
Raport ze spaceru z dnia 
27.06.19



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



Towarzyszą jej nowe budynki biurowe 
oraz usługowe (m.in. Nestle House).
Przy skrzyżowaniu ul. Domaniewskiej 
z ul. Samochodową znajduje sią 
zabudowa mieszkaniowa. Dalej przy 
ul. Samochodowej i w najbliższej 
okolicy mieszczą się biura, a także 
lokale usługowe i magazyny. 
Na tym obszarze powstało duże 
osiedle mieszkaniowe, na którym 
mieszka wiele młodych osób 
z dziećmi.

Diagnoza terenu

Spacer przeprowadzony był na 
obszarze, na którym znajdują się 
obiekty pełniące zróżnicowane 
funkcje. Przy skrzyżowaniu ul. 
Domaniewskiej z al. Niepodległości 
znajduje się kościół pod wezwaniem 
Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła, do którego uczęszcza wielu 
mieszkańców z pobliskich osiedli. 
Dalej wzdłuż ul. Domaniewskiej 
zlokalizowana jest zabudowa 
mieszkaniowa z towarzyszącymi 
usługami, takimi jak apteka czy 
sklep Żabka. 



ruch pieszy wzdłuż ul. Samochodowej 
jest niewielki. 

Podczas spaceru widzieliśmy tu mało 
osób. Warto zaznaczyć, że nie jest to 
miejsce często odwiedzane przez 
seniorów.

Na badanym obszarze w ciągach 
pieszych brakuje ławek. Jedynie 
w sąsiedztwie zabudowy przy ul. 
Domaniewskiej 34A ustawione są 
jednoosobowe siedziska  
w swobodnym, prospołecznym 
układzie.

Diagnoza terenu

Po południowej stronie  ul. Woronicza  
znajduje się siedziba Telewizji Polskiej 
oraz Stacja Kontroli Pojazdów SKTS 
Meditrans. Po północnej stronie ulicy 
stoją budynki mieszkalne.

Trasa spaceru jest zróżnicowana pod 
względem intensywności ruchu 
pieszego.
Ulica Domaniewska i Woronicza 
cechują się dużym natężeniem ruchu 
(trasa do kościoła, do metra, na 
przystanek, do pracy), podczas gdy 



Diagnoza terenu

-Na prośbę uczestników spaceru trasa 
została zmodyfikowana w stosunku 
do zaplanowanego przebiegu. 
Ze względu na fakt, że ulicę 
Samochodową cechuje stosunkowo 
małe natężenie ruchu pieszego 
i niewielka ilość usług, z których na 
bieżąco korzystają mieszkańcy, jeden 
z uczestników spaceru zasugerował 
przejście ulicą Garażową, 
Magazynową i dalej Garażową do ul. 
Wołoskiej. Propozycja ta spotkała się 
z aprobatą pozostałych osób.

Okazało się, że ulica Magazynowa nie 
ma potencjału na lokalizację nowych 
ławek. Teren jest zagospodarowany, 
są istniejące ogólnodostępne miejsca 
do siedzenia przy ul. Magazynowej nr 
9 i 11. Niestety swobodne poruszanie 
się po chodnikach jest utrudnione za 
sprawą parkujących samochodów, 
brakuje przestrzeni na nowe ławki.
Z kolei przy ulicy Garażowej, przy 
skrzyżowaniu z ul. Bagażową 
zlokalizowano miejsce, gdzie brakuje 
ławek, a ludzie przysiadają na 
barierkach ograniczających trawnik.



-

Trasa spaceru 

Kolorem czerwonym zaznaczona została faktyczna trasa spaceru, kolorem szarym 
- trasa planowana.



Atmosfera podczas spaceru

Na spacerze byli obecni mieszkańcy 
pobliskiej zabudowy. Podczas spaceru 
rozmawialiśmy również z osobami, 
które spotkaliśmy na trasie spaceru. 

Atmosfera podczas spaceru była 
pozytywna. Uczestnicy chętnie dzielili 
się swoimi spostrzeżeniami oraz 
dyskutowali na temat warunków, jakie 
powinna spełniać modelowa 
lokalizacja ławki. Istotnymi 
czynnikami był cień zapewniany przez 
istniejące drzewa oraz odległość od 
okien budynków mieszkalnych.

