktowi
konsultacyjnemu udało się zebrać opinie od osób korzystających z ulicy, ale
niekonieczne tu mieszkających lub pracujących. Dyżur na miejscu to dobry
pomysł, choć planując jego organizację, warto zwrócić szczególną uwagę na
detale. Kluczowa dla powodzenia dyżuru jest jego lokalizacja – na ul. Miodowej
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punkt był ustawiony obok przystanku, dzięki czemu mieszkańcy i podróżni mogli
zapoznać się z projektem, czekając na autobus. W punkcie konsultacyjnym
pytaliśmy również o pomysły dotyczące skweru przy przystanku, czyli właśnie
tego miejsca, w którym stał namiot. To najbardziej bezpośrednia forma
konsultacji.
Wpływ na powodzenia tej formy konsultacji ma również pogoda. Z powodu
deszczu byliśmy zmuszeni przełożyć jeden z terminów dyżurów o tydzień.
Trzecia metoda, jakiej użyliśmy, to standardowe zbieranie uwag w formie
papierowej i elektronicznej. Z tej drogi skorzystali ci, którzy nie mogli lub
nie planowali uczestniczyć w konsultacjach osobiście, np. przedstawiciele
kilku organizacji społecznych i branżowych. Uwagi w ten sposób zgłosiła
również część osób i instytucji uczestniczących w spotkaniach, a nawet
firmy planujące równolegle inwestycje komercyjne przy ulicy. Łącznie
otrzymaliśmy ponad 70 pism i maili z uwagami – to dość dużo, zwłaszcza że
niektóre pisma zawierały nawet po kilkanaście uwag.

Jakiej Miodowej chcieli mieszkańcy?
Choć do konsultacji przedstawiliśmy dwa warianty ulicy, od początku
naszym zamiarem było wypracowanie na ich podstawie wariantu
końcowego. Komunikowaliśmy to mieszkańcom, sugerując by nie
ograniczali się do głosowania za tym lub przeciw tamtemu wariantowi, lecz
raczej wskazali te rozwiązania, które sami preferują. Oczywiście, część
osób ograniczyła się do wskazania jednego z wariantów, ale nawet ich
głosy nie przełożyły się na wyraźne preferencje dla jednego lub drugiego
wariantu. Nieznaczną przewagę miał wariant drugi, bardziej radykalny,
zakładający zwężenie jezdni i likwidację pasów dla rowerów. Niemniej,
miał on też licznych przeciwników, ponieważ zakładał spore zmiany. Jak się
potem okazało, zrealizowany projekt był bliższy pierwszemu wariantowi.
Wiele postulatów szczegółowych, które zebraliśmy od mieszkańców, zostało
uwzględnionych w projekcie i zrealizowanych. Ogromnym poparciem
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cieszyła się np. propozycja wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych
przy ul. Schillera i przejście to ostatecznie znalazło się w projekcie. Poparcie
bardzo wielu mieszkańców, w tym rodziców dzieci przekraczających jezdnię
w tym miejscu, pomogło przekonać do tego postulatu osoby wcześniej
przeciwne budowie przejścia.

Co się udało, a co się nie powiodło?
Specyfika ul. Miodowej pociąga za sobą wiele ograniczeń, które trzeba
było unaocznić uczestnikom konsultacji. Podstawowymi problemami były
zabytkowy charakter i niewielka szerokość ulicy. Plan remontu (układ
przestrzenny, lokalizacja zieleni, wykorzystywane materiały) musi być
zaakceptowany przez konserwatora zabytków, zaś o układzie drogowym
ostatecznie rozstrzyga organ zarządzający ruchem, czyli w tym przypadku
Biuro Polityki Mobilności i Transportu, po dokonaniu analizy rozwiązania pod
kątem przepisów, bezpieczeństwa i właściwej obsługi ruchu. Obie instytucje
wydają decyzje, oceniając ostateczną wersję projektu, zatem, siłą rzeczy,
konsultacje społeczne musiały się odbyć przed uzyskaniem tych uzgodnień.
Niestety, oznaczało to zmiany wprowadzane w projekcie już po zakończeniu
konsultacji. Budziło to zrozumiałe kontrowersje.
Najbardziej gorące dyskusje, zarówno podczas konsultacji, jak
i później, na etapie projektowym i realizacyjnym, budziła kwestia
zieleni. Początkowo zaproponowano nasadzenia drzew w wybranych
miejscach ulicy – takie też było założenie wynikowej koncepcji po
konsultacjach. Ostatecznie jednak drzew nie posadzono – nie było
możliwości pogodzenia ich z wymogami gestorów sieci podziemnych
znajdujących się pod ulicą oraz ze stanowiskiem konserwatora zabytków,
zabiegającego o ekspozycję elewacji zabytkowych budynków. Drugą
zasadniczą zmianą wprowadzoną po konsultacjach było zachowanie
pasów rowerowych. Wobec braku akceptacji dla wyniesionych
skrzyżowań, w obawie przez nadmiernym zagrożeniem dla rowerzystów
postanowiliśmy utrzymać wydzieloną infrastrukturę rowerową.
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Podczas konsultacji udało się omówić wiele trudnych kwestii technicznych.
Wyjaśnialiśmy niemal każdy element koncepcji: skąd się wziął i dlaczego
nie można go zmienić. Mnóstwo pytań padało nie tylko podczas spotkań,
lecz także przed spacerami, w ich trakcie oraz w namiocie konsultacyjnym.
Kluczową rolę odegrała obsada ze strony urzędu – spotkania, spacery
i dyżury były prowadzone przez osoby bezpośrednio zaangażowane
w powstawanie koncepcji, dzięki czemu można było na bieżąco odpowiadać
na wszystkie wątpliwości i dyskutować o projekcie, zamiast tylko odnotować
uwagi, a odpowiedzi przekazywać później. Także wsparcie merytoryczne
konserwatora zabytków i zastępcy dyrektora BAiPP było dla uczestników
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konsultacji bardzo przydatne. Urzędnicy biorący udział w konsultacjach
posiadali, oprócz wiedzy na temat projektu, kompetencje społeczne
wystarczające do samodzielnego poprowadzenia spotkań czy dyżurów
– dzięki temu nie było potrzebne wsparcie ze strony zewnętrznego
moderatora.

Namacalny efekt
Nie ulega wątpliwości, że podstawowym celem całego procesu konsultacji
powinna być realizacja konsultowanego projektu w formie możliwie
najbardziej zbliżonej do oczekiwań mieszkańców. W przypadku ul. Miodowej
udało się ten cel osiągnąć. Od konsultacji społecznych do zakończenia
modernizacji ulicy minęły trzy lata. W tym czasie został przygotowany
projekt budowlany z wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami (konsultacje
odbywały się przed właściwym etapem projektowania, na podstawie
wstępnej koncepcji). Następnie ogłosiliśmy przetarg na przebudowę ulicy.
Sama budowa trwała ok. roku. Jej efekt można ocenić na własne oczy –
mimo wszystkich zastrzeżeń, które opisaliśmy, ulica zmieniła się nie do
poznania, zaś społeczny odbiór inwestycji jest znacznie lepszy niż atmosfera
towarzysząca temu tematowi w 2015 roku, przed podjęciem decyzji
o konsultacjach.
Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/miodowa

MIKOŁAJ PIEŃKOS – miłośnik Warszawy, działacz społeczny i urzędnik. Od 2015 r.
związany z warszawskim Zarządem Dróg Miejskich. Kieruje zespołem odpowiedzialnym
za komunikację społeczną, w tym organizację konsultacji społecznych dotyczących
działań ZDM i koordynację budżetu obywatelskiego.
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Łukasz Oleszczuk

Tramwaj na Gocław – proces
konsultacyjny nie tylko
o transporcie

Informacje o inwestycji
Od chwili pojawienia się idei nowego połączenia szynowego na warszawski
Gocław kwestią budzącą duże zainteresowanie lokalnej społeczności
był wybór wariantu przebiegu trasy tramwajowej1). W związku z tym
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. (Spółka) jako podmiot odpowiedzialny
za przygotowanie tej inwestycji podjęły decyzję o koordynacji prac
przygotowawczych z działaniami konsultacyjnymi. Dlatego postanowiono
przyjąć elastyczny sposób działania, mając na uwadze zarówno opinie
lokalnej społeczności, jak i doświadczenia zebrane podczas innych procesów
projektowych. Celem tego podejścia było przeanalizowanie na równych
zasadach propozycji różnych grup społecznych, w tym także tych otwarcie
sprzeciwiających się konkretnym wariantom trasy. Etapowe zarządzenie
procesem projektowym wprowadziło możliwość dostosowywania
poszczególnych działań konsultacyjnych do wyników prac, które zostały
wykonane już wcześniej.
Przy powstawaniu niniejszego artykułu wykorzystano materiały zgromadzone w toku procesu
inwestycyjnego i konsultacji społecznych, w tym raporty z konsultacji społecznych. Komplet
materiałów, o których mowa w tekście, w tym wyniki badań ewaluacyjnych oraz szczegółowe
analizy dostępne są na stronie internetowej www.tramwajnagoclaw.pl.
1
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ETAP I:

Prace przygotowawcze

prace studialne i wybór wariantu inwestycji
(w tym konsultacje społeczne)

ETAP II:
prace nad koncepcją programowo-przestrzenną
(w tym konsultacje społeczne)

ETAP III:
prace nad dokumentacją projektową (projekt budowlany)

Rys. 1. Schemat etapowania prac przygotowawczych i realizacyjnych

Działania diagnostyczne
Na wstępnym etapie dokonano identyfikacji kluczowych interesariuszy,
którymi były między innymi nieformalne grupy społeczne, rady osiedli,
wspólnoty mieszkaniowe i organizacje pozarządowe. Wybrane zostały
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one na podstawie analizy treści w mediach społecznościowych, przeglądu
korespondencji kierowanej do Spółki, kontaktów własnych, obserwacji
działalności organizacji pozarządowych oraz rozmów z przedstawicielami
dzielnicy Praga Południe. Tak wyłonione podmioty zaproszono na
indywidualne spotkania z udziałem zespołu projektowego, które
prowadzone były przez moderatora. Ich celem było przede wszystkim
wysłuchanie przedstawicieli kluczowych grup i organizacji oraz zebranie
wiedzy na temat ich potrzeb, obaw i oczekiwań. Spotkania pozwoliły
także nawiązać bezpośredni kontakt i podjąć próbę stworzenia relacji
opartej na zaufaniu.
W trakcie spotkań omówione zostały:

»
»
»
»
»

założenia i cel projektu;
wstępne propozycje tras (ich warianty);
zakres analiz i kryteria oceny opcji;
stan zaawansowania prac przygotowawczych;
proponowane formy, metody i techniki informowania o planowanych
konsultacjach społecznych.

Spotkania te były trudne z powodu początkowego braku zaufania
i podejrzliwości niektórych interesariuszy. Mimo to przyniosły wiele korzyści
zespołowi projektowemu. Po pierwsze, możliwe było dokonanie korekt
projektowanych działań konsultacyjnych i dostosowanie ich do potrzeb
kluczowych uczestników i grup mieszkańców. Rozmowy pozwoliły też
wybrać środki komunikacji adekwatne do potrzeb lokalnej społeczności,
zarówno pod kątem docelowych odbiorców, jak i zidentyfikowanych luk
informacyjnych. W wyniku przeprowadzonych rozmów do analiz włączono
dodatkowe warianty trasy, które zostały zgłoszone podczas spotkań.
Wyjście do społeczności z inicjatywą spotkań umożliwiło też pozbycie się
aury sekretu, która niefortunnie powstała wokół projektu. Wynikała ona
z braku jasno wskazanego przez urząd Warszawy (sponsora projektu)
celu przystąpienia do inwestycji i obaw dotyczących zabudowy terenów
rodzinnych ogrodów działkowych sąsiadujących z Saską Kępą.
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Konsultacje społeczne na etapie wyboru wariantu
(ETAP I)
Uwarunkowania
Między październikiem a listopadem 2016 roku przeprowadzone zostały
spotkania otwarte. Równolegle do organu prowadzącego postępowanie
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedłożony został
poprawiony raport o oddziaływaniu na środowisko. Na potrzeby konsultacji
uruchomiono stronę internetową prezentującą komplet dokumentacji
środowiskowej oraz listę często zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących
przygotowywanego przedsięwzięcia. W oparciu o ww. specjalistyczne
opracowania wybrano wariant do dalszych prac, który został wskazany we
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wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Taki sposób
postępowania był związany z koniecznością pogodzenia zróżnicowanych
aspektów przygotowania zamierzeń inwestycyjnych przy zastosowaniu narzędzi
partycypacyjnych. Z jednej bowiem strony, część mieszkańców, a zwłaszcza
nieformalne grupy kontestujące zasadność inwestycji jako takiej lub jednego
z wariantów, chciały mieć możliwości wpływu na wybór ostatecznej opcji,
która miała zostać skierowana do dalszych prac. Z drugiej jednak strony,
zarówno przepisy prawa, jak i wytyczne i najlepsza praktyka prowadzenia
procesów inwestycyjnych wymagają podejmowania decyzji i dokonywania
wyboru wariantów na podstawie wyników specjalistycznych analiz. W związku
z tym przekazanie decydującego głosu czynnikowi nieprofesjonalnemu
(społeczności) stwarzałoby ryzyko wskazania rozwiązania nieoptymalnego
transportowo. Niemożność znalezienia konsensusu co do samego rozwiązania
mogłaby doprowadzić do stagnacji procesu decyzyjnego. Ze względu na te
uwarunkowania i ograniczenia celem konsultacji społecznych było zebranie
opinii mieszkańców na temat preferowanego wariantu trasy tramwajowej i ich
rekomendacji dotyczących rozwoju układu transportowego przez:

»
»
»

przedstawienie mieszkańcom wariantów planowanej trasy
tramwajowej na Gocław i rekomendacji Spółki wypracowanych na
podstawie przeprowadzonych uprzednio analiz;
omówienie z uczestnikami konsultacji (przede wszystkim mieszkańcami
Gocławia i Saskiej Kępy) sposobu zagospodarowania terenów przyległych
do rekomendowanej trasy oraz założeń dotyczących zmian w układzie linii
komunikacyjnych (autobusowych i tramwajowych);
poznanie potrzeb i preferencji uczestników konsultacji w zakresie
rekomendowanego wariantu, odniesienie się do ich pytań i wątpliwości.

Akcja informacyjna
Założeniem akcji informacyjnej było maksymalne wykorzystanie takich
nośników i form komunikacji, które bez dużych wydatków umożliwiały dotarcie
do szerokiego grona odbiorców. Podstawowym celem było poinformowanie o:

»
»

korzyściach płynących z planowanej inwestycji;
formie i miejscach prowadzenia konsultacji.
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Starano się dotrzeć szczególnie do pasażerów transportu publicznego oraz
mieszkańców Saskiej Kępy i Gocławia. Wykorzystane zostały następujące
formy komunikacji:

»
»
»
»
»
»
»

informacje wyświetlane na monitorach umieszczonych w tramwajach;
plakaty w autobusach obsługujących Saską Kępę i Gocław;
plakaty na przystankach komunikacji miejskiej;
plakaty w miejscach aktywności mieszkańców, np. bibliotekach, klubach
kultury, punktach usługowo-handlowych;
ogłoszenia parafialne;
informacje wyświetlane na tablicach elektronicznych na przystankach;
informacje na stronach internetowych oraz na stronach na portalach
społecznościowych prowadzonych przez miasto i podległe mu jednostki.

Sposób organizacji procesu konsultacji
Aby umożliwić wzięcie udziału i wyrażenia swojej opinii jak największej
liczbie zainteresowanych, uruchomione zostały cztery punkty
konsultacyjne. Umożliwiały one wzięcie udziału i wyrażenia swojej
opinii jak największej liczbie zainteresowanych. Ograniczyło to również
możliwości przerodzenia się spotkań w formę niekontrolowanego wiecu.
Podczas dziewięciogodzinnych dyżurów w różnych częściach osiedla,
organizowanych w różnych terminach, mieszkańcy mogli przyjść do punktu
o dogodnej porze. Na miejscu czekały na nich rozstawione w dużym
pomieszczeniu stoły – stanowiska, na których można było zapoznać się
z dokumentami i materiałami związanymi z inwestycją2).
Były to: poglądowe schematy wariantów trasy tramwajowej, szczegółowe plany sytuacyjne
dla każdego z wariantów inwestycji wraz z podwariantami przedstawione na podkładach ze
zdjęć satelitarnych, plany inwentaryzacji zieleni, rysunki przekrojów poprzecznych z wstępnej
propozycji zagospodarowania terenu, raport o oddziaływaniu na środowisko, mapy akustyczne
(prognoza oddziaływania) wraz z tabelaryczną prognozą oddziaływań dla poszczególnych
budynków położonych w rejonie wariantów planowanego przedsięwzięcia, analizy
wielokryterialne wraz z prognozami ruchu, wyniki pomiarów ruchu, w tym karty pomiarowe
ZTM dla linii komunikacyjnych obsługujących Saską Kępę i Gocław, mapy obecnego układu linii
komunikacyjnych, dokumentacja geotechniczna.
2
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Przy stołach, oprócz materiałów i dokumentów, obecni byli urzędnicy
i eksperci z dziedzin takich jak inżynieria lądowa, zarządzanie transportem
miejskim, inżyniera ruchu, zarządzanie przygotowaniem inwestycji, ochrona
środowiska, akustyka, zieleń. Pozwoliło to na udzielanie precyzyjnych
odpowiedzi na pytania uczestników konsultacji. Pytania, opinie i uwagi
uczestników były także notowane przez moderatorów.
Lokalizacje punktów były dostępne dla osób o ograniczonej mobilności.
Zapewniono pomoc tłumacza języka migowego. Aby ułatwić udział
w konsultacjach rodzicom i osobom z dziećmi, przygotowano kącik zabaw pod
okiem animatorek. Na uczestników spotkań czekał poczęstunek. Wszystko to
odpowiadało na potrzeby poszczególnych uczestników konsultacji i sprzyjało
indywidualnemu podejściu do osób biorących udział w spotkaniach.
Do dyspozycji pracowników były także komputery, dzięki którym można było
przedstawić zainteresowanym mieszkańcom szczegółowe dane i analizy.
Uczestnicy konsultacji mogli otrzymać mapy z oznaczonymi wariantami
planowanej trasy tramwajowej i ulotki informacyjne.
Każda z osób odwiedzających punkt konsultacyjny otrzymywała do
wypełnienia ankietę ewaluacyjną, w której mogła ocenić sposób prowadzenia
konsultacji oraz wypowiedzieć się dodatkowo na konsultowany temat.
Mieszkańcy mieli też możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz
wyrażania swoich opinii drogą elektroniczną, przesyłając je na skrzynkę mailową.
Wnioski z konsultacji
W konsultacjach społecznych uczestniczyli przede wszystkim mieszkańcy
osiedli, przez które miała przebiegać trasa tramwaju. W większości były to
osoby mocno zainteresowane tematem oraz takie, które sądziły, że zostaną
bezpośrednio dotknięte pozytywnymi lub negatywnymi skutkami realizacji
inwestycji. Zdarzali się także uczestnicy, którzy nie mieli konkretnych pytań
ani preferencji w kwestii planowanej trasy, a chcieli jedynie dowiedzieć się
czegoś o inwestycji.
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Zgłaszane podczas konsultacji pytania, wnioski i uwagi można podzielić na:

»

»
»

pytania ogólne na temat inwestycji oraz procesu decyzyjnego (jaki
jest przebieg wariantów trasy tramwajowej, kto decyduje o wyborze
konkretnego rozwiązania, w jaki sposób została wybrana trasa
preferowana przez inwestora);
pytania szczegółowe (pytania techniczne, dotyczące terminów
i harmonogramu inwestycji, zakresu prac, hałasu, utrudnień związanych
z budową itp.);
uwagi i opinie zgłaszane przez osoby, które wcześniej zapoznały się
ze szczegółami inwestycji i miały własne zdanie na jej temat – te
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wypowiedzi obejmowały np. preferencje odnośnie analizowanych
wariantów, szczegóły planistyczne, a nawet konkretne rozwiązania
techniczne.
Większość rozmów prowadzonych podczas konsultacji dotyczyła zagadnień
związanych z projektem trasy tramwajowej. Emocjonalne dyskusje
i przejawy wrogości, połączone z brakiem zainteresowania czy chęci
wysłuchania wyjaśnień i uzasadnień zespołu konsultacyjnego zdarzały
się rzadko, głównie ze strony osób stanowczo sprzeciwiających się
inwestycji. Osoby te chciały dobitnie wyartykułować swoje stanowisko i nie
zamierzały podejmować żadnej rozmowy.
Podczas spotkań konsultacyjnych zaobserwowano wśród mieszkańców
postawy i zachowania świadczące o wysokim poziomie nieufności wobec
urzędu miasta i jednostek mu podległych. Nieufność ta przekładała się na
podejrzliwość i niechęć w stosunku do zespołu konsultacyjnego. Mieszkańcy
formułowali oskarżenia wobec organizatorów o układy z deweloperami,
kłamstwa w zakresie inwestycji, a nawet fałszowanie przedstawianych
danych. Wydaje się, że konieczne jest dalsze uspójnianie przekazywanych
przez podmioty miejskie informacji, prezentowanie ich w sposób jak
najbardziej przejrzysty i powszechnie dostępny oraz podawanie ich do
publicznej wiadomości tak szybko, jak jest to możliwe.
Podczas konsultacji silnie uwidoczniło się zjawisko określanie syndromem
NIMBY (ang. Not In My Back Yard – nie na moim podwórku). Wielu
mieszkańców dostrzegało potrzebę usprawniania komunikacji Gocławia
ze Śródmieściem i popierało działania w tym kierunku. Ich sprzeciw
budziło jednak ulokowanie inwestycji w pobliżu ich miejsca zamieszkania.
Indywidualne niedogodności, takie jak hałas czy potencjalne pogorszenie
estetyki najbliższej przestrzeni oraz partykularne interesy przedkładali oni
nad udogodnienia komunikacyjne dla dużej liczby mieszkańców. W grupie
tej dominowali mieszkańcy Saskiej Kępy i nowego osiedla Saska na
bliskim Gocławiu (Kępie Gocławskiej), obawiający się obniżenia komfortu
mieszkaniowego oraz spadku wartości posiadanych lokali mieszkalnych.
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Mieszkańcy Saskiej Kępy spodziewali się także zajmowania przez miasto
pod budowę nowych osiedli kolejnych obszarów zieleni, m.in. działki
wzdłuż Kanału Wystawowego.
Zespół konsultacyjny musiał się zmierzyć także z problemem toczących
się zbyt długo, według mieszkańców, prac nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla terenu ogrodów działkowych,
a także nieuregulowanych spraw roszczeń z tzw. dekretu Bieruta. Sprawy
te potęgowały obawy związane z rzekomym działaniem Spółki „na zlecenie”
podmiotów deweloperskich, choć akty planistyczne Warszawy zakładają
pozostawienie tam funkcji zieleni.
Proces konsultacyjny w sprawie trasy tramwajowej na Gocław pokazał, że
mieszkańcy często mylą tę formę dialogu z innymi instytucjami demokracji
bezpośredniej, np. z referendum: wielu uczestników odwiedziło punkty
konsultacyjne z zamiarem oddania głosu w sprawie inwestycji.

