Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące
Zasad Korzystania z Ogrodu Krasińskich
Sprawozdanie
CEL SPOTKANIA
Spotkanie podsumowujące odbyło się w ramach procesu konsultacji społecznych dotyczących zasad
korzystania z Ogrodu Krasińskich po modernizacji. Celem spotkania było zaprezentowanie użytkownikom
Ogrodu wyników konsultacji społecznych dotyczących Zasad Korzystania z Ogrodu, poinformowanie
o planach działań na najbliższe 6 miesięcy oraz przedstawienie Zasad Korzystania, które będą wprowadzone
na okres od grudnia 2013 do końca czerwca 2014 r.

PRZEBIEG SPOTKANIA
Spotkanie odbyło się w środę, 29 listopada, w sali Pałacu Rzeczypospolitej udostępnionej przez
Czytelnię Zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej, w godzinach 18.00-19.40. W warsztacie
uczestniczyło ponad 50 osób: mieszkańcy, przedstawiciele administratora terenu (Zarząd Terenów
Publicznych), instytucji koordynującej proces konsultacji społecznych (CKS) oraz moderatorki.
Spotkanie przebiegało według następujące programu:
1. Powitanie
2. Podsumowanie warsztatów konsultacyjnych
W ramach podsumowania przedstawiono rozbieżności dotyczące trzech głównych tematów
dyskutowanych w ramach warsztatów: zamykania Ogrodu na noc, zasad korzystania
z przestrzeni Ogrodu przez rowerzystów, zasad obecności psów. Omówiono też tematy
w ramach, których osiągnięto konsensus: odśnieżanie tylko głównych alej tranzytowych
i urządzenie strefy natury (jej zasady zostaną zaproponowane przez ekspertów, zlokalizowane
będzie w północnej części parku). Szczegółowy opis przebiegu warsztatów zawiera „Raport
z warsztatów konsultacyjnych”.
3. Podsumowanie konsultacji na forum oraz maili
Przedstawiona została liczba wypowiedzi opublikowanych na forum Warszawskiej Platformy
Konsultacji Społecznych oraz nadesłanych e-mailem na adres Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy i dotyczących następujących tematów: zamykania Ogrodu na noc, zasad
korzystania z przestrzeni Ogrodu przez rowerzystów, zasad obecności psów na terenie Ogrodu.
4. Informacja o zasadach korzystania z Ogrodu Krasińskich w okresie od grudnia 2013 do
czerwca 2014 r.
•

wprowadzane zasady korzystania

•

harmonogram otwierania poszczególnych części Ogrodu

•

rola dozorcy (Gospodarza Ogrodu)

•

zbieranie danych o dewastacjach i naruszeniu porządku

Poinformowano, że ze względu na rozbieżności preferowanych rozwiązań i brak informacji
o faktycznym funkcjonowaniu Ogrodu po zmianach, wprowadzony regulamin będzie
obowiązywał do czerwca 2014 w formie bardzo liberalnej. W tym czasie będziemy

obserwować, jak przestrzeń funkcjonuje. Przyjęte, na ten czas, Zasady Korzystania dopuszczają
możliwość wprowadzania psów, jeżdżenia na rowerach, Ogród pozostaje otwarty przez całą
dobę, na terenie Ogrodu obecny jest Dozorca Ogrodowy.
5. Informacja o społecznym monitoringu stanu Ogrodu
Poinformowano w jaki sposób będzie monitorowany stan Ogrodu, oraz jak można wziąć udział
w tych działaniach.
Spacery: od stycznia raz w miesiącu będą organizowane spacery z mieszkańcami, w ramach
spaceru przeprowadzony zostanie monitoring m.in. czy ludzie sprzątają kupy po swoich psach
i czy są dewastacje. Zorganizowane zostaną dwa spotkania podsumowujące wyniki
monitoringu: na początku marca i na początku maja.
Badania: w ramach współpracy z Pracownią Badań Środowiskowych UW przeprowadzone
zostaną badania terenowe dotyczące stanu Ogrodu, poczucia bezpieczeństwa i postrzegania
Ogrodu po zmianach.
DYSKUSJA I PYTANIA MIESZKAŃCÓW
W ramach dyskusji i pytań od uczestników spotkania poruszono następujące tematy:
• Kwestia budżetu koniecznego na utrzymanie Ogrodu według przyjętych założeń (obecność
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•
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•

