
Dzielnica ŻOLIBORZ
Spacer nr 1

Trasa: Krasińskiego, 
Mickiewicza, Bohomolca



Co warto wiedzieć o akcji?

 „Akcja Ławka Warszawska” to proces, 
podczas którego wspólnie                           
z mieszkańcami wskazaliśmy miejsca, 
gdzie staną ławki. 

Było to działanie opierające się na 
współpracy pomiędzy Zarządem 
Zieleni m.st. Warszawy, dzielnicami, 
dzielnicowymi ogrodnikami  
i mieszkańcami. 

Proces był realizowany na terenie 
czterech dzielnic: Targówek, Żoliborz, 
Ochota oraz Ursus. 

Celem naszego działania było 
osiągnięcie widocznych efektów 
w postaci ustawienia 160 sztuk ławek 
w miejscach najbardziej potrzebnych 
mieszkańcom.

W celu ustalenia lokalizacji nowych 
ławek przeprowadziliśmy 20 
spacerów z mieszkańcami po trasach, 
które zostały wybrane w toku 
wieloetapowej pracy 
z przedstawicielami urzędów 
poszczególnych dzielnic oraz 
z mieszkańcami.



Cele procesu

“Akcja Ławka Warszawska” miała 
na celu:

- postawienie ławek w miejscach 
wskazanych przez mieszkańców,

- poprawę jakości przestrzeni 
publicznych poprzez 
doposażenie dzielnic w ławki, 
z których może skorzystać 
każdy,

- zwiększenie dostępności 
przestrzeni publicznych dla osób 
o ograniczonej sprawności 
ruchowej,

- edukację mieszkańców na temat 
różnych funkcji ławek, 
(nie tylko  relaks, który dla 
większości jest oczywisty), 

- przekazanie informacji o Ławce 
Warszawskiej jako elemencie 
systemu mebli miejskich,
o procesie powstawania formy 
ławki,

- uwrażliwienie społeczności 
lokalnych na potrzeby innych 
osób (osoby starsze, ciężarne, 
poruszające się o kulach).



Ramy procesu

W każdej dzielnicy możliwe było 
postawienie do 40 sztuk ławek na 
terenach m.st. Warszawy 
(w szczególności zarządzanych przez 
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy).       
Przy wyborze lokalizacji ławek 
braliśmy pod uwagę miejsca 
w przestrzeni publicznej, takie jak:

- przestrzenie tranzytowe,
- miejsca spotkań,
- miejsca często odwiedzane 

przez mieszkańców, np.: punkty 
handlowe, usługowe, obiekty 
użyteczności publicznej.

Nasze działania nie dotyczyły 
terenów o strukturze własności 
utrudniającej realizację założeń 
projektu. Nie braliśmy też pod uwagę  
obszarów nie spełniających kryteriów 
przestrzeni publicznych, dostępnych 
dla każdego.
Nie wybieraliśmy lokalizacji:

- na terenach prywatnych,
- na terenach ogrodzonych,
- na terenach spółdzielni 

mieszkaniowych.

Nie uwzględniliśmy wymiany starych 
ławek na nowe. 



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”. 
Został on poddany testom pod kątem 
funkcjonalności, wygody oraz ocenie 
wizualnej. Obecnie trwają prace nad 
finalną wersją mebla. 
Planowane jest  postawienie 
w wybranych lokalizacjach 40 sztuk 
przysiadaczy, a następnie ocena ich 
przydatności w przestrzeni publicznej 
Warszawy. 



Sposób stawiania ławek

W ramach naszej akcji poruszaliśmy 
zagadnienia związane ze stawianiem 
ławek w przestrzeni publicznej.
Pokazaliśmy różne układy ławek 
lokalizowanych względem siebie, aby 
mieszkańcy nie ograniczali się do 
wskazań punktowych.