Konsultacje społeczne na etapie koncepcji
programowej (ETAP II)
Uwarunkowania
Teren rodzinnych ogrodów działkowych, których skraj w rejonie
Kanału Wystawowego (odcinek między al. Waszyngtona a al. Stanów
Zjednoczonych) został przeznaczony w wariancie wynikowym pod trasę
tramwajową, budził szczególne zainteresowanie podczas pierwszego
etapu konsultacji. Obszar ten można uznać za wyjątkowy z powodu jego
walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a w jego obronę zaangażowały
się dwie grupy: mieszkańcy osiedla Międzynarodowa przylegającego do
tego terenu oraz członkowie rodzinnych ogrodów działkowych. Uczestnicy
konsultacji podkreślali znaczenie rejonu Kanału Wystawowego zarówno dla
lokalnej społeczności, jak i dla całej Warszawy. Dodatkowym zagadnieniem
były sprawy dotyczące objęcia ochroną planistyczną terenu rodzinnych
ogrodów działkowych.
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Doniosłe znaczenie tych zagadnień i pojawianie się wielu sprzecznych
ze sobą stanowisk sprawiły, że uznano za konieczne przygotowanie
szczegółowych rozwiązań dla tego terenu i poddanie ich pod publiczną
dyskusję. Podjęto też działania, w wyniku których teren tzw. ogrodowiska,
z wyłączeniem terenu rezerwowanego pod trasę tramwajową i tereny zieleni
przyległej, został objęty ochroną planistyczną i przeznaczony pod funkcje
rodzinnych ogrodów działkowych.
Głównym celem tego etapu było zaprojektowanie, z wykorzystaniem
narzędzi partycypacyjnych, wysokiej jakości przestrzeni publicznej w formie
ogólnodostępnych terenów zieleni wzdłuż odcinka nowej trasy tramwajowej
na wysokości Kanału Wystawowego.
W pracach projektowych doradzał zespół pracowników naukowodydaktycznych Katedry Architektury Krajobrazu SGGW.
Spacery badawcze
Jednym z kluczowych zagadnień było dokładne ustalenie lokalizacji
torowiska tramwajowego względem Kanału Wystawowego. W tym
przypadku kluczowymi interesariuszami byli mieszkańcy osiedla
Międzynarodowa oraz członkowie rodzinnych ogrodów działkowych. W celu
dokonania wizji terenowej przeprowadzono spacery badawcze w miejscu
planowanych działań. Podczas tych spotkań zauważono zróżnicowanie
oczekiwań osób mieszających w blokach przy kanale względem postulatów
działkowców. Mieszkańcy bloków postulowali odsunięcie trasy tramwajowej
i jej osłonę wizualną i akustyczną. Zwracano też uwagę na zły stan cieku
wodnego; pojedyncze głosy negatywne dotyczyły stanu ogrodowiska.
Z kolei działkowcy dowodzili, że torowisko powinno jak najmniej ingerować
w teren ogrodów i być położone przy brzegu Kanału Wystawowego.
Spacery badawcze potwierdziły, że rosnące tu drzewa, niezależnie od ich
gatunków i stanu fitosanitarnego, posiadają wielką wartość emocjonalną dla
mieszkańców. Co więcej, mieszkańcom zależy na utrzymaniu kameralnego
charakteru tego terenu.
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Akcja informacyjna i przebieg konsultacji
Akcja informacyjna była podobna jak na pierwszym etapie konsultacji. Nie
skorzystano z ogłoszeń parafialnych, zdecydowano się natomiast na
dystrybucję ulotek na wybranych przystankach komunikacji miejskiej. Zmiany
te wynikały z zawężenia obszaru objętego konsultacjami i podjęcia kwestii
o charakterze lokalnym. Zorganizowane zostały cztery punkty konsultacyjne,
w których dyżurowali członkowie zespołu projektowego Spółki, architekci
krajobrazu z SGGW, opracowujący wariantowe koncepcje zagospodarowania
terenu, oraz pracownicy urzędu miasta odpowiedzialni za planowanie
przestrzenne i transport.
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Podczas spotkań przedstawione zostały mieszkańcom trzy warianty
koncepcji zagospodarowania terenu przyległego do trasy tramwajowej na
wysokości Kanału Wystawowego. Rozwiązania te różniły się między sobą:

»
»
»
»

»
»

zakresem ingerencji w tereny rodzinnych ogrodów działkowych –
szerokością pasa terenu i powierzchnią opracowania;
lokalizacją i odległością torowiska od brzegu Kanału Wystawowego;
szerokością strefy buforowej między torowiskiem a terenem rodzinnych
ogrodów działkowych;
rozwiązaniami w zakresie komunikacji pieszej i rowerowej, w tym
możliwością wydzielenia tranzytowej drogi dla rowerów oraz
uspokojeniem i dostosowaniem do potrzeb pieszych istniejącego ciągu
po zachodniej stronie Kanału Wystawowego;
formami zagospodarowania terenu przyległego do trasy tramwajowej
i możliwościami wprowadzenia nowych funkcji rekreacyjno-sportowych;
formą zagospodarowania strefy wejściowej w rejonie ul. Zwycięzców.

Głównym zagadnieniem i zarazem wyzwaniem do rozwiązania w ramach
konsultacji było wypracowanie rozwiązań godzących interesy i postulaty
różnych interesariuszy, w tym m.in.:

»
»
»
»
»

oddalenie torowiska od budynków mieszkaniowych osiedla
Międzynarodowa;
ograniczenie i minimalizacja ingerencji w tereny rodzinnych ogrodów
działkowych;
stworzenie nowych funkcji i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
minimalizacja oddziaływania na środowisko, w tym ograniczenie
przekształceń w zakresie zieleni;
podkreślenie walorów widokowych i przyrodniczych Kanału Wystawowego.

Wnioski z konsultacji
Wskazanie wariantu jednoznacznie preferowanego przez interesariuszy
okazało się niemożliwe, zaś kluczowi uczestnicy – działkowcy i mieszańcy
osiedla Międzynarodowa – prezentowali wykluczające się oczekiwania.
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Społeczność działkowców preferowała rozwiązania jak najmniej ingerujące
w teren rodzinnych ogrodów działkowych, postulując nawet zlokalizowanie
torowiska bezpośrednio nad brzegiem Kanału Wystawowego. Z drugiej strony,
mieszkańcy pobliskich bloków domagali się odsunięcia torowiska jak najdalej
od linii brzegowej, a nawet poprowadzenia go po osi głównej alei.
Wśród zebranych głosów bardzo często pojawiały się wezwania do realizacji
wariantu najszerszego, ponieważ pozwalał on na stworzenie nowych,
ogólnodostępnych terenów zielni. Wskazywano przy tym na niedostatek
miejsc do biegania, jazdy na rolkach czy rowerze. Wnoszono również
propozycje konkretnych rozwiązań typu: tor rolkowy czy pump-track.
Propozycja tranzytowej drogi dla rowerów także spotkała się z pozytywnymi
opiniami.
Podejście do zagadnienia projektowania trasy tramwajowej w sposób
kompleksowy, biorący pod uwagę konteksty przyrodnicze, krajobrazowe
i przestrzenne, zostało przyjęte pozytywnie przez większość uczestników
konsultacji. Stanowiska negatywne prezentowane były przez osoby
sprzeciwiające się inwestycji jako takiej i podważające sens jej realizacji.
Wśród osób, które akceptowały realizację przedsięwzięcia, dominowały
głosy o konieczności zachowania naturalnego charakteru Kanału
Wystawowego i otaczającej go zieleni.
Dokonanie wyboru wariantu do dalszych prac było dużym wyzwaniem dla
zespołu konsultacyjnego. Wybrany wariant pośredni zapewnia jednocześnie
oddalenie torowiska od budynków mieszkaniowych, jak i strefę buforową
od strony ogrodowiska, odpowiadając na głosy mieszkańców i działkowców.
Pozwala on jednocześnie wyeksponować Kanał Wystawowy i podkreślić jego
atrakcyjny charakter. Ponadto odsunięcie torowiska od linii brzegowej stworzy
przestrzeń do wprowadzania dodatkowych nasadzeń drzew, które oddzielą
tramwaje od części zieleni publicznej.
W odpowiedzi na postulaty lokalnej społeczności obszar przyległy do
Kanału Wystawowego ma stać się terenem zieleni do użytku mieszkańców
okolicznych osiedli. Dzięki aprobacie działkowców na wysokości ul. Walecznych
zostanie zaprojektowana furtka umożliwiająca wejście na teren ogrodowiska.
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W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz uzgodnień
podsumowujących zebrane opinie (w tym z udziałem przedstawicieli
rodzinnych ogrodów działkowych) w wariancie skierowanym do dalszych
prac wprowadzono m.in. następujące zmiany:

»
»
»
»
»
»
»
»
»

zmniejszeniu uległ zakres ingerencji w teren ROD „Energetyk-GórnikNauczyciel” w rejonie alei Górniczej i planowanych przystanków
tramwajowych w pobliżu ul. Zwycięzców;
przystanki tramwajowe w okolicy ul. Zwycięzców zostały przesunięte
o ok. 70 m w kierunku południowym w celu poprawy powiązań
z terenem rodzinnych ogrodów działkowych i strefą wejściową z ul.
Zwycięzców;
zwiększona do 5 m została przestrzeń zieleni buforowej między
torowiskiem a ogrodzeniem rodzinnych ogrodów działkowych;
strefa urządzeń sportowo-rekreacyjnych i placu wejściowego zostanie
zlokalizowana w rejonie obecnej siłowni plenerowej;
okolice wejść na teren rodzinnych ogrodów działkowych uwspólniono
z projektem m.p.z.p. ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej;
zrezygnowano z tranzytowej drogi dla rowerów po wschodniej stronie
z powodu niewielkiej powierzchni dostępnego terenu;
ruch rowerowy będzie dalej prowadzony po zachodniej stronie Kanału
Wystawowego, przy założeniu konieczności przebudowy i dostosowania
istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do obecnie obowiązujących
standardów projektowych i wykonawczych;
uczytelniono przebieg ciągów pieszych, których nawierzchnia będzie
wykonana z materiałów przepuszczających wodę;
przejścia i przejazdy przez torowisko zostaną wyposażone w urządzenia
sygnalizacji świetlnej.

Rysunek 2 przedstawia planszę dla wariantu wynikowego.

Podsumowanie
Opisany proces nie przebiegał idealnie. Podjęto jednak, w miarę dostępnych sił
i środków, wszelkie niezbędne działania mające na celu przygotowanie procesu
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przy zachowaniu jakości otaczającej przestrzeni oraz poszanowaniu wartości
krajobrazowych i przyrodniczych. Efektem jest przygotowanie kompleksowej
koncepcji programowo-przestrzennej terenów położonych wzdłuż trasy
tramwajowej w rejonie Kanału Wystawowego. Za sukces należy uznać
przyspieszenie prac nad planem miejscowym dla tzw. ogrodowiska i jego
uchwalenie przez radę Warszawy. Dzięki temu dalsze funkcjonowanie
rodzinnych ogrodów działkowych na tym terenie jest skutecznie chronione pod
kątem prawnym. Przełożyło się to w dużym stopniu na zmianę postrzegania
inwestycji tramwajowej i nie traktowanie jej jako preludium do zabudowy tego
terenu.

Rys. 2. Plansza przedstawiająca wariant wynikowy
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Zróżnicowany proces konsultacyjny wymagał stworzenia w ramach Spółki
interdyscyplinarnego zespołu specjalistów posiadających nie tylko wiedzę
branżową, lecz także umiejętności interpersonalne. W toku prowadzonych
działań, funkcjonujący do października 2018 r., Wydział Strategii Rozwoju
Systemu Tramwajowego TW sp. z o.o. pełnił rolę komórki odpowiedzialnej
za kompleksową obsługę procesów konsultacyjnych.
Stworzenie grupy ludzi pracujących nad wszystkimi aspektami procesu
inwestycyjnego i zapewnienie ich udziału w rozmowach z mieszkańcami
pozwoliło na podniesienie jakości ich działań oraz skuteczne dotarcie
z informacjami do zainteresowanych. O efektach świadczą wyniki badań
ewaluacyjnych prowadzonych w toku procesów konsultacyjnych. Uczestnicy
spotkań wysoko ocenili zarówno panującą atmosferę, gotowość do słuchania
i rozmowy, jak i przygotowanie merytoryczne zespołu konsultacyjnego – ok.
75% uczestników stwierdziło, że procesy były przeprowadzone w sposób
dobry i bardzo dobry.
Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/tramwaj

ŁUKASZ OLESZCZUK – prawnik; specjalista i doradca w obszarze prawnych
uwarunkowań przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych, ochrony
środowiska, transportu, zarządzania publicznego; współpracuje z podmiotami sektora
publicznego i biurami projektowo-konsultingowymi. W spółce Tramwaje Warszawskie
sp. z o.o. pełni funkcję Głównego specjalisty ds. wsparcia prawnego i inwestycyjnego
oraz koordynatora ds. konsultacji społecznych. Członek SISKOM – Stowarzyszenia
Integracji Stołecznej Komunikacji oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Komunikacji RP (SITK RP); autor i współautor analiz oraz opracowań studialnych
z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, urbanistyki, transportu
i inżynierii ruchu.
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Mikołaj Pieńkos

Jak konsultujemy inwestycje
rowerowe w Warszawie

Tło konsultacji
Konsultacje infrastruktury rowerowej prowadzone z udziałem jej przyszłych
użytkowników mają w Warszawie długą historię. Rowerzyści wystarali się
u władz miasta o oficjalną obietnicę współpracy przy opiniowaniu projektów
nowej infrastruktury na wiele lat przed upowszechnieniem konsultacji
społecznych dotyczących różnych dziedzin życia miasta. Już w 1996 roku,
za kadencji prezydenta Warszawy Marcina Święcickiego przyjęta została
uchwała w sprawie tworzenia warunków dla komunikacji rowerowej1). Jedno
z jej postanowień głosiło, że działania na rzecz poprawy warunków ruchu
rowerowego powinny się odbywać w ramach konsultacji z przedstawicielami
środowisk promujących ruch rowerowy. Dzięki temu przyszli użytkownicy
infrastruktury mieli wpływ na jej jakość, bezpieczeństwo i użyteczność.
Zapisy tej uchwały były bardzo ogólne i dlatego władze miasta nie zawsze ich
przestrzegały. Niemniej z biegiem lat współpraca układała się coraz lepiej.
W 2007 roku przyjęto zarządzenie prezydenta podtrzymujące zapis
o potrzebie konsultacji projektów z organizacjami zrzeszającymi rowerzystów.
W 2009 roku, dzięki współpracy ratusza z rowerzystami, uchwalone zostały
Uchwała nr 188/C/96 zarządu miasta z 25 czerwca 1996 roku w sprawie tworzenia warunków
dla komunikacji rowerowej.
1
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„Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st.
Warszawa”, ustalające, jak należy budować wygodne i bezpieczne trasy
rowerowe.
Stosowanie zapisu o konsultowaniu projektów z organizacjami rowerowymi
przyjmowało w praktyce różne formy. Czasem projekty były przesyłane
organizacjom do zaopiniowania, czasem przedstawiciele organizacji mogli
zapoznać się z projektami i zgłosić swoje uwagi podczas organizowanych
w tym celu spotkań. Nie były to jednak prawdziwe konsultacje społeczne
– uczestnikami mogli być tylko ci, którzy spełniali kryterium „uczestnictwa
w stowarzyszeniu posiadającym w swoich celach promocję używania roweru
w mieście”. W praktyce była to niereprezentatywna dla ogółu mieszkańców
wąska grupa osób.
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Przełomowy był rok 2013. Rada Warszawy przyjęła wtedy uchwałę regulującą
zasady prowadzenia powszechnych konsultacji społecznych. W tym samym
roku odbyły się pierwsze konsultacje prowadzone według uchwalonych
wytycznych. Dotyczyły one tematów „rowerowych”, np. lokalizacji wypożyczalni
rowerów Veturilo na Ochocie i Mokotowie. Jesienią 2013 roku wszyscy
warszawiacy mieli okazję wypowiedzieć się na temat Programu Rozwoju Tras
Rowerowych, czyli dokumentu określającego, jakie odcinki będą budowane
w ciągu następnych kilku lat.
Z biegiem czasu standardem stało się konsultowanie z mieszkańcami projektów
inwestycji rowerowych realizowanych przez pełnomocnika prezydenta miasta ds.
komunikacji rowerowej. W 2015 roku konsultacje dotyczyły siedmiu
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planowanych odcinków; rok później konsultowaliśmy projekty 13 kolejnych
inwestycji. Znaczna część tych tras zdobyła dofinansowanie ze środków
unijnych, dlatego tym bardziej zależało nam na tym, aby były one jak
najlepiej dopasowane do potrzeb mieszkańców.

Model konsultacji
Konsultacje społeczne były oparte na podobnym modelu. Polegały na
opublikowaniu wstępnego projektu oraz organizacji spotkania z prezentacją
założeń, dyskusją nad proponowanymi rozwiązaniami i wyznaczeniem
terminu składania uwag.
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Trudność w konsultowaniu projektów infrastrukturalnych wiąże się
z umiejscowieniem konsultacji społecznych w procesie inwestycyjnym w taki
sposób, aby pożytek z konsultacji był jak największy, uwagi mieszkańców
zostały uwzględnione w projekcie, a uczestnicy konsultacji mogli możliwie
szybko doczekać się efektu, czyli realizacji inwestycji. Proces inwestycyjny (od
podjęcia decyzji o inwestycji do zakończenia budowy) w przypadku omawianych
tutaj inwestycji rowerowych trwa przeciętnie co najmniej dwa lata, ale może
się wydłużyć. Rodzi to ryzyko „dezaktualizacji” wyników konsultacji przed
rozpoczęciem budowy: zmienić się mogą okoliczności, otoczenie inwestycji,
miejsca zamieszkania części mieszkańców itd. Długi okres oczekiwania na efekt
powoduje też niezadowolenie i frustrację uczestników konsultacji.
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Pomimo tych kłopotów, więcej argumentów przemawia za
przeprowadzeniem konsultacji na wczesnym etapie procesu inwestycyjnego.
Im wcześniej konsultacje się odbędą, tym większy będzie wpływ
mieszkańców na ostateczny kształt projektu. Po prostu na etapie
przedprojektowym można wpłynąć na podstawowe założenia inwestycji
(np. czy planowana będzie droga dla rowerów, czy inwestycja nie będzie
jej obejmować), na etapie koncepcyjnym można jeszcze zmienić przebieg
trasy rowerowej, zaś pod koniec projektowania możliwe są jedynie korekty
oznakowania czy innych szczegółów. Zatem przy założeniu, że władze
miasta podejmują strategiczne decyzje dotyczące założeń inwestycji na
podstawie obowiązujących planów i strategii, optymalne jest zorganizowanie
konsultacji społecznych na samym początku etapu projektowania.
Tak też się stało w przypadku omawianych projektów infrastruktury
rowerowej. Do konsultacji przedstawiany był projekt koncepcyjny, który
podlegał wcześniej tylko wstępnej opinii inwestora, mającej zweryfikować
jego zgodność z założeniami inwestycji. Dzięki temu mieszkańcy
mieli możliwość oceny konkretnych rozwiązań; konsultacje na jeszcze
wcześniejszym etapie musiałyby oznaczać pracę nad „pustą kartką”.

