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CZĘŚĆ 1: LOKALNOŚĆ, KAPITAŁ LUDZKI I PRZESTRZENIE PUBLICZNE ORAZ 

RELACJE POMIĘDZY NIMI – PRZYJĘTE DEFINICJE 

 

Przestrzeń publiczna została określona w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717) jako „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”. Definicja ta obejmuje wiele wymiarów i wiąże się z takimi kategoriami społecznymi i 

ekonomicznymi jak potrzeby, jakość życia, więzi i kontakty międzyludzkie, które odbywają się i są 

realizowane na określonym obszarze, który ma być dostępny dla wszystkich interesariuszy. W 

grupie tej znajdują się „świadomi” użytkownicy przestrzeni, którzy w sposób przemyślany i z 

wyboru z niej korzystają, jak i osoby, które z uwagi na inne czynności niejako „przy okazji” 

uczestniczą w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Z uwagi na publiczny, a więc powszechny 

charakter przestrzeni, potrzeby jednej i drugiej grupy powinny być zaspokajane i żadna z nich nie 

może być dyskryminowana w kwestiach dostępu i korzystania z niej.  

Przestrzeń publiczna na obszarach miejskich to zarówno przeznaczone do rekreacji i spotkań 

parki, skwery czy place, ale też szerzej rozumiane miejsca interakcji, wykorzystywane na co dzień 

przez mieszkańców i przyjezdnych, w tym drogi, ulice, a także budynki i inne nieruchomości, które 

stanowią własność publiczną i będące pod opieką prawną i finansową władz samorządowych oraz 

jednostek przez nią reprezentowanych. Choć zgodnie z SSW przestrzeń publiczna stanowi dobro 

wspólne, zasób należący do wspólnoty mieszkańców i przez nią kształtowany, to w praktyce 

podział na różne własności, formy władania i zarządzania jest źródłem licznych problemów, które 

zostaną bardziej szczegółowo omówione w dalszej części raportu. W tym kontekście wskazane jest 

wprowadzenie skoordynowanego zarządzania przestrzeniami publicznymi – w pierwszym etapie 

poprawę komunikacji w tym zakresie pomiędzy różnymi jednostkami miejskiej administracji. W 

dalszych etapach potrzebne jest wypracowanie zasad i metod współpracy z innymi właścicielami 

lub interesariuszami, zarówno właścicielami prywatnymi, jak i instytucjonalnymi (spółdzielnie, 

związki przedsiębiorców, podmioty publiczne związane z edukacją, zdrowiem, kulturą).  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na rozróżnienie przestrzeni publicznej i półpublicznej. 

Przestrzeń publiczna jest otwarta i dostępna dla wszystkich. Przestrzeń półpubliczna bywa 

nazywana też grupową, ponieważ służy jako terytorium codziennego życia określonej grupy 

mieszkańców (Strumiłło 2010). Często jest więc dostępna fizycznie dla szerszej grupy 
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użytkowników, ale w praktyce korzysta z niej tylko zdefiniowana grupa, która utożsamia się z tą 

przestrzenią i ma poczucie sprawowania nad nią kontroli. Bariera dostępu ma więc charakter 

psychologiczny, jak w przypadku ogrodzenia wokół domu wielorodzinnego, gdzie furtka jest stale 

otwarta, jednak osoby z zewnątrz nie przekraczają jej, mając poczucie wkraczania na cudze 

terytorium. Fizyczne zamknięcie np. podwórek lub wewnętrznych dziedzińców czyni z nich 

przestrzenie półprywatne, nienależące do jednego właściciela, ale użytkowane przez grupę na 

zasadach prywatnej własności.  

Z kolei przestrzenie publiczne w mieście to takie, które są ogólnie dostępne i służą realizacji 

różnego rodzaju aktywności mieszkańców, wśród których można wyróżnić jako najistotniejsze  

takie cechy jak: 

 mobilność (ulice, środki transportu zbiorowego, stacje metra i kolei, przystanki autobusowe 

i tramwajowe, ścieżki rowerowe, trasy piesze prowadzące także przez tereny rekreacji i 

zieleni) 

 spotkania, przebywanie wśród ludzi (place, skwery, pasaże, ulice o miejskim charakterze, 

parki, tereny zieleni i rekreacji) 

 zakupy (targowiska, bazary, stragany, miejsca handlu naręcznego) 

 kontakt z kulturą, dziedzictwem kulturowym (sztuka w przestrzeni miasta, miejsca 

upamiętnienia itp.) 

 spacery, sport, rekreacja (tereny rekreacji, zieleni, boiska, siłownie na świeżym 

powietrzu) 

 spędzanie czasu z dziećmi (place zabaw, skwery, parki). 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że jakość przestrzeni bardzo wpływa na to, jak jest ona 

wykorzystywana – w przestrzeni wysokiej jakości mamy więcej aktywności opcjonalnej i 

społecznej, która buduje kapitał społeczny (Gehl 2014). 

Przestrzenie publiczne powinny zaspokajać potrzeby mieszkańców w sposób zgodny z 

obowiązkami samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym oraz miejscowymi potrzebami, 

zwyczajami i uwarunkowaniami. W znacznym stopniu przestrzenie te znajdują się na terenach 

stanowiących własność publiczną, a odpowiedzialność za ich jakość i sposób funkcjonowania 

powinny ponosić władze miasta. 

Przestrzenie półpubliczne to zazwyczaj wewnętrzne dziedzińce, podwórka (często należące 

do wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych), tereny bezpośrednio przylegające do poszczególnych 
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budynków (w tym należące do szkół, ośrodków zdrowia, uczelni, bibliotek i innych ośrodków 

infrastruktury społecznej). 

Wszystkie wymienione typy przestrzeni, rozpatrywane w kontekście zagadnienia lokalności, 

tworzą pewien system, który powinien działać jako całość, a przestrzenie półpubliczne powinny być 

włączane w zakresie funkcji do struktury przestrzeni publicznych na określonych zasadach, tak, aby 

jak najlepiej służyć wspólnotom lokalnym. Możliwość swobodnego korzystania z nich, poczucia 

samodzielności, a zarazem sprawczości w odniesieniu do otaczającej nas przestrzeni jest nie tylko 

elementem jakości, ale nawet godności życia, bycia podmiotem w procesie kształtowania 

przestrzeni miejskiej i życia społecznego (Sadowy 2014). 

 

Lokalność i kapitał społeczny a przestrzeń publiczna 

 

Analiza zagadnienia kapitału społecznego, aktywności i tożsamości lokalnej, dotyka ważnych 

kwestii społecznych, ekonomicznych i politycznych, stanowiących jeden z priorytetów Unii 

Europejskiej. Jak pokazują zarówno badania socjologów miasta, jak i doświadczenia innych krajów 

Wspólnoty, odpowiednie zabiegi związane z planowaniem przestrzeni i wspieraniem różnego typu 

działalności lokalnej przez władze samorządowe mogą się przełożyć na widoczną poprawę sytuacji 

mieszkańców (Gehl 2009, 2014; Krier 2011; Jałowiecki 2000, 2002, 2008; Szczepański 2002; 

Lewicka 2004, 2008; Grzelak 2004). Takie działania wydają się coraz bardziej potrzebne w 

Warszawie, w której rośnie liczba ogrodzonych budynków i zamkniętych osiedli (w 2008 roku było 

ich 400) (Gądecki 2009). Z drugiej strony istnieją w Warszawie „otwarte” części miasta o 

zróżnicowanym składzie społecznym mieszkańców, które borykają się z szeregiem 

nierozwiązanych problemów, dysponując równocześnie niemałym kapitałem społecznym na 

poziomie indywidualnym.  

Manuel Castells (2011) pisząc o specyfice miejsca przywołuje przykłady dzielnic starych, 

europejskich miast, które posiadają wyjątkowy, właściwy tylko sobie klimat. Z kolei 

egzemplifikacją „przestrzeni przepływów” są jego zdaniem postmodernistyczne lotniska, dworce, 

biurowce, budynki mieszkalne i wielkie centra handlowe, wyglądające identycznie na całym 

świecie, pozbawione jakichkolwiek cech lokalnych i związane raczej z podobnymi obiektami w 

innych krajach, niż ze środowiskiem, które je otacza. Fakt, że ten drugi typ przestrzeni staje się 

dominujący w takich miastach jak Warszawa, wywołuje więc ruch przeciwny – poszukiwania 

lokalności, specyfiki i tożsamości pozwalającej odróżnić się od uniwersalizującego się otoczenia, 

zbudować enklawę rządzącą się innymi zasadami – zbliżonymi do tradycyjnych wspólnot 
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sąsiedzkich. Ukute przez Robertsona (1995) pojęcie glokalizacji dobrze opisuje tego typu procesy, 

stanowiące przeciwny trend, a równocześnie uzupełnienie procesów globalizacyjnych. 

Aby zrozumieć i wpływać na zjawisko lokalności i powiązanego z nią kapitału społecznego 

należy je rozpatrywać w ich konkretnym przestrzennym kontekście i na ten kontekst oddziaływać 

lub chronić go jako element dobra wspólnego. Na poziomie mezo nasza analiza odnosi się więc do 

zagadnienia kapitału społecznego (zwłaszcza skłonności do współpracy w miejskich wspólnotach 

lokalnych), z uwzględnieniem genius loci, opisywanego poprzez historię, układ architektoniczny i 

jakość przestrzeni publicznej. Z jednej strony lokalność nie istnieje bowiem bez fizycznych ram, 

które można opisać w kategoriach różnych typów przestrzeni – od prywatnej do publicznej. Z 

drugiej strony nie możemy też mówić o jednej uniwersalnej lokalności – forma urbanistyczna i 

estetyka wpływają bowiem na rodzaj i częstotliwość kontaktów, a tym samym mogą stymulować, 

bądź osłabiać interakcje między użytkownikami przestrzeni.  

Dlatego też celem monitoringu realizacji Strategii powinno być uchwycenie czynników 

sprzyjających budowaniu więzi sąsiedzkich oraz aktywizowaniu się wspólnot mieszkańców 

Warszawy do działań na rzecz wspólnego dobra w kontekście typu, jakości i dostępności 

przestrzeni publicznej. W drugiej kolejności należy też szukać odpowiedzi na pytanie o 

konsekwencje aktywności grupowej w ramach wspólnot lokalnych, w kontekście budowania sieci 

społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców, jak czynników powiązanych z 

przestrzenią.  

Jak pokazują badania (CAL 2009, 2011a, 2011b, 2012, 2014; Domaradzka 2014; Henzler, 

Mojkowski 2008), w ostatnich latach mieszkańcy Warszawy coraz chętniej wychodzą z domu i 

spędzają czas w przestrzeni publicznej. Przestrzeń wokół domów mieszkalnych, na skwerach, 

podwórkach czy placach coraz częściej staje się miejscem zarówno aktywności społecznej, jak i 

indywidualnego spędzania czasu. Tym samym rosną wśród użytkowników oczekiwania i potrzeby 

związane z przestrzenią. Obecne na całym świecie trendy związane z „placemaking”
1
 czyli 

tworzeniem miejsc, które będą skłaniały mieszkańców do przebywania w przestrzeni publicznej, a 

tym samym zapobiegały rosnącej anomii społecznej, coraz bardziej widoczne są także i w Polsce. 

Rośnie popularność miejsc, które nie tylko pozwalają ciekawie, aktywnie  spędzić czas, bez 

konieczności ponoszenia wysokich kosztów, ale także generują spontaniczne interakcje 

międzyludzkie. Do takich miejsc należą place zabaw, siłownie plenerowe, targowiska, skwery, 

tereny zielone i otwarte place z miejscami do siedzenia, a także sztuka w przestrzeni publicznej 

(zwłaszcza ta o charakterze użytkowym, jak w przypadku Dotleniacza lub tworząca punkt 

                                                           
1
 Widoczne zwłaszcza w działaniach Project for Public Places, obecnie wdrażających swoje idee także w Warszawie. 
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odniesienia, jak w przypadku Palmy w Al. Jerozolimskich).
2
 

Oprócz większego zainteresowania ofertą spędzania czasu w przestrzeni publicznej, w 

Warszawie (podobnie jak w innych polskich miastach) rośnie aktywność sąsiedzka, podwórkowa, 

uliczna – w postaci zarówno sformalizowanych stowarzyszeń, jak i nieformalnych oddolnych 

inicjatyw mieszkańców. Bardzo często działania takich grup mają na celu podnoszenie estetyki czy 

szerzej rozumianej jakości i dostępności przestrzeni publicznej i półpublicznej, jako czynnika 

wpływającego na samopoczucie i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, a tym samym na chęć 

dłuższego pozostawania w danym miejscu. 