Informowaliśmy też o czynnikach 
wpływających na stawianie ławek, 
takich jak  dostępna przestrzeń 
zdeterminowana m.in. przez 
szerokość chodnika, zacienienie, 
bliskość usług lub ważnych punktów 
na trasie, widoczność.

Przykładowe ustawienia ławek względem siebie. Strzałka wskazuje kierunek siedzenia.



Czy tylko ławki?

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).

Dla mieszkańców ważna była 
możliwość ustawienia  koszy 
w sąsiedztwie ławek. Wskazana była 
obecność nasadzeń, przede 
wszystkim drzew i krzewów 
izolacyjnych i zapewniających komfort 
wypoczynku.

Mieszkańcy podkreślali potrzebę 
doposażenia w ławki terenów 
zarządzanych przez spółdzielnie 
mieszkaniowe. Podkreślali, że ławki 
zostały zdemontowane przez 
zarządców, a są potrzebne.



Etapy procesu



Proces składał się z kilku etapów. 
W pierwszej kolejności zbierane były 
informacje niezbędne do 
przeprowadzenia warsztatów. 
Chcieliśmy wstępnie oszacować 
zapotrzebowania na ławki. 
Analizowaliśmy zgłoszenia lokalizacji 
ławek od mieszkańców, interpelacje 
radnych, dane od ogrodników 
dzielnicowych, informacje zebrane za 
pośrednictwem kanałów 
informacyjnych dzielnic, a także od 
Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady 
Dzielnicy, organizacji pozarządowych. 

Analizowaliśmy też niezrealizowane 
projekty do Budżetu Obywatelskiego. 
Na ich podstawie określiliśmy miejsca 
o największym zapotrzebowaniu na 
ławki. Obszary te zostały zaznaczone 
na mapie i stanowiły materiał do 
pracy warsztatowej. 
Podczas warsztatów z udziałem 
mieszkańców wybrane zostały trasy 
spacerów (do 5 na dzielnicę) oraz 
wskazane zostały punktowe 
lokalizacje ławek. Następnie 
przeprowadzone zostały spacery 
badawcze. 

Etapy procesu



INFORMACJE ZEBRANE PRZED WARSZTATEM



Wiadomości e-mail i interpelacje

Przed przystąpieniem do warsztatu za 
pośrednictwem Urzędu Dzielnicy Żoliborz 
zbierane były informacje od mieszkańców 
dotyczące proponowanych lokalizacji na terenie 
dzielnicy.  

Mieszkańcy wysyłali swoje propozycje mailem 
oraz zgłaszali poprzez posty na facebooka. 

Dzielnicowy ogrodnik wskazał 5 obszarów, gdzie 
jego zdaniem jest deficyt ławek i można tam 
zorganizować spacery (większość wskazań 
pokrywało się ze zgłoszeniami mieszkańców).

Po zebraniu wszystkich propozycji nastąpiła ich 
analiza. 



Podsumowanie danych

Łącznie wpłynęły 24 zgłoszenia od mieszkańców i ogrodników 
dzielnicowych obejmujące 44 lokalizacje, z czego:

- 11 lokalizacji dotyczyło ulic, na których mogą odbyć się 
spacery, 

- 8 lokalizacji dotyczyło punktowego usytuowania ławek,
- 25 lokalizacji zostało odrzuconych ze względu na: 

własności (m.in Skarbu Państwa), usytuowanie na 
terenach niedostępnych dla wszystkich                                     
(np. ogrodzonych), zlokalizowane na terenach objętych 
projektem “Zielone ulice”, planowanych do 
przeprojektowania lub dotyczące terenów gdzie już są 
ławki.

Najczęściej zgłaszane lokalizacje: ul. Gwiaździsta,                               
ul. Krajewskiego, al. Armii Krajowej, ul. Krasińskiego, 
ul. Powązkowska.