Przebieg konsultacji
Początkowo konsultacje były organizowane wyłącznie własnymi siłami
urzędników. Z biegiem czasu obowiązek ich przygotowania został
wpisany we wzór umowy z firmą projektową przygotowującą inwestycję.
Odtąd to firma projektowa ma obowiązek przygotować koncepcję w wersji
przystępnej wizualnie, a także zapewnić udział projektantów w spotkaniach
i dyżurach konsultacyjnych. Jako wsparcie dla projektantów zaangażowaliśmy
zawodowych moderatorów. Na koniec konsultacji firma projektowa ma
obowiązek odniesienia się do wszystkich uwag oraz przygotowania raportu
z konsultacji.
Konsultacje w takim modelu są skierowane do dwóch podstawowych grup
odbiorców. Pierwszą są rowerzyści: lokalni, najbardziej zainteresowani
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użytkowaniem nowej trasy, a także ci, którzy mają wieloletnie doświadczenie
w opiniowaniu projektów i chcą podzielić się nim w konsultacjach w różnych
dzielnicach. Drugą grupą są okoliczni mieszkańcy, zainteresowani zmianami,
jakie niesie za sobą realizacja inwestycji w ich okolicy. Zwykle bowiem wraz
z trasą rowerową remontowane są chodniki, przebudowywane są
skrzyżowania, zmienia się organizacja ruchu, pojawia się nowa zieleń itd.
Opinie tych grup bywają rozbieżne, a wtedy największym wyzwaniem,
z jakim trzeba się zmierzyć nie tylko podczas konsultacji, lecz także później,
przy projektowaniu i budowie, jest pogodzenie odmiennych punktów
widzenia. W kilku przypadkach się to udało, np. przy okazji budowy drogi
dla rowerów na ul. Powsińskiej czy Połczyńskiej dodano nowe przejścia dla
pieszych, o które apelowali w konsultacjach lokalni mieszkańcy.
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Często budowa drogi dla rowerów budziła sprzeciw, zwłaszcza wśród
właścicieli posesji przylegających bezpośrednio do planowanych inwestycji.
Było to widoczne zwłaszcza w przypadku ul. Wiertniczej, gdzie droga dla
rowerów krzyżuje się z dziesiątkami zjazdów na posesje. Ich właściciele
obawiali się niebezpiecznych sytuacji wskutek ograniczonej widoczności.
Niektórzy z nich byli przeciwni także likwidacji dzikich miejsc postojowych,
nie przyjmując do wiadomości, że do tej pory parkowanie tam odbywało
się wbrew prawu. Mieszkańcom i przedsiębiorcom z ul. Wiertniczej
zaproponowaliśmy rozwiązanie kompromisowe – możliwość zaparkowania
samochodu na prawym pasie ruchu, gdzie wcześniej obowiązywał zakaz
zatrzymywania się.
O tym, jak ważne jest poinformowanie o konsultacjach jak najszerszej
grupy mieszkańców, można było się przekonać w przypadku drogi dla
rowerów w Al. Jerozolimskich. W konsultacjach uczestniczyła stosunkowo
niewielka liczba osób, przede wszystkim rowerzystów. W czasie konsultacji
uczestnicy opowiedzieli się za jednym z trzech przygotowanych wariantów
tej inwestycji. Warianty te różniły się sposobem poprowadzenia drogi dla
rowerów (jako wydzielonej lub z wykorzystaniem jezdni bocznej), a także
sposobem włączania się do ruchu z ul. Spiskiej. Właśnie ten ostatni, drobny
element projektu, polegający na likwidacji pasa włączenia z lokalnej uliczki,
okazał się później zarzewiem konfliktu z lokalnymi mieszkańcami, pomimo
tego, że zgodnie z wykonanymi analizami zmiana nie ma żadnego wpływu
na warunki ruchu dla mieszkańców ul. Spiskiej. Mieszkańcy nie uczestniczyli
w konsultacjach społecznych i nie byli zainteresowani infrastrukturą dla
rowerów. O czekających ich zmianach dowiedzieli się dopiero podczas
budowy. Ostatecznie w wyniku protestów zdecydowano się zmodyfikować
projekt i dobudować dodatkowy pas ruchu. Nie zawsze jednak taka
modyfikacja jest możliwa na etapie budowy – znacznie lepiej byłoby omówić
tę sprawę podczas konsultacji społecznych, wytłumaczyć bez zbędnych emocji
przewidywane konsekwencje zmian i na tej podstawie podjąć decyzję.
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Namacalny efekt
Drogi dla rowerów, o których dyskutowaliśmy podczas konsultacji,
w większości są już gotowe i cieszą się dużą popularnością wśród
rowerzystów. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej udało
się wybudować kilkadziesiąt kilometrów dróg dla rowerów. Kilka
konsultowanych inwestycji jeszcze nie doczekało się realizacji, zaś dwie
zostały wykreślone z planów z powodu braku pieniędzy. Być może warto
będzie ponowić konsultacje społeczne, gdy pojawią się środki na realizację
tych inwestycji – wyniki konsultacji sprzed kilku lat mogą być już wtedy
nieaktualne.
Przykłady konsultacji inwestycji rowerowych:

»
»

zdm.waw.pl/dzialania/konsultacje-spoleczne/raport-z-konsultacji-4-drogdla-rowerow/
zdm.waw.pl/dzialania/konsultacje-spoleczne/raport-z-konsultacji-7-drogrowerowych/

Więcej informacji o konsultacjach między innymi:

»
»

konsultacje.um.warszawa.pl/nowe_trasy_rowerowe
konsultacje.um.warszawa.pl/al_stanow_zjednoczonych
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Mikołaj Pieńkos

Nowe Veturilo. Konsultacje
rozwoju Warszawskiego
Roweru Publicznego

Tło i cel konsultacji
Veturilo w języku esperanto oznacza pojazd. Nazwa ta została wybrana
przez warszawiaków spośród kilku propozycji w internetowym głosowaniu
w połowie 2012 roku. Miejskie rowery Veturilo wyjechały na warszawskie
ulice w sierpniu 2012 roku. Początkowo w skład systemu Warszawskiego
Roweru Publicznego weszło ok. 1000 jednośladów, dostępnych w 55 stacjach
zlokalizowanych w Śródmieściu, na Ursynowie i Bielanach, wzdłuż I linii metra.
Plany uruchomienia systemu budziły sceptycyzm wielu osób
powątpiewających, czy warszawiacy będą zainteresowani wypożyczaniem
rowerów i czy te nie zostaną szybko skradzione lub zniszczone. Wkrótce
jednak stało się jasne, że jednoślady cieszą się ogromną popularnością. Po
pierwszym, niepełnym sezonie liczba stacji wzrosła do 125. W następnym roku
stacji znów przybyło. Popularność publicznego roweru wśród mieszkańców
przełożyła się na zainteresowanie rozbudową systemu ze strony władz dzielnic
i prywatnych sponsorów. Pod koniec 2016 roku system składał się już z 205
stacji, w tym 25 finansowanych przed podmioty prywatne i kilkudziesięciu
utworzonych z inicjatywy władz dzielnic. W 2016 roku rowery Veturilo można
już było wypożyczyć w 15 spośród 18 warszawskich dzielnic. Do końca tegoż
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roku miejskie rowery zostały wypożyczone prawie 8 mln razy, a w systemie
zarejestrowało się 445 tys. osób.
Umowa z operatorem systemu, firmą Nextbike, została podpisana na pięć
sezonów (w tym pierwszy niepełny). Z końcem listopada 2016 roku umowa
się zakończyła, a rowery i stacje zostały usunięte. Jednak już wcześniej,
w maju 2016 roku, ogłoszony został przetarg na nowego operatora,
odpowiedzialnego za działanie systemu przez kolejne cztery sezony. Jeszcze
wcześniej, w 2015 roku, zlecono opracowanie eksperckiej analizy, aby
określić, jak dokładnie wyglądać ma nowy system. Zdecydowaliśmy się
zorganizować konsultacje społeczne, wiedząc, jak dużym zainteresowaniem
cieszą się rowery, i jak ogromne są oczekiwania mieszkańców w kwestii
rozbudowy systemu. Konsultacje miały stanowić uzupełnienie koncepcji
i pozwolić mieszkańcom wyrazić swoje uwagi. Tak jak przypuszczaliśmy, ich
głównym tematem stały się lokalizacje nowych stacji.

Jak konsultowaliśmy?
Przygotowania i akcja informacyjna
Konsultacje odbyły się we wrześniu i październiku 2015 roku, czyli niemal
półtora roku przed uruchomieniem nowego systemu. Taki dystans czasowy
był niezbędny, aby na podstawie wyników konsultacji i analizy eksperckiej
wybrać rekomendowany wariant, ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na operatora
oraz uruchomić system.
Zdecydowaliśmy, że najbardziej odpowiednie będzie przeprowadzenie
konsultacji w trakcie przygotowywania koncepcji eksperckiej. Dzięki temu,
rozpoczynając konsultacje, mieliśmy już podstawową wiedzę na temat tego, jak
system może się rozwijać, zarówno obszarowo, jak i technicznie. Jednocześnie,
głosy mieszkańców nadal mogły wpłynąć na kształt ostatecznej koncepcji.
W trakcie przygotowań do konsultacji zastanawialiśmy się, jakie zmiany
mogą nastąpić w systemie i jakie pytania będą padać najczęściej ze strony
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mieszkańców. Stąd konsultacje zostały podzielone na dwa bloki tematyczne.
Podstawowym zagadnieniem uczyniliśmy lokalizacje nowych wypożyczalni.
Osobne warsztaty postanowiliśmy poświęcić rozwiązaniom technicznym, czyli
rowerom, stacjom itd. Oba bloki były prowadzone przez pracowników ZDM,
mających doświadczenie w dotychczasowym funkcjonowaniu systemu.
Informacja na temat konsultacji była podawana na kilka sposobów.
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Konsultacje społeczne w sprawie rozwoju Veturilo były wyczekiwane
zarówno przez mieszkańców, jak i przez lokalnych działaczy i władze
dzielnic, ponieważ sam temat miejskiego roweru był niemal od samego
początku głośny i medialny. Plakaty informujące o spotkaniach zostały
rozdysponowane w dzielnicowych placówkach publicznych, a spot
informacyjny był emitowany na ekranach komunikacji miejskiej. Informacja
o konsultacjach pojawiła się także w mediach ogólnowarszawskich
i lokalnych.
Zbieranie opinii
Podstawowym i najpopularniejszym narzędziem służącym zebraniu opinii
mieszkańców była interaktywna mapa Warszawy. Ponieważ spodziewaliśmy
się, że duża grupa osób będzie chciała zgłosić w konsultacjach jedną lub
kilka lokalizacji wypożyczalni, przygotowaliśmy prostą formę zachęcającą do
takiego udziału. Stworzona przez fundację Otwarty Plan mapa pozwalała
każdemu wskazać miejsce, w którym, jego zdaniem, powinna stanąć stacja
Veturilo – wystarczyło w tym celu postawić w wybranym punkcie pinezkę.
Dodatkowo można było podać uzasadnienie swojej propozycji. Dla ułatwienia
zaznaczono na mapie wszystkie istniejące wypożyczalnie. Aby uniknąć
nadużyć, wprowadziliśmy wymóg zalogowania się w celu skorzystania z mapy.
Za pośrednictwem tej opcji mieszkańcy wskazali 1095 potencjalnych
lokalizacji nowych stacji. Kilka z nich zyskało wyraźnie wyższe poparcie
(powyżej kilkunastu zaznaczeń). Można przypuszczać że był to efekt
kampanii promującej konsultacje wśród lokalnych grup wpływu, np. na
forach internetowych. Największe zagęszczenie propozycji odnotowane
zostało na Białołęce, która dotąd była niemal pozbawiona stacji. Poza
tą dzielnicą, dominowały obszary już dotychczas objęte systemem –
sugerowało to potrzebę dogęszczenia stacji.
Część osób zdecydowała się na złożenie uwag drogą mailową zamiast
skorzystania z mapy. W sumie wpłynęło ponad 300 maili. Tu również widać
było ponadprzeciętne zaangażowanie kilku grup lokalnych, lobbujących za
konkretnymi lokalizacjami stacji.
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Dla osób, które chciały szerzej włączyć się w konsultacje, zaplanowaliśmy
siedem warsztatów dotyczących rozmieszczenia wypożyczalni. Warsztaty
zostały podzielone na obszary obejmujące od jednej do czterech dzielnic.
Podział na obszary nie był przypadkowy: dzielnice zostały pogrupowane
w „pasma” odpowiadające staremu podziałowi administracyjnemu
stolicy. W rezultacie dzielnice peryferyjne były połączone z sąsiadującymi
dzielnicami położonymi bliżej centrum. Na każdy z tych obszarów
została przydzielona określona pula nowych stacji (w dwóch wariantach
ilościowych), wyliczona na podstawie liczby mieszkańców i miejsc pracy
oraz odległości od centrum, co miało służyć uniknięciu „koncertu życzeń”.
Zadaniem uczestników warsztatów było rozmieszczenie nowych stacji na
danym obszarze, a więc rozstrzygnięcie, czy należy dogęścić stacje na
dotychczasowym terenie funkcjonowania Veturilo, czy raczej poszerzyć
system o kolejne osiedla. Mieszkańcy wskazywali, które stacje powinny
powstać w pierwszym (zakładającym tylko 50 nowych stacji) i drugim
wariancie (tu do dyspozycji było 200 nowych stacji). Mogli również
zaproponować przesunięcie istniejących wypożyczalni w inne miejsca.
Warsztaty odbyły się w lokalnych domach kultury i urzędach na terenie
każdego z siedmiu obszarów. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło
się spotkanie w Śródmieściu, w którym udział wzięło tylko pięć osób.
W pozostałych obszarach obecnych było od siedmiu do 20 osób. Mimo
niewielkiej frekwencji, wnioski z warsztatów były bardziej konstruktywne niż
w przypadku mapy i zgłoszeń mailowych, ze względu na ograniczenie liczby
stacji do dyspozycji uczestników.
Lokalizacje wypożyczalni rowerów były najważniejszym, lecz nie jedynym
tematem konsultacji. Dwa warsztaty dotyczyły aspektów technicznych
rowerów i stacji. Uczestnicy mogli zgłosić swoje uwagi na temat tego,
co najbardziej przeszkadza im w dotychczasowym systemie, które części
rowerów wymagają zmian itd. Tematy poruszane w dyskusji i zgłaszane
uwagi były na żywo szkicowane na tablecie przez rysownika Daniela
Chmielewskiego, dzięki czemu wszyscy obecni mogli od razu zobaczyć
je na ekranie. Do dyspozycji był też przykładowy rower, aby można było
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przyjrzeć się z bliska wszystkim jego częściom i wskazać mankamenty do
poprawienia.
Wszystkie naszkicowane uwagi zostały zachowane w formie infografiki, która
następnie stała się przedmiotem analizy zespołu eksperckiego. Dyskusja
była bardzo konstruktywna i padło mnóstwo uwag, zarówno ogólnych
(jak kwestia tego, czy system powinien być oparty o stacje wyposażone
w terminale, albo jak należy skonstruować taryfę), jak i bardzo szczegółowych
(np. jaki model koszyka wybrać, czy jak sprawić, żeby siodełko nie namakało
po deszczu). Wiele z tych uwag zostało uwzględnionych w nowym systemie.
Do najważniejszych z nich należało wyposażenie części rowerów w wał
napędowy zamiast łańcucha oraz ustawienie pompek przy każdej stacji.

Nowe Veturilo po 2016 roku
Wyniki konsultacji takich jak te dotyczące Veturilo siłą rzeczy nie mogą
być interpretowane jednoznacznie – nie było tu głosowania za jednym lub
drugim wariantem. Duża liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach,
pozwoliła jednak wyciągnąć wnioski odnośnie pożądanego kierunku
rozwoju systemu. Władze Warszawy, wziąwszy pod uwagę te głosy, a także
eksperckie analizy i dostępne środki finansowe, wybrały do realizacji
pośrednią wersję drugiego wariantu, zakładającą rozwój systemu do ok.
300 stacji. Lokalizacje dodatkowych stacji zostały wyłonione w dużej
mierze w oparciu o propozycje zgłoszone w ramach konsultacji. Część
proponowanych wypożyczalni nie mogła być ujęta w planach; dotyczyło
to zwłaszcza lokalizacji oddalonych od centrum i od pozostałych stacji.
Prognozowane wykorzystanie takich „stacji-wysp” oderwanych od reszty
systemu było bardzo niskie, mimo stosunkowo dużego poparcia społecznego
wyrażonego w konsultacjach. Nieuwzględnienie tych stacji wzbudziło jednak
krytykę ze strony mieszkańców dzielnic odległych od centrum.
Na potrzeby dalszego rozwoju systemu, zwłaszcza w przypadku
zainteresowania władz dzielnic, przygotowany został wariant maksymalny.

260 » Mikołaj Pieńkos

Także tam wzięto pod uwagę wiele zgłaszanych przez mieszkańców
lokalizacji wypożyczalni, sugerując aby miały one pierwszeństwo w realizacji
w przypadku znalezienia dodatkowych pieniędzy na Veturilo.

Nowy system Veturilo został uruchomiony zgodnie z planem 1 marca 2017
roku. Jak można było przypuszczać, zwiększenie liczby stacji przyczyniło się
do skokowego wzrostu popularności rowerów, które są wypożyczane nawet
30-40 tys. razy dziennie. Przez kolejne dwa sezony system powiększył się
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o następne 54 stacje. Część z nich powstała w następnych miejscach, na
które wskazywali uczestnicy konsultacji społecznych.
Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/veturilo2016
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Paulina Nowicka

#Warszawa2030
– partycypacyjne tworzenie
strategii rozwoju miasta

Programowanie rozwoju miasta, czyli tego, jak ma się ono zmieniać przez
następnych kilkanaście lat, stanowi ogromne wyzwanie. W przypadku
Warszawy wyzwanie to jest znacznie większe niż w innych miastach z uwagi
na poziom skomplikowania procesów rozwojowych, a także liczebność
i charakterystykę warszawskiej społeczności. Coraz lepsze zaspakajanie
potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń mieszkańców wymaga
określenia wizji miasta, jakiego oczekujemy, a także długofalowych
celów służących jej realizacji. Kwestie te nie powinny być formułowane
w oderwaniu od spostrzeżeń i pomysłów mieszkańców, lokalnych
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu,
ponieważ to te grupy najlepiej wiedzą, jak miasto funkcjonuje, i to ich
dotyczą efekty podejmowanych działań. Całościowa koncepcja rozwoju
miasta jest zapisywana w dokumencie nazywanym strategią rozwoju miasta.
Włączanie społeczności lokalnej w tworzenie strategii bywa fasadowe,
a często w ogóle nie jest praktykowane. Jednak jak pokazuje przykład
Strategii #Warszawa2030, przyjętej przez radę Warszawy w maju 2018
roku, jest ono możliwe. Wypracowanie tej strategii zajęło dwa i pół roku.
Trwało to tak długo, ponieważ od początku prac, na każdym etapie,
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mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele różnego typu organizacji
uczestniczyli w wypracowywaniu pomysłu na dalszy rozwój miasta. Proces
budowania strategii był od początku do końca prowadzony partycypacyjnie.
Przez niektórych obserwatorów nazwany został wręcz „przekonsultowanym”.
Założenia prac nad strategią zostały sformułowane w zarządzeniu
prezydenta Warszawy (nr 1249/2015 z poźn. zm.). Określono w nim
strukturę organizacyjną1), podstawowe zasady przeprowadzenia tego
procesu oraz ramowy układ dokumentu, który ma powstać w rezultacie
prac. Zarządzenie stanowiło swoistą deklarację otwartości na budowanie
strategii w dialogu z mieszkańcami. Dzięki temu zarządzeniu organizatory
prac mogli podejmować działania czasem niekonwencjonalne i niepopularne
w różnych kręgach. Jednocześnie pozwoliło ono na elastyczne zaplanowanie
całego procesu i kształtowanie poszczególnych etapów prac w taki sposób,
aby odpowiadały na pojawiające się w otoczeniu szanse (np. możliwość
wykorzystania spotkań organizowanych przy okazji innych przedsięwzięć)
i informacje zwrotne od różnych środowisk.