Za Merglerem (2012) można przestrzeń traktować jako obiekt „narracji konkretnej”, 

stanowiącej punkt wyjścia do wspólnych działań mieszkańców. Jak pokazują doświadczenia 

różnego rodzaju aktywnych grup mieszkańców, działania wokół przestrzeni wspólnej są 

doskonałym przykładem budowania poczucia wspólnoty, edukacji do współpracy i partycypacji 

(CAL 2009, 2011a, 2011b, 2012, 2014; Domaradzka 2014; Henzler, Mojkowski 2008; Mergler, 

Pobłocki, Wudarski 2013). Jako takie, grupy te warto rozpatrywać jako ważnego partnera realizacji 

celów polityki społecznej miasta. Wspieranie inicjatyw lokalnych, w kontekście przestrzennym, 

może przyjmować postać zwiększania możliwości działania w przestrzeni publicznej grupom 

mieszkańców, a także umożliwiania wspólnotom lokalnym wpływania na organizację przestrzeni, 

obecne w niej funkcje, czy sposób zagospodarowania. Dzięki temu można zwiększać potencjał 

przestrzeni jako kontekstu i narzędzia realizacji potrzeb różnorodnych grup społecznych. 

Współpraca wokół wspólnej przestrzeni daje bowiem mieszkańcom możliwość budowania kapitału 

społecznego opartego na współodpowiedzialności i możliwości współdecydowania, a tym samym 

ma szanse przeciwdziałać atomizacji społecznej i zanikaniu więzi sąsiedzkich. Nie bez znaczenia 

jest również to, że dobrze pomyślana przestrzeń publiczna to swoisty „wentyl bezpieczeństwa” 

przed rozlewaniem się miast – przyjazna przestrzeń wielkomiejska może być alternatywą dla 

potrzeb związanych z posiadaniem „własnego kawałka ziemi”, np. domu z ogrodem na 

przedmieściach.  

W kontekście zagadnienia budowania kapitału społecznego i lokalności możemy mówić 

zarówno o pozytywnych, jak i negatywnych czynnikach przestrzennych, wyróżniając przestrzeń 

dospołeczną i odspołeczną (Hall 1997).  

Przez przestrzeń dospołeczną rozumiemy tutaj przestrzeń, która jest: 

                                                           
2
 W tej części raportu wykorzystano wnioski z badania realizowanego w ramach projektu „Ożywianie miasta – od 

urbanistykido inicjatyw oddolnych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, DEC-2013/09/D/HS6/02968. 
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 dostępna → brak barier korzystania z przestrzeni, zarówno fizycznych (bariery 

architektoniczne), jak i społeczno-ekonomicznych (możliwość przebywania nie powinna 

wiązać się z koniecznością wydawania pieniędzy) 

 przyjazna → dająca możliwość odpoczynku, wygodna w użytkowaniu, budowana dla 

ludzi, nie dla samochodów, estetyczna i bezpieczna 

 demokratyczna → budująca poczucie tożsamości lokalnej poprzez odpowiedzialność i 

możliwość wpływania na swoje otoczenie 

 wypełniona życiem → dzięki wielości funkcji gwarantujących ruch w różnych porach 

dnia, takich jak handel i usługi, kultura, rekreacja, zieleń, miejsca spotkań (kawiarnie, 

ławki, świetlice etc.) 

 Z kolei przestrzeń odspołeczna jest z reguły: 

 niedostępna → istnieją bariery korzystania, fizyczne (architektoniczne) lub/i społeczno-

ekonomiczne, generujące elitaryzm danego miejsca 

 nieprzyjazna → bez miejsc odpoczynku, niewygodna w użytkowaniu, budowana dla 

samochodów, nieestetyczna,  

 niczyja → gdy brak możliwości wpływania na przestrzeń przez jej użytkowników, brak 

też poczucia odpowiedzialności i tożsamości 

 martwa → monofunkcyjna lub niebezpieczna 

Analizując rolę przestrzeni w kształtowaniu relacji społecznych trzeba wziąć pod uwagę, że 

przestrzeń często odzwierciedla hierarchie i relacje władzy – dlatego tak ważne jest tworzenie 

przestrzeni demokratycznych i otwartych dla wszystkich. Miasto składające się z odgrodzonych od 

siebie osiedli, pozbawione ogólnodostępnych przestrzeni publicznych o zadowalającym standardzie 

nie pozwala w pełni realizować podstawowej funkcji miasta, jaką jest wymiana społeczno-

ekonomiczna i traci tym samym swoje funkcje centralne. Już w samym założeniu miasto ma 

bowiem pełnić funkcje agory, na której możliwa jest intensyfikacja działań społecznych, 

politycznych, kulturalnych, a także ekonomicznych, prowadzących do rozwoju w każdym z tych 

obszarów. Dlatego też, kształtując przestrzeń publiczną, warto wziąć pod uwagę znaczenie 

różnorodności – ze względu na to, że ludzie podobni do siebie gromadzą się w podobnych 

miejscach, ważne jest tworzenie przestrzeni publicznej, gdzie różne grupy społeczne będą w sposób 

naturalny współwystępować, . Spójność społeczną można bowiem budować tylko wówczas, gdy 

osoby reprezentujące różne środowiska społeczne, interesy czy style życia mają ze sobą styczność i 
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możliwość wypracowania poczucia wspólnego dobra. Przestrzeń publiczną można tu traktować 

jako naturalny obiekt takich kompromisów, bo to w niej w niej spotykają się różne potrzeby, 

estetyki i przyzwyczajenia. Niekoniecznie chodzi przy tym o tworzenie silnych relacji między 

członkami wspólnoty lokalnej – wystarczy, że przestrzeń generuje efekt “znania się z widzenia” i 

ogólnej orientacji kto należy do lokalnej wspólnoty. Chodzi więc przede wszystkim o możliwość 

biernego rozpoznawania sąsiadów, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa, ale też pewnej 

swobody, istnienia „luźnej” wspólnoty lokalnej. 

 

Punktem wyjścia prezentowanych rekomendacji jest próba spojrzenia na przestrzeń 

Warszawy jak na kontekst różnego rodzaju aktywności społecznej i obywatelskiej odbywającej się 

na poziomie wspólnot lokalnych. Zarówno przestrzeń w miejscu zamieszkania, jak i przestrzeń 

publiczna w innych odwiedzanych na co dzień miejscach stanowi ramy, w których mieszkańcy 

mogą realizować różnego rodzaju potrzeby indywidualne i społeczne, w tym potrzebę tworzenia 

więzi z innymi ludźmi i wspólnego działania. Jednak w sytuacji zmieniającego się stylu życia, w 

którym zakorzenienie w jednym miejscu utrudnia charakterystyczna dla obecnych czasów 

ruchliwość przestrzenna, budowanie trwałych więzi z osobami dzielącymi tę samą przestrzeń jest 

coraz trudniejsze. Dobre relacje sąsiedzkie, ale i międzyludzkie, między mieszkańcami dużego 

miasta stają się rzadkim i cennym zasobem, który jest udziałem nielicznych. Jest to o tyle istotne, że 

jak dowodzą badania, jakość relacji międzyludzkich, w tym relacji sąsiedzkich, rozumiane jako 

otoczenie społeczne mieszkańców, pozostaje ważnym czynnikiem wpływającym na jakość życia 

jednostek (Antonucci 2007). 

W ostatnich latach na mapie Warszawy pojawiło się kilkanaście aktywnych wspólnot 

sąsiedzkich (CAL 2009, 2011a, 2011b, 2012, 2014; Domaradzka 2014; Henzler, Mojkowski 2008), 

które stanowią swoisty ewenement w, kojarzonej zwykle z biernością społecznością, stolicy. Tego 

typu inicjatywy społeczne jeszcze do niedawna uznawano za nietypowe dla stylu życia 

mieszkańców metropolii, który często opisuje się w kategoriach kryzysu więzi międzyludzkich, 

objawiającego się brakiem życzliwości w stosunkach sąsiedzkich (Simmel 1975). Ich istnienie 

stanowi więc zaprzeczenie stereotypu wyalienowanego mieszkańca wielkiego miasta, a tym samym 

stawia pytanie o to, co decyduje o możliwości wspólnego działania. Bliższe przyjrzenie się sile i 

jakości więzi między mieszkańcami tego samego obszaru pokazuje, że ważną zmienną wyjaśniającą 

skłonność do aktywności jest charakter przestrzeni publicznej wynikający zarówno z układu 

architektoniczno-urbanistycznego, jak i tradycji czy historii związanych z danym miejscem 

(Domaradzka 2014, 2015). Przestrzeń miejską, publiczną czy półpubliczną należy więc traktować 
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jako „naczynie” czy kontekst z jednej, a z drugiej jako czynnik sprzyjający, bądź utrudniający 

różnego rodzaju działania o charakterze grupowym, w szczególności zaś działalność lokalnych grup 

sąsiedzkich. 

Już czterdzieści lat temu Georg Simmel (1975) pisał o tym, że w dobie globalizacji 

społeczeństw oraz internacjonalizacji miast, rośnie problem wyobcowania jednostek i anomii więzi 

międzyludzkich, szczególne natężenie osiągający w dużych skupiskach miejskich. W ostatnich 

latach spostrzeżenie Simmela tylko zyskuje na znaczeniu, czego dowodem jest między innymi 

komunitariański ruch odrodzenia wspólnot lokalnych. Simmel, pisząc o mentalności 

wielkomiejskiej wskazywał na specyficzne cechy zachowań mieszkańców wielkich miasta i 

wiążący się z nimi miejski tryb życia. Mieszkanie w mieście wiąże się z innym niż na wsi typem 

relacji międzyludzkich i istniejących sieci kontaktów, a specyfika przestrzeni wielkomiejskiej wiąże 

się ze zjawiskiem anonimowości i rozluźnienia kontroli społecznej, charakterystycznych dla 

wielkich zbiorowości (Malikowski, Solecki 2001). 

Teoretycy przemian zachodzących we współczesnym świecie, tacy jak Zygmunt Bauman 

(2000), Ulrich Beck (2002) czy Anthony Giddens (2001, 2004), wskazują często na fakt, że 

postępująca globalizacja pociąga za sobą wzmocnienie i rozwój lokalności i staje się impulsem do 

wykształcenia obszaru oddolnej aktywności obywatelskiej. Tej hipotezie zdaje się sprzyjać 

spopularyzowana przez Rolanda Robertsona teoria glokalizacji, opisująca powstawanie w wyniku 

interakcji między tym, co lokalne, a tym co globalne, nowych wersji zachowań czy wartości. Tym 

samym glokalizacja niweluje obawy związane z globalizacją, która miałaby zatrzeć wszystkie 

różnice między kulturami, społeczeństwami czy narodami.  

Warszawa, ze względu na swoją skomplikowaną historię oraz silnie powiązaną z nią 

różnorodność mieszkańców jest sama w sobie przypadkiem szczególnie ciekawym z punktu 

widzenia analizy wspólnot lokalnych i charakteru przestrzeni publicznej. Biorąc pod uwagę, że 

Warszawa stanowi centrum gospodarczo-polityczne kraju, miasto nie tylko największe, ale i 

najszybciej rozwijające się, staje się ona tym samym miejscem przecięcia wielu – nieraz 

sprzecznych – interesów i potrzeb. Struktura mieszkańców, w dużej mierze złożona z przyjezdnych, 

chcących wykorzystać możliwości stworzone przez stolicę, jak również silnie ukształtowana przez 

migracje okresu powojennego, nie sprzyja stabilizacji więzi sąsiedzkich. Tym bardziej więc 

ciekawe wydaje się przyjrzenie tym punktom na mapie stolicy – a przybywa ich z każdym rokiem 

co najmniej kilka – gdzie mieszkańcy z sukcesem realizują wspólne działania oparte na sąsiedzkiej 

współpracy i zaangażowaniu.  

Jak pokazują studia przypadków aktywnych społeczności sąsiedzkich (CAL 2009, 2011a, 
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2011b, 2012, 2014; Domaradzka 2014; Henzler, Mojkowski 2008), większość grup mieszkańców 

działa na terenie ograniczonym do najbliższej okolicy – jednej lub kilku sąsiadujących ulic, grupy 

budynków czy osiedla mieszkaniowego. Opowiadając o swoich działaniach aktywiści zwykle 

definiowali się jako grupa kierująca swoje działania do osób mieszkających w okolicznych 

budynkach, na danej ulicy czy osiedlu. Często bywa też tak, że granice osiedla, a tym samym zasięg 

inicjatywy, mają charakter historyczny i obejmuje obszar stanowiący w wyobraźni mieszkańców 

pewną oddzielną całość. Słowem dobrze opisującym przestrzeń do której zwykle odwołują się 

aktywiści jest więc „sąsiedztwo”, obejmujące obszar o określonej tożsamości, choć niekoniecznie 

musi on być społecznie czy architektonicznie jednorodny.  

