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Co warto wiedzieć o akcji?

 „Akcja Ławka Warszawska” to proces, 
podczas którego wspólnie 
z mieszkańcami wskazujemy miejsca, 
gdzie staną ławki. Jej elementem jest 
realizacja wybranych projektów 
z budżetu partycypacyjnego.  
Jest to działanie opierające się na 
współpracy pomiędzy Zarządem 
Zieleni m.st. Warszawy, dzielnicami, 
dzielnicowymi ogrodnikami, 
pomysłodawcami projektów do 
budżetu partycypacyjnego oraz 
mieszkańcami.  

Celem naszego działania jest 
osiągnięcie widocznych efektów 
w postaci ustawienia ławek w 
miejscach najbardziej korzystnych dla 
mieszkańców.



Niniejsze działanie dotyczy realizacji 
budżetu obywatelskiego o numerze 
1743 pod nazwą „Praskie ławki 
i stojaki rowerowe” zgłoszonym przez 
panią Karolinę Krajewską. Projekt 
został wytypowany do realizacji 
w 2019 roku. Stojaki zostały 
zamontowane w 2019 roku.  Projekt 
zakłada również postawienie 55 
ławek. Jest odpowiedzią na potrzeby 
przede wszystkim osób starszych.

Budżet obywatelski

Postawienie ławek w okolicy ma 
sprzyjać zachowaniu zdrowia 
seniorów oraz wzmocnienia więzi 
społecznych.

Obszar objęty projektem to przede 
wszystkim rejon ulic: 
Wileńskiej, Stalowej, al. Solidarności, 
Jagiellońskiej, Witkiewicza, a także 
okolice Pl. Hallera i Ronda 
Starzyńskiego.



Ławka Warszawska

Model warszawskiej ławki w trzech 
wariantach: bez oparcia, z oparciem 
bez podłokietników oraz z oparciem 
i podłokietnikami został wybrany 
w 2018 roku. Forma ławki była 
testowana pod kątem wyglądu 
i funkcjonalności oraz wygody przez 

przedstawicieli urzędów oraz 
mieszkańców.  Pod koniec 2018 roku 
przeprowadzone zostały działania 
włączające mieszkańców w  wybór 
lokalizacji nowych ławek 
i zaproponowanie konkretnych modeli 
na wybranych terenach.



Przysiadacz

Wiosną 2019 roku został 
zaprojektowany nowy element 
systemu warszawskich mebli 
miejskich. - ławka do odpoczynku na 
stojąco, czyli tzw. “przysiadacz”. Jego 
forma w założeniu nawiązuje do Ławki 
Warszawskiej. W czerwcu 2019 roku 
został on poddany testom pod kątem 
funkcjonalności i wygody. Uczestnicy 
testu ocenili również wizualnie 
zaproponowaną formę i zgłosili swoje 
uwagi. Obecnie trwają prace nad 
finalną wersją przysiadacza.



Czy tylko ławki?

Planowane jest  postawienie 
w wybranych lokalizacjach 40 sztuk 
przysiadaczy, a następnie ocena ich 
przydatności w przestrzeni publicznej 
Warszawy. 

Z tego powodu w ramach niniejszego 
działania poprosiliśmy mieszkańców 
o wskazanie miejsc, w których ich 
zdaniem ten  element by się 
sprawdził.

Ponadto w ramach naszej akcji 
zbieraliśmy informacje na temat 
dodatkowych elementów 
zagospodarowania terenu, które 
mieszkańcy chcieliby umieścić w 
sąsiedztwie ławek. Uczestnicy 
spacerów zostali poinformowani o 
tym, że realizacja wszystkich 
postulowanych elementów może być 
utrudniona choćby za sprawą 
wyposażania przestrzeni przez różne 
jednostki miejskie (np. o lokalizacjach 
koszy na śmieci decyduje Zarząd 
Oczyszczania Miasta).