Informowanie o pracach
Strategia rozwoju miasta jest dla większości mieszkańców pojęciem
nieznanym i abstrakcyjnym – tak samo jak sedno tego dokumentu, czyli
planowanie na wysokim poziomie ogólności i w odległym horyzoncie
czasowym. Dlatego włączenie społeczności lokalnej w prace nad strategią
wymagało w pierwszej kolejności poinformowania o toczących się pracach
i ich celu. Staraliśmy się mówić głównie o możliwości zmian w stolicy,
jakie niesie ze sobą strategia, a dopiero w dalszej kolejności odnosiliśmy
Powołano Komitet Sterujący ds. aktualizacji strategii (złożony z dyrektorów biur urzędu,
pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Warszawy odpowiedzialnego za strategię), Zespół
Redakcyjny ds. aktualizacji strategii (złożony z pracowników urzędu, odpowiedzialnych za
sformułowanie zapisów strategii na bazie zebranych wniosków i rekomendacji) oraz pięć
Grup Roboczych: ds. społecznych, gospodarczych, przestrzennych, systemowych i dzielnic.
Ponadto wsparcie merytoryczne zapewniała grupa ekspertów: ekspert wiodący oraz ekspert ds.
społecznych, ekspert ds. gospodarczych i ekspert ds. przestrzennych.
1
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się wprost do prac nad dokumentem. Wyzwaniem było sformułowanie
komunikatów i ich oprawy graficznej tak, aby przebiły się w gąszczu
innych, przyciągając uwagę odbiorców. Dlatego w toku prac upraszczano
szatę graficzną (przy zachowaniu kolorystyki i logo) oraz zadbano
o atrakcyjność strony tekstowej. Nie przełożyło się to jednak na zwiększenie
zainteresowania mieszkańców.
Zasadnicza część działań informacyjnych prowadzona była tuż przed oraz
w trakcie poszczególnych etapów tych prac nad dokumentem. Działania
te miały postać intensywnych kampanii informacyjnych, w których
wykorzystywano różne kanały komunikacji w celu dotarcia do różnych grup
odbiorców. Kanałami tymi były:
1 prasa
» ogłoszenia w prasie ogólnomiejskiej i w jej dodatkach lokalnych;
» ogłoszenia w prasie dzielnicowej;
2 radio
» ogłoszenia w radiu;
3 media internetowe
» banery reklamowe na portalach informacyjnych;
» ogłoszenia na portalach urzędu (ogólnomiejskim oraz urzędów
dzielnic);
4 transport publiczny
» spoty reklamowe w metrze, autobusach, tramwajach, Szybkiej Kolei
Miejskiej;
» reklama wielkoformatowa na stacjach metra;
» reklama na karoseriach autobusów komunikacji miejskiej;
5 przestrzeń publiczna
» plakaty (tzw. citylighty) na przystankach komunikacji miejskiej;
» plakaty, ulotki i foldery udostępniane w siedzibach biur urzędu
miasta, siedzibach urzędów dzielnic, ośrodkach kultury, miejscach
aktywności lokalnej, uczelniach, teatrach, muzeach, bibliotekach,
księgarniach, kinach, lokalach gastronomicznych i wielu innych
miejscach (dystrybucja materiałów była w tym przypadku kluczowym
wyzwaniem – firma dostarczała je do siedziby zespołu pracującego
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nad strategią oraz urzędów dzielnic, skąd były one rozwożone przez
pracowników urzędu do miejsc docelowych);
6 wydarzenia
» ulotki, foldery i gadżety rozdawane podczas wydarzeń
współorganizowanych przez urząd miasta;
» wystąpienia podczas różnych wydarzeń, np. dzielnicowych spotkań
dotyczących budżetu partycypacyjnego;
7 zaproszenia indywidualne
» zaproszenie od prezydenta miasta przekazane mieszkańcom pocztą
tradycyjną (podczas etapu konsultacji społecznych);
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»

indywidualne zaproszenia przekazane pocztą tradycyjną lub elektroniczną
radnym miasta, burmistrzom i radnym dzielnicowym, a także
uniwersytetom trzeciego wieku, miejskim aktywistom, organizacjom
pozarządowym, komisjom dialogu społecznego, uczelniom i działających
przy nich kołom naukowym, firmom i instytucjom otoczenia biznesu;
8 kanały komunikacji wewnętrznej ratusza
» ogłoszenia na internetowym portalu dla pracowników urzędu – Portum;
» informacje w newsletterze.
Kampanie informacyjne były przygotowywane i zlecane przez osoby
odpowiedzialne bezpośrednio za strategię. Uzupełnieniem kampanii,
w szczególności w zakresie promocji wydarzeń o zasięgu dzielnicowym, były
działania poszczególnych urzędów dzielnic. Niestety nie wszystkie urzędy
podeszły do tego przedsięwzięcia z należytą starannością; zdarzały się
przypadki braku dystrybucji materiałów informacyjnych lub prowadzenia
jej z opóźnieniem. Należy jednak podkreślić bardzo duże zaangażowanie
niektórych urzędów dzielnic, wykazujących się niezwykłą pomysłowością
i konsekwencją w przyciągnięciu mieszkańców na organizowane wydarzenia.
Doświadczenie pokazuje, że wiele zależy od osoby, której powierzono daną
sprawę. Dlatego ważna jest możliwość prowadzenia przez zespół pracujący
nad strategią nadzoru nad wykonywaniem zadania powierzonego urzędom
dzielnic.
Pracom nad strategią towarzyszyły skierowane do mieszkańców akcje
edukacyjne i animacyjne. Były to m.in.:

»

»

warsztaty konstruktorskie dla dzieci oraz Machina Einsteina –
wydarzenia, które miały uzmysłowić warszawiakom, z jednej strony,
że rozwój miasta to skomplikowany proces wymagający planowania,
a z drugiej, że tylko wspólne i skoordynowane działania prowadzą do
zamierzonego efektu;
sonda uliczna, prowadzona m.in. przez znanego dziennikarza
telewizyjnego, na podstawie której przygotowano filmy wykorzystywane
później w promocji prac nad strategią, w szczególności w mediach
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społecznościowych. Znana twarz oraz lekka formuła służyły przyciągnięciu
widowni.
Ponadto informacje zamieszczane były przez cały czas na stronie internetowej
www.2030.um.warszawa.pl oraz stronie Warszawa2030 na Facebooku. Co
dwa tygodnie wysyłany był newsletter informujący mieszkańców o postępach
prac nad strategią i organizowanych w związku z nią wydarzeniach.
Zespół pracujący nad strategią udostępnił również adres mailowy i numer
telefoniczny. Te kanały komunikacji są nadal, po zakończeniu prac,
z powodzeniem wykorzystywane.
Wysiłek włożony w poinformowanie mieszkańców o pracach nad strategią
i zachęcenie ich do włączenia się nie przełożył się na wysoką frekwencję.
Idealistycznie założono, że warszawiacy będą zainteresowani planowaniem
rozwoju miasta. Choć nie zaplanowano konkretnych wskaźników
zaangażowania do osiągnięcia, uzyskany stopień zaangażowania
mieszkańców (w szczególności w kontekście poniesionych wysiłków) został
uznany przez zespół pracujący nad strategią za porażkę. Tym bardziej, że
zastępca prezydenta Warszawy nadzorujący strategię zasugerował na jednym
ze spotkań, że w prace włączy się 10% mieszkańców. Z pewnością jedną
z przyczyn niewielkiej skuteczności prowadzonych kampanii informacyjnych
była tematyka prac: na ogół mieszkańcy są zainteresowani tym, co „tu
i teraz” – działaniami, które mogą przynieść szybki efekt – a nie odległą
i ogólną perspektywą, która jest przedmiotem prac strategii. Na niektórych
spotkaniach pojawiały się wręcz głosy mieszkańców, że sprawami takimi jak
strategia powinni zajmować się specjaliści z urzędu, którzy przecież właśnie
po to są. Przyczyn niskiego poziomu zaangażowania można upatrywać
ponadto w natłoku komunikatów, które są kierowane do mieszkańców, także
przez urząd, który w tym samym czasie prowadził równolegle kilka kampanii
informacyjnych. Jak powiedziała jedna z mieszkanek, plakat informujący
o spotkaniu powinien zawisnąć na drzwiach każdej klatki schodowej.
Z innych działań prowadzonych w mieście wiemy jednak, że nawet dotarcie
do domów mieszkańców nie zawsze przynosi efekt. Natomiast ważnym
czynnikiem przyciągającym uczestników na organizowane wydarzenia była
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niewątpliwie możliwość spotkania władz miasta, w szczególności prezydenta.
Najbardziej zawiodły media, które nie były zainteresowane toczącymi się
pracami nad dokumentem ani informowaniem o tym mieszkańców. Jedyne
wzmianki w mediach o strategii pojawiały się po konferencjach prasowych
prezydenta Warszawy, odbywających się w kluczowych momentach:
rozpoczęcia prac nad strategią, zakończenia prac nad wizją i jednocześnie
przystąpienia do prac nad celami, przed rozpoczęciem konsultacji społecznych
projektu strategii oraz przedłożenia strategii radzie miasta. Wydaje się, że
rozwiązaniem tego problemu mógłby być patronat medialny.

Formy uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu strategii
Na poszczególnych etapach prac nad strategią organizowano skierowane do
ogółu mieszkańców różne formy włączania się, aby strategia faktycznie była
tworzona wraz z warszawiakami. Formy te omawiam w dalszej części tekstu.
Zespół tworzący strategię spotykał się z gremiami doradczymi funkcjonującymi
przy ratuszu, złożonymi przeważnie z przedstawicieli organizacji pozarządowych
– np. branżowymi komisjami dialogu społecznego. Powołano stałe Grupy
Robocze, które pracowały, korzystając z wniosków z publicznej dyskusji – pełniły
funkcję filtra, a jednocześnie katalizatora idei zgłaszanych przez mieszkańców.
Pomysły i rekomendacje wypracowane (m.in. podczas warsztatów) przez Grupy
Robocze były następnie przekładane przez zespół pracujący nad strategią na
konkretne zapisy tego dokumentu.
Grupy Robocze ds. społecznych, gospodarczych i przestrzennych składały
się z przedstawicieli mieszkańców, urzędu oraz rady miasta2). Pozwoliło to
na spotkanie się w jednym miejscu reprezentantów różnych środowisk:
tych którzy uchwalają politykę rozwoju zapisaną w strategii, tych, którzy
ją realizują, i tych, którzy korzystają z jej efektów. Nabór przedstawicieli
mieszkańców do Grup Roboczych był otwarty i oparty na prostych zasadach
W toku prac skład tych grup rozszerzono o przedstawicieli Warszawskiej Rady Pożytku
Publicznego, Rady ds. Polityki Innowacji oraz Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy.
2
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spisanych w regulaminie. Każdy, kto interesował się rozwojem miasta i miał
wiedzę teoretyczną lub praktyczną w wybranej dziedzinie (wyróżnionej
w ramach danej Grupy Roboczej), mógł zgłosić swoją kandydaturę. Osoba
taka musiała w zgłoszeniu podać dziedzinę, w której najbardziej chciała
się wypowiadać. Ponadto należało wykazać się w zgłoszeniu co najmniej
trzyletnim doświadczeniem w wybranej dziedzinie. Drugim kryterium było
posiadanie rekomendacji od organizacji lub instytucji o ogólnowarszawskim
lub szerszym zasięgu działania.
Możliwość uczestnictwa w Grupach Roboczych nie cieszyła się wielkim
zainteresowaniem mieszkańców, mimo akcji informacyjnej na ten temat3).
Niemniej wśród członków Grup znalazły się osoby z bardzo dużym
doświadczeniem i wiedzą. Warto podkreślić, że członkowie Grup pracowali
charytatywnie. Być może dlatego niektórzy z nich angażowali się w prace
w niewielkim stopniu. Poza tym długi czas prac nad dokumentem wpłynął
negatywnie na frekwencję na późniejszych etapach4).
Organizatorzy zapewnili pełną dostępność kluczowych wydarzeń: dla
osób niewidomych i niedowidzących zagwarantowano audiodeskrypcję,
dla osób niesłyszących – tłumaczenie na język migowy, a dla osób
używających aparatów słuchowych – pętlę indukcyjną. Nie zapomniano
również o rodzicach małych dzieci – podczas wydarzeń funkcjonował
punkt opieki nad dziećmi. Dla osób, które nie mogły pojawić się na
spotkaniu, zapewniono transmisję online. Wydarzenia organizowano
na ogół od poniedziałku do czwartku o godz. 17.30, tak aby umożliwić
dotarcie wszystkim zainteresowanym. W uzasadnionych przypadkach,
ze względu na specyfikę wydarzeń i ich grupy odbiorców, organizowano
je w soboty w ciągu dnia (dla młodzieży, osób posiadających dzieci
niepełnoletnie oraz seniorów). Podczas każdego wydarzeniu zapewniano
napoje i przekąski (wprowadzono owoce i warzywa, starając się przy okazji
propagować zdrowy tryb odżywiania), a także materiały informacyjne
Łącznie na 36 miejsc wpłynęło 71 zgłoszeń, z czego wymogi formalne spełniały 53.
Grupy Robocze pracowały pod przewodnictwem właściwego dziedzinowo eksperta
i wspierającego go przedstawiciela Zespołu Redakcyjnego. Prace Grup odbywały się w dwóch
formułach: spotkań (na ogół warsztatowych) oraz zdalnej (korespondencja elektroniczna).
3
4
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i drobne gadżety. Każde spotkanie dokumentowano fotograficznie oraz
sporządzano sprawozdanie lub nagranie z jego przebiegu. Należy zwrócić
uwagę na duży wysiłek organizacyjny, jaki trzeba ponieść, aby zorganizować
kilkadziesiąt wydarzeń z takimi udogodnienia w małych odstępach czasu.
O ile na pierwszym etapie prac działania te były organizowane przez osoby
odpowiedzialne za prace nad strategią, o tyle na kolejnych etapach zlecano
ich organizację jednemu podmiotowi wybranemu w trybie przetargu na
kompleksową organizację wydarzeń. Wybór tego rozwiązania pozwolił
pracownikom urzędu w większym stopniu skupić się na merytorycznym
wymiarze spotkań, w szczególności ich prowadzeniu i kontaktach
z uczestnikami. Obsługiwanie wydarzeń przez jeden podmiot przekładało
się na lepsze zrozumieniu przez wykonawcę usługi specyfiki przedsięwzięcia
i dostosowywanie się do oczekiwań organizatorów. Nie bez znaczenia były
również sprawy finansowe (niższe koszty organizacji przy większej liczbie
wydarzeń) oraz wynikające z prawa zamówień publicznych (uniknięcie
zarzutu dzielenia zamówienia).

Etapy prac nad strategią
Wizja
Pierwszym etapem prac nad strategią było wypracowanie wizji Warszawy
w 2030 roku. Dlatego skupiliśmy się na poznaniu oczekiwań i marzeń
warszawiaków związanych z miastem i ich miejscem w Warszawie. W tym
celu zorganizowaliśmy:
1 cztery debaty (otwierająca – ogólna oraz następne, poświęcone sprawom
społecznym, gospodarczym i przestrzennym), ukierunkowane na
włączenie w proces środowisk ekspertów oraz aktywnych mieszkańców.
Każda z debat składała się z trzech części: wprowadzenia do prac nad
strategią (zdefiniowania, czym ma być strategia i jak będą przebiegały
prace), panelu eksperckiego (jego uczestnicy występowali bezpłatnie)
oraz otwartej dyskusji, zajmującej połowę czasu przeznaczonego na
spotkanie;
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2 skierowaną do mieszkańców ankietę, która zawierała pytania otwarte,
dotyczące wyobrażeń Warszawy oraz życia w niej w 2030 roku. Ankietę
udostępniono elektronicznie oraz w ponad stu punktach w mieście,
w tym m.in. w urzędach dzielnic, domach kultury, ośrodkach sportu
i rekreacji, klubokawiarniach oraz podczas organizowanych w mieście
wydarzeń. Dystrybuowano ją również jako dodatek do bezpłatnej prasy
rozdawanej w godzinach porannych. Zebrano łącznie trzy tysiące ankiet,
co w stosunku do poniesionych nakładów pracy i finansowych uznaliśmy
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za liczbę niesatysfakcjonującą. Mieszkańcy wypełnili aż 2 tys. ankiet
papierowych – pokazuje to, jak istotne jest wykorzystywanie tradycyjnych
form dotarcia do społeczności;
3 wspólne pisanie opowiadania o Warszawie przyszłości, odbywające się
w ramach platformy crowdsoursingowej Otwarta Warszawa, z której
korzystali na ogół młodzi, kreatywni ludzie (nie tylko ze stolicy);
4 konkursy z nagrodami, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży:
» konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych zorganizowany
przez punkt informacyjny Europe Direct prowadzony przez urząd;
» konkurs literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowany za
pośrednictwem platformy Otwarta Warszawa;
» konkurs w grze Minecraft na projektowanie miasta, realizowany przez
platformę Otwarta Warszawa;
» konkurs na wypowiedź na temat Warszawy w 2030 roku, realizowany
za pośrednictwem platformy Otwarta Warszawa.
W przypadku konkursów dla dzieci i młodzieży okazało się, że większą
efektywność (określaną poprzez liczbę uczestników w stosunku do
poniesionych nakładów) mają te, które realizowane były w ramach
tradycyjnych działań miejskich instytucji. Przykładem może być wykorzystanie
cyklicznego konkursu plastycznego, zaproszenie do którego zostało
skierowane do szkół. Wykorzystanie platformy Otwarta Warszawa okazało się
z kolei nieefektywne – konkursy cieszyły się nikłym zainteresowaniem.
Diagnoza strategiczna
Kolejnym etapem prac było wskazanie tego, co jest siłą Warszawy, a co jej
słabością, oraz czego brakuje do osiągnięcia stanu określonego w wizji. Na
tym etapie opinie mieszkańców uwzględniane były w inny sposób. Dzięki
temu, że od 2003 roku urząd realizuje cykliczne reprezentatywne badanie
opinii mieszkańców pod nazwą „Barometr Warszawski”, a także badanie
na poziomie dzielnic „Jakość życia mieszkańców warszawskich dzielnic”,
dysponowano szerokim zasobem danych dotyczących opinii mieszkańców
na temat funkcjonowania miasta. Uzupełnieniem tej wiedzy były dane
statystyczne oraz wyniki różnego rodzaju badań i ekspertyz. Niemniej
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podjęto działania mające na celu wzbogacenie diagnozy o kolejne źródła
wiedzy i nową perspektywę spojrzenia na wybrane problemy. Odbyły się
dwa wydarzenia skierowane do specjalistów. Były to konferencja naukowa,
na której zaprezentowano wyniki badań warszawskich uczelni na temat
miasta, i seminarium dotyczące wpływu obszaru metropolitalnego Warszawy
na rozwój stolicy. Zorganizowano ponadto „Warszawską Burzę Mózgów”,
podczas której mieszkańcy, w tym przedstawiciele organizacji i ruchów
miejskich, mogli w ramach wygłaszanych referatów i dyskusji podzielić się
swoimi przemyśleniami na temat stanu miasta. Ta niestosowana wcześniej
formuła wydarzenia była odpowiedzią na głosy o potrzebie tego typu
spotkań, dochodzące ze środowiska aktywistów. Warszawska Burza Mózgów
cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony prelegentów, jak
i słuchaczy.
Cele
Kolejnym krokiem było opracowanie celów, czyli poszukiwanie odpowiedzi
na pytanie: co i jak trzeba zrobić, aby Warszawa stała się miastem opisanym
w zarysowanej wcześniej wizji. W ciągu jednego miesiąca zorganizowano 38
wydarzeń, dając tym samym każdemu zainteresowanemu możliwość włączenia
się w prace i wybrania dogodnej dla siebie formuły i terminu. Odbyły się:

»

debaty tematyczne (społeczna, gospodarcza i przestrzenna), wzorowane na
debatach zorganizowanych w ramach prac nad wizją, a skierowane przede
wszystkim do ekspertów i aktywnych mieszkańców. Mimo szerokiej akcji
informacyjnej, frekwencja na debatach była niższa niż na poprzednim etapie
prac5). Przypuszczamy, że przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać
w utracie „efektu świeżości” tematu, a także w zdobyciu zaufania części
aktywnych mieszkańców;

»

spotkania dyskusyjne w dzielnicach, mające na celu umożliwienie zwykłym

W przypadku debaty dotyczącej spraw przestrzennych na etapie prac nad wizją frekwencja
wyniosła 175 osób a na etapie prac nad celami 84 osoby, w przypadku debaty poświęconej
sprawom społecznym frekwencja spadła z 90 do 53 osób, a gospodarczym – z 89 do 62.
5
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mieszkańcom włączenia się w dyskusję blisko miejsca ich zamieszkania.
Termin i miejsce każdego ze spotkań były uzgadniane z właściwym urzędem
dzielnicy, który najlepiej znał specyfikę i zwyczaje lokalnej społeczności.
Urzędy dzielnic były również odpowiedzialne za uzupełnienie działań
informacyjno-promocyjnych, realizowanych przez zespół odpowiedzialny za
strategię, o lokalne, dostosowane do dzielnicy kanały komunikacji. Mimo
tych starań, frekwencja podczas spotkań była niewielka: wahała się od
zera na Pradze-Południe do 38 osób na Żoliborzu. Kluczowymi problemami
okazały się przedmiot dyskusji – w opinii niektórych osób zbyt ogólny (co
wynikało z charakteru tworzonego dokumentu) – a także zakres działań
informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez urzędy dzielnic;

»

warsztaty dla różnych grup mieszkańców (odrębne dla młodzieży,
studentów, osób nie mających dzieci lub mających dzieci pełnoletnie,
osób mających dzieci do 18. roku życia oraz seniorów), przedsiębiorców
(start-upów, firm eksportujących, firm tradycyjnych i działających
wyłącznie na rynku lokalnym, firm innowacyjnych, technologicznych
i kreatywnych oraz firm zagranicznych i ekspatów), a także dla organizacji
pozarządowych i ruchów miejskich oraz dla instytucji otoczenia biznesu.
Mimo wykorzystywania różnych kanałów dystrybucji zaproszeń (w tym
pisemnych zaproszeń od zastępcy prezydenta Warszawy i zaproszeń
telefonicznych), w przypadku niektórych grup organizatorzy spotkali
się z poważnymi trudnościami w znalezieniu osób chętnych do udziału
w warsztatach. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
dla studentów i seniorów. W pierwszym przypadku, mimo skromnej
akcji informacyjnej, limit miejsc wyczerpano w ciągu trzech dni;
w drugim wymagało to bardzo intensywnych, bezpośrednich działań,
w szczególności kontaktów telefonicznych (maile pozostawały na ogół
bez odpowiedzi) z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. W przypadku
przedsiębiorców jedynie warsztaty dla przedstawicieli firm zagranicznych
i ekspatów cieszyły się dużym zainteresowaniem (ważną rolę w pozyskaniu
uczestników odegrały izby handlowe).