Niejednorodność, tak charakterystyczna dla przestrzeni Warszawy, w której stara zabudowa 

przeplata się z nową, a rozpadające się kamienice sąsiadują z eleganckimi apartamentowcami, 

znajduje swoje odbicie w różnorodności lokalnych inicjatyw. Jak pokazują badane przypadki, 

częstą przyczyną aktywizacji okolicznych mieszkańców jest sprzeciw wobec negatywnych zmian 

w najbliższym otoczeniu. Takim mobilizującym czynnikiem są planowane inwestycje (zwykle na 

terenach zielonych z których mieszkańcy na co dzień korzystają, jak w przypadku Stowarzyszenia 

Oleandrów i SBM Jary) lub wyburzenia (Osiedle Jazdów, Pałacyk Konopackiego) czy pojawiające 

się ogrodzenia (Powiśle bez płotów, Jaracza 10, Żoliborz). W przypadku Smolnej mieszkańców 

zjednoczyła walka ze wspólnym wrogiem – nielegalnym klubem Labirynt, a potem agencjami 

towarzyskimi zaśmiecającymi okolicę ulotkami. W części przypadków działania miały charakter 

aktywnego protestu, w innych konstruktywnych działań na rzecz poprawy jakości życia. Do takich 

pozytywnych przypadków należy inicjatywa odnawiania zdewastowanych elewacji na 

Racławickiej, oraz założenie nielegalnego parku przy stacji metra Kabaty (CAL 2011a, 2014, 

Domaradzka 2014).  

Kolejną istotną kwestią różnicującą lokalne inicjatywy jest podstawowy obszar ich działań – 

temat wokół którego krystalizują się wysiłki lokalnej społeczności. Jak już wyżej wspomniano, 

część z inicjatyw ma charakter protestu w obronie dobra wspólnego – jak walka z płotami na 

Powiślu, czy działania mieszkańców SBM Jary, którzy chcą zapobiec inwestycji w miejscu 

zielonego terenu między blokami. Często protest leży tylko u genezy powstania inicjatywy, która 

potem przekształca się w coś innego, niektóre jednak zachowują charakter aktywnego sprzeciwu, 

przyjmującego formę pisania petycji i pism, zbierania podpisów, spotkań z przedstawicielami 

samorządu bądź inwestorów, demonstracji czy bezpośredniej interwencji (przykładem może być 

squatowanie Baru Prasowego koło Osiedla Oleandrów). Działania te tworzą jednak okazję do 

sąsiedzkich spotkań, narad i wspólnych działań, co często pociąga za sobą integrację. Kilku z 
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badanych liderów (Smolna, Oleandry, Racławicka) wspominało, że na zakończenie działań 

protestacyjnych mieli poczucie, że powstał kapitał społeczny, którego teraz nie można zmarnować i 

postanowili zgromadzoną energię wykorzystać do dalszych wspólnych działań. 

Możemy więc mówić o zewnętrznych impulsach sprzyjających mobilizacji mieszkańców 

– zwykle mających charakter negatywny, jak w przypadku planów inwestycyjnych „odbierających” 

mieszkańcom jakąś wspólną przestrzeń, a tym samym zagrażających ich jakości życia, czy 

obniżających wartość nieruchomości (wandali szpecących okolice, planowanych inwestycji 

drogowych etc.). Z drugiej strony warto wyróżnić czynniki wewnętrzne, decydujące to tym, na ile 

łatwo bądź naturalnie mają szanse nawiązywać się więzi między sąsiadami. Do tych czynników 

wewnętrznych należą z jednej strony kwestie związane ze stylem życia, a z drugiej z warunkami 

przestrzennymi, które mogą sprzyjać spotkaniom, rozmowom, wzajemnemu poznawaniu się 

sąsiadów. Czynnikiem, który sprzyja poznawaniu się sąsiadów jest na przykład posiadanie dzieci w 

podobnym wieku (które bawią się na tym samym podwórku czy placu zabaw), uprawianie sportu 

(np. w lokalnej sali gimnastycznej, bądź na osiedlowym boisku), a także posiadanie psa, którego 

trzeba regularnie wyprowadzać na spacer, dzięki czemu spotyka się innych właścicieli psów. W 

przypadku każdego z tych działań możliwość spotkania z osobami o podobnym stylu życia czy 

zainteresowaniach jest zapośredniczona przez przestrzeń wspólną – teren zielony, obiekty sportowe, 

plac zabaw, siłownia na powietrzu, etc. Oprócz tego, badania pokazują, że warunkiem 

przestrzennym ułatwiającym nawiązywanie sąsiedzkich więzi jest istnienie w najbliższym 

otoczeniu przestrzeni półprywatnych i półpublicznych sprzyjających dłuższemu w nich 

przebywaniu i interakcji z napotkanymi osobami. Takim miejscem może być wewnętrzne 

podwórko, lokalna świetlica, ławki na pobliskim skwerze czy klub osiedlowy. 

Podsumowując, można powiedzieć, że za badanymi warszawskimi inicjatywami lokalnymi 

stoją cztery główne, niewykluczające się czynniki przestrzenne:  

1. protest – obrona przestrzeni jako dobra wspólnego (np. Powiśle, Jary, Jazdów) 

2. rewitalizacja przestrzeni – estetyzacja otoczenia (np. Racławicka, Smolna, Kabaty) 

3. rewitalizacja społeczna – tworzenie miejsca spotkań (np. Tarczyńska, Stegny)  

4. lokalny patriotyzm – wzmacnianie tożsamości lokalnej poprzez dbałość o przestrzeń 

oraz promocję jej specyfiki i historii (np. Michałów, Oleandry, Smolna, Narbutta) 

Jak pisze Mergler (2012) jedną z podstawowych barier aktywizacji mieszkańców jest 

różnorodność interesów i preferencji, które reprezentują. Nierzadko jedna osoba, ze względu na 

różne swoje cechy, reprezentuje sprzeczne preferencje – przykładem może być sytuacja, gdy jako 

kierowcy chcemy, aby w okolicy było dużo wygodnych miejsc parkingowych, a równocześnie jako 
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rodzice małych dzieci najchętniej mieszkalibyśmy w okolicy, w której miejsce parkingu zajmuje 

plac zabaw. Tym co w tej sytuacji umożliwia wspólne działanie jest to, co Mergler nazywa 

„narracją konkretną” – czyli skupienie się na jakimś elemencie przestrzeni wspólnej, który wymaga 

interwencji bądź ochrony i zbudowanie wokół niej wspólnoty interesów. Skupienie się na konkrecie 

(obrona skweru, uporządkowanie zaśmieconego podwórka, pozbycie się kłopotliwego sąsiedztwa 

klubu nocnego) pozwala działać wspólnie osobom o bardzo różnych poglądach i nieraz sprzecznych 

interesach.  

Narracja konkretna oznacza dyskusję na temat konkretnego elementu wspólnej 

rzeczywistości – pozwala się skupić na rozwiązywaniu realnego (i wspólnego) problemu 

mieszkańców danego obszaru, unikając dyskusji o charakterze ideologicznym czy symbolicznym. 

Okazuje się bowiem, że osoby czy grupy o spolaryzowanych poglądach często na poziomie narracji 

konkretnej mają wspólne postulaty. Innymi słowy, gdy rozmawia się o konkretnej potrzebie, 

problemie czy zagrożeniu, możliwa jest efektywna współpraca dużo szerszego grona mieszkańców. 

Co ważne, tego typu współpraca przynosi nieraz dodatkowy efekt w postaci wzrostu tolerancji czy 

otwierania się na poglądy innych osób, jako konsekwencji lepszego poznania się, bądź docenienia 

korzyści wynikających z przekraczania różnic. 

Przestrzeń wspólna ma właśnie tę właściwość, że stanowi konkretny punkt odniesienia a 

zarazem kontekst realizacji codziennych potrzeb mieszkańców, a przez to jednoczy  w sposób 

bardzo praktyczny – konieczność korzystania z tej samej przestrzeni powoduje, że staje się ona 

niejako z automatu dobrem wspólnym. Przestrzeń można tu więc rozumieć jako klasyczne „dobro 

wspólne”, w sensie, którego Elinor Ostrom (1990) używa do opisania takich zasobów jak wody 

gruntowe, które określa jako „common-property resources”. Warto przy tym zauważyć, że swojej 

książce poświęconej zarządzaniu dobrami wspólnymi, Ostrom argumentuje za ekonomicznymi 

korzyściami wprowadzenia możliwości zarządzania tego typu wspólnymi dobrami nie przez 

państwo czy rynek, ale przez lokalne wspólnoty przy użyciu własnych rozwiązań instytucjonalnych. 

Z drugiej jednak strony przestrzeń, z której korzysta się na co dzień, staje się oczywistością, 

co często powoduje, że jej mieszkańcy przestają zauważać pewne problemy lub godzą się z nimi, 

przekonani, że nic nie można w tej sprawie zrobić. Poczucie braku odpowiedzialności za przestrzeń 

miejską jest też z pewnością wynikiem przekonania, że jest to własność wspólna, ale w praktyce 

niczyja, zwykle pozostająca pod zarządem jakiejś oficjalnych instytucji, czy to władz dzielnicy i 

miasta czy wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni albo inwestora. To rozproszenie 

odpowiedzialności, wsparte poczuciem, że do nas należy dopiero to, co zaczyna się na progu 

prywatnego mieszkania, powoduje, że problemy związane z przestrzenią publiczną i półpubliczną 
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często definiowane są jako takie, które powinien rozwiązać ktoś inny (urzędnik, policjant, służby 

porządkowe, spółdzielnia). To właśnie ukształtowanie wspólnej przestrzeni – to czy stanowi ona 

oddzieloną od przestrzeni czysto publicznej całość, a grupa mieszkańców która z niej korzysta jest 

jasno określona – sprzyja mobilizacji w jej ochronie. O wiele łatwiej podjąć się działań na rzecz 

wspólnej przestrzeni, jeżeli ma ona charakter na tyle kameralny, że można ją traktować jako 

przedłużenie „swojej” przestrzeni. Tak dzieje się w przypadku wewnętrznych podwórek czy 

skwerów, oddzielonych od ulicy w sposób mniej lub bardziej wyraźny. Poczucie własności danej 

przestrzeni wydaje się bowiem kluczowym czynnikiem skłaniającym do działania na jej rzecz i 

wzięcia odpowiedzialności za jej zagospodarowanie (Ostrom 1990). 

W ramach przeprowadzonych badań jakościowych
3
 (Domaradzka 2014) wyłoniono trzy 

podstawowe typy przestrzeni w zależności od generowanej aktywności sąsiedzkiej i tworzących się 

inicjatyw. Typ pierwszy występuje, gdy przestrzeń publiczna i pół-publiczna ułatwia codzienne 

kontakty i wzajemne poznawanie się mieszkańców. W takim kontekście największe szanse ma 

powstać lokalna inicjatywa oddolna o większej trwałości i różnorodności. Typ drugi dotyczy 

sytuacji, gdy problemy związane z niską jakością przestrzeni stanowią impuls do wspólnego 

działania. Wówczas generowane działanie ma zwykle charakter oddolnej interwencji, zwykle 

krótkoterminowej, o charakterze ad hoc. Typ trzeci zaobserwowano wówczas, gdy przestrzeń 

utrudnia nawiązywanie spontanicznych kontaktów między sąsiadami. Wtedy najczęściej powstają 

grupy interesu oparte o wspólnotę potrzeb czy podobny sposób spędzania czasu, jak to może być w 

przypadku właścicieli psów czy rodziców małych dzieci. 

Niezwykle istotnym czynnikiem ułatwiającym zawiązanie się lokalnych inicjatyw jest więc 

istnienie przestrzeni postrzeganej jako wspólna, stanowiącej lokalny punkt odniesienia i dającej 

możliwość spotkania i integracji. Taką rolę najczęściej spełniają wewnętrzne podwórka, lokalne 

tereny zielone wykorzystywane przez rodziców małych dzieci, właścicieli psów, spacerowiczów, a 

także specjalnie wydzielone pomieszczenia do wspólnego wykorzystywania (lokalne kluby, 

kawiarnie, świetlice). Jako miejsca znaczące najlepiej sprawdzają się przestrzenie generujące 

spontaniczne interakcje między mieszkańcami, a także punkty orientacyjne, pozwalające 

zdefiniować przestrzeń, którą uważa się za swoją (taką rolę mogą spełniać nietypowe obiekty, 

rzeźby, pomniki, murale, charakterystyczne budynki czy miejsca). 