Cel spacerów

Odbycie spacerów miało na celu:

- wybór lokalizacji ławek, które 
zdaniem mieszkańców są 
najlepsze (mieszkaniec jako 
ekspert),

- uwzględnienie w meblowaniu 
przestrzeni publicznej 
spojrzenia z innej perspektywy 
niż okiem urzędnika czy 
pracownika naukowego, 

- społeczne wsparcie ogrodników,

- zapoznanie uczestników spaceru 
z różnymi funkcjami ławek, 
(nie tylko  relaks, który dla 
większości jest oczywisty), 

- pokazanie potrzeb innych osób, 
np. z ograniczoną sprawnością 
fizyczną (osoby starsze, ciężarne, 
poruszające się 
o kulach).



Sposób pracy

Przed odbyciem spacerów 
kontaktowaliśmy się 
z przedstawicielami urzędu dzielnicy, 
w tym z Dzielnicową Radą Seniorów, 
lokalnych organizacji pozarządowych 
oraz ogrodnikami 
i pomysłodawczynią  projektu. 
Omówiliśmy zagadnienia związane 
z tematem i trasami spacerów. 
Na terenach objętych projektem 
prowadzona była dystrybucja 
plakatów, a także promocja 
realizowana przez Dzielnicę Praga 
Północ  i Zarząd Zieleni.

Na spacery została zaproszona 
pomysłodawczyni projektu, aby 
mogła odpowiedzieć na 
ewentualne pytania. Praca 
z mieszkańcami polegała na 
odbyciu spacerów po 
wyznaczonych trasach. 
Uczestnicy spaceru otrzymali do 
wypełnienia formularze, w 
których zaznaczali proponowane 
lokalizacje ławek, uzasadniali 
swoje wskazania oraz wpisywali 
dodatkowe elementy, które 
warto uwzględnić oprócz  ławek. 



Sposób pracy

Wskazane lokalizacje zaznaczane były 
w terenie kredą w sprayu, 
wykonywana też była dokumentacja 
fotograficzna ze spacerów. 
Podczas spacerów prowadzone były 
rozmowy w gronie uczestników, 
dyskusje na temat potrzeb różnych 
grup użytkowników, a także 
konfliktów, jakie rodzi obecność ławek 
w przestrzeni miejskiej.



INFORMACJE ZEBRANE PODCZAS SPACERU



Diagnoza terenu

W trakcie spaceru przeanalizowano ciągi piesze 
wzdłuż alei Solidarności, ulicy Targowej oraz  ulicy 
Jagiellońskiej. Spacer zakończyliśmy w okolicy 
północnego wejścia do ZOO.

W trakcie spacerowania mieszkańcy zwracali 
uwagę, że trasa jest ważna ze względu na wiele 
celów mieszkańców: spacery, trasa do kościoła, 
trasa do metra, trasa do biblioteki lub przychodni. 

Podczas spaceru zwrócono uwagę na stan 
chodników, w wielu miejscach płytki chodnikowe 
położone są nierówno. W czasie deszczu
w wielu miejscach powstają duże kałuże. 
Uczestnicy stwierdzili, że trasa spaceru jest 
również bardzo ważna dla osób spoza dzielnicy, 
które przyjeżdżają do ZOO lub na Plac Hallera. 



W trakcie spaceru mieszkańcy byli bardzo przyjaźnie 
nastawieni do idei “Akcji Ławka Warszawska”. Wiele 
osób stwierdziło, że “cieszy się, że coś się w okolicy 
zmieni”. Poza tą liczną grupą, w spacerze brała udział 
mieszkanka bloku przy ulicy Jagiellońskiej 62, która 
reprezentowała społeczność ze swojego bloku. Pani 
Eleonora przedstawiła pozostałym uczestnikom 
spaceru stanowisko swoje i swoich sąsiadów. 
Opowiedziała o wielu incydentach i problemach z jakimi 
spotykali się sąsiedzi, w momencie kiedy w okolicy bloku 
stały ławki. 

Cała grupa wspólnie dyskutowała i wymieniała się 
poglądami na temat sposobów reagowania na 
negatywne zachowania w przestrzeni publicznej. 
Wspólnie przeszliśmy całą trasę.