Zebrane w ciągu miesiąca postulaty podsumowano i omówiono na
spotkaniu, które było również okazją do zgłoszenia dalszych sugestii.
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Spotkanie to stanowiło komunikat dla mieszkańców, że ich głosy są na
poważnie analizowane (co wzmacniała obecność prezydenta). Pozwoliło także
pokazać obecnym, jakie pomysły zgłaszali inni mieszkańcy. W celu docenienia
zaangażowania mieszkańców wręczono nagrodę dla najaktywniejszego
mieszkańca (udział w największej liczbie wydarzeń) oraz dla najaktywniejszej
dzielnicy (najwyższa frekwencja na spotkaniu dzielnicowym).
Zdecydowaliśmy się na organizację dodatkowych wydarzeń, mając na
uwadze to, że nie wszystkie istotne wątki zostały odpowiednio pogłębione.
Sukces formatu Warszawskiej Burzy Mózgów na poprzednim etapie prac
zachęcił nas do zorganizowania trzech wydarzeń w tej samej formule –
każde z nich ukierunkowane było na inny element wizji miasta. Niestety,
narzucone tematy nie spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców
i aktywistów. Bardzo niska frekwencja spowodowała, że dwa z trzech
wydarzeń uznać można za nieudane. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się natomiast seminaria, których tematyka (nauka, kultura i mobilność)
była wynikiem sugestii płynących z różnych środowisk. Były to jednak
wydarzenia skierowane do osób specjalizujących się w danych dziedzinach.
W celu ułatwienia mieszkańcom kontaktu z pracownikami urzędu
odpowiedzialnymi za strategię, a jednocześnie umożliwienia zgłaszania
pomysłów, uruchomiono cykliczny dyżur Środa ze strategią, odbywający
się w godzinach 15-18 w pawilonie znajdującym się w najlepiej
skomunikowanym miejscu Warszawy, u zbiegu dwóch linii metra.
Zainteresowanie jednak okazało się niewielkie: na jeden dyżur przychodziła
średnio jedna osoba. Może to wynikać z faktu, że dyżury odbywały się
w zamkniętym budynku i wizytę w nim trzeba było zaplanować sobie we
własnym grafiku. Gdyby dyżur odbywał się w namiocie, który mieszkańcy
mijaliby „po drodze”, frekwencja mogłaby być wyższa. Pojawiły się
zapytania z urzędów dzielnic, czy można by było zorganizować taki dyżur
w danej dzielnicy; nie podjęto tego działania ze względu na znaczny wysiłek
logistyczny i spodziewane małe uczestnictwo mieszkańców.
Wypracowany układ celów został omówiony podczas wywiadów grupowych
(tzw. fokusów) z trzema grupami uczestników: mieszkańców, przedsiębiorców
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i urzędników. Efektem tego badania miało być zweryfikowanie, czy cele są
sformułowane w sposób zrozumiały, a także czy podejmowane w nich zagadnienia
są kluczowe zdaniem interesariuszy. Dzięki niemu uświadomiliśmy sobie, że
nie wszystkie cele są rozumiane zgodnie z intencją autorów i konieczne jest
rozważenie użycia innych słów.
Ostatnim krokiem w pracach nad celami była szeroka dyskusja nad wyłonioną
propozycją celów i ich opisów. Sprawdzaliśmy, czy zgłaszane w toku prac
postulaty zostały w odpowiedni sposób odczytane i uwzględnione przez
zespół pracujący nad strategią. Była to również okazja dla warszawiaków do
przyjrzenia się całościowemu pomysłowi na rozwój Warszawy. Odbyły się
trzy spotkania, skierowane do mieszkańców, urzędników, a także radnych
dzielnicowych. Uwagi można było też zgłaszać elektronicznie. Ogólnie rzecz
biorąc, zaproponowane cele nie były kontestowane. Problemem okazało się
natomiast to, że nie wszyscy uczestnicy rozumieli specyfikę dokumentu, jakim
jest strategia (w tym jej poziom ogólności oraz koncentrację na zagadnieniach
najistotniejszych dla rozwoju miasta).
Projekt strategii
Przygotowany projekt strategii, złożony z elementów wypracowanych
na wcześniejszych etapach, uzupełniony o części przygotowane przez
zespół odpowiedzialny za strategię i uzgodniony z Grupami Roboczymi,
został przedłożony do konsultacji społecznych. Były one zwieńczeniem
partycypacyjnego budowania strategii i jednocześnie weryfikacją
wypracowanego dokumentu. Wykorzystano w nich niektóre ze stosowanych
wcześniej form dialogu z mieszkańcami:
1 spotkania
» inaugurujące, podczas którego przedstawiono projekt strategii oraz program
konsultacji społecznych, po czym odbyła się dyskusja nad strategią;
» poświęcone poszczególnym celom strategicznym, obejmujące omówienie
zakresu danego celu oraz dyskusję;
» w każdej z 18 dzielnic – w ramach tych spotkań na ogół prezentowano
projekt strategii, a następnie przechodzono do dyskusji (z uwagi na niską
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frekwencję, formułę spotkania dostosowywano do uczestników, np.
na bieżąco odpowiadano na pytania lub dyskutowano po omówieniu
każdego z celów);
2 elektroniczne zgłaszanie uwag poprzez formularz udostępniony na:
www.2030.um.warszawa.pl oraz www.konsultacje.um.warszawa.pl,
a ponadto mailem na adres warszawa2030@um.warszawa.pl6);
3 papierowe zgłaszanie uwag w Wydziałach Obsługi Mieszkańców urzędów
dzielnic oraz w Pałacu Kultury i Nauki (do przygotowanych specjalnie
w tym celu urn).
Wprowadzono także nowe formy zbierania uwag:

»

»

punkty konsultacyjne w parkach i centrach handlowych, w których na
specjalnych planszach z infografikami mieszkańcy mogli zapisywać swoje
uwagi. Z powodu złych warunków pogodowych dwukrotnie trzeba było
zmieniać lokalizację, co za każdym razem budziło obawy, czy uda się
z wyprzedzeniem poinformować o tym mieszkańców;
warsztaty i spotkania z młodzieżą w ramach projektu „Nastolatek
w samorządzie”, które potwierdziły, że dotarcie do niektórych grup
mieszkańców powinno odbywać się w sformalizowany sposób – w tym
przypadku z pomocą szkół (w ramach obowiązkowych zajęć).

Te dwie ostatnie formy okazały się jednak nieadekwatne do tego etapu
prac. Ich efektywność byłaby większa podczas formułowania wizji lub celów,
ponieważ uczestnicy nie odnosili się do konkretnych zapisów strategii, tylko
formułowali nowe postulaty.
Konsultacje społeczne zostały podsumowane na spotkaniu, na którym
jednocześnie przedstawiono raport z ich przebiegu. Liczył on ponad
1600 głosów zgłoszonych w formie ustnej i pisemnej (elektronicznej
i papierowej).

Wykorzystanie elektronicznego formularza znacznie ułatwiło analizowanie zabranych
uwag i przygotowanie spójnych rozstrzygnięć. Zgłoszone uwagi znalazły się w bazie danych
w formacie Excel, co umożliwiło m.in. ich kategoryzowanie, filtrowanie czy analizę postępów
prac. W przeciwieństwie do uwag zgłaszanych mailowo były one klarowne i zwięzłe, co
znacznie ułatwiało ich rozstrzyganie.
6
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Efekty partycypacyjnego tworzenia strategii
Podstawowym rezultatem partycypacyjnego tworzenia Strategii
#Warszawa2030 jest fakt, że jej zapisy odzwierciedlają pomysły, opinie
i uwagi, które zgłosili uczestnicy prac. Oczywiście nie wszystkie głosy zostały
uwzględnione, ponieważ czasami były sprzeczne – w takich przypadkach
posiłkowano się opiniami specjalistów i doświadczeniami z innych miast.
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W prace włączyło się kilka tys. osób. Określenie dokładnej liczby jest
jednak niemożliwe, ponieważ nie na wszystkich przedsięwzięciach
prowadzono listy uczestników. Zauważalna jest grupa około 100 szczególnie
aktywnych mieszkańców, którzy uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach
konsultacyjnych organizowanych przy okazji prac nad strategią, a także
w innych organizowanych przez urząd wydarzeniach.
Partycypacyjny sposób prac nad strategią został dostrzeżony w innych
polskich miastach, których przedstawiciele przyjeżdżali do Warszawy
na wizyty studyjne. Organizacje zajmujące się partycypacją społeczną
i rozwojem miast również doceniły unikatowość prowadzonego procesu,
zapraszając przedstawicieli urzędu do podzielenia się doświadczeniami na
konferencjach i warsztatach.
Należy podkreślić poboczne efekty przyjętego modelu prac, które mogą
w znaczący sposób oddziaływać na kształt prowadzonego przez urząd
dialogu z mieszkańcami.
Po pierwsze, powstałe sprawozdania, raporty i nagrania z prac
z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami stanowią doskonałe
źródło wiedzy o tym, co myślą i czego chcą mieszkańcy stolicy. Dlatego
zgłaszane (głównie telefonicznie lub mailowo) problemy, które wymagały
rozwiązania poza strategią, przekierowywano do odpowiednich, zajmujących
się daną problematyką komórek organizacyjnych urzędu. Ponadto ogrom
zebranego materiału, dotyczącego różnych obszarów funkcjonowania
miasta, perspektyw różnych grup interesariuszy, a także specyficznych
problemów poszczególnych dzielnic jest wykorzystywany w pracach nad
innymi dokumentami.
Po drugie, wytworzony w toku prac standard organizacji wydarzeń,
obejmujący różne wymiary dostępności oraz udogodnień dla uczestników,
jest wykorzystywany w innych przedsięwzięciach realizowanych przez urząd.
Wreszcie, dzięki konsekwentnemu prowadzeniu prac w sposób otwarty
i elastyczny udało się zdobyć zaufanie środowisk początkowo
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nastawionych sceptycznie i przekonać te środowiska do włączenia się
w prace nad strategią. Zawiązane nieformalne sieci współpracy przetrwały
po zakończeniu prac, a pozyskane kontakty są wykorzystywane w innych
projektach. Co istotne, zmienił się również sposób myślenia części
urzędników, którzy stali się bardziej otwarci na dialog z mieszkańcami.
Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/Warszawa2030

DR PAULINA NOWICKA – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii
rozwoju miasta, Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Miasta w Urzędzie m.st.
Warszawy. Od 2010 r. w Urzędzie m.st. Warszawy zajmuje się dokumentami
programującymi rozwój, w tym m.in. kierowała pracami nad Strategią
#Warszawa2030, a także działa na rzecz usprawnienia funkcjonowania urzędu.
Była wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie polityki regionalnej
i zarządzania strategicznego. Jest współautorką strategii rozwoju gmin i regionów oraz
publikacji z zakresu zarządzania strategicznego, rozwoju lokalnego i regionalnego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.
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Monika Pastuszko

Jak konsultowaliśmy
strategię #Warszawa2030
w parkach i galeriach
handlowych

Pracuję w Centrum Komunikacji Społecznej urzędu miasta, które nadzoruje,
koordynuje i wspiera konsultacje w całej Warszawie. Konsultacje zawsze
prowadzi biuro, dzielnica albo jednostka, która może podejmować decyzje
w danej sprawie, a Centrum Komunikacji Społecznej usprawnia proces i dba
o standardy partycypacji. Jednak w niektóre konsultacje włączamy się ze
wsparciem większym niż zwykle. Tak było w przypadku konsultacji strategii
rozwoju miasta #Warszawa2030.
Gdy wiosną 2017 roku dowiedzieliśmy się, że w planach Biura Funduszy
Europejskich ratusza jest drugi, ostatni etap rozmowy z mieszkańcami
o strategii, pomyśleliśmy, że wspaniale byłoby wyjść z tym dokumentem na
ulice, pokazać cele miasta na prostych infografikach i porozmawiać o tych
celach z przechodniami. To pozwoliłoby nam zaangażować w rozmowę wiele
różnych osób, także tych, które na co dzień nie interesują się polityką ani
miejskimi dokumentami.
Zainspirowaliśmy się Barceloną, w której w 2016 roku trwała rozmowa
o Municipal Action Plan, czyli miejskiej strategii przygotowywanej na całą
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kadencję przez nowe władze1). W tej rozmowie wykorzystywano mobilne
punkty konsultacyjne. Przykład Barcelony pozwolił nam uwierzyć, że nawet
o strategicznym dokumencie da się opowiedzieć w kilka minut na ulicy.
Strategia rozwoju Warszawy #Warszawa2030, jak każda strategia
tego rodzaju, jest zarazem obietnicą i narzędziem koordynacji działań
miasta. Dotyczy każdego mieszkańca i każdej mieszkanki. Jednak jest
tak abstrakcyjna, że niewiele osób się nią interesuje. Miasto tworzyło
ten dokument od samego początku w sposób partycypacyjny. We
wcześniejszych pracach uczestniczyło sporo osób, ale byli to eksperci
i ekspertki, często z akademickim przygotowaniem lub specjalistyczną
wiedzą. Konsultacje stanowiły szansę na otwarcia prac na innych
mieszkańców i mieszkanki Warszawy.
Tymczasem w Biurze Funduszy Europejskich prace nad projektem
dokumentu dobiegały końca. Powstał też już pomysł na konsultacje: miały
to być lokalne spotkania w 18 dzielnicach i pięć spotkań ogólnomiejskich,
z których każde, oprócz rozpoczynającego, odpowiadać miało jednemu
z celów strategii. Oprócz tego: zbieranie uwag pisemnych za pomocą
formularza online, maili oraz w formie papierowej – do urn. Koleżanki
i koledzy zaplanowali też szeroką kampanię informacyjną.
My, czyli Centrum Komunikacji Społecznej, zasugerowaliśmy, że oprócz
tych działań warto byłoby wyjść na ulicę i w miejsca, w których ludzie
spędzają czas wolny. Zaproponowaliśmy stacjonarne punkty konsultacyjne.
W ten sposób, tak jak Barcelonie, ludzie mogliby dowiedzieć się o strategii
mimochodem, przy okazji swoich codziennych aktywności.
Czasu nie było wiele, bo konsultacje miały ruszyć za trzy tygodnie. Ustaliliśmy
z Biurem Funduszy Europejskich, że zorganizujemy cztery punkty konsultacyjne.
Tak, by w każdy weekend w czasie konsultacji gdzieś w mieście stał punkt.
Pomysł na punkt konsultacyjny wypracowaliśmy w burzy mózgów,

1

Decidim Barcelona. www.decidim.barcelona/processes/pam.
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przygotowując roboczą makietę. Wycięliśmy z kartonu niewielkie ludziki,
stojaki z infografikami i siedziska. Dzięki temu mogliśmy wyobrazić sobie, jak
dużo przestrzeni zajmiemy. Łatwiej nam było też pokazywać innym, co planujemy.
Chcieliśmy, żeby punkty konsultacyjne stanęły tam, gdzie ludzie spędzają
czas w wiosenne weekendy. Wzięliśmy pod uwagę parki, centra handlowe,
bazary, pływalnie i zoo. Zorganizowanie czterech punktów wymagało wielu
telefonów i paru pism, ale nie było niewykonalne mimo tak krótkiego czasu.
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Mieliśmy gotowe namioty konsultacyjne – zwykłe miejskie namioty chroniące
przed deszczem. Wyprodukowaliśmy je już wcześniej, w ramach unijnego
projektu rozwijającego konsultacje w Warszawie, i wykorzystywaliśmy w wielu
konsultacjach. Potrzebowaliśmy za to infografik: dużych plakatów, na których
przedstawimy cele strategii. Na plakatach tych powinno znaleźć się też
miejsce, by uczestnicy mogli dopisać swoje opinie i pomysły. Treść infografik
przygotowaliśmy na podstawie strategii #Warszawa2030, a dół plakatu
przeznaczyliśmy na kolorowankę. Górna część była dla dorosłych, dolna miała
zainteresować dzieci.
Żeby przyciągnąć młodzież, wymyśliliśmy żartobliwy psychotest. To było
narzędzie animacyjne, które miało uświadomić, jak Warszawa może wyglądać
za kilkanaście lat. W formacie przypominającym quiz z młodzieżowej gazety
pytaliśmy o życie codzienne w przyszłości. Trzy możliwości odpowiedzi
odzwierciedlały trzy wizje przyszłości: postapokaliptyczną, w której
poruszamy się po niebezpiecznym mieście samochodami od jednego centrum
handlowego do drugiego, drugą, w której miasto było bardzo podobne do
dzisiejszego, oraz trzecią, oddającą cele strategii, z ludźmi, którzy pomagają
sobie nawzajem, z życiem sąsiedzkim i dobrą infrastrukturą.
Następnie zleciliśmy narysowanie infografik i opracowanie graficzne
psychotestu. Trwało to dosłownie kilka dni. Większość materiałów
drukowaliśmy we własnej powielarni.
Potrzebowaliśmy jeszcze stojaków na plakaty. Poszukiwania w urzędzie
nie przyniosły efektu, postanowiliśmy więc zaprojektować stojaki sami.
Wykorzystaliśmy cztery duże płyty OSB, kilka zawiasów, gwoździe i sznurek,
które kupiliśmy w markecie budowlanym. W zbiciu stojaków pomógł nam
konserwator, na co dzień zajmujący się naprawami cieknących kranów czy
oliwieniem skrzypiących zawiasów.
Chcieliśmy, żeby punkty przyciągały uwagę. Do wyposażenia dodaliśmy więc
jeszcze stolik dziecięcy z kolorowankami, pufy, leżaki i kubiki do siedzenia
(z zasobów urzędu), fotościankę (zamówioną specjalnie do konsultacji),
owoce i wodę.
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W każdym punkcie miały stanąć trzy osoby: dwóch urzędników – jeden
z Biura Funduszy Europejskich, drugi z Centrum Komunikacji Społecznej –
i animator lub animatorka.
Trzy tygodnie, które minęły od pierwszych pomysłów do rozpoczęcia
konsultacji, były intensywne, ale czasu wystarczyło.

Jak przebiegała kampania informacyjna?
Rozpoczęliśmy informowanie o konsultacjach na dwa tygodnie przed ich
początkiem.
Z tymi, którzy już wcześniej interesowali się strategią, jako miasto
komunikowaliśmy się przez mailingi i informacje na stronie Warszawa2030
na Facebooku. Tym razem wyzwaniem było to, by rozszerzyć grono
odbiorców o tych, których strategia dotyczy, ale do tej pory się nią nie
interesowali. Dlatego miasto rozesłało pocztą list od pani prezydent –
otrzymali go wszyscy mieszkańcy i mieszkanki. Uruchomiliśmy też kampanię
outdoorową: ogłoszenia o konsultacjach pojawiły się na przystankach,
autobusach i ekranach w komunikacji miejskiej.

