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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.



INFORMACJE ZEBRANE PODCZAS SPACERU



Diagnoza terenu

W trakcie spaceru przeanalizowano ciągi 
piesze wzdłuż ulicy Batorego, Bruna, 
Kieleckiej. 

W okolicy trasy  spaceru zlokalizowane są 
przede wszystkim obiekty mieszkalne, 
oświaty, handlu, biura, uczelnie wyższe.

Al. Niepodległości, okolice wyjść z metra 
Pole Mokotowskie nie posiadają żadnych 
miejsc siedzących, brakuje również 
stojaków na rowery.



Spacerowicze zauważyli brak ławek, przede 
wszystkim w al. Niepodległości, wzdłuż                     
ul. Rakowieckiej w okolicach przystanku 
autobusowego oraz na skwerze przy ul. 
Narbutta. Zauważono, że zieleń znajdująca się 
wzdłuż  ul. Narbutta nie posiada wyposażenia. 
Uczestnicy spaceru zauważyli, iż tereny 
zlokalizowane przy wyjściach z metra nie 
zostały wyposażone w ławki, a jest to bardzo 
uczęszczany teren.

Uczestnicy konsultacji stwierdzili, że ta część 
Mokotowa posiada bardzo dużo zieleni, 
zarówno osiedlowej jak i wzdłuż ciągów 
pieszych. Udało się dostrzec starą “ławkę 
warszawską” na terenie bloków mieszkalnych 
przy ul. Bruna. 

Atmosfera podczas spaceru



Rozmawiano na temat dostępu do sieci 
rowerów Veturilo, stwierdzono, że jest 
wystarczająca dla tej części dzielnicy. 
Omówiono  dostęp dla mieszkańców do 
rowerów miejskich. 

Zauważono, że wiele osób z dzielnicy 
Ochota przesiada się w okolicach metra 
“Pole Mokotowskie” na rower 
z wypożyczalni. Jest to najszybsza droga 
z pracy, czy uczelni do własnego domu.

Atmosfera podczas spaceru



LOKALIZACJE ŁAWEK



LOKALIZACJE ŁAWEK 



Lokalizacja 1

Lokalizacja: skrzyżowanie 
ul. Batorego i ul. Wiśniowej

Uzasadnienie: spacerowicze uznali, 
iż wzdłuż ul. Batorego są ławki, ale 
brakuje innych elementów 
wyposażenia

Postulowane dodatkowe elementy:    
ustawienie w narożniku ul. Batorego 
i Wiśniowej stojaka na rowery i kosza 
na śmieci

Postulat dotyczący lokalizacji elementów 
zagospodarowania terenu, z wyłączeniem 
ławek



Lokalizacja 2
Lokalizacja: przy wyjściu z metra, 
obok budynku usługowego

Uzasadnienie: brak ławek w okolicy 
metra, punkt spotkań o charakterze 
ponadlokalnym

Postulowane dodatkowe elementy:  
kosz na śmieci, stojaki rowerowe, 
krzewy za ławkami

Rodzaj: 1 ławka typu B, 1 ławka typu 
C i 2 przysiadacze

B

D

C
D



Lokalizacja 3 Lokalizacja: przy wyjściu z metra, 
widok na al. Niepodległości

Uzasadnienie: brak ławek w okolicy, 
punkt spotkań, miejsce o charakterze 
ponadlokalnym

Postulowane dodatkowe elementy:  
kosz na śmieci, krzewy, stojaki na 
rowery

Rodzaj: 2 ławki typu C

Układ:

C
C



Lokalizacja 4 Lokalizacja: wzdłuż Parku 
SGGW, usytuowanie z widokiem 
na al. Niepodległości, wzdłuż 
istniejących chodników. 

Uzasadnienie: brak ławek, 
miejsce zazielenione, usytuowane 
wzdłuż bardzo uczęszczanego 
ciągu komunikacyjnego, 

Postulowane dodatkowe 
elementy:  kosz na śmieci

Rodzaj: minimum 5 ławek typu B. 
Dopuszczalne jest ustawienie 
większej liczby 

  B



Lokalizacja 5

Lokalizacja:. Przy ul. Bruna znajduje 
się ławka. Wskazane jest usytuowanie 
w jej sąsiedztwie kosza na śmieci.        
Jest to miejsce uczęszczane przez 
mieszkańców osiedla, zacienione, 
widoczne są przedepty. Za ławką 
usytuowana jest górka widokowa. 
Warto postawić też stojaki na rowery.