Atmosfera podczas spaceru





LOKALIZACJE ŁAWEK



LOKALIZACJE ŁAWEK 



Lokalizacja 1
Lokalizacja: ławka wzdłuż alei 
Solidarności, z widokiem na 
wybieg z niedźwiedziami

Uzasadnienie: mała liczba ławek 
w okolicy, miejsce często 
odwiedzane przez seniorów, 
rodziców z małymi dziećmi 
i turystów 

Postulowane dodatkowe 
elementy:  kosz na śmieci

Rodzaj: 2 ławki typu B

B



Lokalizacja 2
Lokalizacja: ławka wzdłuż alei 
Solidarności, w miejscu 
przygotowanym na małą 
architekturę, widok na ulicę 
Targową

Uzasadnienie: brak ławek, duże 
odstępy między innymi ławkami, 
trasa spacerowa, cień 
zapewniany przez drzewo

Postulowane dodatkowe 
elementy:  kosz na śmieci

Rodzaj: 1 ławka typu B

B



Lokalizacja 3
Lokalizacja: ławka wzdłuż alei 
Solidarności, w miejscu 
przygotowanym na małą 
architekturę, widok na ulicę 
Targową

Uzasadnienie: brak ławek, duże 
odstępy między innymi ławkami, 
trasa spacerowa, cień od drzewa

Postulowane dodatkowe 
elementy: należy przesunąć kosz 
na śmieci, który jest już w tym 
miejscu

Rodzaj: 1 ławka typu B

B



Lokalizacja 4
Lokalizacja: ławka wzdłuż alei 
Solidarności, w miejscu 
przygotowanym na małą 
architekturę, widok na ulicę 
Targową

Uzasadnienie: brak ławek, cień 
od drzewa

Postulowane dodatkowe 
elementy: kosz na śmieci

Rodzaj: 1 ławka typu C

C



Lokalizacja 5
Lokalizacja: ławka wzdłuż alei 
Solidarności, w okolicy 
przystanku autobusowego, 
widok na ulicę Targową

Uzasadnienie: brak ławek, 
przystanek jest bardzo 
uczęszczany, ludzie opierają się 
o barierki

Rodzaj: 1 ławka typu A

A



Lokalizacja 6
Lokalizacja: ławka wzdłuż alei 
Solidarności, w okolicy 
przystanku autobusowego, 
widok na ulicę Targową

Uzasadnienie: brak ławek, 
przystanek jest bardzo 
uczęszczany, ludzie opierają się 
o barierki

Rodzaj: 2 ławki typu A

AA A



Lokalizacja 7
Lokalizacja: w okolicy wyjścia 
z metra Dworzec Wileński, 
nieopodal stacji Veturilo

Uzasadnienie: w tym miejscu 
wiele osób czeka na kogoś, po 
podróży można odpocząć. 
W sezonie zimowym na tym 
terenie znajdują się dekoracje 
świąteczne, przy których ludzie 
skupiają się. 

Postulowane dodatkowe 
elementy: co najmniej 2 kosze na 
śmieci ( w okolicy przesiadują 
bezdomni i bardzo śmiecą)

 Rodzaj: 2 ławki typu A

A

A



Lokalizacja 8
Lokalizacja: na terenie zieleni 
wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (przy 
skrzyżowaniu z ulicą Ratuszową). 
Nieopodal stacji rowerów 
Veturilo, z widokiem na budynek

Uzasadnienie: to miejsce, 
w którym ławka nie będzie 
przeszkadzać mieszkańcom, jest 
przy skrzyżowaniu, przy którym 
można na chwilę odsapnąć, cień 
drzewa

 Rodzaj: 1 ławka typu C

C



Lokalizacja 9
Lokalizacja: na terenie zieleni 
wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (przy 
skrzyżowaniu z ulicą Ratuszową) 
nieopodal stacji rowerów 
Veturilo. Z widokiem na 
skrzyżowanie

