
Lokalność i kapitał społeczny  
a przestrzeń publiczna 

dr Dominika Brodowicz 
dr Anna Domaradzka 
dr Katarzyna Sadowy 

Warszawa, 22-05-2015 



PRZESTRZEŃ PUBLICZNA  

Część 1  



LOKALNOŚĆ może być ujmowana w następujących wymiarach:  

1. przestrzennym (najbliższy teren); 

2. symbolicznym (charakterystyczne przestrzenie i 
budynki); 

3. usługowym (dostępność usług); 

4. sąsiedzkim (relacje); 

5. instytucjonalnym (otwarcie szkół, domów kultury etc. 
na działania nieformalnych grup). 

Lokalność 



 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717) 
„obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający 
nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego 
położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy”.  

  

Lokalna przestrzeń publiczna 



RODZAJE PRZESTRZENI 

(śród)miejska przestrzeń publiczna 

 



RODZAJE PRZESTRZENI 

osiedlowa (WOM) przestrzeń publiczna 

 



RODZAJE PRZESTRZENI 

przestrzeń publiczna na terenie prywatnym 

 



Przestrzeń publiczna 

• mieszkańcy Warszawy coraz chętniej “wychodzą z domu” spędzają 
czas w przestrzeni publicznej – rosną oczekiwania i potrzeby z nią 
związane 

• popularność miejsc, które generują interakcje – place zabaw, 
siłownie plenerowe, targowiska, skwery, miejsca do siedzenia, 
sztuka w przestrzeni publicznej 

• aktywność sąsiedzka, podwórkowa, uliczna – stowarzyszenia i 
incjatywy mieszkańców 

• ruchy na rzecz podnoszenia estetyki przestrzeni – wpływa na 
poczucie bezpieczeństwa, chęć dłuższego pozostawania w danym 
miejscu 

• przestrzeń publiczna nadaje lokalności fizyczne ramy 

• nie ma jednej lokalności – forma urbanistyczna i estetyka wpływa 
na rodzaj i częstotliwość kontaktów, może stymulować, bądź 
osłabiać interakcje między użytkownikami przestrzeni 



Potencjał przestrzeni publicznej 

• przestrzeń jako dobro wspólne, „narracja konkretna” – działania 
wokół przestrzeni wspólnej są doskonałym przykładem budowania 
poczucia wspólnoty, edukacji do współpracy i partycypacji 

• …także poprzez konflikt o przestrzeń – chęć ochrony przestrzeni 
wspólnej jest częstym powodem mobilizacji mieszkańców 

• pozwala realizować potrzeby różnorodnych grup społecznych 

• daje możliwość budowania kapitału społecznego opartego na 
współodpowiedzialności i możliwości współdecydowania 

• przeciwdziałanie atomizacji społecznej, osłabianiu się więzi 
sąsiedzkich 

• dobrze pomyślana przestrzeń publiczna to także „wentyl 
bezpieczeństwa” przed rozlewaniem się miast – dobra alternatywa 
dla “domu z ogródkiem” w suburbiach 



Przestrzeń dospołeczna 

• dostępna  zniesienie barier korzystania (zarówno 
fizycznych, jak i społeczno-ekonomicznych) 

• przyjazna  dająca możliwość odpoczynku, wygodna w 
użytkowaniu, budowana dla ludzi, nie dla samochodów 

• demokratyczna  budująca poczucie tożsamości lokalnej 
poprzez odpowiedzialność i możliwość wpływania na 
przestrzeń 

• wypełniona życiem  wielość funkcji gwarantujących ruch 
w różnych porach dnia – handel i usługi, kultura, rekreacja, 
zieleń, miejsca spotkań (kawiarnie, ławki, świetlice etc.) 

– kluby sąsiedzkie jako “wypustki” przestrzeni publicznej (ale 
zadaszone) są bardzo istotnym jej uzupełnieniem (klimat!) 

 

 



Przestrzeń odspołeczna 

• niedostępna  bariery korzystania (fizyczne, 
społeczno-ekonomiczne), elitaryzm 

• nieprzyjazna  bez miejsc odpoczynku, niewygodna w 
użytkowaniu, budowana dla samochodów, 
nieestetyczna 

• niczyja  brak możliwości wpływania na przestrzeń, 
brak poczucia odpowiedzialności i tożsamości 

• martwa  monofunkcyjna lub niebezpieczna 

• przestrzeń często odzwierciedla relacje społeczne i 
relacje władzy – dlatego tak ważne jest tworzenie 
przestrzeni demokratycznych i otwartych dla wszystkich 

 

 