Jak przebiegały konsultacje?
Same konsultacje trwały ponad miesiąc, od 11 kwietnia do 15 maja 2017
roku. Pierwszego dnia opublikowaliśmy projekt strategii do konsultacji
i broszurkę z podsumowaniem dotychczasowych prac. W ogłoszeniu
pytaliśmy: „Co sądzisz o pomyśle na rozwój Warszawy?”. Konsultowaliśmy
cały ponad 30-stronicowy projekt dokumentu. Diagnozy strategii ani
systemu wdrażania nie poddaliśmy konsultacjom.
Jedną z form konsultacji były wspomniane spotkania ogólnomiejskie
i dzielnicowe – w sumie 23 wydarzenia.
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Spotkania ogólnomiejskie tworzyły przestrzeń do rozmowy osób, które
zaangażowane były już wcześniej, i ekspertów, którzy w pracach dotychczas
nie uczestniczyli. Umożliwiały merytoryczną dyskusję. Mieszkańcy zgłosili
na nich wiele specjalistycznych, konkretnych uwag. Jednak spotkania
w niewielkim stopniu włączały osoby niezainteresowane planowaniem
strategicznym czy niepewne swoich kompetencji.
Spotkania w poszczególnych dzielnicach nie cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Być może większość osób zaangażowanych w prace nad
strategią wybrała się na debaty ogólnomiejskie. Spotkania w dzielnicach
miały pomóc dotrzeć z informacją w różne zakątki miasta, ale z perspektywy
czasu wydaje się, że można byłoby z nich zrezygnować.
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Podczas spotkań zapewnialiśmy opiekę nad dziećmi i udogodnienia dla osób
z niepełnosprawnościami, był też streaming z tłumaczeniem na język migowy.
Wszystkie spotkania odbywały się popołudniami.
Gdy konsultacje już trwały, na bieżąco sprawdzaliśmy prognozę pogody.
W dwóch przypadkach okazało się, że musieliśmy zmienić lokalizację punktu
konsultacyjnego. Zrezygnowaliśmy z Pola Mokotowskiego, gdzie w czasie burzy
mogłoby nie być ludzi, na rzecz centrum handlowego Blue City i z zoo na rzecz
centrum handlowego Atrium Targówek. W obu przypadkach udało się nam
znaleźć i dogadać nowe miejsce, mimo że działaliśmy pod presją czasu.
Ostatecznie stanęliśmy w kolejne weekendy w czterech miejscach: Blue City,
żoliborskim Parku Żeromskiego, galerii Atrium Targówek i wolskim Parku
Moczydło w czasie pikniku historycznego. Pracowaliśmy w soboty lub niedziele
od godziny 11 do 15.
Opisałam wcześniej, jakie materiały przewidzieliśmy w punkcie konsultacyjnym.
Najprzydatniejsze okazały się infografiki – cztery wielkoformatowe plakaty
dotyczące celów strategii, przyklejone do wysokich, dwumetrowych stojaków
z płyt OSB. Pomiędzy hasłami o działaniach przewidzianych w strategii
zostawiliśmy chmurki, w których ludzie mogli wpisać swoje pomysły na kierunki
zmian. Dobrze sprawdziły się kolorowanki na dole plakatów. Kiedy dorosła
osoba zastanawiała się nad strategią Warszawy, jej dziecko wypełniało kolorami
dolną część plakatu. Bywało, że zajęte kolorowanką dziecko działało na
naszą rzecz: dorosły nie miał innego wyjścia, niż zostać z nami chwilę dłużej.
Ludzie zatrzymywali się w naszym punkcie także ze względu na siedziska,
szczególnie gdy staliśmy w okolicy, w której nie było ławek. Za to jedzenie było
mniejszą atrakcją niż się spodziewaliśmy – sprawdzało się lepiej w parku niż
w przestrzeni komercyjnej i przyciągało raczej dzieci niż dorosłych.
Animatorki, pracownicy i pracownice urzędu miasta byli aktywni. Gdy ktoś
zatrzymywał się choćby na chwilę, zapraszaliśmy go do rozmowy o Warszawie
przyszłości. Opowiadaliśmy o strategii przechodniom i osobom, które
zatrzymały się, by przysiąść. W każdym z punktów odbyło się kilkadziesiąt
rozmów.
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Konsultacje z młodzieżą
W konsultacjach wykorzystaliśmy też działania, które miasto prowadziło w tym
samym czasie. W szkołach trwał akurat program miejskich zajęć o samorządzie
lokalnym „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Choć
trwały już zarówno program edukacyjny, jak i konsultacje, udało się połączyć oba
działania i dodać do szkolnych lekcji wątek o miejskiej strategii. W ten sposób
miasto włączyło w proces konsultacji kilkuset uczniów i uczennic warszawskich
szkół (liceów, techników i zespołów szkół). Pomogli nam w tym animatorzy
i animatorki programu, którzy do przewidzianych zajęć dodali półgodzinną pracę
z wykorzystaniem psychotestów i infografik na temat strategii.
Ze strategią zapoznali się także – w formie warsztatów – aktywni młodzi
ludzie, m.in. członkowie i członkinie Młodzieżowej Rady Warszawy,
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście oraz uczestnicy i uczestniczki
pierwszego zjazdu Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. Członkowie
i członkinie samorządów uczniowskich mieli okazję dopisać swoje uwagi do
infografik konsultacyjnych w przerwie warsztatów.
Wśród uwag młodzieży pojawiały się konkretne pomysły (na przykład:
„zalegalizować graffiti”) albo potrzeby, często zgodne z zamierzonymi
kierunkami zmian („więcej ścieżek rowerowych”). Co ważne, dzięki
warsztatom temat strategii dotarł do młodych osób w sposób pogłębiony
– w czasie lekcji w różnego typu szkołach. Młodzież to grupa, która często
wydaje się niezainteresowana sprawami publicznymi, a przecież strategia
rozwoju Warszawy dotyczy także jej. W pewnym sensie dotyczy jej
najbardziej, ponieważ opowiada o Warszawie przyszłości, czyli o mieście,
w którym dzisiejsza młodzież będzie wchodzić w dorosłość.
Gdy w trakcie konsultacji okazuje się, że jakaś z istotnych grup mogłaby
zostać skuteczniej włączona, warto zacząć działania nawet z opóźnieniem,
by tę grupę zaangażować. Warto też współpracować w urzędzie
z koordynatorami innych programów i wykorzystać to, co już jest dostępne.
Niekoniecznie musi być to zaawansowany program edukacji samorządowej.
Czasem wystarczy, że domy kultury czy domy pomocy społecznej rozwieszą
u siebie plakaty informujące o konsultacjach.
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Wyniki
W konsultacjach mieszkańcy zgłosili ponad 1600 uwag. 43% z nich
mieszkańcy wpisali na infografikach. Blisko 1/3 uwag (32%) wpłynęła za
pomocą formularza elektronicznego, papierowego i mailowo, zaś 25% –
podczas spotkań. Trudno jednak porównywać te liczby. Spotkania były
okazją do wypowiedzi ekspertów i do deliberacji. Z kolei infografiki, których
używaliśmy w punktach konsultacyjnych i w czasie warsztatów, miały walor
edukacyjny i pozwoliły przełożyć skomplikowaną strategię na prostsze
pojęcia.
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Większość uwag została przyjęta; spora część z nich została przekazana do
merytorycznych biur do analizy i wykorzystania w politykach (dokumentach
strategicznych niższego rzędu). W wyniku konsultacji Biuro Funduszy
Europejskich zdecydowało się zmienić nazwę czwartego celu, zmieniło też
zapisy innych celów.
Gdy wyniki konsultacji były już gotowe, miasto zorganizowało spotkanie
podsumowujące. Kiedy zaś w maju 2018 roku strategia została przyjęta,
przeprowadziliśmy kampanię z wykorzystaniem m.in. plakatów i spotów
w metrze. Poinformowaliśmy o przyjętej strategii i podziękowaliśmy za udział
w pracach nad nią. Informację o wynikach konsultacji wysłaliśmy też do szkół.

Wnioski, czyli co wynieśliśmy z tych konsultacji
Strategiczne dokumenty nie budzą tak dużego zainteresowania mieszkańców
jak zmiany w najbliższej przestrzeni. Tę trudność trzeba uwzględnić, planując
konsultacje, tak aby mimo wszystko włączyć w nie mieszkańców. W naszym
przypadku punkty konsultacyjne w miejscach, w których ludzie spędzają czas
wolny, oraz warsztaty dla młodzieży pozwoliły poszerzyć grupy docelowe.
Nieocenioną pomocą były proste materiały wizualne o strategii.
Centra handlowe okazały się dobrym miejscem na punkty konsultacyjne.
Wielu ludzi spędza tam czas i jest gotowych na dłuższą rozmowę. Niektóre
centra były zainteresowane współpracą z samorządem, potrafiły działać
szybko i nieodpłatnie udostępniły nam miejsce.
Ważnym wnioskiem, który wyciągnęliśmy z organizacji tych konsultacji,
jest to, jak wiele można zrobić w krótkim czasie własnymi rękami.
Organizacja punktów konsultacyjnych zajęła nam trzy tygodnie. W tym
czasie nie tylko dograliśmy lokalizacje, lecz także stworzyliśmy infografiki
i wyprodukowaliśmy z prostych materiałów, dostępnych w każdym markecie
budowlanym, stojaki na nie. Wiele rzeczy zmienialiśmy na bieżąco, w trakcie
konsultacji – przykładem mogą być warsztaty dla młodzieży, która stała
się jedną z ważniejszych grup docelowych w konsultacjach, choć została
obsadzona w tej roli już po rozpoczęciu działań.
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Intencja, by zorganizować spotkania dyskusyjne o strategii w dzielnicach,
była teoretycznie słuszna: chodziło o to, by wyjść poza centrum miasta.
Jednak gdybyśmy dziś mieli powtórzyć to działanie, naciskalibyśmy, by
większość spotkań przenieść z budynku do pobliskiego parku albo na pętlę
tramwajową, tworząc tam punkty konsultacyjne. Byłoby to trudniejsze
logistycznie ze względu na zmienną pogodę, ale pozwoliłoby porozmawiać
z większą liczbą osób.
Doświadczenie z warsztatami dla młodzieży nauczyło nas, jak ważne jest, by
przekraczać silosowość urzędu, czyli tendencję, zgodnie z którą różne działy
urzędu i różne miejskie działania funkcjonują w oderwaniu od siebie. Warto
sprawdzać, co robią koledzy i koleżanki z innych wydziałów czy biur, i warto
współpracować. W praktyce oznacza to zasadę: gdy planujesz konsultacje,
sprawdź, jakie działania adresowane do mieszkańców robią albo nadzorują
inni pracownicy w twoim urzędzie. Być może działania te staną się ważnym
dla ciebie kanałem informowania o konsultacjach.
Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/Warszawa2030

MONIKA PASTUSZKO – biogram na stronie 46.
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Katarzyna Pliszczyńska, Robert Kadej

Jakie rady seniorów
w Warszawie – konsultacje
na etapie wytycznych
i uchwały

Tło i cel konsultacji
O stworzeniu rady seniorów w Warszawie mówiło się co najmniej od 2009
roku, kiedy to powstała wstępna wersja programu „Warszawa Przyjazna
Seniorom 2013-2020” – pierwszego miejskiego dokumentu strategicznego
poświęconego polityce senioralnej. Prace nad programem trwały kilka lat.
Towarzyszyły im szeroko zakrojone konsultacje społeczne, w których wzięło
udział łącznie 900 osób.
Program został przyjęty pod koniec 2013 roku, po zakończeniu konsultacji.
Zakładał między innymi powstanie Rady Społecznej Seniorów, która
miałaby zapewniać właściwą komunikację w sprawach dotyczących sposobu
realizacji programu. W skład rady – zgodnie z założeniami programu –
miały wchodzić uznane osoby starsze, cieszące się zaufaniem społecznym,
popularnością, szacunkiem i akceptacją środowiska seniorów. Nominować
do rady miał ich prezydent Warszawy, a do ich zadań miało należeć przede
wszystkim:
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opiniowanie dokumentów dotyczących osób starszych;
współpraca przy monitorowaniu potrzeb osób starszych;
inicjowanie działań na rzecz osób starszych;
wypracowywanie standardów działań na rzecz osób starszych1).

Pod koniec 2013 roku Sejm uchwalił zmianę w ustawie o samorządzie
gminnym, która wprowadzając możliwość tworzenia rady seniorów przez radę
gminy, spowodowała niezgodność nazewnictwa zastosowanego w programie
(Rada Społeczna Seniorów) i rozbieżność dotyczącą jej roli i umocowania.
Ustalenie sposobu funkcjonowania rady seniorów w Warszawie stało
się przedmiotem konsultacji społecznych. Proces konsultacyjny został
zorganizowany pod nazwą „Porady dla Rady”. Poprowadziło go Biuro
Pomocy i Projektów Społecznych we współpracy z Centrum Komunikacji
Społecznej i Fundacją Zaczyn.

Jak konsultowaliśmy?
Konsultacje rozpoczęliśmy na początku 2014 roku. W ramach cyklu
„Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” zorganizowaliśmy otwartą debatę
dotyczącą zaangażowania osób starszych w życie społeczne stolicy.
Zaprezentowaliśmy na niej propozycję powołania Rady Społecznej Seniorów
opisaną w programie „Warszawa Przyjazna Seniorom 2013-2020” oraz
omówiliśmy zmiany wprowadzone do ustawy o samorządzie gminnym.
W debacie wzięło udział ponad 100 osób. Dyskusja, która wywiązała się
między jej uczestnikami, pokazała dobitnie, że rada seniorów to sprawa
ważna zarówno dla starszych mieszkańców Warszawy, jak i dla działających
na ich rzecz organizacji społecznych. W trakcie debaty zebraliśmy wiele
komentarzy i uwag do przedstawionej przez nas propozycji, o czym więcej
piszemy w dalszej części tekstu.
Program Warszawa Przyjazna Seniorom 2013-2020. politykaspoleczna.um.warszawa.pl/
aktualnosci/program-warszawa-przyjazna-seniorom-na-lata-2013-2020.

1
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Późniejsze konsultacje przebiegały dwuetapowo i trwały ok. trzech miesięcy:
od lutego do maja 2014 roku. Punktem wyjścia i zarazem podstawą do
dyskusji na pierwszym etapie była propozycja zaprezentowana podczas
debaty oraz dodatkowo zmieniona ustawa o samorządzie gminnym. Z kolei
na drugim etapie proces konsultacyjny polegał już na zbieraniu uwag do
powstałego w wyniku pierwszego etapu projektu uchwały w sprawie
utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów.

Akcja informacyjna
Po raz pierwszy szeroko poinformowaliśmy o konsultacjach podczas debaty
publicznej. Była to dobrze wykorzystana okazja, ponieważ spotkanie
zgromadziło wiele osób w wieku senioralnym oraz przedstawicieli organizacji
i instytucji zajmujących się sprawami osób starszych.
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Akcja informacyjna była skierowana w dużej mierze do konkretnych grup
odbiorców, w związku ze szczególnym przedmiotem konsultacji. Informacje
o konsultacjach przed oboma etapami przesłaliśmy do kilkudziesięciu
organizacji pozarządowych zrzeszonych w Komisjach Dialogu Społecznego
(ds. Osób Starszych i Kombatantów oraz ds. Uniwersytetów Trzeciego
Wieku)2), a także do ok. 100 miejskich instytucji działających na rzecz
seniorów lub kierujących do nich swoją ofertę. Dodatkowo przekazaliśmy
papierowe wersje plakatów do organizacji kombatanckich, bibliotek
i domów kultury, domów pomocy społecznej i dziennych domów pobytu,
ośrodków pomocy społecznej, urzędów dzielnic, parafii, klubów seniorów
i uniwersytetów trzeciego wieku. Plakaty rozdawali również wolontariusze
Fundacji Zaczyn.
Informacja o konsultacjach pojawiła się dwukrotnie na platformie
warszawskich konsultacji społecznych zarządzanej przez Centrum
Komunikacji Społecznej (konsultacje.um.warszawa.pl), a także na
stronie internetowej Biura Pomocy i Projektów Społecznych
(www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl) i Fundacji Zaczyn
(www.zaczyn.pl) oraz na Facebooku, m.in. na stronach: Konsultacje
Społeczne Warszawa, Warszawa Pozarządowa, Warszawskie Sprawy
Społeczne oraz Miasto Stołeczne Warszawa.
Dodatkowo, na początku konsultacji warszawski dodatek „Gazety
Wyborczej” zamieścił artykuł3) i ogłoszenie informujące o całym procesie.
Osoby starsze to trudna grupa docelowa – mało mobilna, w dużej części
wykluczona cyfrowo. Mimo naszych starań, żeby informacja o konsultacjach
trafiła do jak największej liczby zainteresowanych (skontaktowaliśmy się
z ponad 370 „seniorskimi miejscami” na mapie Warszawy, rozdaliśmy
Komisje Dialogu Społecznego to ciała o charakterze opiniodawczym, inicjatywnym
i doradczym, tworzone przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz miasto.
3
Wojciech Karpieszuk, Po co powstaje Społeczna Rada Seniorów, „Gazeta Wyborcza”.
warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,15545616,Po_co_powstaje_Spoleczna_Rada_
Seniorow_.html.
2
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setki plakatów i ulotek), otrzymaliśmy sporo krytycznych sygnałów od
warszawskich seniorów, których zdaniem proces był niedostatecznie
wypromowany, podobnie jak wcześniejsze konsultacje dotyczące programu
„Warszawa Przyjazna Seniorom 2013-2020”.
W procesach konsultacyjnych dotyczących osób starszych warto stosować
przede wszystkim tradycyjne kanały komunikacji (ulotka wręczona osobiście
albo informacja zamieszczona w tramwaju zadziała skuteczniej niż post na
Facebooku) i – jeśli to tylko możliwe – korzystać z pośrednictwa lokalnych
ośrodków, w których seniorzy spędzają czas, z których usług korzystają czy
w których szukają wsparcia.

Zbieranie opinii
W trakcie pierwszego etapu konsultacji, podczas trzech otwartych
warsztatów konsultacyjnych, pytaliśmy mieszkańców między innymi o to:

»
»
»
»
»
»
»

czy powinna powstać rada ogólnomiejska, czy tylko rady dzielnicowe;
kto powinien wskazywać członków rady;
z ilu i jakich osób miałaby się składać rada;
kto i kiedy powinien wskazać/wypracować zasady funkcjonowania rady;
czy powinna mieć ona stałe miejsce i budżet;
jakimi sprawami miałaby się zajmować;
jak miałaby współpracować z radami dzielnicowymi.

Warsztaty odbyły się w trzech różnych dzielnicach, w instytucjach
publicznych często odwiedzanych przez seniorów (dom kultury, ośrodek
pomocy, miejsce aktywności lokalnej). Zorganizowaliśmy też spotkanie
warsztatowe dla przedstawicieli kilku Komisji Dialogu Społecznego.
W zależności od liczby uczestników warsztatów pracowaliśmy albo metodą
world café4), albo moderowanej dyskusji. Rozmowa dotyczyła pięciu obszarów
Metoda world café polega na moderowanej rozmowie o kilku aspektach danej kwestii
prowadzonej jednocześnie w podgrupach, np. przy osobnych stolikach. Przechodząc od stolika
do stolika, uczestnicy spotkania mogą omówić wszystkie tematy poddane pod dyskusję.
4
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funkcjonowania rady: jej kompetencji, składu, zasad zgłaszania i wyboru
członków, umocowania w strukturze miasta oraz spraw organizacyjnych, takich
jak siedziba czy częstotliwość spotkań.
Wszystkie sugestie, propozycje i pomysły zebrane na tym etapie konsultacji
zostały przeanalizowane przez zespół, w którego skład weszli pracownicy
Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz dwóch urzędów dzielnic,
a także przedstawiciele Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych
i Kombatantów oraz ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Warszawskiej Rady
Pożytku Publicznego, Fundacji Zaczyn i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
(organizacji prowadzącej wówczas projekt dotyczący rad seniorów).
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Efektem tego etapu konsultacji było przygotowanie projektu uchwały rady
miasta w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów.
Na kolejnym etapie konsultacji poprosiliśmy mieszkańców o odniesienie
się do projektu uchwały. Został on wyłożony do czytania i komentowania
w czterech punktach konsultacyjnych, które zorganizowaliśmy w czterech
różnych dzielnicach miasta.
Urzędnicy dyżurujący w punktach konsultacyjnych, oprócz zbierania uwag,
rozdawali wydruki projektu, zachęcając seniorów i inne zainteresowane
osoby do zapoznania się z nim i przesyłania swoich uwag.
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Dodatkowo przez cały czas trwania konsultacji mieszkańcy mogli
przekazywać uwagi dotyczące najpierw samego kształtu i zasad
funkcjonowania rady seniorów, a następnie projektu uchwały, drogą
mailową, pocztą tradycyjną i osobiście w Biurze Pomocy i Projektów
Społecznych, a także za pośrednictwem Facebooka i forum internetowego
moderowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej, gdzie można było też
zadawać pytania lub prowadzić dyskusję z innymi użytkownikami.
Zabranie głosu na forum internetowym wymagało rejestracji. Choć zapewniło
to wyższy poziom merytoryczny dyskusji, mogło też stać się barierą udziału.
Z tej formy konsultacji skorzystało niewiele osób – mieszkańcy chętniej
wybierali drogę mailową albo osobisty udział w spotkaniach.
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Jakiej rady seniorów chcieli mieszkańcy?
Uczestnicy konsultacji od samego początku procesu kładli nacisk na to,
by w Warszawie powstała nie tylko ogólnomiejska rada seniorów, lecz
także rady dzielnicowe, pozwalające osobom starszym na zaangażowanie
w sprawy lokalne w ich najbliższym otoczeniu. Chcieli także, by członkowie
rad dzielnicowych byli reprezentowani w Warszawskiej Radzie Seniorów.
W trakcie debaty i spotkań warsztatowych uczestnicy konsultacji
proponowali również, by rada składała się z większej liczby osób niż
w propozycji urzędu miasta, by udział seniorów nominowanych przez
prezydenta i radę miasta był w radzie mniejszy od pierwotnie zakładanego
(dwie osoby zamiast czterech), jak również by kadencja członków rady
trwała nie cztery, a dwa lata.
Kolejnym efektem konsultacji był postulat wprowadzenia zmian w
programie „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020” polegających
na usunięciu niezgodności z zapisami ustawy o samorządzie gminnym.