Podczas spaceru wskazano 13 miejsc, 
gdzie można postawić ławki. Jedna 
z lokalizacji (nr 12) określona była 
jako ciąg, na którym postulowane jest 
postawienie 4 ławek, po dwie obok 
siebie.

Wybrano więc 14 lokalizacji 
rekomendowanych do postawienia 
ławek.



LOKALIZACJE ŁAWEK



LOKALIZACJE ŁAWEK 



Lokalizacja 1
Lokalizacja: ławki przy skrzyżowaniu 
ul. Domaniewskiej 
z al. Niepodległości, po północnej 
stronie ul. Domaniewskiej, z widokiem 
na kościół

Uzasadnienie: jest to dogodne 
miejsce na ławkę, ponieważ warto 
zapewnić możliwość siedzenia 
podczas czekania na kogoś pod 
kościołem czy na osoby wychodzące
z metra

Postulowane dodatkowe elementy:  
stojaki rowerowe

Rodzaj: 2 ławki 
typu C

C

C



Lokalizacja 2

D

Lokalizacja: przysiadacz po północnej 
stronie ul. Domaniewskiej, z widokiem 
na parafię

Uzasadnienie: bliskość wejścia na 
parafię, brak wyposażenia w tym 
miejscu

Postulowane dodatkowe elementy:  
stojaki rowerowe, kosz na śmieci

Rodzaj:1 przysiadacz, typ D



Lokalizacja 3

A

Lokalizacja: ławka przy budynku przy 
ul. Domaniewskiej 22A, z widokiem na 
drzewo i ulicę

Uzasadnienie: dogodne miejsce do 
odpoczynku na trasie tranzytowej, 
umieszczenie ławki pod nawisem 
budynku zapewni schronienie 
podczas deszczu.

Rodzaj: 1 ławka typu A

Dodatkowy komentarz: ze względu 
na lokalizację pod nawisem budynku 
istnieje prawdopodobieństwo, 
że teren nie jest własnością m.st. 
Warszawy. Wskazana weryfikacja pod 
kątem stanu własności



Lokalizacja: ławka  po północnej 
stronie ul. Domaniewskiej, z widokiem 
na skrzyżowanie ul. Domaniewskiej 
z ul. Modzelewskiego,

Uzasadnienie: bezpośrednie 
sąsiedztwo skrzyżowania sprawia, że 
sporo osób przemieszcza się tędy, 
możliwość zaczekania na kogoś, 
odpoczynku na trasie

Rodzaj: 1 ławka typu C

Lokalizacja 4

C



Lokalizacja: ławka po północnej 
stronie ul. Domaniewskiej, 
naprzeciwko sklepu Carrefour 
Express, z widokiem na ulicę i sklep

Uzasadnienie: lokalizacja przy ciągu 
pieszym, brak ławek w tej okolicy

Postulowane dodatkowe elementy:  
kosz na śmieci

Rodzaj: 1 ławka typu C

Lokalizacja 5

C



Lokalizacja: ławka po wschodniej 
stronie ul. Samochodowej, przy 
skrzyżowaniu z ul. Domaniewską, 
z widokiem na skrzyżowanie i Zepter

Uzasadnienie: możliwe ustawienie 
ławki pod drzewem dającym cień, 
możliwość zaczekania na kogoś 
w widocznym punkcie, odpoczynku 
na trasie

Postulowane dodatkowe elementy:  
kosz na śmieci

Rodzaj: 1 ławka 
typu B

Lokalizacja 6

B



Lokalizacja: ławka po wschodniej 
stronie ul. Samochodowej, pod 
jabłonią i orzechem, widok w obu 
kierunkach ulicy

Uzasadnienie: nieopodal znajdują się 
drzewa dające cień, obecnie brak jest 
ławek w tym miejscu

Postulowane dodatkowe elementy:  
kosz na śmieci

Rodzaj: 1 ławka typu A

Lokalizacja 7

A



Lokalizacja: ławka po wschodniej 
stronie ul. Samochodowej, 
przy skrzyżowaniu z ul. Garażową, 
pod klonem pospolitym, z widokiem 
na ulicę w kierunku zachodnim

