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26.06.2019



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 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 
275 pod nazwą „50 ławek na Starym 
Mokotowie” zgłoszonym przez pana 
Roberta Buciaka. Projekt został 
wytypowany do realizacji w 2019 
roku i zakłada postawienie 50 ławek. 
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby 
przede wszystkim osób starszych. 
Postawienie ławek w okolicy ma 
sprzyjać zachowaniu zdrowia 
seniorów oraz wzmocnieniu więzi 
społecznych.

Budżet obywatelski

Obszar objęty projektem to przede 
wszystkim rejon ulic: 
Kazimierzowskiej, Wiśniowej, 
Bałuckiego, Dąbrowskiego, 
Wołoskiej, Boboli, Batorego oraz 
al. Niepodległości.



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.



Przebieg procesu

Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy 
Mokotów m.st. Warszawy wraz 
z lokalnym ogrodnikiem, 
pomysłodawcą budżetu 
obywatelskiego oraz realizatorem 
spaceru spotkali się w celu ustalenia 
trasy spaceru. 
Pracownicy  Urzędu Dzielnicy 
Mokotów zebrali informacje na temat 
potrzeb mieszkańców zgłoszonych 
w urzędzie. Zrealizowali też wizje 
terenowe mające na celu weryfikację 
miejsc, w których mogą pojawić się 
ławki. 

Zdjęcie poniżej prezentuje analizę 
obszaru pod względem potencjalnych 
lokalizacji ławek.



Przebieg procesu

Po ustaleniu trasy spaceru 
zrealizowano dystrybucję plakatów. 
Osoby roznoszące plakaty spotkały 
się z dużym zainteresowaniem 
tematem. Montaż ławek budził wśród 
mieszkańców negatywne  emocje, co 
powodowało, że wiele osób chciało 
zrywać plakaty. 



INFORMACJE ZEBRANE PODCZAS SPACERU



Atmosfera podczas spaceru

Na spacer przybyło wiele osób 
mieszkających na terenie Starego 
Mokotowa: mieszkańców ulicy 
Dąbrowskiego oraz  alei 
Niepodległości. W szczytowym 
momencie było 17 uczestników 
spaceru, jednak w wielu miejscach 
zagadywaliśmy też przechodniów lub 
mieszkańców pobliskich budynków.

Atmosfera podczas spaceru była 
bardzo napięta, a negatywne emocje 
związane z projektem przeważały nad 
merytoryczną argumentacją 
dotyczącą danych lokalizacji

Większość mieszkańców obszaru była 
negatywnie nastawiona do Akcji 
Ławka Warszawska, ponieważ:

- emocje budził pomysłodawca 
budżetu obywatelskiego,

- emocje budził projekt 
zrealizowany na ulicy 
Dąbrowskiego dot. nowej 
organizacji ruchu rowerowego 
i samochodowego. 

Wiele osób stwierdziło, że proces jest 
“ustawiony,” że budżet obywatelski nie 
mógł wygrać w tej edycji. 



Atmosfera podczas spaceru

Bardzo ważnym elementem spaceru 
była weryfikacja miejsc, które zostały 
potencjalnie wybrane do montażu 
ławek. Mieszkańcy chcieli poznać 
dokładne lokalizacje i argumenty, 
dlaczego w tych miejscach warto 
postawić ławki. 

Uczestnicy spaceru, którzy mieli 
odmienne zdanie od większości, 
w wielu momentach byli zakrzyczeni 
lub ich stanowisko było podważane. 

Najczęściej mieszkańcy 
argumentowali swoje wypowiedzi 
w następujący sposób:

- na tym obszarze jest 
wystarczająca liczba ławek, 

- na tym obszarze nie może być 
więcej ławek, ponieważ na nich 
przesiadują osoby spożywające 
alkohol i hałasujące w nocy, 

- wiele ławek zostało 
zdemontowanych na prośby 
mieszkańców (znajdują się w 
magazynie, jakby była potrzeba 
to można je zamontować)



Atmosfera podczas spaceru

- sklepy z alkoholem (również 
otwarte 24h/dobę) są regularnie 
rozmieszczone na 
przedmiotowym obszarze, przez 
co liczba osób hałasujących, 
załatwiających potrzeby 
fizjologiczne wśród zieleni lub 
śmiecących jest bardzo duża, 

- nie ma skutecznych rozwiązań 
ograniczających negatywne 
zachowania towarzyszące 
obecności ławek. 

