
Raport ze spaceru z dnia 
24.06.19



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 obywatelskiego 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 
337 pod nazwą „30 drzew i 30 ławek 
na Wierzbnie i Wyględowie” 
zgłoszonym przez pana Roberta 
Buciaka. Projekt został wytypowany 
do realizacji w 2019 roku i jest 
odpowiedzią na potrzeby przede 
wszystkim osób starszych. Zakłada on 
postawienie 30 ławek w okolicach 
sklepów i innych celów podróży 
seniorów. Postawienie ławek 
ma sprzyjać zdrowiu seniorów oraz 
wzmocnieniu więzi społecznych.

Budżet obywatelski

Obszar objęty projektem to przede 
wszystkim rejon ulic: 
Racjonalizacji, Samochodowej, 
Domaniewskiej, Woronicza, 
al. Niepodległości i Puławskiej.

Projekt zakłada postawienie ławek 
równomiernie na ulicach całego 
rejonu Wierzbno / Wyględów.



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, 
lokalnych organizacji pozarządowych 
oraz ogrodnikami i pomysłodawcą 
projektu, który został wyłoniony do 
realizacji tego działania. Omówiliśmy 
zagadnienia związane 
z tematem i trasami spacerów. 
Na terenach objętych projektem 
prowadzona była dystrybucja 
plakatów, a także promocja 
realizowana przez Dzielnicę 
Mokotów i Zarząd Zieleni.

Na spacery został zaproszony 
pomysłodawca projektu, aby 
mógł 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

Spacer rozpoczął się przy stacji metra 
Wierzbno. Następnie udaliśmy się na 
wschód, wzdłuż ulicy Woronicza (po 
południowej stronie) i skręciliśmy w                 
ul. Wielicką. Następnie zawróciliśmy w          
ul. Krasickiego. Ostatni odcinek wiódł ul. 
Racławicką i w jej bliskiej okolicy.

W okolicy nie ma ławek stojących przy 
ulicy. Jedyne miejsce gdzie można usiąść 
to ławki w parku Dreszera.

Trasa biegła przez trzy różne 
w charakterze części miasta. Pierwsza                 
(ul. Woronicza) to energiczny węzeł 
komunikacyjny, ul. Krasickiego to 
spokojne tereny willowe, a ul. Racławicka 
to

typowe zielone osiedla niskich bloków.

Na trasie spaceru, po południowej 
stronie ul. Woronicza, znajdują się 
ogródki działkowe, w związku z czym  
chodnik biegnie w pasie zieleni, 
pomiędzy torami tramwajowymi a 
ogrodzeniem ogródków. Jest to miejsce 
popularne do wyprowadzania psów na 
spacer. Zaobserwowano tam również 
wzmożony ruch rowerowy. Równolegle 
do chodnika biegnie ścieżka przez 
trawnik. Prawdopodobne wytyczona 
przez rowerzystów.



Diagnoza terenu

Stoją pojedyncze kosze na śmieci, 
brakuje jednak ławek i oświetlenia.

Północna strona ul. Woronicza ma 
inny charakter. Obecnie odbywa się 
tam duża budowa, mimo to widać,           
że jest częściej używana przez 
pieszych. Chodnik jest oddzielony od 
ulicy pasem zieleni wysokiej.

Wzdłuż ul. Krasickiego przeważająca 
zabudowa to domy jednorodzinne z 
ogrodami, w wielu z nich znajdują się 
ambasady, w części drobne usługi, 
jednak głównie są to domy 
mieszkalne. 

Przy ul. Racławickiej zabudowa jest 
wielorodzinna. Pojawiają się usługi 
w pawilonach przyulicznych. 

Przy ul. Racławickiej (róg ul. Bałuckiego) 
rośnie samotna grusza - pomnik przyrody. 



Atmosfera podczas spaceru

Część uczestników spaceru przeszła 
z nami całą trasę, a sporo osób 
dołączało jedynie na fragmentach 
bezpośrednio ich dotyczących 
(najczęściej w bliskim sąsiedztwie 
domu, lub na codziennej trasie). 
Większość osób wskazywała park 
Dreszera jako miejsce, gdzie ławek 
jest dużo i wszyscy chętnie z nich 
korzystają. 

Co do lokalizowania ławek wzdłuż         
ul. Woronicza i ul. Racławickiej 
wszyscy byli zgodni. Wątpliwości 
wśród niektórych budziła ul. 
Krasickiego.

Uzasadniano je sąsiedztwem parku 
oraz przydomowymi ogródkami, 
w których można wygodnie się 
zrelaksować. Większość z tych osób 
nie uświadamiała sobie potrzeb 
innych, z ograniczoną sprawnością 
ruchową. W czasie spaceru dużo 
rozmawialiśmy o różnym 
zastosowaniu ławek - nie tylko 
w celach relaksu. 