WARSZTATY



Przebieg warsztatu
Na początku warsztatów uczestnicy 
dowiedzieli się, jakie lokalizacje 
zostały zgłoszone do urzędu. 
Później dyskutowali nad wyborem 
pięciu tras spacerów badawczych 
oraz lokalizacjami punktowymi, które 
są potrzebne i nie budzą żadnych 
wątpliwości.

Uczestnicy byli zaangażowani 
w działanie, w twórczy sposób 
dyskutowali nad miejscami, które 
warto badać w dalszej części procesu. 
Odrzucali lokalizacje “nie rokujące”, 
np. al. Wojska Polskiego, która ma być 
remontowana. 



Przebieg warsztatu

Podczas warsztatu omawiane były wszystkie zgłoszone lokalizacje. Dużo czasu poświęciliśmy na 
analizę ram procesu uwzględniając dwa ważne dla mieszkańców zagadnienia:

- chęć stawiania ławek na terenach osiedlowych, zarządzanych przez spółdzielnie 
mieszkaniowe, 

- chęć stawiania ławek na terenie Parku Fosa.

Uznaliśmy, że mimo braku danych dotyczących terminów i zakresu modernizacji Parku Fosa 
warto w ramach przyszłych działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy postawić na jego terenie 
kilka ławek. Nawet gdyby było to działanie o charakterze tymczasowym, odpowiadałoby na 
ogromne zapotrzebowanie na ławki na tym obszarze. Uczestnicy warsztatu podkreślili, że 
postawienie                           ok. 10 ławek rozmieszczonych w różnych częściach parku będzie 
odebrane przez mieszkańców jako działanie mające na celu poprawę dostępności terenu dla 
różnych osób.



Wybór tras spacerów Z dostępnej puli lokalizacji uczestnicy 
wybrali trasy spacerów, w miejscach o 
największym niedoborze ławek, czyli:

1. ul. Krasińskiego od ul. Gwiaździstej, 
ul. Mickiewicza, ul.Bohomolca,

2. Rondo Jerzego Turowicza, 
Gwiaździsta w stronę Al. Armii 
Krajowej, powrót w stronę 
Wybrzeża Gdyńskiego,

3. skrzyżowanie ul. Broniewskiego i 
Krasińskiego. ul. Krasińskiego na 
odcinku Broniewskiego - 
Powązkowska,

4. ul. Dymińska, ul. Krajewskiego
5. pl. Słoneczny, ul. Czarnieckiego,  

pl. Inwalidów (strona wschodnia)



Punktowe lokalizacje

Przed wyborem tras spacerowych uczestnicy 
wspólnie ustalili lokalizacje punktowe, co do których 
wszyscy  byli zgodni iż ławki tam stanąć powinny. 

W ten sposób zostało rozdysponowanych 7 ławek       
w 4 lokalizacjach:

- okolice Punktu Pocztowego nr 86, Plac 
Grunwaldzki - 2 ławki

- okolice ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. 
Elbląskiej - 1 ławka,

- Plac Czesława Niemena - 2 ławki,
- ulica Szamocka - 2 ławki.



SPACER Z MIESZKAŃCAMI



Co warto wiedzieć o spacerze

Praca z mieszkańcami podczas 
spaceru badawczego polegała 
na wspólnym przejściu trasy 
wyznaczonej podczas warsztatu. 
Uczestnicy wskazywali preferowane 
lokalizacje ławek, dyskutując między 
sobą, argumentując konkretne 
wybory.  Określano liczbę ławek 
w danym miejscu, model, ewentualnie 
postulowane dodatkowe elementy 
w sąsiedztwie ławki. 

Osoby prowadzące spacer notowały 
informacje w formularzu, który 
posłużył jako materiał do 
sporządzenia raportu.

Wskazane lokalizacje zaznaczane 
były w terenie kredą, wykonywana 
też była dokumentacja fotograficzna. 

Elementem spaceru były również 
rozmowy na temat potrzeb różnych 
grup użytkowników, a także 
konfliktów, jakie rodzi obecność 
ławek w przestrzeni miejskiej.