Stwierdzono również, że w wielu 
miejscach ławka może kolidować 
z parkującymi samochodami lub mogą 
powstać niebezpieczne zdarzenia 
z udziałem rowerzystów (którzy 
notorycznie jeżdżą po chodnikach).

Rozwiązanie, które było do 
zaakceptowania w kilku miejscach to 
ławki, na których może usiąść tylko 
i wyłącznie jedna osoba. Uczestnicy 
stwierdzili, że takie rozwiązanie 
byłoby dobre dla seniorów, bo nie 
dawałoby możliwości spotykania się 
i picia alkoholu w większej grupie. 



Atmosfera podczas spaceru

Panująca negatywna atmosfera 
podczas spaceru spowodowała, że 
część osób nie chciało uzupełniać 
formularzy, ale chciało uczestniczyć 
w spacerze do końca w celu 
weryfikacji zaproponowanych 
lokalizacji i kontroli bieżących ustaleń.

Zdjęcie po prawej stronie obrazuje 
formularz osoby, która uczestniczyła 
w spacerze, ale nie wyrażała zgody na 
montaż ławek. Takich dokumentów 
badaczka zebrała kilka. 



Atmosfera podczas spaceru

Podczas spacerowania po ulicy 
spotkaliśmy też mieszkańców oraz 
przedstawicieli spółdzielni 
mieszkaniowej, którzy wychodzili 
z zebrania. Jednogłośnie stwierdzili 
oni, że na tym terenie jest za duży 
problem ze spożywaniem alkoholu na 
osiedlach i ulicy, poza tym “nie chcą 
komuś stawiać ławek pod oknami”. 

Na dalszych stronach raportu 
przedstawiono kilka lokalizacji, 
w których można było postawić ławki, 
jednak mieszkańcy nie wyrazili zgody.



Diagnoza terenu

Lokalizacja: przed sklepem Mokpol 
(Dąbrowskiego 74)

Uzasadnienie: miejsce odpoczynku 
po zakupach, często widać osoby 
siedzące na donicach

Dlaczego nie ma zgody na tę 
lokalizację: w sklepie znajduje się 
ławka dla klientów, to tu można 
odpocząć. Mieszkańcy siadają na 
donicach z kwiatami, jest to 
akceptowane przez osoby 
potrzebujące, jednak osoby 
spożywające alkohol są “przeganiane”



Diagnoza terenu

Lokalizacja: chodnik naprzeciwko 
sklepu “U chłopaków”

Uzasadnienie: miejsce odpoczynku 
po zakupach, dużo dostępnej 
przestrzeni

Dlaczego nie ma zgody na tę 
lokalizację: mieszkańcom nie 
podobała się lokalizacja, ponieważ jest 
przy ulicy i blisko okien sąsiadów 
(Dąbrowskiego 71), miejsce to jest 
zaniedbane i brudne, zdaniem 
spacerowiczów “nikt nie chciałby tu 
siedzieć”



Diagnoza terenu

Lokalizacja: chodnik pomiędzy 
przedszkolem a blokiem przy ul. 
Dąbrowskiego 82/82A

Uzasadnienie: miejsce odpoczynku, 
ławki znajdują się w dalszej części 
ulicy, długi i szeroki chodnik

Dlaczego nie ma zgody na tę 
lokalizację: mieszkańcy opowiedzieli, 
że w tym miejscu często wjeżdżają 
samochody dostawcze jadące w głąb 
osiedla, obawa o spożywanie alkoholu 
i hałasowanie pod oknami sąsiadów



Diagnoza terenu

Lokalizacja: chodnik wzdłuż ulicy 
Dąbrowskiego, nieopodal ronda 
Pawła Jasienicy

Uzasadnienie: miejsce odpoczynku, 
cień drzew, możliwość dodania 
nowych nasadzeń zakrywających 
urządzenia techniczne

Dlaczego nie ma zgody na tę 
lokalizację: mieszkańcom nie 
podobała się lokalizacja, ponieważ 
naprzeciwko znajduje się blok 
Łowicka 10, miejsce z potencjałem dla 
alkoholików, którzy załatwiają się  
okolicy urządzeń.