Początek spaceru Rozmowy na trasie Rozmowy na trasie



LOKALIZACJE ŁAWEK





Lokalizacja 1
Lokalizacja: ławka przy wyjściu z metra 
Wierzbno, przy chodniku wzdłuż ul 
Woronicza (południowa strona). Pod 
drzewami (cień), z widokiem na 
wentylatornię metra. 

Uzasadnienie: jest to miejsce spotkań. 
Sporo osób czekając na kogoś, chowało się 
tu do cienia, wciąż mając dobry widok na 
pasażerów wychodzących ze stacji metra.

Postulowane dodatkowe elementy: kosz 
na śmieci.

Rodzaj: 1 ławka typu C.



Lokalizacja: ławka w połowie drogi 
między skrzyżowaniami, przy chodniku 
wzdłuż ul Woronicza (południowa 
strona). Na wysokości rozjazdu 
tramwajowego i przystanku 
autobusowego. Z widokiem na ulicę 
(plecami do ogrodzenia).

Uzasadnienie: brak ławek w okolicy.

Postulowane dodatkowe elementy: 
Należy przestawić kosz na śmieci obok 
ławki, oświetlić i wyremontować chodnik. 
Postawić kosz na psie odchody (teren 
wyprowadzania psów). Poprowadzić 
ścieżkę rowerową. 

Rodzaj: 1 ławka typu C.

Lokalizacja 2



Lokalizacja 3 Lokalizacja: ławki wzdłuż ul Woronicza 
(północna strona). Z widokiem na 
chodnik (plecami do ulicy).

Uzasadnienie: szeroki pas zieleni 
z wysokimi drzewami rozdziela chodnik 
od ulicy. Jest to idealna lokalizacja dla 
ławek. W okolicy znajdują się przystanki 
tramwajowe  i autobusowe oraz wyjście 
ze stacji metra. (ważne miejsce 
komunikacyjnie).

Postulowane dodatkowe elementy: 
kosz na śmieci.

Rodzaj: minimum 3 ławki, w regularnych 
odstępach, typ C.



Lokalizacja 4
Lokalizacja: ławka przy wejściu do 
ogródków działkowych. Przy ul. 
Wielickiej. Naprzeciwko furtki - 
wejścia do ogródków działkowych. 
Z widokiem na ogrodzenie (plecami 
do ulicy).

Uzasadnienie: jest to miejsce, 
w którym wygodnie byłoby móc 
sobie przysiąść w poszukiwaniu 
kluczy do furtki lub czekając na 
kogoś.

Postulowane dodatkowe 
elementy: kosz na śmieci.

Rodzaj: 1 ławka typu A



Lokalizacja 5  
6 Lokalizacja: ławka przy skrzyżowaniu 

ul. Krasickiego z ul. Naruszewicza.          
W pasie zieleni (drzewa za plecami).

Uzasadnienie: Ławka w punkcie 
przecięcia szlaków pieszych. Z dobrą 
widocznością na skrzyżowanie.          
Brak innych ławek w okolicy.
Postulowane dodatkowe elementy: 
kosz na śmieci.

Rodzaj: 1 ławka typu B.



Lokalizacja 6

Lokalizacja: ławka przy skrzyżowaniu ul. 
Krasickiego z ul. Malczewskiego. 

Uzasadnienie: Ławka w punkcie przecięcia szlaków 
pieszych. Z dobrą widocznością na skrzyżowanie. 
W pasie zieleni (drzewa za plecami). 

Postulowane dodatkowe elementy:  kosz na 
śmieci.

Rodzaj: 1 ławka typu B.



Lokalizacja 7 Lokalizacja: ławki przy ogrodzeniu 
parku Dreszera. W niszy od 
zewnętrznej strony ogrodzenia parku, w 
niedalekim sąsiedztwie wejścia. Z 
widokiem na ulicę. 

Uzasadnienie: Brak innych ławek przy 
ulicy.
Postulowane dodatkowe elementy:

Dodatkowe oświetlenie. Kosz na śmieci. 
(Stojak na przeciwko bramy parku). 

Rodzaj: 2 ławki typu C, układ a.



Lokalizacja 8 Lokalizacja: ławka przed pawilonem z farbami, 
przy ul. Racławickiej. Z widokiem na salon 
fryzjerski (po drugiej stronie ulicy).

Uzasadnienie: w tym miejscu regularnie bywają 
starsze osoby, ze względu na handel obwoźny.
Sąsiedztwo wielkiej gruszy, która jest pomnikiem 
przyrody. Obok jest kosz na śmieci. 