Uzasadnienie: bliskość skrzyżowania, 
możliwość zaczekania na kogoś 
w widocznym miejscu

Postulowane dodatkowe elementy:  
przestawienie kosza na śmieci 
stojącego po drugiej stronie ul. 
Samochodowej w okolice 
postulowanej lokalizacji ławki 
(obecnie stoją tam dwa kosze obok 
siebie)

Rodzaj: 1 ławka 
typu B

Lokalizacja 8

B



Lokalizacja 8

Dwa kosze ustawione zostały 
blisko  siebie, w miejscu dość rzadko 
uczęszczanym. Postulowane jest 
przeniesienie jednego kosza na drugą 
stronę sul. Samochodowej i ustawienie 
obok wskazanej lokalizacji ławki.

Uczestnicy spaceru zgłosili potrzebę 
posadzenia drzew w południowo - 
zachodnim narożniku ul. 
Samochodowej i Garażowej, po 
stronie południowej ul. Garażowej, 
zamiast kilku miejsc postojowych 
i przy ul. Magazynowej, wzdłuż Straży 
Pożarnej.

Dodatkowy  postulat - nowe drzewa:



Lokalizacja: ławki przy skrzyżowaniu 
ul. Garażowej z ul. Bagażową, pod lipą 
przy myjni, z widokiem w kierunku 
północnym. 

Uzasadnienie: brak ławek w tym 
miejscu, ludzie obecnie siadają na 
barierkach ograniczających trawnik

Postulowane dodatkowe elementy:  
kosz na śmieci, krzewy za ławkami

Rodzaj: 2 ławki typu B, układ a

Lokalizacja 9

B



Lokalizacja: ławki na skwerku przy 
skrzyżowaniu ul. Wołoskiej 
z Woronicza, z widokiem na sklep 
spożywczy

Uzasadnienie:.miejsce spotkań 
mieszkańców, zdarza się, że 
mieszkańcy przysiadają na skrzyni 
stojącej za kioskiem

Postulowane dodatkowe elementy: 
kosz na śmieci, kosz na psie odchody, 
krzewy 

Rodzaj: 3 ławki typu C, 
układ w kształcie 
litery U

Lokalizacja 10

C



Lokalizacja: ławka przy ul. Woronicza 
za skrzyżowaniem z ul. Marzanny,
 z widokiem na pętlę tramwajową

Uzasadnienie: w tym miejscu 
znajduje się rozszerzenie chodnika, 
drzewa zapewniają cień, brak jest 
ławek w tej okolicy

Rodzaj: 1 ławka typu C

Lokalizacja 11

C



Lokalizacja: ławka po południowej 
stronie ul. Woronicza, przed wejściem 
do budynku Telewizji Polskiej, 
z widokiem na ul. Woronicza

Uzasadnienie: zapewnienie miejsc do 
siedzenia w ciągu ul. Woronicza, 
przemieszcza się tędy dużo starszych 
osób i osób spacerujących  z psami

Postulowane dodatkowe elementy:  
kosz na śmieci, krzewy kwiaty

Rodzaj: 2 ławki typu C, układ a

Lokalizacja 12

CCC



Lokalizacja: ławki  po południowej 
stronie ul. Woronicza, z widokiem na 
ulicę

Uzasadnienie: miejsce zlokalizowane 
na trasie z pracy do metra, na 
przystanek. Spacerują tędy również 
mieszkańcy z psami.

Postulowane dodatkowe elementy:  
kosz na śmieci, krzewy, kwiaty

Rodzaj: 2 ławki typu C, układ a.

Lokalizacja 13

C
C

C



Lokalizacja 14

C

Lokalizacja: ławka po północnej 
stronie  skrzyżowania ul. Woronicza 
z al. Niepodległości, przy wejściu do 
metra, z widokiem na skrzyżowanie

Uzasadnienie: jest to węzeł 
komunikacyjny, przemieszcza się tędy 
sporo osób. Warto zapewnić 
możliwość siedzenia podczas czekania 
na kogoś. przy wyjściu 
z metra

Postulowane dodatkowe elementy:  
krzewy

Rodzaj: 1 ławka 
typu C



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

Wnioski

2 szt.

4 szt. 13 szt. 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 
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:  ALEKSANDRA WIKTORKO-RAKOCZY