                                                           
3
 Celem projektu „Miasto oswojone. Warszawskie enklawy społecznej aktywności i ich geneza“ było uchwycenie 

czynników sprzyjających budowaniu więzi sąsiedzkich oraz aktywizowaniu się wspólnot mieszkańców Warszawy 

do działań na rzecz wspólnego dobra. Przeprowadzono badanie jakościowe, metodą studium przypadku (opartego 

na pogłębionych wywiadach indywidualnych i obserwacjach), obejmując osiem wybranych aktywnych wspólnot 

sąsiedzkich w Warszawie. Oprócz charakterystyki demograficznej o doborze lokalizacji decydował układ 

architektoniczno-urbanistyczny danego miejsca, jak i historia związana z okolicą. 
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CZĘŚĆ 2: PRZESTRZENNY WYMIAR LOKALNOŚCI, ROLA UKŁADU 

URBANISTYCZNEGO I CENTRÓW LOKALNYCH 

 

Lokalność z samej swojej natury jest bardzo zróżnicowana – jest tym, co wyróżnia dany 

obszar w stosunku do innych części miasta. Związki pomiędzy strukturą przestrzenną miast a ich 

funkcjonowaniem społeczno-gospodarczym jest dwustronne – sama fizyczna postać miasta wpływa 

na sposób w jaki z niego korzystamy i na relacje pomiędzy użytkownikami; z drugiej strony 

postawy, relacje, więzi i działania użytkowników kształtują także materialną przestrzeń miejską. 

Przestrzeń miejska to zespół elementów o charakterze materialnym i niematerialnym tworzących 

miasto. Obejmuje więc zarówno same budynki, budowle, elementy infrastruktury, tereny 

zabudowane i niezabudowane czy tereny zieleni, jak i ich wzajemne relacje i powiązania, tj. 

powierzchnię na której są rozmieszczone, układ ulic, podział na dzielnice, kwartały i działki oraz 

rozmieszczenie funkcji (mieszkaniowych, przemysłowych, handlowo-usługowych, 

administracyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, przyrodniczych i innych), 

intensywność zabudowy i wreszcie charakter miasta (przemysłowy, akademicki, turystyczny) i jego 

krajobraz (rozumiany jako zbiór panoram i widoków – landscape) czy krajobraz dźwiękowy miasta 

(soundscape). 

W przypadku przestrzeni publicznych duże znaczenie ma ukształtowanie wnętrz 

urbanistycznych, układ ulic, placów, skwerów i terenów zieleni. W Warszawie możemy wyróżnić 

cztery główne typy układów urbanistycznych: 

 tradycyjna zabudowa (śród)miejska, o charakterze zarówno śródmiejskim, 

metropolitalnym, jak i bardziej lokalnym, peryferyjnym.  

Występuje ona w Warszawie tam, gdzie zachował się historyczny lub przynajmniej 

przedwojenny układ urbanistyczny (w postaci autentycznej zabudowy lub odtworzonego po wojnie 

podczas odbudowy układu ulic) oraz tam, gdzie po wojnie budowano nowe kwartały czy osiedla z 

zachowaniem tradycyjnego układu. Zabudowa taka występuje przede wszystkim w Śródmieściu, na 

Pradze Północ, na Woli, częściowo na Ochocie, Mokotowie i Żoliborzu, przy czym w tych 

ostatnich trzech dzielnicach występuje w dużym stopniu zabudowa osiedlowa z okresu 

dwudziestolecia międzywojennego, o mniejszej intensywności, z zielonymi podwórkami. Warto 

jednak zwrócić uwagę, że podobne zasady urbanistyczne stosowano także podczas odbudowy, stąd 

rozrzedzone w stosunku do zabudowy przedwojennej układy urbanistyczne na Starym i Nowym 
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Mieście, czy wzdłuż Nowego Światu. 

 

 

Taka zabudowa charakteryzuje się tradycyjnym układem, którego podstawą jest podział na 

wyraźnie wyodrębnione działki i kwartały, oddzielone ulicami o różnym stopniu natężenia ruchu 

(mniejszym wewnątrz kwartałów – ulice o znaczeniu ponadlokalnym wyznaczają granice 

kwartałów). Budynki tworzą ciągłe pierzeje ulic, jako podstawowych przestrzeni publicznych, 

zazwyczaj połączonych z licznymi funkcjami – sklepami i lokalami usługowymi w parterach, 

budynkami administracji oraz infrastruktury społecznej. Wyraźny jest podział na przestrzenie 

publiczne – ulice, place, skwery, parki oraz pół-publiczne i półprywatne – dziedzińce 

wewnętrzne, podwórka oraz klatki schodowe. Ma on duże znaczenie także dlatego, że w 

dzielnicach położonych bardziej centralnie lub tam, gdzie mieszczą się ważne funkcje o znaczeniu 

ponadlokalnym przestrzeń publiczna ma również charakter ponadlokalny, natomiast więzi lokalne, 

sąsiedzkie kształtują się często właśnie w ramach przestrzeni pół-publicznych. 

W odniesieniu do funkcji, jakie pełni taka przestrzeń publiczna należy zwrócić uwagę na duże 

natężenie ruchu pieszego – zarówno lokalnego, jak i ponadlokalnego. Wiele poszukiwanych funkcji 

(komercyjnych, społecznych, administracyjnych) znajduje się w odległości spaceru lub krótkiego 

dojazdu transportem publicznym, poruszanie się przy jego pomocy, pieszo lub rowerem jest 

bardziej efektywne niż jazda samochodem. Dzięki temu ulice są „żywe”, ruchliwe, ale też 

stosunkowo anonimowe. W tego rodzaju zabudowie występuje też więcej potencjalnych miejsc 

spotkań niż w innych układach urbanistycznych – zarówno płatnych (kawiarnie, restauracje, kluby, 
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kina, galerie), jak i nieodpłatnych (skwery i parki z miejscami do siedzenia a czasem gier i zabaw, 

charakterystyczne punkty spotkań przy znanych budynkach czy obiektach artystycznych). 

Przestrzeń tego rodzaju, o ile jest bezpieczna i dobrze utrzymana, bardzo sprzyja budowie 

kapitału społecznego – dochodzi tu do spotkań zupełnie obcych sobie ludzi, które, za Sennetem,  

(2007) budują postawy społeczne i obywatelskie, otwartość i zdolność komunikacji; ale też 

wyraźnie ukształtowane przestrzenie sąsiedzkie sprzyjają budowie więzi sąsiedzkiej i poczucia 

tożsamości lokalnej. Pewna ograniczoność, „szczupłość” przestrzeni może być uciążliwa, ale w 

pozytywnym znaczeniu wymusza prowadzenie negocjacji pomiędzy różnymi użytkownikami, 

skłania do kompromisu i poszanowania innych, bez czego godne życie w bezpośredniej stałej 

bliskości ludzi nie jest możliwe. 

 wielkie osiedla mieszkaniowe (WOM), nazywane potocznie blokami, blokowiskami, 

osiedlami z wielkiej płyty.  

Budowane po wojnie, głównie w latach 70., częściowo także w 60. i 80., w technologii 

uprzemysłowionej, która pozwoliła na szybkie wzniesienie dużej liczby mieszkań. Ze względu na 

technologię budowy i konieczność budowy nowej infrastruktury technicznej (również w dużej skali, 

w tym nowych magistrali wodociągowych i kanalizacyjnych) lokowane były głównie na 

ówczesnych obrzeżach Warszawy i stanowią dziś także zazwyczaj dzielnice położone 

peryferyjnie. Wielkie osiedla stanowią istotną część zabudowy Ursynowa, Bemowa, Pragi 

Południe, ale także występują na Mokotowie, Targówku czy Woli. To one spowodowały 

wprowadzenie do powszechnego użycia słowa „osiedle” jako określenia podstawowej jednostki 

przestrzennej. Ze względu na swoją skalę są nieraz także silniejszym punktem odniesienia dla 

mieszkańców niż sama dzielnica – przykładem może być Bródno, Służew czy Jelonki.  

Przestrzeń pomiędzy budynkami WOM charakteryzuje silne przemieszanie przestrzeni 

publicznej i pół-publicznej, ze względu na amorficzny układ urbanistyczny, brak wnętrz 

urbanistycznych, dziedzińców czy podwórek. Budynki nie tworzą także pierzei ulicznych – ulice, 

po których odbywa się ruch często noszą nawet inne nazwy niż adresy sąsiadujących z nimi 

budynków. Wewnątrz „kwartałów” często występują ciągi pieszo-jezdne również o dość 

nieokreślonym charakterze – służą jako dojazd, parking oraz trasa ruchu pieszego (nie można tu 

mówić o chodniku). Meandrujące ulice i ciągi ruchu, trudne do uchwycenia kierunki tworzą 

przestrzeń poznawalną intuicyjnie, na skutek wielokrotnego doświadczania jej, więc z natury 

przeznaczoną tylko dla jej stałych użytkowników. Osoby z zewnątrz czują się zagubione albo gubią 

się faktycznie, zresztą w tych osiedlach niewiele jest funkcji o znaczeniu ponadlokalnym, które 
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przyciągałyby osoby z innych części miasta. Można więc stwierdzić, że z samej swojej natury 

WOM mają charakter silnie lokalny. 

 

 

Niestety, nie oznacza to, że przestrzeń publiczna jest ukształtowana zawsze w sposób, który 

wzmacnia lokalność, tak jak została ona zdefiniowana w niniejszym raporcie, ani w sposób 

sprzyjający podnoszeniu kapitału społecznego. Na osiedlach tych występuje dużo przestrzeni o 

niezdefiniowanej funkcji, głównie terenów zieleni niskiej jakości. Sprzyja to zawłaszczaniu 

przestrzeni, które może mieć charakter zarówno negatywny, jak i pozytywny. W założeniach 

projektowych tych osiedli było stworzenie centrów lokalnych powiązanych z przestrzenią publiczną 

oraz niezbędnej infrastruktury społecznej. Założenia te były wyrażone w postaci obowiązujących 

normatywów urbanistycznych oraz regulaminach konkursów (w przypadku części osiedli, np. 

Bródna). Dlatego też mają zwykle miejsce, które można określić jako centrum lokalne, zwykle 

położone rzeczywiście w centrum osiedla. Nie wszystkie obiekty zrealizowano, a w typowych 

centrach – jedno- lub dwu-poziomowych pawilonach handlowo-usługowych, mieszczą się dziś 

rożnego rodzaju sklepy i punkty usługowe, czasem także poczty, siedziby administracji spółdzielni 

mieszkaniowych, rzadziej – ośrodki kultury lub dobrze działające kluby sąsiedzkie. Budynki te 

mają niski standard techniczny. Zazwyczaj nie łączą się w prawidłowy sposób z otaczającą je 

przestrzenią publiczną, a więc nie tworzą atrakcyjnych wnętrz. Mają przy tym duży potencjał, 

zwłaszcza, że jako nieliczne z warszawskich centrów lokalnych są często wolno od parkujących 

samochodów, dzięki różnicom poziomów terenu, schodkom czy murkom wydzielającym 

przylegającą do nich przestrzeń. 
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Funkcje, jakie pełni przestrzeń publiczna na tych osiedlach w dużym stopniu wiążą się z 

ruchem – spacerami, wyprowadzaniem psów lub codziennymi trasami od domu do przystanku 

komunikacji miejskiej. Przestrzenie te są w różny sposób wyposażone w infrastrukturę sprzyjającą 

spotkaniom, rekreacji lub chwili odpoczynku. Często można zobaczyć murki, powiązane z 

ukształtowaniem zieleni na różnych poziomach, na których można przysiąść lub oprzeć torbą, 

jednak nie zachęcają one do dłuższego spędzania czasu. 

W WOM można zaobserwować wiele działań o charakterze lokalnym i prospołecznym –

przede wszystkim urządzanie zieleni, nie tylko w ogródkach parterowych (które też zazwyczaj mają 

niskie i ażurowe ogrodzenia i znacznie podnoszą estetykę całej przestrzeni), ale także na terenie 

wspólnym. Jest to zadaniem administracji spółdzielni (które zwykle je faktycznie realizują), ale 

angażują się w nie także sami mieszkańcy. Zieleń, jako przestrzeń rekreacji, spotkań, spacerów, 

uprawiania sportu, jest główną przestrzenią publiczną tworzącą lokalność WOM. Wprowadzanie 

nowej zabudowy, zwłaszcza pierzejowej, wzdłuż głównych ulic, kształtuje nowe formy przestrzeni 

publicznej, bardziej zbliżonej do tej w tradycyjnej zabudowie miejskiej. Widać to np. wzdłuż Al. 

KEN na Ursynowie. 

 zabudowa jednorodzinna, pochodząca z różnych okresów, gdzie większość terenu jest 

prywatną własnością, podzieloną na poszczególne działki, a przestrzeń publiczna sprowadza 

się najczęściej do ulicy i – w przypadku niektórych dzielnic – nie ma w ogóle przestrzeni dla 

pieszych (brakuje chodników). 

Domy jednorodzinne, które znajdują się w dzielnicach, gdzie dominuje inny typ zabudowy 

(np. okolice ul. Spacerowej na Mokotowie, Hauke-Bossaka na Żoliborzu) należą do starszej 

zabudowy. Ulice, przy których się znajdują zachowują w większym stopniu charakter miejski, a 

mieszkańcy mają łatwy dostęp do znajdujących się w pobliżu przestrzeni publicznych w zabudowie 

tradycyjnej. Tam, gdzie dominuje peryferyjna zabudowa jednorodzinna, zwłaszcza wznoszona w 

ciągu ostatnich 20 lat, trudno jest mówić o autentycznej przestrzeni publicznej. Ulice wyznaczone 

są przez ogrodzenia prywatnych domów, brak infrastruktury społecznej i handlowo-usługowej 

powiązanej z ulicami, które służą głównie do przemieszczania się prywatnymi samochodami 

pomiędzy miejscami pracy położonymi często w innych dzielnicach a własnym domem i ogrodem. 