Postulowane dodatkowe elementy: kosz na 
śmieci.

Rodzaj: 1 ławka typu C.



Lokalizacja 9

Lokalizacja: ławka w sąsiedztwie piekarni, przy 
ul. Racławickiej 7. Przy pasie zieleni, obok kosza 
na śmieci. Z widokiem na parkan.

Uzasadnienie: przy piekarni jest spory ruch. 
Dużo starszych osób, często kolejki.

Postulowane dodatkowe elementy: brak.

Rodzaj: 1 ławka typu C.



Lokalizacja 10
Lokalizacja: ławka przed wejściem do kaplicy. 
W pasie zieleni przy ul. Racławickiej 14. Z widokiem 
na kaplicę.

Uzasadnienie: jest to dobre miejsce, aby na kogoś lub 
na coś poczekać, gdyż w sąsiednim budynku, poza 
kaplicą znajduje się szkoła podstawowa.

Postulowane dodatkowe elementy: Obok należy 
postawić kosz na śmieci. 

Rodzaj: 1 ławka typu C.



Lokalizacja 11 Lokalizacja: ławka przy 
skrzyżowaniu ul. Kazimierzowskiej i 
ul. Racławickiej. Południowo - 
wschodni narożnik. Widok na             
ul. Kazimierzowską.

Uzasadnienie: lokalizacja w punkcie 
przecięcia szlaków pieszych. Z dobrą 
widocznością na skrzyżowanie.

Postulowane dodatkowe 
elementy: obok należy postawić 
kosz na śmieci. Za ławką posadzić 
krzewy.

Rodzaj: 1 ławka typu C.



Lokalizacja 12

Lokalizacja: ławka przy skrzyżowaniu ul. 
Kazimierzowskiej i ul. Racławickiej. 
Równolegle do ul. Racławickiej.

Uzasadnienie: miejsce w punkcie przecięcia 
szlaków pieszych, w sąsiedztwie skweru 
trawnika) przy uczęszczanym warzywniaku.

Postulowane dodatkowe elementy: kosz na 
śmieci obok ławki. Jest to dobre miejsce na 
tablicę ogłoszeniową.

Rodzaj: 1 ławka typu A.



Lokalizacja 13 Lokalizacja: ławki przy ul. 
Szczekocińskiej, przed kaplicą. Ławki 
przed wejściem do kaplicy                             
(ul. Racławicka 31). W bezpośrednim 
sąsiedztwie zieleni otaczającej parking. 
Z widokiem na drzwi kaplicy oraz 
budynki wielorodzinne.

Uzasadnienie: miejsce zaciszne, 
w otoczeniu przyrody. Miejsce spotkań 
przed i po nabożeństwie.

Postulowane dodatkowe elementy: 
kosz na śmieci i oświetlenie.

Rodzaj: 3 ławki typu C, połączone 
układy a i d. 



Lokalizacja 14

Lokalizacja: ławka przy skrzyżowaniu szlaków 
pieszych między budynkami (ul. Szczekocińska, 
między ul. Racławicką a ul. Wiktorską).
Z widokiem na zieleń.

Uzasadnienie: miejsce zaciszne, w otoczeniu 
zieleni, na przecięciu szlaków pieszych.

Postulowane dodatkowe elementy: kosz na 
śmieci obok ławki.

Rodzaj: 1 ławka typu C.



Lokalizacja 15

Lokalizacja: ławka przy ul. 
Wiktorskiej,  Przy zieleni na 
przedłużeniu ul. Szczekocińskiej 
Z widokiem na ulicę i liceum 
Reytana.

Uzasadnienie: brak ławek w okolicy.

Postulowane dodatkowe 
elementy: obok ławki należy 
postawić kosz na śmieci, a za ławką 
posadzić żywopłot.

Rodzaj: 1 ławka typu C.



Lokalizacja 16

Lokalizacja: ławka przy al. 
Niepodległości 84. Ławka przyuliczna, 
w okolicy przystanku autobusowego. Z 
widokiem na bibliotekę i miejsce 
pamięci.

Uzasadnienie: brak ławek w okolicy.

Postulowane dodatkowe elementy: 
kosz na śmieci.

Rodzaj: 1 ławka typu C.



W sumie w trakcie spaceru wskazano 16 lokalizacji dla 
nowych 21 ławek. Większość osób uważa, że warto w 
komplecie z ławką stawiać kosze na śmieci. 

Wnioski

2 szt. 2 szt. 17 szt.



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. WARSZAWA

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

SPACER ZREALIZOWAŁA:  MATYLDA GĄSIOROWSKA