Podsumowanie
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów,
zmieniony w wyniku konsultacji, został w lipcu 2014 roku jednomyślnie
przyjęty przez radę miasta. W październiku tego roku prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie w sprawie powołania członków
rady, a na początku listopada w stołecznym ratuszu odbyło się pierwsze
posiedzenie rady seniorów.
W wyniku konsultacji miejscy urzędnicy przygotowali też projekt zmiany
uchwały w sprawie przyjęcia programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na
lata 2013-2020”, by dostosować zapisy o radzie seniorów do aktualnego
brzmienia ustawy o samorządzie gminnym po zmianach z 2013 roku. Zgłosili
także propozycję zmian w uchwale w sprawie nadania statutów dzielnic
miasta w celu umożliwienia im powoływania dzielnicowych rad seniorów.
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Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zobowiązało się do przygotowania
rekomendacji dla dzielnic w zakresie tworzenia rad dzielnicowych; w lipcu
2014 roku rekomendacje zostały opublikowane. Pierwsze rady dzielnicowe
powstały już w 2015 roku w Wilanowie i na Targówku, zaś w 2018 roku
rady działały już we wszystkich dzielnicach Warszawy.
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Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/rada_seniorow

KATARZYNA PLISZCZYŃSKA – biogram na stronie 115.
ROBERT KADEJ – w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
kieruje Zespołem Realizacji Polityki Senioralnej. Przy realizacji zadań współpracuje
ze środowiskami senioralnymi w Warszawie, w tym z powołanymi radami seniorów
w dzielnicach m.st. Warszawy oraz Warszawską Radą Seniorów.
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Monika Komorowska

Jak uspołeczniać plany
miejscowe. Od wniosków
po wyłożenie – przykład
z Targówka Mieszkaniowego

Jeśli można wyobrazić sobie idealny teren do przeprowadzenia procesu
planistycznego, to jest nim obszar objęty projektem planu miejscowego
rejonu skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”. W granicach terenu
objętego planem znajdują się park, teatr powiązany z przestrzenią
publiczną, duże osiedle borykające się z problemem nowych inwestycji
mieszkaniowych, fragmenty dawnej i podlegającej ochronie zabudowy,
a wreszcie lokalna społeczność ciekawa przyszłości swojej okolicy. W 2014
roku udało nam się włączyć projekt planu do działań pilotażowych
rozszerzających konsultacje społeczne: od etapu wniosków, poprzez etap
upublicznienia koncepcji projektu planu, aż po jego wyłożenie.

Plan miejscowy – o co tu chodzi?
Dlaczego partycypacja w ogóle jest ważna w tworzeniu tak trudnych,
hermetycznych dokumentów jak plany miejscowe? I na co te plany mają wpływ?
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Plany miejscowe są scenariuszami przestrzennego rozwoju miasta. Formalnie
to prawo miejscowe wyrażone tekstem i rysunkiem. Plany definiują, jak nasze
miasto będzie wyglądało w przyszłości, w jaki sposób mogą być budowane
i przebudowywane domy, ulice, place czy sieć infrastruktury, a także jak
zostaną urządzone tereny zielone, czyli parki i skwery. Plany miejscowe są
sporządzane przez architektów i urbanistów przy wsparciu innych ekspertów:
socjologów, ekonomistów, inżynierów. Konsultuje się je z jednostkami
odpowiedzialnymi m.in. za ochronę zabytków i środowiska. Ilekroć
inwestor występuje o pozwolenie na budowę, musi przedstawić projekt
architektoniczny zgodny z ustaleniami planu – dokumenty te nie stanowią
bynajmniej martwego prawa. Przeciwnie, dają one gwarancję utrzymania ładu
przestrzennego w przyszłości i znacząco wpływają na jakość życia w mieście.
Dlatego tak ważne jest, by w działania planistyczne włączali się mieszkańcy.
Od 2013 roku w Warszawie toczą się prace edukacyjne i konsultacyjne,
dzięki którym trudne zagadnienia planistyczne przybliżane są mieszkańcom.
Choć partycypacja jest wpisana w ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, regulującą tworzenie każdego planu miejscowego, to
w praktyce jest ograniczona – dotyczy tylko dwóch etapów: wniosków do
planu oraz uwag do projektu planu. Niniejszy artykuł opisuje doświadczenia
pilotażowego projektu, który rozszerzył udział mieszkańców na tych dwóch
etapach i dodał nich trzeci etap wyjścia do mieszkańców – koncepcję planu.
Więcej o planach miejscowych przeczytać można w publikacji „Plan na plan.
Partycypacja w planowaniu przestrzennym” dostępnej na stronie
www.konsultacje.um.warszawa.pl

Zoom na obszar objęty projektem planu
Wspomniany obszar rejonu skweru Wiecha na mapie Warszawy nie
wyróżnia się niczym szczególnym. Dominuje tu osiedle mieszkaniowe z lat
siedemdziesiątych XX wieku, zapewnione są podstawowe usługi, ale całość,
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pomimo dużego parku z terenami rekreacyjnymi, sprawia raczej niezachęcające
wrażenie – wielkie bloki, kilka odcinających się od osiedla płotami nowych
inwestycji mieszkaniowych, zastawione samochodami alejki, podupadające
place zabaw, socrealistyczny budynek teatru pomiędzy nimi, a na obrzeżu –
ulica Tykocińska z fragmentami historycznej zabudowy. Mieszkańcy wydają się
zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania, ale czują jednocześnie potrzebę
zmian.

Zabudują nam park!
Na Targówku Mieszkaniowym po raz pierwszy stanęliśmy1) przed wyzwaniem,
jak informować o tym, czym jest plan miejscowy. Jak pokazywać, na co ten
dokument może mieć wpływ, a na co nie ma wpływu? Jak zaangażować
mieszkańców do udziału w tworzeniu czegoś, co nie jest planem realizacyjnym,
a raczej odroczonym w czasie scenariuszem rozwoju miasta? Przygotowaliśmy
informator o planie miejscowym i jego lokalnych uwarunkowaniach wydany
w formie gazety. Publikacja trafiła do skrzynek mieszkańców. Do udziału
w konsultacjach zapraszaliśmy również za pomocą plakatów, a właściwy
proces rozpoczęliśmy spacerem architektonicznym. Obszar projektu planu
stanowił wyzwanie, ponieważ przestrzeń blokowiska nie jest łatwym
tematem. Można jednak o niej ciekawie opowiadać i jest to dobry wstęp do
dyskutowania o przyszłości osiedla, na jaką plan ma mieć wpływ. Spacer
otwierający konsultacje odbył się przy pięknej jesiennej pogodzie na początku
października 2014 roku. Zwiedzaliśmy okolicę z przewodnikiem, architektem
i varsavianistą, otrzymując nową wiedzę o przeszłości tego terenu, dzięki
Wszystkie działania w procesie konsultacji realizowało Stowarzyszenie na rzecz poprawy
środowiska mieszkalnego „Odblokuj” we współpracy z urzędem Warszawy. I i II etap konsultacji
na Targówku był realizowany w ramach wcześniejszego projektu pilotażowego „Lepsze
konsultacje w samorządzie”, przeprowadzonego w latach 2014-2015, współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. III etap zrealizowano
w ramach projektu „Warszawskie plany miejscowe – poszukiwanie modelu partycypacyjnego”
współfinansowanego z w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego
z funduszy EOG.
1
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czemu zmienił się nasz sposób postrzegania otoczenie. W wycieczce wzięła
udział duża grupa mieszkańców, budząc powszechne zainteresowanie
przechodniów. Pytani o jej cel, odpowiadaliśmy, że to początek konsultacji
projektu planu miejscowego, na co słyszeliśmy: „Czyli zabudują nam park!”.
Wyjaśnialiśmy więc, że uzasadnieniem przystąpienia do sporządzenia dokumentu
była ochrona parku. To znacznie ułatwiało komunikację z mieszkańcami.

Teatr powinno się wysadzić!
Komunikację ułatwiła również koncepcja warsztatów konsultacyjnych w formie
opracowanej przez interdyscyplinarny zespół. Warsztaty pozwoliły na rozmowę
nie tylko pomiędzy mieszkańcami i urzędnikami odpowiedzialnymi za proces,
lecz także z projektantami. Atmosfera pracy warsztatowej pozwoliła na łatwe
zadawanie pytań i weryfikację wątpliwości przez wszystkie strony procesu. Tym
samym cel wprowadzenia warsztatów został osiągnięty: udało się przełamać
dystans, który buduje formalna procedura składania wniosków, i stworzyć
platformę wymiany wiedzy – mieszkańcy dowiedzieli się, co to jest plan
miejscowy i jak może on wpłynąć na ich okolicę, a projektanci zdobyli wiedzę
o funkcjonowaniu terenu objętego projektem planu.
Spotkania warsztatowe zrealizowano w trzech różnych terminach. Mieszkańcy,
którzy zdecydowali się wziąć w nich udział, z dużym zainteresowaniem
przysłuchiwali się prezentacjom wprowadzającym, szczególnie wystąpieniu
projektantki, która przedstawiła ocenę stanu istniejącego. Ocena stanu
istniejącego to dokument sporządzony przez planistę na początku procesu
projektowania planu miejscowego. Dokument ten dotyczy m.in. analizy istniejącej
zabudowy i zieleni, kwestii obsługi infrastrukturalnej i własności. Zebrane przez
projektanta informacje często pokazują teren z perspektywy nieznanej jego
mieszkańcom. Tak było i tym razem. Zapoznawszy się z oceną stanu istniejącego,
mieszkańcy przystąpili do własnej diagnozy obszaru objętego projektem planu,
wiedząc już, na co dokument może mieć wpływ. W dyskusjach w grupach
tematycznych ścierały się różne poglądy, od skrajnych i prowokacyjnych, jak
postulat wyburzenia teatru, po wyważone i wspólne wielu uczestnikom, jak
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potrzeba ochrony oryginalnego układu osiedla i jego zielonych wnętrz przed
zabudową, zakaz grodzenia nowych inwestycji, wzbogacenie programu
funkcjonalnego osiedla o usługi sportu i kultury, poszukiwanie rozwiązań
odciążających wewnętrzne uliczki od wszechobecnych samochodów i stworzenie
bezpiecznych ciągów pieszo-jezdnych. Raport z warsztatów przekazaliśmy
projektantom. Wiedza przekazana przez mieszkańców o tym, co jest na terenie
ważne, co warto chronić i jak zmieniać teren z uwzględnieniem potrzeb
mieszkańców, była bardzo cenna i przydatna podczas poszukiwań rozwiązań
projektowych.
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Proszę mi pokazać, gdzie jesteśmy
Wróciliśmy na Targówek Mieszkaniowy pół roku później, by wprowadzić
mieszkańców w kolejny etap prac nad projektem planu. Urbaniści przygotowali
różne warianty koncepcji i wspólnie opracowaliśmy strategie przedstawienia
ich i rozmowy o nich z mieszkańcami. Hermetyczny język, którym projektanci
zapisują w planie regulacje dotyczące ładu przestrzennego, można porównać
do partytury. Osoba znająca nuty, wyobrazi sobie melodię na sam ich widok,
ale dla laika pozostaną one ornamentem i zagadką. Naszym celem było
jak najbardziej przejrzyste przedstawienie koncepcji, dlatego stworzyliśmy
makietę. Wydaje się to proste, ale makieta prezentująca projekt planu
stanowi duże wyzwanie, a wręcz osobny projekt. Długo zastanawialiśmy się,
jak maksymalnie ją uprościć, by pokazać podział funkcjonalny obszaru: jakie
będzie przeznaczenie poszczególnych terenów, np. pod mieszkania, usługi,
zieleń, jak wyglądać będą relacje projektowanej zabudowy do istniejącej,
czyli jak odróżnić na makiecie to, co już jest, od tego, co w projekcie planu
dopuszcza urbanista. Wreszcie, głowiliśmy się, w jaki sposób pokazać
wariantowość rozwiązań – mieliśmy dwa warianty koncepcji planu do
zaprezentowania i dlatego musieliśmy znaleźć prosty sposób uwidocznienia
różnic między nimi. W rezultacie opracowaliśmy model z wymienialnymi
klockami, gdzie przezroczyste elementy reprezentowały budynki, które
mogłoby tu powstać, a nieprzezroczyste – te istniejące.
Jesteśmy przekonani, że konsultacje zagadnień przestrzennych powinny się
odbywać w miejscach, których dotyczą. Dlatego pawilon konsultacyjny stanął
na skwerze Wiecha. Forma domku z otwieranymi ścianami zwróciła od razu
uwagę mieszkańców. Jedna ze ścian stawała się dużym stołem
konsultacyjnym, na którym prezentowaliśmy makietę. Podchodzący zwykle
domagali się: „Proszę pokazać, gdzie jesteśmy”. Naszym punktem
orientacyjnym był budynek teatru, przy którym stał pawilon. Wskazanie tego
miejsca na makiecie pozwalało uczestnikom konsultacji na szybką orientację
w terenie i efektywny udział w rozmowie o koncepcji. Przez trzy dni podczas
ośmiogodzinnych dyżurów odwiedziło nas niemal 300 mieszkańców. Taka
frekwencja była skutkiem obecności w ważnej dla społeczności lokalnej
przestrzeni publicznej, lecz także „efektem festynu”. Na prezentację koncepcji
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projektu wybraliśmy weekend, w który wypadał Dzień Dziecka, co sprawiło,
że w pawilonie zbierał się tłumek mieszkańców, a my czuliśmy się jak na
pikniku z urbanistyką. Atmosferę tę podkreślały jeszcze wielkie poduchy
zachęcające do rekreacji na placu oraz fotościanki z podobiznami bohaterów
felietonów patrona skweru – Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, które cieszyły
się zainteresowaniem dzieci i pozwalały przyciągnąć uwagę rodziców.
O wariantowych koncepcjach opowiadali przeszkoleni informatorzy, którzy
w specjalnie przygotowanych formularzach notowali preferencje i komentarze
mieszkańców. Informowali także, że po etapie koncepcji powstanie projekt,
który będzie odnosił się do raportu z konsultacji, a także proceduralnego
procesu opiniowania i uzgodnień z jednostkami wskazanymi w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (za prowadzenie tego
procesu z ramienia prezydenta Warszawy odpowiada Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego).
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Oprócz makiety bardzo ważnymi elementami prezentacji były naklejane
na drzwiach pawilonu informacje dotyczące pierwszego etapu konsultacji.
Przypominały mieszkańcom, że dialog rozpoczął się tu, zanim powstały koncepcje
projektu oraz pokazywały odniesienia do studium uwarunkowań i kierunków
rozwoju przestrzennego wraz z rysunkami koncepcji planu i komentarzem.
Graficzne koncepcje prezentowane były też w internecie; istniała możliwość
zgłoszenia opinii poprzez mail, choć skorzystały z niej tylko pojedyncze osoby.
Wyniki tego etapu pokazały dominującą akceptację dla lokalizacji nowych
usług kultury, rozbudowy usług oświaty, modernizacji usług sportu i uzupełnień
zabudowy na pustych działkach w pierzejach ulic. Kwestie intensywności
nowej zabudowy oraz odpowiedzi na problem z parkowaniem w postaci
wielopoziomowych garaży pokazywały, że mieszkańcy chcą zrównoważonych
rozwiązań. Obawy budziła zarówno rezygnacja z budynków garażowych,
jak i to, jak te obiekty funkcjonowałyby w tkance osiedla, gdyby powstały.
Odnośnie nowej zabudowy mieszkaniowej wyraźne było dążenie do obniżenia jej
intensywności. Z konsultacji wynika, że warianty, w których dużą rolę odrywały
parkingi wielopoziomowe lub nowa zabudowa, postrzegane są jako zbyt
jednorodne i w zbyt dużym stopniu oddziałujące na kształt osiedla. Mieszkańcy
zdawali sobie sprawę z konieczności wprowadzenia nowych inwestycji, ale
sygnalizowali, że przyszły plan miejscowy powinien równoważyć odmienne
funkcje.

Wyłożenie projektu planu w terenie i w internecie
Projekt opiniowała Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna; był też
uzgadniany z wieloma podmiotami wskazanymi w procedurze planistycznej.
Zaprezentowaliśmy go mieszkańcom wiosną 2016 roku. Etap wyłożenia planu
rozpoczęliśmy dodatkowym spotkaniem informacyjnym z projektantem.
Odbyło się ono w klubokawiarni teatru Rampa. To tu przedstawiliśmy też cały
harmonogram konsultacji: zarówno terminy dyżurów projektanta, które toczyły
się nie tylko w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, lecz
także w teatrze i w pawilonie konsultacyjnym, jak i datę dyskusji publicznej,
która została przeprowadzona w urzędzie dzielnicy. Spotkanie informacyjne,
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podobnie jak dyżury projektanta i dyskusja publiczna nie przyciągnęły wielu
mieszkańców. Udział wzięli w nich ci najbardziej zaangażowani, z konkretnymi
wątpliwościami, pytaniami i uwagami. Dzięki pawilonowi konsultacyjnemu
udało nam się szerzej poinformować o projekcie lokalną społeczność. „Biały
Dom” znów stanął na skwerze Wiecha. Pokazaliśmy w nim zaktualizowane
informacje o pierwszym i drugim etapie konsultacji, wstępne analizy, rysunek
i tekst planu, sformułowaną w przystępnym, niespecjalistycznym języku
narrację dotyczącą wpływu projektu na okolicę, a także makietę, lecz tym
razem już bez wymienialnych klocków.
Pawilon był otwarty przez tydzień, na przełomie marca i kwietnia, ale
ustawiliśmy go kilka dni wcześniej, by przez ten czas pełnił funkcję słupa
ogłoszeniowego, zachęcając do udziału w konsultacjach. Podczas naszych
działań poinformowaliśmy o projekcie około 400 osób. Blisko 20% z nich
wypowiadało się na wcześniejszych etapach konsultacji. Informatorzy
przedstawiali projekt w formie makiety, który można było skomentować,
wypełniając prosty formularz. Z tej możliwości skorzystało jednak zaledwie
niespełna 60 osób; zgoła pojedyncze zadeklarowały, że złożą uwagi do
projektu planu. Stało się tak, bo park, którego zachowania domagali się
mieszkańcy, jest chroniony i było to jasno komunikowane od początku
procesu tworzenia planu. Ponadto prezentacja projektu w jednym wariancie
nie zachęca do dyskusji. Najbardziej kontrowersyjne dla mieszkańców okazały
się wskaźniki nowej zabudowy, postrzeganej jako zbyt intensywna, oraz duża
liczba garaży wielopoziomowych, które z powodu kosztów mogą nigdy nie
powstać, pozostawiając nierozwiązany problem z parkowaniem.
Po raz pierwszy spróbowaliśmy, zamieszczając projekt planu w internecie na
etapie wyłożenia, oprócz rysunku i tekstu dodać interaktywną prezentację
w formie geoankiety. Została dobrze przyjęta, ale skorzystało z niej niespełna
100 osób.
Wyzwaniem w prowadzeniu konsultacji w ramach wieloetapowego procesu
powstawania projektu planu jest dynamiczna zmiana kontekstu. W trakcie
badania wstępnego, realizowanego w 2014 roku, mieszkańcy deklarowali, że
nie są im potrzebne nowe usługi handlu – blisko obszaru objętego projektem
planu działał bazarek i duży pawilon handlowy, a drobne sklepy i lokale
Jak uspołeczniać plany miejscowe. Od wniosków po wyłożenie – przykład z Targówka Mieszkaniowego « 317

usługowe na osiedlu wydawały się wystarczające. Wiosną 2016 roku nie
działał już ani bazarek, ani pawilon, a jednym z chętniej podejmowanych
tematów była potrzeba usług handlu, co pokazuje, że scenariusz, jakim jest
plan, musi być elastyczny. Na Targówku wszystkie nowe obiekty, zarówno
budynki mieszkalne, jak i garaże wielopoziomowe, mają przewidziane usługi
w parterach.

