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30.06.2019



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, Witkiewicz, 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 ulicy Targowej, Zamoyskiego i Kijowskiej.

Okolice spaceru to przede wszystkim obiekty 
mieszkalne (kamienice), kultury, handlu i biura 
oraz Dworzec PKP Warszawa Wschodnia. 

Podczas spaceru zauważono, że przy ul. Targowej 
(skrzyżowanie z ul. Kijowską) w okolicach sklepu  
Biedronka brakuje zieleni, teren jest bardzo 
nasłoneczniony, dobry do zadrzewienia lub 
zakrzewienia. Po remoncie ul. Targowej ten 
fragment wydaje się zaniedbany, mimo nowych 
ciągów rowerowych, stojaków na rowery.

Ulica Kijowska jest zaopatrzona w ławki, więc nie 
ma potrzeby doposażać tej ulicy w następne 
siedziska.



W trakcie spaceru mieszkańcy byli bardzo przyjaźnie 
nastawieni do idei “Akcji Ławka Warszawska”. 
Dyskutowali, wymieniali poglądy na temat tego, jaka 
ławka jest lepsza do postawienia w danym miejscu. 
Opowiadali o zmianach związanych z ul. Targową, jej 
przebudową. Spacerowicze uznali, że skrzyżowanie ul. 
Targowej z ul. Kijowską jest nieprzychylne dla pieszych, 
jest duży hałas, należy zastanowić się nad jego 
przebudową. 

Pod koniec spaceru mieszkańcy poprosili o wstawienie 
6 lub 7 ławek na wysokości nowej Trasy 
Świętokrzyskiej, do ul. Objazdowej. Jest to nowa ulica 
jeszcze bez małej architektury. Poproszono również o 
doposażenie w ławki część Al. Solidarności, od ul. 
Szwedzkiej do sklepu Tesco. Usytuowanie wzdłuż muru 
(7-8 szt.).

Atmosfera podczas spaceru



LOKALIZACJE ŁAWEK



LOKALIZACJE ŁAWEK 



Lokalizacja 1
Lokalizacja: ławka obok 
przystanku, widok na ulicę 
Targową

Uzasadnienie: brak ławek

Postulowane dodatkowe 
elementy:  brak

Rodzaj: 1 ławka typu A

A



Lokalizacja 2 Lokalizacja: naprzeciwko Muzeum, 
dwie ławki z widokiem na muzeum 
i przystanek, pod drzewem z jednej 
strony, z drugiej obok stojaków jedna 
ławka

Uzasadnienie: bardzo dobre miejsce 
obok budynku kultury, można 
poczekać na kogoś

Postulowane dodatkowe elementy:  
brak

Rodzaj: 2 ławki typu C

C



Lokalizacja 3 Lokalizacja: ławki przy ul. Targowej 
48 i 46, widok na budynki. 

Uzasadnienie: wzdłuż ulicy 
usytuowane są donice, można 
pomiędzy nimi wstawić ławkę

Postulowane dodatkowe elementy:  
stojaki na rowery

Rodzaj: 1 ławka typu B i 1 ławka typu 
C 

B,C



Lokalizacja 4 Lokalizacja: przy ul. Targowej 36, 
ławka zamiast donicy

Uzasadnienie: bardzo dobre 
miejsce na ławkę, ponieważ obok 
znajdują się drzewa, brak ławek 
w okolicy

Postulowane dodatkowe 
elementy:  stojaki na rowery

Rodzaj: 1 ławka typu A

A



Lokalizacja 5 Lokalizacja: ławka przy ul. 
Zamoyskiego, widok na przystanek

Uzasadnienie: bardzo dobre 
miejsce, cień pod drzewem. 
Mieszkaniec budynku przy 
ul. Zamoyskiego  poprosił 
o usytuowanie ławki, gdyż jest to 
ciąg pieszy pozbawiony ławek. 
Postulowane dodatkowe 
elementy: kosz na śmieci

Rodzaj: 1 ławka typu A

  A



Lokalizacja 6 Lokalizacja: obok wyjścia 
z metra

Uzasadnienie: brak stojaków 
na rowery, ważny punkt 
przesiadkowy

Postulowane dodatkowe 
elementy: zieleń

Uwaga: w tej lokalizacji 
mieszkańcy nie postulowali 
postawienia ławki, jednak 
uznali, że w tym miejscu 
powinny znaleźć się stojaki na 
rowery.

Postulat dotyczący postawienia stojaków 
na rowery, bez ławki.



Lokalizacja 7
Lokalizacja: ławka przy ul. 
Brzeskiej 4, przy miejscu wsparcia 
seniorów, przy bramie, widok na 
budynek

Uzasadnienie: brak ławek, ważny 
punkt dla seniorów

Postulowane dodatkowe 
elementy: kosz na śmieci 

Rodzaj:  1 ławka typu B lub C albo 
przysiadacz

  B,C,D



Wnioski 1szt.

5 szt. 7 szt.3 szt.

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

Policzone zostały również ławki do postawienia przy nowej 

Trasie Świętokrzyskiej do ul. Objazdowej.



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:  MAŁGORZATA DENIS