Lokalność może wiązać się z silnym poczuciem tożsamości czy przywiązaniem do miejsca 

zamieszkania albo dobrymi relacjami z najbliższymi sąsiadami. Nie ma jednak przestrzeni, które 

sprzyjałyby szerszym kontaktom, wymagały negocjowania sposobów jej użytkowania, a przede 

wszystkim – wyraźny jest brak poczucia odpowiedzialności z wspólnie użytkowaną przestrzeń 

(wypielęgnowane ogrody kontrastują często z błotnistymi, wąskimi ulicami). 
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W tej sytuacji centra lokalne najczęściej utożsamiane są z przestrzeniami „pod dachem” – 

w budynkami, w których mieszczą się lokalne restauracje, kluby sąsiedzkie, domy kultury, siedziby 

organizacji pozarządowych lub szkoły. Czasami otacza je jakaś niewielka przestrzeń, ale zamiast 

przyjąć funkcje placyku jako miejsca spotkań i rekreacji służy ona najczęściej jako parking. Jest to 

o tyle zrozumiałe, że do wielu z tych miejsc trudno jest dojechać transportem publicznym, a nawet 

jeśli jest to możliwe, mieszkańcy mają na tyle silnie wykształcony nawyk poruszania się 

samochodem, że nie biorą pod uwagę innych możliwości. Bardzo charakterystyczny jest brak 

przestrzeni pół-publicznych i pół-prywatnych, przestrzeń dzieli się na publiczną i prywatną. 

Przestrzeń publiczna, poza komunikacyjną, to także tereny zieleni czy rekreacji, place zabaw. 

Zabudowa jednorodzinna znajduje się głównie z dzielnicach peryferyjnych, takich jak Rembertów, 

Wawer, Wilanów, zachodnia część Ursynowa, na Żoliborzu i Bemowie, a więc w pobliżu terenów 

o wysokich wartościach przyrodniczych, które służą również jako przestrzeń spędzania wolnego 

czasu, spotkań, uprawiania sportu. 

 

 

Przestrzeń publiczna jako miejsce kształtowania i wzmacniania lokalnego kapitału 

społecznego stanowi w tych dzielnicach duże wyzwanie. Przede wszystkim, na etapie 

planistycznym, należałoby uwzględniać w ogóle jej potrzebę – kiedy cały teren podzielony jest już 

na prywatne działki, połączone jedynie wąskimi ulicami jest już za późno, aby myśleć o 

kształtowania placów, skwerów lub ulic o charakterze miejskim. Po drugie – przestrzenie „pod 

dachem” mają bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o więzi typu sąsiedzkiego – spotkania ze znanymi 
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sobie już osobami, mającymi podobne zainteresowania czy sytuację życiową. Natomiast budowa 

kapitału związanego z otwartością na innych, służąca kompromisom, może być realizowana tam, 

gdzie mieszkańcy są bardziej zróżnicowani, a świadomie tworzony program szkół, klubów czy 

domów kultury sprzyja ich integracji lub przynajmniej poznaniu się. Nie dochodzi jednak do tego w 

sposób spontaniczny, jak w przypadku ogólnodostępnej, otwartej przestrzeni publicznej. 

 zabudowa „deweloperska”, czyli zabudowa wielorodzinna, przeznaczona najczęściej na 

sprzedaż lub wynajem, o dość wysokiej intensywności. 

Pod względem struktury przestrzenno-funkcjonalnej przypomina ona w dość dużym stopniu 

tradycyjną zabudowę miejską. Działki zabudowywane są często w maksymalnych granicach, jakie 

dopuszczają przepisy, tworzą więc w naturalny sposób pierzeje uliczne, a wewnątrz budynków – 

podwórka i wewnętrzne dziedzińce, dostępne tylko dla mieszkańców. Od zabudowy 

śródmiejskiej, jak i osiedli społecznych budowanych w dwudziestoleciu międzywojennym oraz 

wkrótce po wojnie odróżnia je brak programu infrastruktury społecznej, który łączyłby je 

rzeczywiście w osiedla. Brakuje także funkcji ponadlokalnych, które wprowadzałyby powiązane z 

nimi przestrzenie publiczne, brakuje często ogólnodostępnych placów czy skwerów, chociaż w 

nowszych osiedlach już się one pojawiają.  

 

 

Ten rodzaj zabudowy ma, podobnie jak tradycyjna zabudowa miejska, wyraźnie rozróżnione 

przestrzenie publiczne (głównie ulice z lokalami użytkowymi w parterach) oraz pół-prywatne i 

pół-publiczne, dostępne tylko dla mieszkańców. Ze względu na stosunkowo krótki czas 

powstawania tych osiedli i ich homogeniczny charakter (budynki w jednolitym standardzie, jako 
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produkt skierowanych do konkretnej grupy nabywców), są one zamieszkane często przez bardzo 

homogeniczne grupy społeczne. Zamknięty charakter całych osiedli (włączania nawet ulic do 

przestrzeni pół-publicznej) zarazem zaspokaja i wzmaga potrzebę oddzielenia się – społecznego i 

przestrzennego – od innych ludzi, niepodobnych do mieszkańców danego osiedla. Unikanie 

podróży transportem publicznym, praca w miejscach, które nie umożliwiają kontaktów z osobami 

różniącymi się zawodem czy pozycją społeczną, powodują dodatkowo obniżanie się poziomu 

pomostowego kapitału społecznego. 

Przestrzeń publiczna jest powiązana także z lokalami usługowymi, restauracjami i 

kawiarniami, które często są stosunkowo liczne. Następuje nie tyle, czy nie tylko, prywatyzacja 

przestrzeni publicznej i pół-publicznej, ale także jej komercjalizacja – korzystanie z niej wymaga 

nawet lepszej niż przeciętna sytuacji finansowej, zważywszy wysokość cen w lokalach na tego 

rodzaju osiedlach. Ze wszystkich typów zabudowy, w tej występuje najmniejsze zaangażowanie 

osobiste mieszkańców w otaczającą przestrzeń. Odpowiedzialność za nią (zwykle ma wysoki 

poziom estetyczny, jest czysta i dobrze utrzymana) zostaje przeniesiona na innych (pracowników 

ochrony, administrację budynków) za pomocą opłat, jej forma i jakość są formą płatnej usługi, 

jakiej oczekują mieszkańcy. 

Wspólnymi dla różnych rodzajów zabudowy wadami lub barierami prawidłowego rozwoju 

przestrzeni publicznej w Warszawie są: 

1) bariery przestrzenne, które utrudniają swobodne poruszanie się po przestrzeni, którą tylko 

teoretycznie nazywamy ogólnodostępną. 

Należeć będą do nich: 

 chaotyczna lokalizacja obiektów małej architektury (bardzo częste ustawianie koszy na 

śmieci tak, że utrudniają one poruszanie się osobom słabowidzącym i niewidzącym, na 

wózkach czy o kulach lub z dużym bagażem, zastawiane koszami na śmieci tablic z 

rozkładami jazdy autobusów i tramwajów, ustawianie koszy tuż przy ławkach); 

 brak ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi – ruchu i wzroku (poręcze, 

prawidłowo rozwiązane pochylnie i rampy, odpowiednie oświetlenie, wyraźne 

oznakowania); 

 brak lub niedostatek ławek i innych miejsc, które umożliwiają choćby chwilowy 

odpoczynek, oparcie cięższej torby czy bagażu; 

 bardzo wąskie przejścia, szczególnie tam, gdzie i tak wąskie chodniki zastawiane są 
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przez samochody. 

Za osiągnięcie należy uznać coraz większą liczbę rozwiązań usuwających tego rodzaju 

bariery – windy, rampy, oznakowania dla osób niedowidzących. Wciąż jednak jest ich zbyt mało, 

wiele elementów przestrzeni publicznych jest projektowanych, realizowanych i/lub 

eksploatowanych w sposób, który utrudnia mniej sprawnym czy mobilnym osobom korzystanie z 

nich. Wyzwaniem jest więc pełne dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób starszych, 

niepełnosprawnych czy prowadzących wózek. 

2) bariery o charakterze ekonomicznym, społecznym: związane przede wszystkim z 

możliwością nieodpłatnego przebywania w przestrzeni publicznej w sposób, który pozwala 

z niej korzystać na tych samych zasadach wszystkim użytkownikom. 

Bariera tego rodzaju występuje wówczas, gdy np. po to, aby wysłuchać na siedząco 

nieodpłatnego koncertu organizowanego w przestrzeni publicznej musimy zapłacić – skorzystać z 

oferty kawiarni lub restauracji zlokalizowanych w bezpośrednim pobliżu. Często jedynymi 

miejscami siedzącymi w przestrzeni publicznej są właśnie ogródki lokali gastronomicznych. 

Bariery mogą mieć także charakter społeczny czy psychologiczny, związany przede 

wszystkim z poczuciem bezpieczeństwa, zawłaszczaniem przestrzeni przez użytkowników 

postrzeganych jako agresywnych. Może to dotyczyć nie tylko ich fizycznego przebywania w 

przestrzeni w danym momencie, ale np. napisów w przestrzeni publicznej o charakterze mowy 

nienawiści. Tolerowanie takich napisów jest jedną z form dyskryminacji części użytkowników. 

 

Pola konfliktów 

Pomiędzy użytkownikami przestrzeni publicznej występują różnego rodzaju konflikty czy 

sprzeczności interesów. Do najczęściej obserwowanych konfliktów o wymiarze przestrzennych 

należą: 

 samochody/piesi 

Liczba samochodów w Warszawie przypadająca na 1000 mieszkańców jest wyjątkowo 

wysoka (ok. w zasadzie, dopóki udział przejazdów samochodami w liczbie przejazdów ogółem nie 

zmieni się, a co za tym idzie nie spadnie zapotrzebowanie na miejsca parkingowe o ile nie zostaną 

zapewnione miejsca parkingowe na parkingach wielopoziomych (jeżeli takie inwestycje można 

uznać za uzasadnione i efektywne z punktu widzenia interesu społecznego), trudno będzie o 

przestrzeń publiczną wolną od parkujących na niej samochodów. Problem ten ma jeszcze inny 
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wymiar. Może on potęgować polaryzację społeczną, związaną z poziomem zamożności, tam gdzie 

dobra wspólne są zawłaszczane przez osoby bardziej zamożne (właścicieli samochodów) z 

niekorzyścią dla grup najmniej uprzywilejowanych, w tym starszych czy z niepełnosprawnościami 

fizycznymi. 

 lokalność/ponadlokalność 

Dzielnice peryferyjne mają charakter bardziej lokalny niż dzielnice położone centralnie, ale 

dla gmin obszaru funkcjonalnego Warszawy stanowią pierwszą, najbliższą lokalizację. Może to 

mieć wymiar pozytywny, gdy peryferyjnie położone centra lokalne służą integracji mieszkańców 

„ponad podziałami” administracyjnymi. Główne pole konfliktów jest związane również z 

komunikacją, gdy mieszkańcy gmin podwarszawskich traktują przestrzenie publiczne dzielnic 

obrzeżnych jako darmowe parkingi, które umożliwiają im przesiadkę do transportu publicznego. 

Dotyczy to przede wszystkim dzielnic obsługiwanych przez metro i SKM. Wprowadzenie płatnego 

parkowania w dzielnicach położonych centralnie wzmaga tę tendencje, dlatego należałoby dążyć do 

kształtowania strategii transportu z uwzględnieniem jej oddziaływania na peryferyjne przestrzenie 

publiczne.  

Ważną funkcję w rozwoju lokalności pełnią centra lokalne, które są miejscem koncentracji 

wszystkich funkcji związanych z lokalnością – zarówno przestrzeni publicznej, jak i ośrodków 

życia społecznego, gospodarczego, edukacji, kultury i innych rodzajów infrastruktury społecznej.  

Centra lokalne powinny charakteryzować się: 

 dostępnością i atrakcyjnością dla jak największej liczby mieszkańców, osób w każdym 

wieku, o różnych potrzebach i zainteresowaniach zarówno pod względem fizycznym, 

jak ekonomicznym, 

 połączeniem przestrzeni publicznej z otaczającymi ją budynkami, w których 

znajdują się różnorodne funkcje służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, dobrą 

integracją funkcji wewnątrz i na zewnątrz, 

 zróżnicowaniem pod względem funkcjonalnym – zarówno w lokalach/budynkach, jak i 

w samej przestrzeni miejskiej powinny występować funkcje handlowe, usługowe, 

kulturalne, rekreacyjne, 

 różnorodnością wymiany gospodarczej i intelektualnej, 

 taką odległością od miejsca zamieszkania dużej grupy osób, która jest możliwa do 

pokonania na piechotę, 
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 wyrazistym charakterem i estetyką, atrakcyjnością pod względem architektonicznym i 

urbanistycznym. 