Trzy etapy – dużo wniosków
Konsultacje społeczne na trzech etapach tworzenia projektu planu udało nam
się pilotażowo przeprowadzić tylko dla rejonu skweru im. Stefana Wiecheckiego
„Wiecha”. Najcenniejsze okazały się konsultacje na etapie składania
wniosków – istnieje wtedy możliwość informowania mieszkańców o rozpoczęciu
prac nad projektem, osobach odpowiedzialnych za te prace i przyszłym wpływie
planu miejscowego; wtedy także można pozyskać od mieszkańców niezbędną
wiedzę. Etap tworzenia koncepcji jest z kolei bardzo istotny dla wizualizacji
powstającego projektu planu. Można pokazać w trójwymiarze, jak plan wpłynie
na przestrzeń okolicy. Ten etap pozwala na zebranie opinii o proponowanych
zmianach. Etap wyłożenia to ta część procedury, kiedy najważniejsze jest
informowanie mieszkańców, ponieważ to ostatni moment, kiedy mogą jeszcze
zareagować na projekt poprzez złożenie uwag. Jednak rozszerzanie działań
partycypacyjnych powinno być skupione na angażowaniu mieszkańców na
wczesnych etapach, kiedy koncepcja projektu się kształtuje, tak by poszukiwanie
akceptowalnego kompromisu, jakim jest plan miejscowy, następowało w dialogu.
Realizacja konsultacji na Targówku pokazała, że dla wielu mieszkańców
najważniejsza jest możliwość dowiedzenia się, że ich okolica jest przedmiotem
działań planistycznych i jakie to może mieć konsekwencje.
Plan nie został uchwalony natychmiast po zakończeniu konsultacji. Ze
względu na sposób rozpatrywania uwag, był wykładany ponownie. Niemniej
te wyłożenia nie wzbudzały już dużego zainteresowania mieszkańców,
a zmiany w planie inicjował urząd dzielnicy. Uchwalenie planu nastąpiło
w 2018 roku.
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Poszerzanie partycypacji w tworzeniu planów miejscowych
Dobra praktyka, a nie sztywna regulacja
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada obowiązek
realizacji konsultacji społecznych w procesie uchwalania planu miejscowego.
Określa niezbędne minimum, które samorządy mogą rozszerzać. Wnioski
z realizacji projektu wskazują, że myśląc o rozszerzaniu partycypacji
w planowaniu miejscowym, należy iść w kierunku dobrej praktyki, a nie
sztywnej regulacji.
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Wszystkie przeprowadzone przez nas rozszerzone konsultacje dotyczyły
terenów zurbanizowanych. Działaniami objęto obszary, dla których
przygotowywane plany były niewielkie. Wyzwaniem na przyszłość pozostaje
realizacja konsultacji planów miejscowych dla terenów niezabudowanych,
pofabrycznych, porolnych. Takie projekty wymagają na pewno modyfikacji
zaproponowanych przez nas narzędzi. Być może rozwiązaniem byłyby
metody z zakresu deliberacji społecznej stosowane w oparciu o istniejące
dokumenty strategiczne miasta. Rosnące zainteresowanie mieszkańców swoim
otoczeniem i świadomość wpływu, jaki dokumenty planistyczne mają na
miasto, będą wiązały się z rosnącą potrzebą zabierania głosu w procedurze
uchwalania planu.
Warunkiem realizacji poszerzonego procesu konsultacji jest oparta na
zaufaniu relacja wszystkich zaangażowanych stron. Pilotaż nowego podejścia
do konsultacji społecznych nie powiódłby się bez wzajemnej otwartości oraz
ciągłego zadawania pytań na temat oczekiwań i celów.
Kluczowe w konsultacjach społecznych jest zaangażowanie projektanta.
Bardzo ważne jest jasne ustalenie celu: wiedza mieszkańców ma
wspomagać proces tworzenia planu i czynić procedurę przejrzystą.
Mieszkańcy nie zastąpią projektanta, którego profesjonalne przygotowanie
pozwala na interpretowanie różnych potrzeb czy ograniczeń i nadanie
im formy przestrzennej. Warunkiem dobrej współpracy z projektantem
jest jej rozpoczęcie przed procesem konsultacyjnym. Projektant powinien
wspomagać opracowywanie materiałów informacyjnych i konsultować
przygotowywane narzędzia (np. scenariusz spaceru architektonicznego,
warsztatu), brać udział w warsztatach oraz dyżurach w punktach
konsultacyjnych. Strona koordynująca komunikację społeczną oraz
wykonawca konsultacji winni wspierać projektanta w kontaktach
z mieszkańcami, ten zaś – upubliczniać założenia swojej pracy. W realizacji
konsultacji niezbędna jest także gotowość do odpowiedzi na pytania
i wątpliwości mieszkańców. Projektanci zwracali uwagę na korzyści, jakie
dla ich pracy mają rozszerzone konsultacje społeczne: „Mamy okazję, że
poznajemy się z tymi ludźmi, nie jesteśmy anonimowymi osobami, nam
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to pomaga, żeby czuć się pewniej na kolejnych etapach. I żeby też
budować w sobie pewność, że się zrobiło dobry projekt”.

Rozumienie wyników konsultacji to także wyzwanie dla projektantów
nieposiadających doświadczenia w działaniach partycypacyjnych. Głos
płynący z konsultacji społecznych jest głosem doradczym, który należy brać
pod uwagę na równi z innymi danymi, m.in. z oceną stanu istniejącego oraz
strategią przestrzennego rozwoju miasta. Zaangażowanie w rozszerzone
konsultacje społeczne to dodatkowa praca projektanta, o czym trzeba
pamiętać, tworząc kosztorys procedury planistycznej.
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Jak zaplanować konsultacje planu miejscowego
Gdy zapadnie decyzja, że dany plan będzie konsultowany w rozszerzony
sposób, konieczne staje się opracowanie schematu komunikacji, który ułatwi
pracę wszystkim zaangażowanym stronom. Na rzetelne przygotowanie
procesu konsultacji potrzeba przynajmniej dwóch miesięcy, przy czym wiele
zależy od stopnia skomplikowania planu oraz wielkości obszaru, którego
on dotyczy. Konsultacje powinny mieć wyznaczone określone miejsce
i czas w harmonogramie uchwalania planu miejscowego. Przewidziane na
wczesnym etapie, pozwalają uniknąć pośpiechu w realizacji i umożliwiają
skuteczne sieciowanie partnerów. Należy jednak rozważyć je już w trakcie
wyłaniania projektanta. Rekomendujemy realizację badania wstępnego
już w momencie, gdy projektant opracowuje ocenę stanu istniejącego,
która łącznie z etapem składania wniosków poprzedza projektowanie.
Diagnoza obszaru objętego projektem planu miejscowego oraz rozpoznanie
interesariuszy pozwalają dobrze przygotować się do konsultacji.

Etap składania wniosków do projektu planu
miejscowego
To najważniejszy moment z punktu widzenia partycypacji w planowaniu
miejscowym. Projektant rozpoczynając pracę, potrzebuje wiedzy o tym:

»
»

co jest ważne na danym terenie i powinno być chronione;
gdzie jest potrzeba i potencjał zmiany, czyli przekształcenia obecnej
formy lub funkcji terenu.

Wiedza płynąca z konsultacji społecznych pozwala projektantowi
dostrzec społeczne funkcjonowanie przestrzeni i odnieść się do potrzeb
mieszkańców. We wszystkich działaniach zmierzających do rozszerzenia
udziału mieszkańców rekomendujemy unikanie żargonu planistycznego,
a posługiwanie się językiem potrzeb i korzyści, czyli tłumaczenie, jak plan
wpłynie na życie lokalnej społeczności. Pojęcia w rodzaju „linia zabudowy”
i różnego typu wskaźniki planistyczne są dla większości ludzi abstrakcyjne.
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Mieszkańców interesują funkcje terenów i zrozumienie celu samego procesu,
czyli tego, po co nam właściwie taki scenariusz przestrzennego rozwoju
miasta, jakim jest plan miejscowy. Rekomendujemy realizację konsultacji
równolegle ze zbieraniem wniosków do projektu planu albo wyprzedzająco
w stosunku do zbierania wniosków. Okres zbierania wniosków powinien przy
tym trwać dłużej niż wyznaczone ustawowo minimum 21 dni.
Na etapie składania wniosków szczególnie istotnym zadaniem są działania
informacyjno-edukacyjne i promocyjne. Dotyczy to także rozszerzonych
konsultacji społecznych. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu
i zbieraniu wniosków ma formę określoną w rozporządzeniu do ustawy. Zwykle
publikowane jest jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej i w dzienniku
ogólnomiejskim (co roku wyłania się gazetę, która zamieszcza tego rodzaju
ogłoszenia). Gdy chcemy dotrzeć z informacją o planie miejscowym do
społeczności lokalnej, tematem staje się nawet sama nazwa planu.
Przykładowo, projekt miejscowego planu zagospodarowania skweru im.
Stefana Wiecheckiego „Wiecha” był postrzegany przez mieszkańców
jako dotyczący wyłącznie parku. Należy dążyć do przedstawienia choćby
uproszczonej mapki i wyraźnego opisania granic obszaru objętego
projektem. Warto położyć nacisk na dotarcie do mieszkańców poprzez media
tradycyjne i społecznościowe, dbając, by komunikat był jasny i podkreślał cel
zaangażowania się w proces. Lokalne władze, radni, wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie oraz różne lokalne stowarzyszenia i instytucje mogą udzielić nam
wsparcia. Informowanie o działaniach urzędu stanowi jednak bardzo trudne
zadanie. Sami mieszkańcy zwracali uwagę, że „ludzie interesują się swoim
otoczeniem w momencie, gdy wjeżdża spychacz i zaczyna coś rozwalać”
(jak stwierdziła mieszkanka Targówka Mieszkaniowego), a projektu planu
miejscowego „nie łączą ze zmianami pod swoim domem” (jak zauważyła
mieszkanka Ursynowa). Działania informacyjno-edukacyjne podjęte przez nas
w trakcie projektu zostały przyjęte przez mieszkańców pozytywnie. Informator
Plan miejscowy. O co tu chodzi?, ukazujący się w formie gazetki, umożliwił
przekazanie kompleksowych informacji, które były również pokazywane
w formie prezentacji na warsztatach. Mieszkańcy, którzy wzięli w nich udział,
zwracali uwagę, że konsultując plan miejscowy dla danego obszaru, należy
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pamiętać też o tych sąsiadujących, bo granice planów, co nieuniknione, dzielą
często tereny funkcjonalnie ze sobą powiązane.

Bardzo ważnym źródłem informacji zapewniającym spójność komunikacyjną
całego procesu jest internet. Wymagany przez ustawę BIP nie powinien
być jedynym miejscem, do którego odsyłamy mieszkańców w poszukiwaniu
bieżących wiadomości na temat danego planu. Należy zadbać, by powstała
specjalna strona lub zakładka poświęcona konkretnemu projektowi planu,
zbierająca dane z kolejnych etapów jego powstawania. Wszystkim będzie
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wtedy łatwo linkować informacje, a mieszkańcom – zrozumieć, na jakim
etapie znajduje się plan i jak jeszcze można się zaangażować. Usprawni to
także docieranie do mieszkańców z informacją zwrotną po konsultacjach.
W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej można uwzględnić wydarzenia
towarzyszące, takie jak np. warsztaty dla szkół i przedszkoli poświęcone
planowaniu miasta. Takie zajęcia mają, oprócz waloru edukacyjnego,
dodatkową wartość w postaci promocji samych konsultacji, ponieważ dzieci
przekazują informację rodzicom. W działaniach popularyzatorskich warto
też szukać niestandardowych metod przyciągania uwagi i czerpać inspirację
ze specyfiki obszaru objętego projektem: w przypadku skweru Stefana
Wiecheckiego „Wiecha” stworzyliśmy fotościanki z bohaterami felietonów
patrona tego miejsca – znalazła się tam też informacja o konsultacjach.
Pomysłów może być mnóstwo; niektóre podsuwali nam podczas ewaluacji
projektu sami mieszkańcy, np. sugerując oznaczenie tablicami i linią na
chodnikach granicy opracowania planu lub postawianie na tablicach haseł,
które miałyby sprowokować do myślenia o przyszłości okolicy.

A jak Ty widzisz przyszłość okolicy, czyli konsultacje
czas rozpocząć
Po przeprowadzeniu badania wstępnego i akcji informacyjnej, czas
rozpocząć konsultacje. Ich głównym bohaterem jest przestrzeń, warto więc
zorganizować na początku jakieś wydarzenie, które pozwoli mieszkańcom
spojrzeć na nią z nowej perspektyw, nie przez pryzmat codziennych
doświadczeń, a bardziej analitycznie. Uczestnikom naszych konsultacji
zaproponowaliśmy spacer architektoniczny. Odbyliśmy go wspólnie
z mieszkańcami, projektantami i urzędnikami, co pozwoliło wszystkim
zapoznać się ze sobą i zwrócić uwagę na cel procesu: zapewnienie
zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Dziś projektanci tak
wspominają tamten spacer: „Często ludzie przychodzą i mówią «projektant
nie był w terenie, on nie wie, o co chodzi», a tu od początku mieszkańcy
kojarzyli projektantkę i ani razu potem nie słyszeliśmy, że coś jest nie
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tak”. Spacer można zastąpić prezentacją na temat historii, urbanistyki
i architektury danego obszaru. Takie wprowadzenie nie może być jednak
zbyt długie, ponieważ celem warsztatów diagnostycznych jest pozyskanie
informacji od mieszkańców. Konieczny wydaje się podział informacji
zbieranych od mieszkańców na te dotyczące zabudowy i usług, zieleni
i przestrzeni publicznej oraz komunikacji. Wszystkie dane musimy gromadzić
odpowiedzialnie, zaznaczając, które są cenne z punktu widzenia projektanta,
a które powinny trafić np. do zarządcy terenu.
Ludzie myślą tylko w wymiarze swojego problemu, np. chcę mieć tu zieleń,
a nie dostrzegają tego, co inni o tym myślą. Warsztaty pozwalają dostrzec,
że tworzenie planów to jest proces, w którym się dopiero dochodzi do tego
ostatecznego kształtu planu i jego zapisów – stwierdziła osoba zatrudniona
w instytucji miejskiej.
Wyniki warsztatów, czyli spisana przez mieszkańców diagnoza, w której jest
wiele przeciwstawnych potrzeb, unaoczniają, z jakimi trudnościami wiąże się
praca projektanta dążącego do ładu przestrzennego. Projektanci i urzędnicy
dostrzegli, jak ważną rolę odgrywa oswajanie mieszkańców z tematem
planu miejscowego, a także uświadomienie im różnorodności perspektyw
i zapewnienie przestrzeni do dyskusji.
W pozyskiwaniu informacji pomaga wykorzystanie tzw. geoankiety,
umożliwiającej udział w konsultacjach tym, którzy z powodu braku czasu
nie mogą wziąć udziału w warsztatach. Geoankieta pozwala szybko,
a jednocześnie kompleksowo wypowiedzieć się na temat funkcjonowania
obszaru objętego projektem planu. Raport z realizacji geoankiety
opracowany wraz z zestawieniem map można następnie porównać
z wynikami warsztatów.
Działania realizowane w ramach rozszerzonych konsultacji społecznych
podsumowywane są w raporcie, który stanowi głos doradczy dla
projektantów. Należy więc zadbać, by był dla nich możliwie przejrzysty
i użyteczny – materiały powinny być opracowane także w postaci graficznej:
map i schematów. Uczestniczący w naszych konsultacjach projektanci
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planu docenili raport ze względu na zawartą w nim pogłębioną wiedzę
dotyczącą sposobu funkcjonowania obszaru oraz informacje o potrzebach
mieszkańców. Podkreślali, że jest to istotny punkt odniesienia w długim
i trudnym procesie uzgadniania planu. Raport należy opublikować na
stronie poświęconej konsultacjom społecznym, ponieważ mieszkańcy są
zwykle ciekawi wyników konsultacji. Procedura formalna kładzie nacisk na
wnioski do planu, jednak nie są one zwykle publikowane, tymczasem raport
uzupełnia płynącą z nich wiedzę.

ETAP koncepcji projektu planu
Realizacja działań włączających mieszkańców na etapie koncepcji, bez
względu na to, czy projektant opracowuje różne warianty koncepcji, czy
tylko jeden, to ważny etap w procesie konsultacyjnym. Mieszkańcy mogą
tu skonfrontować swoje potrzeby i wyobrażenia z pomysłami projektanta;
na tym etapie możliwe jest jeszcze wprowadzanie zmian. To też moment,
kiedy abstrakcyjne dla większości hasło „plan miejscowy” zaczyna
przybierać wymiar przestrzenny, z którym łatwiej się zapoznać. Istotne jest,
by akcentować ciągłość dialogu i odwoływać się do wyników konsultacji
zrealizowanych na etapie składania wniosków do planu.
Podobnie jak na etapie składania wniosków, konsultacje koncepcji projektu
planu muszą zostać poprzedzone przez dobrze zaplanowaną i zrealizowaną
akcję informacyjno-promocyjną. Działania konsultacyjne należy prowadzić,
o ile to możliwe, w przestrzeni objętej projektem, posługując się makietą
przedstawiającą tę przestrzeń i zmiany, jakie mogłyby w niej zajść zgodnie
z projektem planu. Makietę powinny uzupełniać materiały informacyjne
ułatwiające zrozumienie koncepcji, zaprezentowane w formie wydruków
i/lub wystawy. Opinie mieszkańców należy przy tym zbierać w taki sposób,
by móc je łatwo uporządkować i przedstawić w raporcie. Na etapie
prezentacji koncepcji projektu planu warto wykorzystać geoankietę.
W przypadku, gdy prezentowane są różne, wariantowe koncepcje planu,
użycie geoankiety z funkcją komentowania przez mieszkańców może być
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trudne. Trzeba wtedy dopracować formę prezentacji online ze wskazaniem,
których elementów dotyczą różnice. W przypadku tylko jednego wariantu
rekomendujemy użycie geoankiety w formie, w której była testowana na
etapie wyłożenia – prezentacji ustaleń projektu planu za pomocą języka
niespecjalistycznego, w formie pozwalającej na ich pozytywną lub negatywną
ocenę i skomentowanie swojej decyzji.
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ETAP wyłożenia projektu planu
Etap wyłożenia jest fazą, gdy najbardziej potrzebna jest intensyfikacja
informowania o projekcie planu i możliwości składania uwag. Powtórzyć tu
można działania z etapu koncepcji, ale z naciskiem na prezentowanie projektu
i udzielanie wyjaśnień oraz wskazanie proceduralnej ścieżki wypowiadania się,
jaką jest złożenie uwagi. Ponownie kluczowa jest akcja promocyjna, dzięki
której mieszkańcy będą mieć świadomość, że mogą się wypowiedzieć, i będą
rozumieli projekt planu. Rekomendowane są działania analogiczne do etapu
koncepcji: makieta i prezentacja online, z wyraźnym zaznaczeniem, że są to
elementy kampanii informacyjnej, a uwagi muszą zostać złożone na drodze
formalnej. Konsultacje społeczne planu miejscowego, tak samo jak cała
procedura jego uchwalenia, są bardzo rozciągnięte w czasie – w Warszawie
proces uchwalenia planu zajmuje średnio trzy lata. Stąd szczególnie na tym
etapie ważne jest podkreślenie, że konsultacje towarzyszyły wcześniejszym
etapom i miały wpływ na kształt projektu planu. Proces wyłożenia planu warto
rozpocząć od spotkania informacyjnego, którego charakter powinien wyraźnie
odróżniać się od dyskusji publicznej. Tu jest przestrzeń do przedstawienia
projektu przez projektanta oraz omówienie harmonogramu wyłożenia:
terminów dyżurów projektanta, działania pawilonu informacyjnego, dyskusji
publicznej.
Na tym etapie istotnym elementem są zwłaszcza dyżury projektanta
w terenie, np. w siedzibach lokalnych instytucji. Bezpośredni kontakt
z autorem planu jest dla mieszkańców bardzo cenny, a proces komunikacji
znacznie usprawnia makieta. Na zakończenie warto zorganizować dyskusję
publiczną o projekcie planu. Zwiększenie nacisku na zróżnicowane
formy informowania w trakcie wyłożenia planu skłania do merytorycznej
argumentacji w dyskusji, przekładając się na jej spokojny przebieg.
Podczas dyskusji sporządzany jest protokół. Warto go upublicznić,
ponieważ zapisane są tam głosy różnych interesariuszy.
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Wyzwania na przyszłość
Rozszerzanie konsultacji społecznych w procedurze uchwalania planów
miejscowych budzi wiele obaw. Najbardziej wyraźna z nich dotyczy pytania,
czy działania w ramach rozszerzonych konsultacji da się zintegrować
z podstawowymi narzędziami wywierania przez mieszkańców wpływu na
kształt planu, czyli wnioskami i uwagami.
Bardzo ważne jest osadzanie procesu planistycznego w dokumentach
wyższego rzędu: strategii rozwoju miasta oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania, które pokazują, że obszar objęty planem jest
częścią większej i bardziej skomplikowanej całości.
Projektowanie to proces rozwiązywania wielu różnych problemów, co
wymaga bliskiej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami: projektantami,
urzędnikami, ekspertami i mieszkańcami. Oczekiwania wobec planu
miejscowego są zwykle bardzo duże, a nie na wszystko może mieć on wpływ.
A przy tym nie jest to projekt realizacyjny: jego efekty często polegają na
tym, że coś się nie wydarzy (np. nie powstanie nowa zabudowa), a nie
na budowie czegoś. Z tego powodu nacisk w konsultacjach powinien być
położony na informowanie i edukowanie, szczególnie na wczesnych etapach,
kiedy projektanci dopiero zbierają wiedzę, która ma im umożliwić stworzenie
projektu.
Więcej informacji o konsultacjach:

»

konsultacje.um.warszawa.pl/park_wiecha

MONIKA KOMOROWSKA – biogram na stronie 102.
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Jeśli robisz coś dla kogoś, zanim zaczniesz działać,
spytaj go, czego potrzebuje.
Konsultacje społeczne prowadzi każdy samorząd. Czasem wymaga tego
prawo, czasem domagają się ich mieszkańcy, a czasem - samorządowcy. Jak
jednak je przeprowadzić, żeby zdanie mieszkańców rzeczywiście pomogło
nam w podjęciu dobrej decyzji?
Warszawa organizuje nawet sto procesów konsultacyjnych rocznie. Wśród
nich zdarzają się przypadki łatwe i trudne, tematy proste i zawiłe. Co
w konsultacjach społecznych się sprawdza, a co nie? O czym trzeba pamiętać,
żeby wszystko poszło jak trzeba?

Konsultacje społeczne. 24 inspiracje z Warszawy to książka
napisana przez praktyczki i praktyków. Autorami dwudziestu czterech tekstów
o konsultacjach „od kuchni” są urzędniczki i urzędnicy stołecznego Ratusza,
partycypatorki i patrycypatorzy, ewaluatorki i moderatorki. Opisują oni
najciekawsze konsultacje, które prowadzili w ciągu ostatnich pięciu lat. Dzielą
się również doświadczeniami z ulepszania systemu konsultacji w mieście.
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