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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



Przed przystąpieniem do warsztatu za 
pośrednictwem Urzędu Dzielnicy Targówek 
zbierane były zgłoszenia od mieszkańców 
dotyczące proponowanych lokalizacji ławek. 

Mieszkańcy wysyłali swoje propozycje przez 
e-mail oraz zgłaszali poprzez posty na facebooku. 
Do Urzędu Dzielnicy Targówek oraz do Zarządu 
Zieleni m.st. Warszawy wpłynęły także 
interpelacje przedstawicieli Rady Dzielnicy 
oraz propozycje lokalizacji zgłoszone przez 
Przewodniczącego Rady Seniorów.  

Po zebraniu wszystkich postulatów nastąpiła ich 
analiza i kwalifikacja do dalszych działań miejsc 
spełniających kryteria zgodne z ramami procesu.

Wiadomości e-mail i interpelacje



Podsumowanie danych

Łącznie wpłynęło 17  zgłoszeń od mieszkańców,  
5 interpelacji radnych,  a także wskazania lokalizacji 
od Przewodniczącego Rady Seniorów Dzielnicy Targówek. 
Wskazano łącznie  74 lokalizacje, z czego:

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

- 9 lokalizacji dotyczyło punktowego usytuowania ławek,
- 40 lokalizacji zostało odrzuconych ze względu na: stan 

własności i władania, ograniczoną dostępność, 
położenie na terenach planowanych do 
przeprojektowania. 

Najczęściej zgłaszane lokalizacje;

- ul. Trocka (przy bazarku,  przy szkole i przedszkolu),
-  ul. Chodecka od parku do pętli,

- ul. Żuromińska,
- ul. Łodygowa,
- ul. Bartnicza,
- rejon ulic Gościeradowska / 

św. Wincentego / Kołowa,
- rejon ulic Handlowa / 

Ossowskiego.



WARSZTATY



Przebieg warsztatu
Warsztat przebiegał w miłej 
atmosferze. Uczestnicy 
spotkania współpracowali ze 
sobą przy wyborze tras 
spacerów badawczych, 
argumentując poszczególne 
wskazania i wspólnie podejmując 
decyzje.
Zwrócono uwagę, że na terenie 
Targówka jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na ławki. 
Prowadzona była dyskusja na 
temat zgłoszonych lokalizacji 
ławek, a także obszarów 
priorytetowych pod kątem 
deficytu miejsc do siedzenia.



Przebieg warsztatu
W ramach działania odrzucono 
obszary, na których planowana 
jest przebudowa i kompleksowa 
aranżacja przestrzeni, takie jak 
ulica Kondratowicza czy rejon 
Małej Obwodnicy Targówka 
(okolice ulic Handlowej 
i Ossowskiego). Zgłoszone 
zostało zapotrzebowanie na 
ławki w lokalizacjach 
znajdujących się na trasie do 
lokali handlowych, usługowych, 
placówek oświaty, a także 
w miejscach położonych
w okolicy obiektów sportowych. 

Jako materiał do pracy warsztatowej 
posłużyła ortofotomapa dzielnicy 
z zaznaczonymi lokalizacjami wskazanymi 
przez mieszkańców, które zgłaszane były 
najczęściej  i spełniały kryteria kwalifikacji 
do procesu. Uczestnicy warsztatu zwrócili 
uwagę, że wiele wskazań dotyczyło obszaru 
Bródna i Targówka Mieszkaniowego, a za 
mało terenów zaproponowano w rejonie
Zacisza i Targówka Fabrycznego. 
Mieszkańcy planowali trasy spacerów 
prezentując wrażliwe podejście do procesu, 
starając się, aby żaden z rejonów nie został 
pominięty. Zwracali uwagę, aby dystanse 
umożliwiały odbycie spacerów osobom 
o ograniczonej sprawności ruchowej.  

. 



Wybór tras spacerów

Wybrane zostały następujące trasy spacerów:

1. Łodygowa, Potulicka, Tużycka, Tarnogórska 
(do Radzymińskiej)

2. Trocka, Borzymowska, Barkocińska
a. Trocka od okolic Kościoła św. Marka, 

Borzymowska (do sklepu Lidl)
b. Ossowskiego od skrzyżowania z Pratulińską, 

Barkocińska do Radzymińskiej
3. Turmoncka, Łojewska, Chodecka (do Krasnobrodzkiej)
4. Bartnicza, Rembielińska, Wyszogrodzka, Chodecka, 

Żuromińska, Bolivara, do św. Wincentego 
(przy restauracji Kacperek)

5. Plac Trynopolski , Wierna, Swojska, Bardowskiego



Punktowe lokalizacje

Podczas warsztatu wybrano następujące lokalizacje dla 
ławek na terenie dzielnicy, które powinny zostać 
postawione niezależnie od wybranych tras spacerów:

- odcinek ul. Rembielińskiej między ul. Poborzańską 
a ul. Wyszogrodzką - 3 ławki

- na terenie VIII Ogrodu Jordanowskiego 
przy ul. Suwalskiej 13  - 1 ławka

- przy Hali Sportowej przy ul. Ossowskiego - 1 ławka



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.
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TRASA



INFORMACJE ZEBRANE PODCZAS SPACERU



Diagnoza terenu

W trakcie spaceru przeanalizowano ciąg pieszy 
i pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Ossowskiego 
od okolic stacji metra Targówek, a następnie ulicy 
Barkocińskiej (do ulicy Radzymińskiej).