Czynniki kształtowania się centrów lokalnych to: 

 handel i usługi. Dla kształtowania się przestrzeni publicznej ważne jest, aby nie były to 

centra i galerie handlowe, ale raczej lokale w parterach powiązane z otoczeniem, a także 

targi, stragany lub stanowiska handlu naręcznego zorganizowane w sposób funkcjonalny 

i estetyczny 

 przystanki komunikacji publicznej. Są one zarazem naturalnym generatorem ruchu w 

przestrzeni publicznej, jak i miejscem, gdzie na chwile zatrzymujemy się, przebywamy 

w otoczeniu innych ludzi. Estetyczne wiaty przystankowe są ważnym elementem miasta 

- jeżeli zostaną uzupełnione o zadbaną przestrzeń z elementami zieleni, będą właściwie 

oświetlone, czyste i powiązane z innymi funkcjami – mogą w odpowiedni sposób pełnić 

rolę węzłów w przestrzeni publicznej. 

 kultura, edukacja. Biblioteki, szkoły, ale także uczelnie, poprzez ogólnodostępne 

programy i działania mogą być ważnym elementem przestrzeni publicznej „pod 

dachem”. Istotne jest wynegocjowania zasad współdzielenia lub korzystania z 

przestrzeni otwartej należącej do tych instytucji lub bezpośrednio je otaczającej. W 

przypadku terenów szkol i uczelni warto negocjować zasady i sposoby udostępniania ich 

infrastruktury na potrzeby przestrzeni publicznej, w przypadku miejskich terenów należy 

ustalić zasady zarządzania tą przestrzenią, tak aby funkcje kultury i edukacji mogły ją 

wzbogacać. 

 aktywność społeczna. Rola zaangażowanych mieszkańców została już szerzej opisana, 

jest ona również bardzo istotna dla kształtowania pełnowartościowych centrów 

lokalnych. 

W Warszawie, w toku analiz istniejących i potencjalnych centrów lokalnych wskazano około 

130 lokalizacji, które w mniej lub bardziej efektywne sposób pełnią takie funkcje
4
. To, czy dane 

miejsce pełni lub może pełnić funkcję centrum lokalnego zależy nie tylko od jego własnych cech, 

opisanych szerzej w rozdziale 2, ale w dużym stopniu także od kontekstu i otoczenia. Należą do 

nich: 

                                                           
4
 Warsztaty Warszawskie Centra Lokalne, zorganizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów 

Polskich na zlecenie m. st. Warszawy, w 2015 (trwające w chwili opracowania niniejszego raportu) w zespole: 

Krzysztof Domaradzki, Anna Domaradzka, Marlena Happach, Katarzyna Sadowy, Marek Sawicki, Aleksandra 

Wasilkowska.  
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 liczba mieszkańców w promieniu 10-15 min drogi pieszo. Centra położone na gęściej 

zaludnionych obszarach powinny z założenia mieć większy potencjał związany zarówno z 

aktywnością społeczną, jak i popytem na dobra i usługi (zarówno o charakterze 

komercyjnym, jak i niekomercyjnym), 

 potencjał aktywności mieszkańców – chęć wychodzenia z domu, angażowania się w 

działania na rzecz sąsiadów i otoczenia i/lub działalność lokalnych organizacji i 

stowarzyszeń, 

 wielkość popytu na różnego rodzaju dobra i usługi (zarówno komercyjne, jak i 

nieodpłatne) oferowane przez centrum lokalne – popyt na dobra komercyjne będzie 

bezpośrednio związany z poziomem zamożności mieszkańców – np. gotowości do 

płacenia za możliwość spotkania w kawiarni; popyt na dobra niekomercyjne, np. kulturę 

czy edukację będzie związany z poziomem wykształcenia, chęcią rozwoju, osobistymi 

zainteresowaniami, 

 charakter zabudowy i rozproszenie funkcji centrotwórczych – na niektórych obszarach 

nie ma dostatecznej liczby lokali użytkowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie i 

powiązanych z przestrzenią publiczną, aby mogło powstać centrum. Potrzeby 

mieszkańców są zaspokojone dzięki zlokalizowaniu różnych funkcji na obszarze 

dzielnicy, jednak są one na tyle rozproszone, że nie można w ich przypadku mówić o 

centrum lokalnym, 

 poziom nasycenia funkcjami – tam, gdzie jest ich bardzo dużo i występuje np. wiele ulic 

z lokalami o zróżnicowanych funkcjach nie wyróżniamy centrum lokalnego; w innej 

dzielnicy, ubogiej w funkcje pojawienie się już jednej ulicy o podobnym charakterze 

czyni z niej centrum lokalne.
5
 

                                                           
5
 Raport z warsztatów Warszawskie Centra Lokalne, zespół Krzysztof Domaradzki, Anna Domaradzka, Marlena 

Happach, Katarzyna Sadowy, Marek Sawicki, Aleksandra Wasilkowska, OW SARP 2015 (w opracowaniu). 
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CZĘŚĆ 3: PROPONOWANE MIERNIKI I WSKAŹNIKI ORAZ PYTANIA W ŚWIETLE 

SSW 

 

SSW – najważniejsze pytania w odniesieniu do strategii oraz lokalności w przestrzeni 

publicznej 

 

Rozpatrując aspekty lokalności i społeczne potrzeby mieszkańców Warszawy w przestrzeni 

publicznej należy brać pod uwagę następujące pytania:  

1) Jaka jest dostępność przestrzeni publicznych: fizyczna, ekonomiczna, psychologiczna, 

związana z bezpieczeństwem i jakie występują bariery w dostępie? 

2) Czy da się wskazać grupy użytkowników, którzy mają szczególnie ograniczony dostęp do 

przestrzeni publicznej? Jaka przestrzeń kogo i jak wyklucza? Czy da się wyróżnić 

najważniejsze bariery? 

3) Jaki jest poziom bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej i w jaki sposób jest ono 

zapewniane (kontrola dostępu, monitoring, służby publiczne, prywatna ochrona)? 

4) Jakie funkcje nie występują w przestrzeni publicznej (albo występują zbyt rzadko) a 

powinny, bo mogą przekładać się na generowanie kapitału społecznego? 

5) Kto i w jaki sposób decyduje o kształcie przestrzeni publicznej i sposobie jej użytkowania? 

Jaki jest poziom zaangażowania użytkowników przestrzeni? Czy mają wpływ na przestrzeń? 

6) Czy istniejące rozwiązania systemowe dotyczące wspierania inicjatyw lokalnych są 

wystarczające? Co się sprawdziło? Co warto zmienić? 

7) Czym jest „dobrej jakości” przestrzeń publiczna w Warszawie? Na konkretnych 

przykładach – jakie są jej elementy? Jakie funkcje spełnia, a jakich nie? 

8) Kto jest właścicielem przestrzeni publicznej? Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia 

powszechnej dostępności do przestrzeni? Na jakich podmiotach spoczywa ciężar finansowy 

jej utrzymania?  

9) Jakie są możliwości dobrowolnej partycypacji w kosztach i utrzymaniu przestrzeni przez 

podmioty prywatne i osoby fizyczne? Jaki prawa o decydowaniu i tworzeniu przestrzeni 

mogą wiązać się z partycypacją w kosztach i utrzymaniu? 

10) Czy dobrowolna lub zadeklarowana chęć opieki przez podmioty prywatne i NGOs na 

przestrzenią publiczną powinna automatycznie wiązać się z nałożeniem obowiązków o 

charakterze prawnym i ekonomicznym na nie, czy też kwestie te powinny pozostać 

wyłącznie po stronie władz samorządowych?  
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11) Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej? W jaki stopniu można 

upoważniać i zobowiązywać podmioty prywatne do opieki i ochrony przestrzeni publicznej?  

12) Gdzie zgłaszać i informować o nieprawidłowościach występujących w przestrzeni 

publicznej w sposób efektywny? Jak wspierać inicjatywy oddolne w tworzeniu i zmienianiu 

przestrzeni na obszarze lokalnym?  

13) Jak uczyć się z pozytywnych i negatywnych doświadczeń związanych z przestrzenią 

publiczną? Które przestrzenie powinno wykorzystywać się jako benchmarki? Jaki zestaw 

czynników tworzących przestrzeń i jakie mierniki efektów można uznać za uniwersalne w 

skali całego miasta, a które należy rozpatrywać wyłącznie w lokalnym kontekście?  

14) Czy każda przestrzeń publiczna powinna być podporządkowana tym samym priorytetom 

dostępności, czy też ze względu na lokalnych charakter powinna wspierać/faworyzować 

określone grupy społeczne i wiekowe, w tym dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby starsze 

etc.?  

 

Odpowiedzi na te pytania powinny być wsparte konkretnymi badaniami i pomiarami, których 

propozycje znajdują się poniżej. 

W kontekście lokalności, szczególnie w odniesieniu do zasad pomiaru, ważna jest właściwa 

delimitacja jednostki, którą uważamy za lokalną. W przypadku zabudowy tradycyjnej, o układzie 

historycznym, ale także wielu osiedli deweloperskich, będzie to przede wszystkim kwartał, w 

przypadku przedwojennej zabudowy spółdzielczej oraz zabudowy powojennej będzie to osiedle. 

Zabudowa jednorodzinna nie tworzy tak wyraźnie zdefiniowanych układów i lokalność (w 

rozumieniu niniejszego raportu) albo koncentruje się wokół centrów lokalnych (jeśli istnieją), albo 

dotyczy po prostu sąsiedztwa – kapitału społecznego budowanego tylko w oparciu o więzi z 

najbliższymi sąsiadami. 

Bez względu na rodzaj zabudowy istnieje szereg czynników obiektywnych i subiektywnych 

mających potencjał integrowania lub dezintegrowania kapitału społecznego występującego na 

określonym obszarze nazwanym wcześniej lokalnym. Wśród czynników pozytywnych (o 

potencjale integrującym) wyróżnić można: 

 sport – obiekty sportowe (orliki, boiska, siłownie na powietrzu, etc.); 

 zieleń – skwery i inne tereny zielone – miejsca spaceru, wypoczynku, „siedzenia w 

słońcu”, także zadaszone altany na świeżym powietrzu; 

 styl życia – wspólne zainteresowania/hobby – posiadanie psów lub dzieci integruje w 
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przestrzeni, bo sprzyja korzystaniu z niej w podobnych porach i w podobny sposób; 

 miejsce spotkań – świetlice, kluby sąsiedzkie, biblioteki etc.; 

 szkoły; 

 kawiarnie – zwłaszcza jeśli są finansowo dostępne dla szerokiej rzeszy mieszkańców; 

 sztuka i kultura – elementy wyróżniające i budujące tożsamość miejsca; 

 działania sektora małej i średniej oraz lokalnej przedsiębiorczości, ważne dla struktury 

miasta i kapitału społecznego, ale i oddziałujące na przestrzeń publiczną; 

 estetyka, czystość. 

Natomiast rozpatrując czynniki negatywne (o charakterze dezintegrującym) należy brać 

pod uwagę: 

 brak poczucia bezpieczeństwa; 

 chaos przestrzenny, brak ładu; 

 brak naturalnych miejsc spotkań, gromadzenia się ludzi; 

 brak możliwości utożsamienia się z miejscem; 

 brak dostępu ze względu na bariery architektoniczne, własnościowe, związane z 

dochodami, wiekiem, zdrowiem etc.; 

 brak możliwości wpływu na przestrzeń, brak poczucia kontroli nad otoczeniem; 

 niska jakość i estetyka, brud etc. 

 

W wyniku analizy mierników stosowanych do monitorowania efektów SSW w obszarze 

przestrzeni publicznej, w niniejszym raporcie, proponowane jest podejście oparte na filarach 

dostępności i odpowiedzialności. Pierwszy z nich dotyczy szeroko rozumianej dostępności 

fizycznej, psychologicznej (w tym bezpieczeństwa) oraz ekonomicznej. Drugi filar związany jest z 

odpowiedzialnością za przestrzeń publiczną, wynikającą z poczucia własności względem danego 

obszaru. Poniższy schemat obrazuje filary i aspekty je definiujące. 
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Monitoring przestrzeni publicznej w obszarze dostępności i odpowiedzialności, źródło: 

opracowanie własne. 

 

DOSTĘPNOŚĆ  

Filar 1 Dostępność definiowany jest przez kategorię fizyczną, psychologiczną/bezpieczeństwa 

oraz ekonomiczną. Kategorie te powinny być rozpatrywane łącznie, gdyż pominięcie lub 

zmniejszenie wagi którejkolwiek może powodować dyskryminację potencjalnych użytkowników ze 

względów finansowych i utrudniać faktyczny dostęp do przestrzeni publicznej.  