Lokalizacja 6
Lokalizacja: wzdłuż ciągu pieszego 
ul. Batorego, pomiędzy blokiem przy 
ul. Bruna 12 a  14 (naprzeciwko ul. 
Batorego 18), ławka z widokiem na 
bloki

Uzasadnienie: ścieżka piesza bez 
ławek  

Postulowane dodatkowe 
elementy: kosz na śmieci

Rodzaj: 1 ławka typu B

   B



Lokalizacja 7
Lokalizacja: obok szkoły i boiska sportowego, 
blisko głazu, z widokiem na szkołę i sklep

Uzasadnienie: odpowiednie miejsce na ławki 
ze względu na istniejącą zieleń, nieopodal 
znajduje się boisko sportowe oraz szkoła. 
Naprzeciwko usytuowany sklep. Obecnie  brak 
ławek w tym miejscu. Są one potrzebne ze 
względu na szkołę (czekanie rodziców na 
dzieci, boisko szkolne, ścieżka piesza, która jest 
skrótem mieszkańców  do tramwaju)

Postulowane dodatkowe elementy: kosz na 
śmieci

Rodzaj: 1 ławka typu B i 1 ławka typu C

  C
  B



Lokalizacja 8 Lokalizacja: wzdłuż ciągu pieszego 
pomiędzy szkołą a budynkiem 
biurowym, widok na szkołę.

Uzasadnienie: ciąg pieszy bez 
ławek, skrót dla mieszkańców

Postulowane dodatkowe 
elementy: siłownia, ścieżka 
zdrowia

Rodzaj: 1 ławka typu B.

  B,C



Lokalizacja 9
Lokalizacja: jedna ławka obok 
zajezdni tramwajowej z widokiem na 
ul. Łowicką

Uzasadnienie: brak ławek w okolicy, 
możliwość stworzenia przestrzeni 
sąsiedzkiej, chodnik w otoczeniu pętli 
tramwajowej jest szeroki,  

Postulowane dodatkowe elementy: 
kosz na śmieci

Rodzaj: 1 ławka typu C

  C



Lokalizacja 10
Lokalizacja: dwie ławki z widokiem na ul. 
Kielecką . Obok wejścia do obiektu 
usługowego

Uzasadnienie:  wzdłuż ul. Rakowieckiej 
znajduje się szeroki chodnik, uczęszczany 
przez pieszych, na którym brakuje ławek. 
Obok przedept zrobiony przez 
rowerzystów. Miejsce wskazane ze 
względu na lokalizację obiektu 
usługowego, bliskość przystanku 
tramwajowego, zieleń, bardzo ładny widok 
na ul. Kielecką. 

Postulowane dodatkowe elementy: 
krzewy za ławkami, 

Rodzaj: 3 ławki typu C

  C  C



Lokalizacja 11, 12
Lokalizacja: ławki na skwerze przy 
ul. Narbutta i ul. Kieleckiej, 
z widokiem na ul. Kielecką

Uzasadnienie: brak ławek 
w miejscu skweru, który graniczy 
z przedszkolem. Bardzo dobre 
miejsce do stworzenia przestrzeni 
sąsiedzkiej. 

Postulowane dodatkowe 
elementy: stojaki rowerowe, 
krzewy, postulowane również 
urządzenie skweru np: 
wprowadzenie naturalnego placu 
zabaw 

Rodzaj: 2 ławki 
typu C, 

  C  C



Lokalizacja 13
Lokalizacja: przysiadacz obok wejścia 
do przychodni zdrowia, ul. Kielecka 27. 
Z widokiem na ulicę Kielecką. 

Uzasadnienie: jest tu wejście do 
przychodni, przejście dla pieszych, 
miejsce zacienione, dobre warunki do 
zaczekania na osobę korzystającą z 
przychodni. Przysiadacz może 
posłużyć osobom starszym do 
odpoczynku w trakcie spaceru ul. 
Kielecką. W okolicy brakuje ławek.

Postulowane dodatkowe elementy: 
brak

Rodzaj: 1 przysiadacz 

  D



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

Wnioski

3 szt.

9 szt. 9 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: MAŁGORZATA DENIS 


