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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, 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

Śliwice to kolonia domków jednorodzinnych 
z ogródkami na Pradze Północ, otoczona 
przez przemysłowe zabudowania i tereny 
FSO. Mieści się w kwartale ulic Gersona, 
Szernera, Witkiewicza i Kotsisa. 

Spacer rozpoczął się na przystanku 
autobusowym, przy ul. Jagiellońskiej. Ze 
względu na bardzo duży ruch samochodowy 
jest to odcinek o dużym natężeniu hałasu. 
Wzdłuż ulicy znajduje się szeroki pas zieleni, 
przy którym nie ma obecnie ławek. Domy są 
odizolowane od trasy samochodowej 
parkingiem naziemnym. 

Dzięki temu w głębi osiedla hałas nie jest 
tak dokuczliwy. 

Na osiedlu znajdują się pojedyncze punkty 
usługowe. 

Przy ul. Witkiewicza postawiono tablicę 
upamiętniającą ofiary II Wojny Światowej.

Na północnym skraju osiedla znajduje się 
prywatna przychodnia o charakterze 
ponadlokalnym. Przed nią funkcjonuje duży 
parking naziemny. Na południowym końcu 
jest ogrodzone, ale dostępne dla wszystkich 
boisko do gry w piłkę nożną oraz plac zabaw. 



Atmosfera podczas spaceru
Ze względu na niewielki rozmiar zespołu 
oraz izolację od miasta na Śliwicach panuje 
kameralna atmosfera. Sąsiedzi się znają, co 
sprzyja wytwarzaniu więzi w społeczności 
lokalnej. Dzięki temu atmosfera podczas 
spaceru była bardzo pozytywna. 
Uczestnicy chętnie ze sobą rozmawiali, 
wiedząc, że ich decyzje przysłużą się całej 
społeczności. Pojawili się przedstawiciele 
różnych grup wiekowych, od aktywnie 
uczestniczących dzieci, po seniorów. Na 
początku spotkania wspólnie 
zastanawialiśmy się nad zastosowaniem 
ławek i ich funkcją dla różnych osób. Na tej 
podstawie mieszkańcy wybierali najlepsze 
lokalizacje.

Uczestnicy spaceru zgodnie uważali, iż przy 
każdej ławce przyda się kosz na śmieci.



Uczestnicy spaceru



LOKALIZACJE ŁAWEK





Lokalizacja 1

Lokalizacja: ławka przy przystanku.
Przy chodniku przecinającym pas zieleni 
oraz parking, prostopadle do ul. 
Jagiellońskiej.  z widokiem na pas zieleni.
Ważne, aby ją wypoziomować, ponieważ 
chodnik biegnie w tym miejscu pod 
kątem.

Uzasadnienie: miejsce o wzmożonym 
ruchu pieszych.

Postulowane dodatkowe elementy: 
kosz na śmieci.

Rodzaj: 1 ławka typu C.



Lokalizacja 2 i 3
Lokalizacja: ławki przy ul. 
Jagiellońskiej

Uzasadnienie: wiele osób 
przemieszcza się pieszo od 
przystanku autobusowego do 
przychodni (spory odcinek 
uciążliwej przez hałas drogi). 
Wskazana lokalizacja dwóch 
ławek w równych odstępach w 
pasie zieleni wzdłuż ul. 
Jagiellońskiej. Z widokiem na 
jezdnię. 

Postulowane dodatkowe 
elementy: kosze na śmieci.

Rodzaj: 2 ławki typu C.



Lokalizacja 4

Lokalizacja: ławka na 
przedłużeniu ul. Szernera.
Przy chodniku będącym 
przedłużeniem ul. Szernera 
w stronę ul. Jagiellońskiej.
Z widokiem na zieleń, w stronę 
południową.

Uzasadnienie: brak ławek

Postulowane dodatkowe 
elementy: kosz na śmieci.

Rodzaj: 1 ławka
 typu C.



Lokalizacja 5

Lokalizacja: ławka przy parkingu Lux 
Medu.
Pod drzewem, z widokiem na lecznicę.

Uzasadnienie: bliskość lecznicy

Postulowane dodatkowe elementy: 
odtworzenie zieleni, rozjechanej przez 
parkujące samochody. Sugerowane jest 
posadzenie tam niskich krzewów, na 
których kierowcy nie parkują tak chętnie 
jak na trawie. 

Rodzaj: 1 ławka typu C.



Lokalizacja: przed zakładem tapicerskim 
- ul. Witkiewicza 37
W pasie zieleni. Z widokiem na pawilon usługowy.

Uzasadnienie: Brak ławek w okolicy i wygodny placyk. 

Postulowane dodatkowe elementy: kosz na śmieci.

Rodzaj 1 ławka typu C.

Lokalizacja 6



Lokalizacja: ławki przy tablicy 
upamiętniającej ofiary II Wojny 
Światowej.
W pasie zieleni, po obu stronach 
tablicy pamiątkowej po dwie ławki w 
układzie d (kształt litery L), ustawione 
przodem do ulicy i do pomnika 
(pomnik jest osią symetrii układu).

Uzasadnienie: miejsce spotkań, 
zadumy, odpoczynku.

Postulowane dodatkowe elementy: 
brak

Rodzaj: 4 ławki 
typu C.

Lokalizacja 7



Lokalizacja: przed domem przy ul. 
Witkiewicza 9a
Ławka przed furtką, w pasie zieleni między 
jezdnią a chodnikiem.
Z widokiem na budynek. 

Uzasadnienie: bezpośredni sąsiedzi 
wyrazili taką potrzebę, wskazując 
lokalizację jako dobre miejsce, aby 
przysiąść. 

Postulowane dodatkowe elementy: kosz 
na śmieci 

Rodzaj:  1 ławka typu C.

Lokalizacja 8



Lokalizacja 9

Lokalizacja : ławka przy boisku.
W pasie zieleni sąsiadującym 
z boiskiem. między jezdnią 
a chodnikiem. Dwustronna, aby dało 
się oglądać rozgrywki lub spoglądać w 
stronę ulicy. 

Uzasadnienie: bliskość boiska, 
możliwość oglądania rozgrywek.

Postulowane dodatkowe elementy: 
kosz na śmieci.

Rodzaj: 1 ławka 
typu A



Wnioski

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

1 szt. 11 szt.
Warto też uwzględnić potrzeby dotyczące nowych koszy, stojaków rowerowych oraz nasadzeń.



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:  MATYLDA GĄSIOROWSKA