Diagnoza terenu

Lokalizacja: chodnik wzdłuż ulicy 
Dąbrowskiego, nieopodal ronda 
Pawła Jasienicy i kiosku z pieczywem

Uzasadnienie: miejsce odpoczynku, 
możliwość dodania nowych nasadzeń 

Dlaczego nie ma zgody na tę 
lokalizację: mieszkańcom nie 
podobała się lokalizacja, ponieważ 
naprzeciwko znajduje się blok, 
mogłyby odbywać się nocne spotkania 
na ławce zakłócające spokój 
mieszkańców. Stwierdzono, że ten 
fragment zieleni ma skomplikowaną 
strukturę własności.



Diagnoza terenu

Lokalizacja: chodnik wzdłuż Żłobka 
nr 21

Uzasadnienie: miejsce zacienione, 
brak ławek oraz sąsiedztwo usługi 
oświaty, do której spacerują dzieci 
z opiekunami

Dlaczego nie ma zgody na tę 
lokalizację: mieszkańcom nie 
podobała się lokalizacja, ponieważ 
w okolicy znajdują się dwa sklepy 
z alkoholem, istnieje ryzyko, że 
alkoholicy będą demoralizować dzieci 
idące do żłobka, miejsce może stać się 
nieprzyjemne



Diagnoza terenu

Lokalizacja: naprzeciwko bloku 
Dąbrowskiego 81 przed stacją 
techniczną

Uzasadnienie: brak ławek 
w najbliższej okolicy, na trasie do 
przychodni i innych usług 
znajdujących się wewnątrz osiedla

Dlaczego nie ma zgody na tę 
lokalizację: kiedyś znajdowała się tu 
ławka, ale została zdemontowana na 
prośbę mieszkańców, w okolicy 
sprzedawany jest alkohol



LOKALIZACJE ŁAWEK



Lokalizacja 1

Lokalizacja: ławka wzdłuż alei 
Niepodległości, z widokiem na 
skrzyżowanie (nie można przybliżyć 
ławki do zabudowy)

Uzasadnienie: mała liczba ławek 
w okolicy, możliwość odpoczynku na 
trasie do metra, duża widoczność 
osób, zniwelowane zagrożenie picia 
alkoholu w tym miejscu

Postulowane dodatkowe elementy:  
kosz na śmieci

Rodzaj: 1 ławka typu B

B



Wnioski

Ze względu na panującą atmosferę i wiele emocji towarzyszących 
akcji stwierdzono, że to nie jest dobry moment na postawienie na 
tym obszarze ławek. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem w 
tym rejonie zwiększonej liczby patroli policji, a także 
ograniczeniem możliwości sprzedawania alkoholu. 
Postawienie ławek wbrew uczestnikom spaceru może 
spowodować wzrost agresji oraz wandalizm. 

Lokalizacja, która została wskazana, to jedyne miejsce, 
zaakceptowane przez uczestników spaceru. 

Warto również zastanowić się, czy można stworzyć mebel miejski, 
który umożliwi odpoczynek tylko i wyłącznie jednej osobie. 

1 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 wskazana lokalizacja 
zostanie przeanalizowana przez 
pracowników Zarządu Zieleni m.st. 
Warszawy i wykonawcę pod kątem 
możliwości posadowienia tam ławki, 
choćby w kontekście stanu własności 
terenu czy istniejącej 
i projektowanej infrastruktury 
technicznej.

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

Po weryfikacji wytypowanej lokalizacji 
nastąpi montaż ławki.



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: LUDWIKA IGNATOWICZ