W kategorii dostępność fizyczna monitorowane powinny być następujące czynniki:  

 powierzchnia – wielkość przestrzeni publicznej na danym obszarze przeliczona na m
2
; 

należy delimitować obszar tworzący rodzaj jednostki sąsiedzkiej (kwartał, osiedle) i dla 

niego okreslić powierzchnię przestrzeni publicznych (w m
2
) oraz wskaźnik powierzchnia 

publiczna/powierzchnia jednostki sąsiedzkiej, 

 rozmieszczenie – informacja o występowaniu i skupieniu na danym obszarze centrów 

lokalnych i przestrzeni publicznych
6
,  

 policentryczność – liczba mieszkańców/użytkowników w promieniu 10 minut drogi 

pieszo od kluczowych funkcji krystalizujących centra lokalne (np. stacja metra, obiekt 

kultury, obiekt handlowo-usługowy), 

                                                           
6
 Metoda analizy centrów lokalnych, identyfkowania ich i oceny zostaął opracowana w ramach  warsztatów 

Warszawskie Centra Lokalne, zespół Krzysztof Domaradzki, Anna Domaradzka, Marlena Happach, Katarzyna 

Sadowy, Marek Sawicki, Aleksandra Wasilkowska i zostanie opublikowana jako raport OW SARP 2015 ( w 

opracowaniu) 
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 bariery – liczba i rodzaj barier lub długość drogi w przestrzeni publicznej, jaką może 

pokonać osoba z niepełnosprawnością/osoba z wózkiem dziecięcym bez napotkania 

bariery fizycznej; jako bariery należy traktować wszystkie elementy przestrzenne, które 

utrudniają poruszanie się (przykładowo – ograniczenia ruchowe: stopnie, krawężniki, 

nierówna nawierzchnia, zawężone przejścia, obiekty takie jak kosze na śmieci, szafki 

gazowe i elektryczne, lampy uliczne i inne; ograniczenia wzrokowe: nieoznakowane 

prawidłowo różnice poziomów, konflikty ruchu pieszego i kołowego, w tym 

rowerowego, słabo oznakowane wejścia), 

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

promieniu 10 min. drogi pieszo ławek, murków przystosowanych do siedzenia etc.), 

 czynnik klimatyczny – występowanie i ilość zadaszeń i arkad umożliwiających 

schronienie podczas deszczu/opadów śniegu, zieleń chroniąca przez wiatrem, 

 przestrzeń tylko dla pieszych – ilość i wielkość obszarów przeznaczonych tylko dla 

ruchu pieszego jako podstawowej formy korzystania z przestrzeni publicznej, w tym 

długość i rodzaj ciągów pieszych, liczba skrzyżowań z sygnalizacją, liczba miejsc 

niebezpiecznych/niewygodnych, 

 jakość – przestrzenie czyste i estetyczne, pozbawione chaosu wizualnego (reklamy, 

szyldy, informacje zamieszczane w dużej liczbie w sposób nieskoordynowany, 

krzykliwe), oświetlone w sposób przyjazny (bez rażącego światła, ale dostatecznie jasne, 

z oświetleniem w skali ruchu pieszego, bez miejsc tak ciemnych, że powodujących 

poczucie zagrożenia); należy jednocześnie pamiętać, aby estetyka była dostosowana do 

oczekiwań lokalnych, nie należy narzucać sztampowych rozwiązań bez uwzględnienia 

lokalnej specyfiki. 

Spośród mierników wskazanych w SSW warto zwrócić uwagę na: 

 czas dojazdu do pracy: lokalność powinna być związana także z wielofunkcyjnością 

dzielnic, zmniejszeniem zbędnej mobilności, która ogranicza czas i chęci realizowania 

innego rodzaju aktywności, w tym społecznych/sąsiedzkich. Centra lokalne mogą i 

powinny stanowić pewien zasób miejsc pracy, a także być miejscem koncentracji 

lokalnej przedsiębiorczości (zwłaszcza sektora małych i średnich przedsiębiorstw), jako 

narzędzia wzmacniania więzi społecznych i budowania zrównoważonej gospodarki. 

Dostępność psychologiczna/bezpieczeństwo: 
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 liczba i rodzaj zgłoszeń do straży miejskiej/policji w skali tygodnia/miesiąca; istotne są 

nie tylko dane zbiorcze w skali roku, ale ich analiza pod kątem zagrożeń związanych z 

porą dnia i roku, dniem tygodnia, należy poszukiwać pewnych trendów lub 

powtarzających się wzorców; 

 oświetlenie przestrzeni, w tym ilość latarni i jakość oświetlenia (lampy ledowe), godziny 

w których oświetlenie jest włączone; istotny jest nie tylko sam fakt oświetlenia 

przestrzeni zgodnie z obowiązującymi normami, ale także dostosowanie do ruchu 

kołowego lub pieszego, tworzenia poczucia bezpieczeństwa czy kameralności poprzez 

właściwy dobór oświetlenia (Czarnecki, Siemiński 2004); 

 liczba i rodzaj miejsc odwiedzanych przez matki z dziećmi, dzieci i nastolatki, osoby 

starsze i osoby niepełnosprawne, a także godziny ich przebywania na danym obszarze; 

 identyfikacja i liczba miejsc, w których dzieci przebywają pod dozorem osób starszych, 

ale nie w sposób ciągły (np. place zabaw usytuowane nieopodal ich miejsca 

zamieszkania). 

Dostępność ekonomiczna:  

 ilość i rodzaj miejsc, w których możliwe jest nieodpłatne przebywanie wszystkich 

zainteresowanych (lub miejsc dostępnych tylko dla określonych uprzywilejowanych 

grup), w tym dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży; 

 ilość i rozmieszczenie urządzeń sportowych (siłownie plenerowe, boiska do gry, 

szachownice); 

 ilość i rodzaj bezpłatnych imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, takich jak 

pikniki, zajęcia z jogi, odczyty autorskie; 

 ilość i rodzaj urządzonych miejsca spotkań, takich jak ławki, stoliki do gry, kawiarnie, 

centra kultury; 

 wielkość i jakość terenów zieleni dostępnych dla wszystkich w celu organizowania 

pikników, uprawiania sportu i innych aktywności w plenerze.  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

Filar II Odpowiedzialność dotyczy aspektów związanych z formami własności przestrzeni 

publicznej, a co za tym idzie z kwestiami finansowymi i prawnymi. Jest to obszar kluczowy dla 
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określenia możliwości wykorzystania, korzystania i perspektyw dalszej dostępności obszarów 

miejskich dla mieszkańców, szczególnie w kontekście kwestii reprywatyzacji.  

Pierwszy typ odpowiedzialności wynika z typu własności nieruchomości. Jest to istotny 

czynnik z uwagi na różnorodność form własności i praw do nieruchomości na terenie Warszawy, 

które warunkują możliwości gospodarowania, zarządzania, korzystania, a także ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej i prawnej za dany teren/budynek. Z uwagi na obecnie występujące 

rodzaje praw do nieruchomości w Warszawie wyróżnić można odpowiedzialność za 

obszary/budynki: 

 Komunalne – czynniki do badania to lokalizacja, jakość i wielkość zasobów w m.kw.; 

 Spółdzielnia, w tym użytkowanie wieczyste – istotne jest określenie lokalizacji, jakości i 

wielkości w m.kw.; 

 Obszar wspólnot mieszkaniowych – niezbędne jest monitorowanie rozmieszczenia, 

jakości, wielkości, możliwości korzystania dla szerszej grupy użytkowników; 

 Tereny prywatne indywidualne – ponownie pod uwagę podmiotu monitorującego należy 

poddać rozmieszczenie, jakość, wielkość, możliwość korzystania dla szerszej grupy 

użytkowników;  

 Obszary znajdujące się pod opieką samorządów i ich przedstawicieli, w tym boiska 

szkolne, tereny zielone etc. – określenie lokalizacji, jakości i wielkości w m.kw. 

Drugi typ odpowiedzialności jest kreowany przez formę zabudowy i silnie związany z 

aspektami ekonomicznymi, a więc poziomem dochodów mieszkańców i kosztami utrzymania 

nieruchomości, w tym części wspólnych oraz możliwości poświęcania czasu i środków 

finansowych na kwestie związane z korzystaniem i ulepszaniem przestrzeni publicznej najczęściej 

w bezpośredniej odległości od miejsca zamieszkania. 

 Zabudowa miejska, śródmiejska – na obszarach centralnych miast występuje duża 

koncentracja zabudowy będącej własnością komunalną, co kreuje dysonans pomiędzy 

faktycznymi mieszkańcami (osoby z niskimi dochodami), a użytkownikami przestrzeni 

(często osoby ze średnimi i wysokimi dochodami);  

 Wielkie osiedla mieszkaniowe – tereny będące własnością spółdzielni przekształcanych 

współcześnie we wspólnoty mieszkaniowe, które skupiają osoby o niskich i średnich 

dochodach; 
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 Osiedla deweloperskie – własność prywatna, zarządzana przez wspólnoty, obszary 

zamieszkane przez osoby o średnich i wysokich dochodach; 

 Obszary zabudowy jednorodzinnej – bardzo ograniczona przestrzeń publiczna (dominuje 

funkcja komunikacji), większość funkcji przeniesiona „pod dach”. 

Spośród mierników wskazanych w SSW warto zwrócić uwagę na: 

 opinie o Warszawie jako „miejscu do życia”, z dokładnym sprecyzowaniem oceny 

najbliższej okolicy, zgodnie z właściwie przeprowadzoną delimitacją obszaru, 

 % dorosłej ludności przynajmniej raz w tygodniu spotykającej się ze znajomymi 

poza domem, w celach towarzyskich (m.in. w restauracji lub kawiarni, pubach lub 

dyskotekach): udział spotkań lokalnych oraz w oddaleniu od miejsca zamieszkania. 

Wskazane byłoby rozróżnienie w badaniach odpłatnych i nieodpłatnych form spotkań i 

rozrywki. Ocena poziomu wykorzystania przestrzeni publicznych jako miejsc takich 

spotkań, 

 liczba wydarzeń miejskich/imprez, które gromadziły powyżej 50 tysięcy 

mieszkańców: wskazane byłoby badanie liczby imprez o zasięgu lokalnym, 

organizowanych w dzielnicach, w przestrzeni publicznej, zarówno otwartej, jak i „pod 

dachem”, 

 zaangażowanie w działania na rzecz swojej okolicy (jak często w skali roku badani 

angażują się w aktywności przygotowywane przez inne podmioty w ich okolicy, a także 

czy i jak często sami je inicjują): wskazane byłoby badanie nie tylko aktywnych 

współtwórców wydarzeń i działań, ale także zasięgu ich oddziaływania (liczby 

odbiorców w okresie miesiąca/roku na danym obszarze lub uczestników konkretnych 

wydarzeń). Kapitał społeczny nie musi oznaczać, że większość mieszkańców angażuje 

się w działania, część będzie ich biernymi odbiorcami. Istotne jest to, przez ile osób te 

działania są odbierane, jaka jest ich ocena, potrzeby ilu osób one zaspokajają, jaki jest 

poziom wiedzy i świadomości dotyczącej podejmowanych działań lokalnych. Dotyczy 

to w dużej mierze działań na rzecz przestrzeni wspólnej, zagospodarowywania jej, 

podnoszenia jej estetyki (np. poprzez dbanie o zieleń na osiedlu). 
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POMIARY I SPOSOBY PREZENTOWANIA DANYCH 

 

Zgodnie z założeniami SSW przedstawionymi w dokumencie z 2008 r. planowane było 

odwoływanie się do istniejącego zestawu wskaźników opisanych w programie Urban Audit
7
 (UA), 

który powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i Eurostatu, jako odpowiedź na rosnące potrzeby 

informacyjne o miastach i życiu społeczeństwa w przestrzeni zurbanizowanej. W ramach UA 

zbierane są przez Eurostat i krajowe urzędy statystyczne oraz inne jednostki pomocnicze dane 

statystyczne o europejskich metropoliach, w tym z zakresu przestrzeni publicznej, życia w mieście i 

centrów lokalnych. Są to między innymi informacje związane z mieszkalnictwem, zaangażowaniem 

społecznym, kulturą i ochroną środowiska. Zakres zbieranych informacji jest szeroki i szczegółowy, 

jednak dużym ograniczeniem tego źródła wiedzy o mieście jest historyczny i statyczny charakter 

danych. Dotychczas przeprowadzono cztery edycje projektu, a najnowszą rozpoczęto w 2013 roku. 

W przypadku Polski raport będzie zawierał dane z 68 miast, będą to jednak dane przekrojowe, a 

kategorie będą uśredniane i dostosowane do ogólnych wytycznych europejskich. Istnieje więc 

możliwość, że nie będą one dostarczały należytej wiedzy o specyfice polskich obszarów 

zurbanizowanych i zmianach zachodzących lokalnie, gdyż ważne w małej skali, w kontekście 

dużych liczb mieć mniejszą wagę. Ponadto dane UA z uwagi na historyczny charakter nie będą 

dawały możliwości prezentowania życia miasta i zmian w nim zachodzących w czasie realnym.  