TRASA



INFORMACJE ZEBRANE PODCZAS SPACERU



Diagnoza terenu

W trakcie spaceru przeanalizowano ciągi piesze 
wzdłuż ul. Dymińskiej, R. Krajewskiego oraz 
fragment ul. Śmiałej i ciągu spacerowego 
graniczącego z Parkiem Fosa i Stoki Cytadeli. 
Spacer rozpoczęto przy wyjściu z metra Dworzec 
Gdański przy ul. Ks. R. Indrzejczyka, a zakończono 
na skwerze przy ul. J. Jeziorańskiego niedaleko 
wejścia do Muzeum Katyńskiego. 

Na badanym terenie brak jest ławek. Na 
sąsiednim zdjęciu widać ławki ustawione na 
terenie Zespołu Szkół nr. 28 sąsiadującym z 
wyjściem z metra Dworzec Gdański. 



W trakcie spaceru uczestnicy byli pozytywnie 
nastawieni do idei “Akcji Ławka Warszawska”. 

Mieszkańcy podkreślali dotkliwy brak ławek w tej 
części dzielnicy oraz sygnalizowali potrzeby 
mieszkańców, w tym licznych osób starszych, 
dotyczące miejsc do siedzenia. 

Uczestnicy spaceru wskazywali miejsca, gdzie 
kiedyś stały ławki, lecz zostały zdemontowane. 
Liczą na to, że ławki staną jak najszybciej w ich 
okolicy. Uczestnicy spaceru sugerowali, że warto 
zagospodarować tereny zieleni znajdujące się na 
trasie spaceru – skwer przy wyjściu ze stacji metra 
Dworzec Gdański, skwer Ludwika Bergera ’ Goliata’, 
teren przy Krajewskiego 1A.

Atmosfera podczas spaceru



LOKALIZACJE ŁAWEK



LOKALIZACJE ŁAWEK



Lokalizacja 1
Lokalizacja: przy wyjściu 
z metra Dworzec Gdański

Uzasadnienie: w tym miejscu wiele 
osób czeka na kogoś, a po podróży 
można odpocząć. Niedaleko jest 
przystanek autobusowy, gdzie jest 
za mało miejsc do siedzenia 

Rodzaj: 1 ławka typu AA A



Lokalizacja 2
Lokalizacja: przy wyjściu 
z metra Dworzec Gdański

Uzasadnienie: w tym miejscu wiele 
osób czeka na kogoś, a po podróży 
można odpocząć. Z przysiadacza 
mogą korzystać seniorzy oraz 
młodzież uczęszczająca do 
pobliskiej szkoły (sugestia młodego 
uczestnika spaceru)

Rodzaj: 1 przysiadacz, typ D

D



Lokalizacja 3
Lokalizacja: przy wyjściu 
z metra Dworzec Gdański

Uzasadnienie: w tym miejscu wiele 
osób czeka na kogoś, po podróży 
można odpocząć

Rodzaj: 1 ławka typu A

A A



Lokalizacja 4
Lokalizacja: w okolicy wyjścia 
z metra Dworzec Gdański

Uzasadnienie: w tym miejscu wiele 
osób czeka na kogoś, po podróży 
można odpocząć

Rodzaj: 1 ławka typu CC
C



Lokalizacja 5
Lokalizacja: na skrzyżowaniu ulic 
Dymińskiej i Krajewskiego, 
na trawniku

Uzasadnienie: jest to droga do 
sklepu wielu osób, chodzą tędy 
seniorzy

Postulowane dodatkowe el.: kosz

Rodzaj: 1 ławka typu BB
B



Lokalizacja 6
Lokalizacja: skwer Ludwika Bergera’ 
Goliata’, po dwóch stronach 
nawierzchni, na wysokości drzewa. 
Ławki na trawniku.