Uzasadnienie: to miejsce, 
w którym ławka nie będzie 
przeszkadzać mieszkańcom, jest 
przy skrzyżowaniu, przy którym 
można na chwilę odsapnąć, cień 
drzewa

 Rodzaj: 1 ławka typu A

A



Lokalizacja 10
Lokalizacja: po północnej części 
skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej 
z Ratuszową, z widokiem na 
skrzyżowanie

Uzasadnienie: to trasa pieszych 
spacerów do kościoła, parku lub 
biblioteki

 Rodzaj: 1 ławka typu A

A



Lokalizacja 11
Lokalizacja: na wysokości 
budynku Jagiellońska 7/9, pod 
drzewem w okolicy kosza na 
śmieci z widokiem na 
skrzyżowanie

Uzasadnienie: wzdłuż ulicy 
Jagiellońskiej nie ma ławek, 
w tym miejscu jest kosz na 
śmieci, a drzewa dają cień, można 
na chwilę odpocząć

 Rodzaj: 2 ławki typu A

A

A



Lokalizacja 12
Lokalizacja: na wysokości 
Centrum Dekoral Professional, 
z widokiem na ulicę

Uzasadnienie: w tym miejscu 
ławka nikomu nie będzie 
przeszkadzać, nie przylega do 
zabudowy mieszkaniowej, jest na 
trasie do przychodni i kościoła

 Rodzaj: 1 ławka typu B

B



Lokalizacja 13
Lokalizacja: skrzyżowanie ulicy 
Jagiellońskiej z Bertolda Brechta

Uzasadnienie:nieopodal 
znajduje się sklep ortopedyczny 
(ul. Jagiellońska 50), który 
odwiedzany jest przez osoby 
z niepełnosprawnością

 Rodzaj: 1 ławka typu CC



Lokalizacja 14
Lokalizacja: nieopodal 
skrzyżowania z Placem Hallera, 
widok na rowery Veturilo

Uzasadnienie: w tym miejscu 
wiele osób spotyka się, 
lokalizacja tej ławki sprzyja 
spacerowaniu wzdłuż ulicy 
Jagiellońskiej

 Rodzaj: 1 ławka typu CC



Lokalizacja 15
Lokalizacja: przystanek 
autobusowy Rondo 
Starzyńskiego 10

Uzasadnienie: przystanek 
oblegany w godzinach szczytu, 
w okolicy znajduje się wiele 
sklepów, można odpocząć w tym 
miejscu po zakupach

 Rodzaj: 1 ławka typu A

A



Lokalizacja 16
Lokalizacja: w okolicy 
przystanku autobusowy Rondo 
Starzyńskiego 10 i sklepy 
spożywczego, widok na 
nadjeżdżający autobus

Uzasadnienie: przystanek 
oblegany w godzinach szczytu, 
w okolicy znajduje się wiele 
sklepów, ławka uniemożliwi 
rozdeptywanie terenu zieleni

Postulowane dodatkowe 
elementy:  kosz na śmieci

 Rodzaj: 1 ławka typu A

A



Lokalizacja 17
Lokalizacja: w okolicy 
przystanku autobusowego 
Rondo Starzyńskiego 10 i sklepu 
spożywczego, widok na 
nadjeżdżający autobus

Uzasadnienie: przystanek 
oblegany w godzinach szczytu, 
w okolicy znajduje się wiele 
sklepów, ławka uniemożliwi 
rozdeptywanie terenu zieleni

Postulowane dodatkowe 
elementy:  kosz na śmieci, nowe 
nasadzenia za oparciem ławki

 Rodzaj: 2 ławki typu C

C

C



Lokalizacja 18
Lokalizacja: w okolicy sklepu 
Delikatesy, przy ul. Stefana 
Starzyńskiego 3

Uzasadnienie: w cieniu, ludzie 
siadają tu na barierkach 
wydzielających tereny zieleni, 
miejsce traktowane jest jako 
ważny węzeł przesiadkowy, gdzie 
w godzinach szczytu jest bardzo 
wielu mieszkańców Pragi, 
Targówka i dalszych terenów