Mieszkańcy zwrócili uwagę, że jest to ciąg pieszy 
przy drodze o umiarkowanym natężeniu ruchu 
kołowego, sprzyjający spacerom. Niestety brak 
jest tutaj miejsc przystankowych w postaci ławek. 
Uczestnicy spaceru zwrócili też uwagę, że skwer 
przy stacji metra przed jego budową był 
wyposażony w wiele ławek i miejsc do 
odpoczynku, a obecnie nie ma żadnej. 
Sporo postulatów dotyczyło przywrócenia 
ławek na skwerze. 



W trakcie spaceru mieszkańcy byli pozytywnie 
nastawieni do idei “Akcji Ławka Warszawska”.
Wielu z nich postulowało nawet, by jak najwięcej 
ławek umieścić między blokami na terenach 
spółdzielni mieszkaniowych.  Rozumieli jednak, że 
założenia naszej akcji dotyczyły wyboru lokalizacji 
ławek na terenach będących we władaniu m.st. 
Warszawy i zarządzanych przez Zarząd Zieleni 
m.st. Warszawy.

Spacerowicze chętnie dyskutowali i omawiali 
z badaczami każdą proponowaną lokalizację. 
Zdarzało się, że wskazane przez nich lokalizacje 
były odrzucane na etapie dyskusji w gronie 
uczestników spaceru ze względu na różne 
uwarunkowania. 

Atmosfera podczas spaceru



LOKALIZACJE ŁAWEK



LOKALIZACJE ŁAWEK 
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Lokalizacja 1
Lokalizacja: w obrębie trawnika 
po obu stronach chodnika 
stanowiącego dojście do 
budynku Prałatowska 8 
(między ulicą Ossowskiego 
a Prałatowską).

Uzasadnienie: w tym miejscu 
można odpocząć, jest to miejsce 
oddalone od okien bloku. 
Postulowane dodatkowe 
elementy: kosz na śmieci

 Rodzaj: 1 ławka typu A, 
1 ławka typu C

C
A



Lokalizacja 2

Lokalizacja: w obrębie chodnika 
na granicy utwardzonej części placu 
przed stacją metra nieopodal 
zadrzewień. 
Uzasadnienie: w tym miejscu można 
odpocząć, jest to miejsce oddalone 
od bloku i parkingu, a blisko są 
drzewa dające cień

 Rodzaj: 2 ławki typu B

BB



Lokalizacja 3

Lokalizacja: w obrębie trójkątnego 
trawnika, na którym rosną brzozy 
i krzewy, przy skrzyżowaniu ulic 
Barkocińskiej i Myszkowskiej (ławki 
zlokalizowane wzdłuż biegu ulic). 

Uzasadnienie: to malownicze 
miejsce, gdzie można usiąść pod 
koronami drzew, wokół brak jest 
ławek i innych elementów 
wyposażenia. 

Postulowane dodatkowe elementy: 
kosz na śmieci

Rodzaj: 2 ławki typu C

CC



Lokalizacja 4

Lokalizacja: w obrębie wąskiego 
trawnika z żywopłotem przy 
wyjeździe z parkingu przy budynku 
Barkocińska 15. 

Uzasadnienie: ulica Barkocińska 
jest dość długa i prowadzi od metra, 
do sklepów, to dogodne miejsce na 
ławkę  jako miejsce przystanku na 
trasie

Rodzaj: 1 ławka typu C

C



Lokalizacja 5

Lokalizacja: w obrębie trawników 
po obu stronach wejścia do sklepu 
Biedronka od ulicy Barkocińskiej 
obok przejścia dla pieszych.

Uzasadnienie: przy dużym sklepie 
nie ma żadnej ławki, a jest na to 
miejsce, pod drzewami jest cień 
i osoby starsze mogłyby odpocząć. 

Rodzaj: 2 ławki typu B

B B



Lokalizacja 6

Lokalizacja: w obrębie trawnika 
przy wjeździe na parking, obok 
marketu Biedronka. 

Uzasadnienie: przy dużym sklepie 
nie ma żadnej ławki, a jest 
odpowiednia ilość miejsca, pod 
drzewem jest cień i osoby starsze 
mogłyby odpocząć na długiej trasie. 

Rodzaj: 1 ławka typu C

C



Lokalizacja 7
Lokalizacja: w obrębie chodnika 
przy wejściu do budynku przy ulicy 
Heleny Junkiewicz 2, przy 
wyniesionych kwaterach z murkami 
oporowymi i  zielenią urządzoną. 

Uzasadnienie: to miejsce mogłoby 
służyć zarówno osobom 
przechodzącym jak i mieszkańcom 
bloku. W pobliżu nie ma żadnej 
ławki ani innego wyposażenia, 
zaaranżowana zieleń jest atrakcyjna. 

Rodzaj: 1 ławka typu C

C



Wnioski 0szt.

4 szt. 6 szt.1 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:  DOROTA KRUG

ZDJĘCIA: TOMASZ KACZOR
Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę mieszkańcom                                                                                   
oraz Urzędowi m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek.