Kolejnymi źródłami informacji do monitoringu realizacji celów SSW są m.in. Barometr 

Warszawski, Główny Urząd Statystyczny, a także doraźny monitoring (np. „Jakości życia w 

dzielnicach”). Jednakże tak jak w przypadku UA i te zbiory danych mogą nie odzwierciedlać w 

pełni specyfiki danego obszaru, centrum lokalnego, czy pojawiających się zjawisk społecznych i 

słabych sygnałów zmiany obyczajowej, szczególnie w dobie Web 2.0 i internetu rzeczy (również 

internetu przedmiotów, ang. Internet of Things – IoT). W związku z tym wskazane byłoby 

sięgnięcie do metod i repozytoriów danych prezentujących je w czasie rzeczywistym np. do: 

 „Danych po warszawsku”
8
, a więc informacji gromadzonych i udostępnianych 

podmiotom publicznym i prywatnym przez M.St. Warszawa bezpłatnie i w otwarty 

sposób. W kontekście przestrzeni publicznej wśród zgromadzonych danych znajdują się 

informacje dotyczące bezpieczeństwa i interwencji, transportu miejskiego, kultury, 

danych przestrzennych, ekologii, sportu i rekreacji oraz projektów społecznych. Jest to 

rozbudowany i szczegółowy zbiór otwartych danych, jednakże nie może być 

wykorzystywany wprost do tworzenia analiz i wykresów, tak jak w przypadku danych z 

                                                           
7
 http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/badania-regionalne/urban-audit-250/ 

8
 http://www.danepowarszawsku.pl 
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GUS. Stanowi on natomiast repozytorium wiedzy na bazie którego można tworzyć 

aplikacje, takie jak te proponowane przez zainteresowanych tematyką miejską 

uczestników konkursu „Dane po Warszawsku. Konkurs na aplikacje”. Przykładem 

może być aplikacja „Dostępność to jest to!”, która dotyczy miejsc dostępnych i 

niedostępnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym list urzędów czy placówek 

banków. Zgromadzone poprzez taką aplikację dane mogą służyć zarówno mieszkańcom, 

jak i urzędnikom w celu poprawienia sytuacji. Innymi przykładami praktycznego 

wykorzystania repozytorium są aplikacje związane z komunikacją miejską, miejscami 

spotkań dzieci i ich opiekunów w parkach, czy z ulubionymi kawiarniami.  

 Narzędzi komunikacji i zbierania danych on-line, gdzie mieszkańcy mogą dzielić się 

swoimi opiniami na temat przestrzeni i wyrażać swoje potrzeby przy korzystaniu z niej 

oraz sugestie jej poprawy. Przy czym nie powinno to wiązać się jedynie z wymianą 

poglądów między samymi użytkownikami przestrzeni, a być źródłem wiedzy dla 

podmiotów odpowiedzialnych za realizacje SSW. W przypadku terenów zielonych 

przykładem może być inicjatywa „Licz na Zieleń”
9
. Jest to inicjatywa, do której 

dołączyła Warszawa, na bazie pozytywnych doświadczeń z wymiany wiedzy 

mieszkańców na temat obszarów zielonych w Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Na mapach 

dostępnych on-line zainteresowane osoby mogą zaznaczać miejsca według pięciu 

kategorii: miejsca spędzania czasu w otoczeniu zieleni; inne wartościowe miejsca w 

otoczeniu zieleni; zieleń źle urządzona, zieleń zaniedbana oraz miejsca, w których 

brakuje zieleni. Ponadto istnieje możliwość zamieszczania uwag i komentarzy na temat 

oznaczonych terenów. Dla podmiotów odpowiedzialnych za zieleń miejską, która 

wielokrotnie odgrywa istotną rolę w przestrzeni publicznej (np. Pola Mokotowskie), 

może być to cenne źródło wiedzy pochodzącej bezpośrednio od użytkowników. Zdjęcie 

poniżej obrazuje opinie przekazywane przez internautów na temat Warszawy.  

 

                                                           
9
 http://www.licznazielen.pl 
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Wyniki z portalu “Licz na zieleń” dla Warszawy, źródło: http://warszawa.licznazielen.pl/mapa-1/ 

 

 Istniejących raportów oraz poprzez współpracę z podmiotami, które prowadzą analizy 

przestrzeni miejskiej w określonym zakresie jak np. pomiary ruchu. Przykładem może 

być Korkometr TM dla Warszawy
10

 oraz cykliczny raport Deloitte i Targeo „Raport o 

korkach w 7 największych miastach Polski. Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, 

Gdańsk, Łódź, Katowice”
11

. Zawierają one dane na temat ruchu i przemieszczania się 

kierowców samochodów. W przypadku Korkometru są to dane prezentowane w czasie 

rzeczywistym, natomiast raport zawiera analizy gromadzonych danych i ekonomicznych 

konsekwencji spędzania czasu w korkach. W kontekście miasta i samej przestrzeni 

publicznej informacje te są źródłem nie tylko wiedzy związanej z finansami, ale także 

dotykają społeczny aspektów życia w mieście. Im więcej i dłużej mieszkańcy spędzają w 

korkach, tym mniej czasu mogą potencjalnie poświecić na rekreację czy sprawy 

społeczne. Dla podmiotów monitorujących zbieżność celów SSW z aktualną sytuacją w 

mieście dane te mogą stanowić podstawię do podejmowania decyzji nt. zmiany w 

organizacji ruchu na drogach, projektowania ścieżek rowerowych i ciągów pieszych etc.  

 

Istotnym aspektem związanym z monitorowaniem życia w mieście jest kwestia pozyskiwania 

grantów UE w perspektywie finansowania 2014-2020, w tym na projekty związane z rozwojem 

inteligentnych miast (smart cities). W poprzednim okresie finansowania w ramach Programu 

                                                           
10

 http://korkometr.targeo.pl 
11

 http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_koszty_korkow_najwieksze 

_polskie_miasta.pdf 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_koszty_korkow_najwieksze
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Operacyjnego Pomoc Techniczna w 2013 w Warszawie zostało zrealizowane badanie jakości życia 

mieszkańców warszawskich dzielnic przy zastosowaniu wywiadów bezpośrednich. Dostarczyło on 

informacji m.in. na temat aktywności społecznej, relacji sąsiedzkich i bezpieczeństwa w przekroju 

na poszczególne dzielnice oraz zbiorczo dla całego miasta. Zgodnie z informacjami CKS badanie to 

ma być powtórzone w najbliższym czasie.  

 

  

REKOMENDACJE 

 

Przestrzeń publiczna i lokalność 

 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 → poszerzanie możliwości współdecydowania o 

zagospodarowaniu i ofercie obecnej w przestrzeni publicznej; 

 wprowadzanie standardów, ale nie uniformizowanie → edukacja estetyczna i 

przestrzenna od przedszkola i szkoły podstawowej; 

 większa koordynacja działań i inwestycji prowadzonych przez różne instytucje 

publicznych, wpływających na przestrzeń publiczną miasta. 

Aby zrealizować te cele należy identyfikować kluczowe przestrzenie publiczne pełniące różne 

funkcje – centra lokalne, główne trasy mobilności mieszkańców, przestrzenie rekreacji, a następnie 

prowadzić ich ocenę i monitoring. Wiele z nich wymaga obecnie poprawy funkcjonowania i 

jakości, na co wskazują m.in. badania w ramach projektu „Warszawskie Centra Lokalne”.  

Ze względu na specyfikę lokalności projektowanie poszczególnych przestrzeni publicznych, a 

zwłaszcza centrów lokalnych musi: 

 mieć charakter indywidualny, dostosowany do lokalnych barier i potencjału, 

 być prowadzone z udziałem mieszkańców, w odpowiedzi na ich oczekiwania i potrzeby, 

 być prowadzone z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy, w przypadku, gdy 

przestrzenie publiczne nie znajdują się na gruntach publicznych konieczna jest 

koordynacja i współpraca ze strony władz miasta, tworzenie przykładów dobrych praktyk, 

warsztaty i podobne formy współpracy z podmiotami zarządzającymi terenem. Nie należy 

traktować takich przestrzeni publicznych jako pozostających poza sferą zainteresowania 
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i/lub oddziaływania miasta. 

Konieczna jest przy tym większa koordynacja działań poszczególnych jednostek 

samorządowych, zwłaszcza zarządzających różnymi częściami przestrzeni publicznych na terenach 

komunalnych i SP. 

 

Pozyskiwanie danych i monitoring: 

 pomiar i badanie przestrzeni publicznej w czasie realnym, w tym prowadzenie audytu 

miejskiego (przeprowadzane punktowo, np. co kwartał, pomiary liczby osób 

przebywających w danej przestrzeni, poprzez analizę nagrań z monitoringu miejskiego, 

bezpośrednie liczenie osób,  wykorzystanie sensorów); 

 wykorzystanie nowoczesnych komunikatorów i serwisów społecznościowych w 

kontaktach ze społeczeństwem w kwestiach związanych z przestrzenią publiczną i 

centrami lokalnym do zbierania informacji na temat potrzeb mieszkańców i ich opinii na 

temat danego obszaru i potrzebnych interwencji ze strony w na podstawie informacji z 

Otwartej Warszawy www.otwartawarszwa.pl oraz Licz na Zieleń 

http://www.licznazielen.pl. W tym przypadku niezbędny jest wybór jednego lub dwóch 

portali do zbierania opinii i sugestii mieszkańców na temat przestrzeni publicznej i 

przeprowadzenie akcji informacyjnej w celu rozpropagowania informacji na temat tych 

narzędzi i możliwości zgłaszania pomysłów, gdyż obecnie żaden z wyżej wymienionych 

portali nie jest powszechnie znany i wykorzystywany przez Warszawiaków.  

 szersze wykorzystanie istniejących repozytoriów danych tworzonych przez jednostki 

miejskie, w tym zgromadzonych w „Danych po warszawsku”. Informacje te mogą być 

wykorzystane w dwojaki sposób – przez twórców aplikacji oraz przez jednostki 

organizacyjne prowadzące działania  w obszarze przestrzeni publicznej. W pierwszym 

przypadku informacje na temat przestrzeni publicznej, opinii na jej temat i potrzeb 

pochodzą bezpośrednio od użytkowników aplikacji, a więc osób zainteresowanych. 

Jednakże takie dane reprezentują tylko punkt widzenia osób korzystających z aplikacji w 

telefonach lub aktywnych na portalach internetowych. W drugim przypadku dane 

przetwarzane są przez pracowników jednostek miejskich, co wymaga przeszkolenia ich 

z korzystania z dużego repozytorium wiedzy jakim są „Dane po Warszawsku” oraz 

współpracy jednostek w celu eliminacji powtarzania określonych zbiorów informacji 

oraz ustalenia która jednostka, jak często i w jakiej formie zbiera i zamieszcza dane w 

repozytorium dostępnym dla wszystkich.  

http://www.otwartawarszwa.pl/
http://www.licznazielen.pl/
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 udostępnianie danych i konsultowanie wyników z możliwie szeroką grupą mieszkańców 

i przedstawicieli organizacji pozarządowych w formie konsultacji społecznych nie tylko 

na podstawowym poziomie konsultacji, a więc informowania, ale poprzez ustalenie ram 

partycypacji i faktycznego wpływu na decyzje dotyczące przestrzeni miejskiej opartych 

na analizowanych informacjach (równy dostęp do informacji, możliwość wyrażania 

opinii i składania propozycji przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i innych 

interesariuszy); 

 kontynuacja badań w ramach Barometru Warszawskiego przy jednoczesnym 

uzupełnieniu ich o kwestie związane z:  

 korzystaniem z przestrzeni publicznej w odległości 10-15 minut spaceru od 

miejsca zamieszkania; 

 rodzajem przestrzeni publicznej wykorzystywanej przez respondentów (parki, 

skwery, place zabaw, ławka w okolicy miejsca zamieszkania etc.); 

 częstotliwością korzystania z przestrzeni publicznej, w tym każdego dnia, 2-4 

razy w tygodniu, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, kilka razy w miesiącu; 

 zadowolenie ze stanu technicznego małej architektury i infrastruktury oraz 

zieleni występującej w przestrzeni publicznej odwiedzanej przez respondentów; 

 braków i proponowanych rozwiązań związanych z małą architekturą i 

infrastrukturą oraz zielenią występującą w przestrzeni publicznej odwiedzanej 

przez respondentów; 

 cykliczne (rokrocznie) prowadzenie badań dotyczących „Jakość życia w dzielnicach” w 

dotychczasowej formie oraz uzupełnienie go (w miarę możliwości) o informacje 

wyjaśniające dlaczego respondenci podają taką a nie inną odpowiedz, a więc dodanie 

kontekstu i opinii uczestników w postaci komentarza (pytania otwarte). 
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