•
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•

dozorcy, monitorowanie i usuwanie dewastacji i zniszczeń zieleni). Padło pytanie ile
potrzeba pieniędzy na obsługę ogrodu i czy oznacza to zatrudnienie dodatkowych osób.
W odpowiedzi przedstawicielka ZTP stwierdziła, że nie spodziewa się znaczącego wzrostu
kosztów funkcjonowania Ogrodu. Konkretną kwotę poznamy na początku stycznia, po
rozstrzygnięciu przetargu na utrzymanie zieleni w Śródmieściu.
W kontekście dyskusji kwestii bezpieczeństwa i obecności dozorcy na terenie Ogrodu padły
pytania o rolę Straży Miejskiej. Dyskutowano też, czy jeden dozorca jest w stanie
monitorować, co się dzieje w Ogrodzie.
Dyskutowano też nad kwestią celowości pewnych oczywistych zapisów, które znalazły się
w Zasadach Korzystanie np. dotyczących obecności psów w Ogrodzie.
Obecne zapisy Zasad Korzystania zostały wprowadzone na okres 6 miesięcy, padło pytanie,
czy nie jest to okres za krótki i czy nie należałoby okresu testów przedłużyć na miesiące
wakacji letnich, kiedy w Ogrodzie jest dużo więcej użytkowników.
Uczestnicy spotkania dopytali o to, w jaki sposób będzie monitorowany stan Ogrodu.
Padło pytanie, dlaczego na spotkaniu nie ma przedstawiciela Stołecznego Konserwatora
Zabytków, jako że teren Ogrodu jest pod jego opieką.
Powrócono do kwestii badań z 2011 r., które wskazały, że większość użytkowników Ogrodu
jest przeciwna grodzeniu. Ponownie padło pytanie o to, kto i dlaczego podjął decyzję
o grodzeniu.
W odpowiedzi na informacje o głosy zebrane w ramach dyskusji na forum, padło pytanie, dlaczego
nie uwzględniono rozkładu głosów, jeden z uczestników spotkania podsumował rozkład preferencji
osób wypowiadających się w ramach forum. Podsumowanie dotyczyło tematu zamykania Ogrodu na
noc, zasad obecności psów w Ogrodzie, zasad dotyczących rowerzystów.
Jeden z uczestników spotkania zwrócił uwagę, że wypowiedzi na forum mogą podlegać manipulacji
i zaznaczył, że sam wielokrotnie dokonywał wpisów z tego samego IP podpisując się jako różne
osoby.
Skomentowano także, że podobny proces konsultacyjny powinien się odbyć w temacie wycinki
drzew w Ogrodzie, nie tylko w ramach, według części mieszkańców, mniej istotnego tematu, jakimi
są Zasady Korzystania z Ogrodu.
Padł też pomysł stworzenia miejsca dedykowanego psom (wybieg?) na przedpolu Ogrodu.
Przedstawiciel Rady Osiedla Muranów przekazał propozycje dodatkowych zapisów dotyczących
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obecności zorganizowanych grup.
Jedna z uczestniczek zaproponowała zmianę kolejności zapisów Zasad Korzystania, tak, aby zapisy
dotyczące przyrody znalazły się na wyższym miejscu.

Grupa uczestników spotkania uznała konsultacje za zmanipulowane. Rozdano, a pod koniec
spotkania przeczytano zebranym, list działaczy kilku organizacji do ambasadora Norwegii,
który – według społeczników – sfinansował te konsultacje. Urzędnicy zaprzeczyli, aby
konsultacje przeprowadzono za pieniądze norweskie. Konsultacje dotyczące zasad
korzystania z Ogrodu były finansowane z budżetu miasta stołecznego Warszawy.
Pojawiły się też prośby o to, by uszczegółowić zakres obowiązków Dozorcy oraz określić
gdzie i kiedy będzie go można znaleźć w Ogrodzie.