 Rodzaj: 1 ławka typu A

A



Lokalizacja 19
Lokalizacja: przystanek 
tramwajowy Rondo 
Starzyńskiego 05

Uzasadnienie: brak ławek, osoby 
czekające na tramwaj siedzą na 
barierkach 

 Rodzaj: 2 ławki typu A

A

A



Lokalizacja 20
Lokalizacja: wzdłuż ogrodzenia 
ZOO, ciąg pieszo-rowerowy, 
lokalizacę najlepiej poznać po 
rysunkach na muralu, lokalizacja 
ławek na terenach zieleni, widok 
na chodnik i krzewy

Uzasadnienie: brak ławek, to 
miejsce częstych rodzinnych 
spacerów, można odpocząć 
w cieniu i zdala od zgiełku ulicy 

Rodzaj: 2 ławki typu B

Układ ławek: kąt rozwarty 
między ławkami 
(ułatwia rozmowę) 

B B



Lokalizacja 21
Lokalizacja: wzdłuż ścieżki 
pieszo-rowerowej prowadzącej 
do ZOO, wskazaną lokalizację 
można poznać po  obecności 
muralu

Uzasadnienie: brak ławek, to 
miejsce częstych rodzinnych 
spacerów, można odpocząć 
w cieniu i z dala od zgiełku ulicy, 
w okolicy jest parking, osoby 
szykujące się do podróży mogą 
przed nią chwilę odpocząć

Rodzaj: 2 ławki typu B

B
B



Lokalizacja 22
Lokalizacja: z boku budynku 
z kasami ZOO (od strony 
parkingu)

Uzasadnienie: brak ławek, cień, to 
miejsce spotkań osób idących do 
ZOO, na co dzień można 
zaobserwować nielegalnie 
zaparkowane samochody na 
chodniku, ławka ograniczy to 
niebezpieczne zachowanie 
kierowców,

Układ ławek: w kształcie litery “L”

Postulowane dodatkowe 
elementy:  kosze na śmieci

Rodzaj: 2 ławki typu C

C C



Lokalizacja 23 Lokalizacja: z boku budynku 
z kasami ZOO (od strony 
parkingu)

Uzasadnienie: brak ławek, to 
miejsce spotkań osób idących do 
ZOO, na co dzień można 
zaobserwować nielegalnie 
zaparkowane samochody na 
chodniku, ławka ograniczy to 
niebezpieczne zachowanie 
kierowców,

Postulowane dodatkowe 
elementy:  nasadzenia wysokich 
drzew dających cień

Rodzaj: 2 ławki typu C

C C



Wnioski 0szt.

9 szt. 10 szt.14 szt.

Celowe jest postawienie ławek zgodnie z lokalizacjami 
wskazanymi podczas spaceru badawczego.



Co będzie działo się po spacerze?

Po odbyciu spaceru sporządzono 
raport. Jest on  ogólnodostępny 
i stanowi dokumentację odbytych 
spacerów oraz rekomendacje 
dotyczące lokalizacji ławek. Następnie 
każda lokalizacja zostanie 
przeanalizowana przez pracowników 
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 
i wykonawcę pod kątem możliwości 
posadowienia tam ławek, choćby pod 
kątem stanu własności terenu czy 
istniejącej i projektowanej 
infrastruktury technicznej.

-Z tego powodu niewykluczone są 
przesunięcia ławek w terenie do 2,5m 
w stosunku do lokalizacji wskazanych 
podczas spaceru przez mieszkańców.

Po weryfikacji wytypowanych 
lokalizacji nastąpi montaż ławek.



INFORMACJE O AKCJI ŁAWKA WARSZAWSKA

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWY

PROCES ZREALIZOWALI: GŁOS ULICY LUDWIKA IGNATOWICZ, 
         TERENOWA PARK ALEKSANDRA WIKTORKO-RAKOCZY

SPACER ZREALIZOWAŁA:  LUDWIKA IGNATOWICZ

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA (na stronach 12, 13, 16, 19) : TOMASZ KACZOR