Kształtowanie przestrzeni publicznych 

• wspływanie na przestrzeń jako narzędzie budowania 
lokalności 

• ludzie podobni do siebie poszukują podobnych przestrzeni 
dlatego ważne jest tworzenie miejsc, gdzie w sposób 
naturalny współwystępują czy nawet mieszają się różne 
grupy 

• przestrzeń powinna być obiektem kompromisów, w niej 
spotykają się różne potrzeby, estetyki, przyzwyczajenia 

• przestrzeń może generować efekt “znania się z widzenia” – 
chodzi o rozpoznawanie sąsiadów, niekoniecznie tworzenie 
między nimi silnych relacji 

• dzięki temu ludzie mają poczucie bezpieczeństwa, ale też 
pewnej swobody, istnienia “luźnej” wspólnoty lokalnej 

 

 



Rekomendacje 

• kształtowanie dospołecznych i wielofunkcyjnych 
przestrzeni publicznych i półpublicznych  
wzmacnianie lokalności i kapitału społecznego  

• przeciwdziałanie barierom prawnym i finansowym 
związanym z wykorzystywaniem przez obywateli 
przestrzeni publicznej  możliwość współdecydowania 

• wprowadzanie standardów, ale nie uniformizowanie  
edukacja estetyczna i przestrzenna od podstawówki 

• większa koordynacja działań i inwestycji różnych 
instytucji publicznych, wpływających na przestrzeń 



REKOMENDACJE DOTYCZĄCE 
MIERNIKÓW 
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MIERNIKI 

 powierzchnia przestrzeni publicznych 

 policentryczność – liczba mieszkańców/użytkowników w promieniu 
10 min. drogi pieszo 

 bariery – liczba i rodzaj barier lub długość drogi w przestrzeni 
publicznej, jaką może pokonać osoba z niepełnosprawnością bez 
napotkania bariery 

 wygoda – możliwość postawienia torby, posiedzenia przez chwilę 
(liczba i rodzaj) 

 pogoda – zadaszenia, arkady, zieleń chroniąca przez wiatrem 

 ruch pieszy jako podstawowa forma korzystania z przestrzeni 
publicznej – długość i rodzaj ciągów pieszych, liczba skrzyżowań z 
sygnalizacją, liczba miejsc niebezpiecznych/niewygodnych 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ Fizyczna 



MIERNIKI 

 Liczba i rodzaj zgłoszeń do 
straży miejskiej/policji 

 Poziom oświetlenia 
przestrzeni 

 Liczba i rodzaj „stresorów” 
- miejsc, w których nie jest 
się widzianym, ciemnych 
przejść 

 

psychologiczna/bezpiec
zeństwo 

ekonomiczna  

 Funkcje, z jakich można 
korzystać nieodpłatnie 

 Urządzenia sportowe (siłownie, 
boiska) 

 Imprezy o charakterze lokalnym 

 Urządzone miejsca spotkań 
(ławki, stoliki do gry) 

 Możliwość korzystania z 
terenów zieleni – pikniki, 
uprawianie sportu 

 

DOSTĘPNOŚĆ 



MIERNIKI 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Własność 

• typ 

 Komunalna 

 Spółdzielcza (w tym użytkowanie wieczyste) 

 Prywatna  

 ścisły związek z formą zabudowy  

 Miejska, śródmiejska: komunalna 

 Wielkie osiedla mieszkaniowe: spółdzielnie 

 Osiedla deweloperskie: prywatna 

 Obszary zabudowy jednorodzinnej: bardzo ograniczona przestrzeń 
publiczna 



Dostępność i możliwości pozyskiwania danych 
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• Dane statystyczne GUS  

• Wyniki badań publikowane na stronie um.warszawa.pl,  w tym 
Jakość życia w dzielnicach (Konsorcjum Realizacja Sp. z o.o. 
oraz  Millward Brown S.A. w ramach grantu UE EFRR, Pomoc 
Techniczna Narodowa Strategia Spójności) 

Dostęp do informacji 







Dostęp do informacji 



Dostęp do informacji 

DOSTĘPNOŚĆ TO JEST 
TO! 

ZAGRAJZEMNO 



Komunikacja i zbieranie opinii  



Komunikacja i zbieranie opinii  

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ 
DOBRY SĄSIAD? 

JAK WYKORZYSTAĆ DANE 
UDOSTĘPNIONE PRZEZ MIASTO? 



Komunikacja i zbieranie opinii   

 



Pomiar ruchu i przemieszczania się 

•   

 

 

 



Koszt ok. 3,7 PLN rocznie na kierowcę 



Pomiar jakościowy i ilościowy w czasie 
realnym 



Barcelona Smart City i Bism@rt 

Obywatele jako sensory 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
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