Uzasadnienie: brakuje ławek, kiedyś tu 
były 

Rodzaj: 2 ławki typu C
C

2xC

C



Lokalizacja 7
Lokalizacja: na wysokości 
szkolnego boiska. Ławki powinny 
być ustawione na tyle blisko siebie, 
żeby możliwa była rozmowa

Uzasadnienie: droga do parku 

Postulowane dodatkowe 
elementy: kosz

Rodzaj: 2 ławki typu B, układ aB

B



Lokalizacja 8
Lokalizacja: na wysokości schodów 
prowadzących do Parku Fosa. 
Ławki na trawniku

Uzasadnienie: droga do parku 

Rodzaj: 2 ławki typu A, układ b

A

A



Lokalizacja 9
Lokalizacja: na skwerze (w sadzie) 
przy ul. Dymińskiej (na wysokości 
budynku nr 10) 

Uzasadnienie: jest tu sad założony 
inicjatywy mieszkańców (budżet 
obywatelski), brakuje miejsca do 
odpoczynku 

Rodzaj: 2 ławki typu C, układ d

C

C



Lokalizacja 10
Lokalizacja: na trawniku, pod lipą 
(na wysokości budynku nr 10a) 

Uzasadnienie: droga do parku 

Postulowane dodatkowe 
elementy: kosz

Rodzaj: 1 ławka typu C
C



Lokalizacja 11
Lokalizacja: na terenie zieleni 
przylegającym do terenu wojskowego 
(Krajewskiego 1A), bliżej drzewa

Uzasadnienie: droga na Starówkę, 
jest tu potencjał na atrakcyjny skwer

Postulowane dodatkowe el.: kosz

Rodzaj: 1 ławka typu CC



Lokalizacja 12
Lokalizacja: na terenie zieleni 
przylegającym do terenu 
wojskowego, z widokiem na tory

Uzasadnienie: droga na Starówkę, 
jest tu potencjał na atrakcyjny skwer

Postulowane dodatkowe el.: kosz

Rodzaj: 1 ławka typu C

C



Lokalizacja 13
Lokalizacja: przy chodniku niedaleko 
schodów, na trawniku

Uzasadnienie: droga na Starówkę

Postulowane dodatkowe el.: kosz

Rodzaj: 1 ławka typu CC
C



Lokalizacja 14
Lokalizacja: niedaleko wejścia do 
Muzeum Katyńskiego

Uzasadnienie: widok na rzeźbę J. Kaliny

Rodzaj: 1 ławka typu B
B

Widok z ławki



Lokalizacja 15
Lokalizacja: przy chodniku niedaleko 
schodów, na trawniku

Uzasadnienie: nie ma gdzie siedzieć

Postulowane dodatkowe elementy: 
ładny kosz

Rodzaj: 1 ławka typu A
A



Lokalizacja 16
Lokalizacja: na spoczniku schodów, 
lekko odsunięta w głąb, z widokiem na 
staw

Uzasadnienie: nie ma gdzie siedzieć

Postulowane dodatkowe elementy: 
ładny kosz

Rodzaj: 1 ławka typu B

B



Lokalizacja 17
Lokalizacja: w sąsiedztwie                       
ul. Krajewskiego, na trawniku

Uzasadnienie: nie ma gdzie siedzieć

Postulowane dodatkowe elementy: 
ładny kosz

Rodzaj: 1 ławka typu B

B B



Wnioski 1 szt.

6 szt. 9 szt.5 szt.

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



CO DALEJ?



Co będzie działo się po spacerze?

Raport stanowi dokumentację 
odbytego warsztatu, spaceru i 
zawiera rekomendacje dotyczące 
lokalizacji ławek.

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. 
Montaż może być opóźniony ze 
względu na warunki atmosferyczne 
lub ustalenia pomiędzy Zarządem 
Zieleni m.st. Warszawy a innymi 
miejskimi podmiotami, które 
zarządzają poszczególnymi terenami. 



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:  MAJA SKIBIŃSKA

Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę mieszkańcom                                                                                   
oraz Urzędowi m.st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz.


