
5ZNUV 2018;61(4);5-17

Krystyna Guranowska-Gruszecka
Politechnika Warszawska

Partycypacja społeczna jako narzędzie planowania rozwoju 
miasta

Streszczenie

Wzmożona partycypacja społeczna staje się w ostatnich kilku latach zjawiskiem powszechnym 
w dużych, szybko rozwijających się polskich miastach, nasilając się w sytuacjach dyskursów końco-
wych o planach miejscowych, gotowych do uchwalenie przez władze samorządowe, w pełni uzgod-
nionych i pozytywnie zaopiniowanych w toku procesu planowania przestrzennego przez wszystkie 
instytucje branżowe.

W artykule podjęto analizę zmierzającą do wyjaśnienia:
 - z jakich powodów opracowania planistyczne będące narzędziem ładu przestrzennego są podda-

wane ostrej krytyce na forum publicznym przez niektóre nowe, tworzące się stowarzyszenia, bro-
niące interesów niektórych grup mieszkańców;

 - czy zjawisko takiej partycypacji społecznej stojącej w opozycji do ekspansji rozwojowej miast 
jest zjawiskiem nowym, czy standardowym, powtarzającym się w historii; 

 - czy słusznym są żądania społeczne w kontekście bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz prawa do 
miasta, czyli do przestrzeni wspólnych w świetle podstawowych zasad demokratycznych; 

 - jak osiągnąć pozytywne skutki partycypacji społecznej dającej nadzieję na zadowolenie większo-
ści społeczności miejskiej z efektów rozwoju gospodarczego popartego rozwojem funkcjonalno-
-przestrzennym miasta; jakie jeszcze elementy tego rozwoju będą potrzebne współcześnie.
Wnioski stanowić będą odpowiedź na pytanie zarysowane w tytule artykułu, a mianowicie czy 

można partycypację społeczną tak ukierunkować, by stała się rzeczywistym narzędziem w planowa-
niu przestrzennym zmierzającym do zrównoważonego rozwoju. W podsumowaniu sugerowane bę-
dzie wdrożenie teorii zrównoważonej partycypacji społecznej jako narzędzia harmonijnego rozwoju 
wzrastających metropolii.

Słowa kluczowe: metropolia, partycypacja społeczna, planowanie przestrzenne, sprawiedliwość spo-
łeczna, dobro wspólne.

Nowe realizacje w Warszawie – pozytywne czy niszczące? 

Do 1989 r. mieszkańcom i użytkownikom przestrzeni i zabudowy miejskiej nawet nie 
przychodziło na myśl, że mogliby wywierać istotny wpływ na kształtowanie miasta. Nie 
leżało to w kompetencjach „ludu”, decydowała o tym władza, niezależnie od tego, jak ludzie 
czuli się w przestrzeniach stworzonych przez decydentów. Były to zresztą przestrzenie mo-
dernistyczne, proste, forma wynikała z funkcji, nie zawierała emocji artystycznych, raczej 
podporządkowanie określonym standardom kompozycyjnym.
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W latach 90. dopuszczono nowe trendy w architekturze i zwyczaje panujące już od 20 lat 
w kształtowaniu miast Świata, bardziej śmiałe postrzeganie struktur miejskich, a zwłaszcza 
ich przestrzeni publicznych jako dobra wspólnego. Stąd powstanie takich inicjatyw w Polsce 
jak stowarzyszenie Nasze Miasto, działających na rzecz tych mieszkańców i użytkowników 
miast, którzy w nowej rzeczywistości poczuli się skrzywdzeni, niezauważeni lub poszkodo-
wani. Warto spojrzeć obiektywnie na te tendencje. Wiele terenów, w tym zwłaszcza śródmie-
ścia we wzrastających metropoliach, podlegało rewitalizacji polegającej na wprowadzeniu 
nowych funkcji: punktowo, obszarowo, czasem linearnie wzdłuż długich ciągów ulicznych.

W Warszawie dla przykładu na terenach dawnego Służewca Przemysłowego powstała 
dzielnica biznesu w postaci około 100 obiektów biurowych na południe od obszaru śródmie-
ścia (tzw. Mordor) – większa niż słynne Canary Worth w Londynie, czy Donau City i tereny 
przyległe w Wiedniu, albo tereny przy ul. Strzegomskiej i Muchoborskiej we Wrocławiu 
(Bocian 2017). Na przedłużeniu Al. Jerozolimskich w kierunku zachodnim, na co najmniej 
kilometrowym odcinku aż do dworca autobusowego, rozciąga się szklana ściana biurow-
ców, a dalsza część tej ulicy, na długości kilku kilometrów aż do zachodnich granic admi-
nistracyjnych miasta, tworzy linearny ciąg usługowo-biurowy z wielkopowierzchniowymi 
obiektami handlowymi na zmianę z siedzibami firm, centrami konferencyjnymi itp.

Wokół Pałacu Kultury i Nauki, a szczególnie w kierunku północnym, powstała już 
podstawowa część obszaru stołecznego centrum z grupą reprezentatywnych wieżowców – 
dzielnica w dzień pusta, pozbawiona usług w parterach, zapełniająca się rano i w godzinach 
wyjścia z biur. Nową jakość miasta globalnego zaczyna reprezentować Zachodnie Centrum 
Warszawy (na granicy śródmieścia i Woli) wypełniające się zabudową wysoką po wschod-
niej stronie ul. Towarowej, a wydane warunki zabudowy świadczą o tym, że zabudowa ta 
będzie się niejako „wylewać” także na tereny tzw. brownfields po zachodniej stronie ul. 
Towarowej, gdzie pod zabudowę wysoką zajmowane są już kolejne działki słabo zagospoda-
rowane lub stanowiące tereny poprzemysłowe1. Na północy Śródmieścia z kolei, na terenach 
pokolejowych powstał wielkopowierzchniowy obiekt handlowy „Arkadia”. Towarzyszą mu 
nowe inwestycje w postaci wysokościowej zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim są-
siedztwie Dworca Gdańskiego na tyłach wieżowca „Intraco”. Natomiast po prawej stronie 
Wisły wyrasta zabudowa Portu Praskiego, także z częściowo wysoką zabudową mieszkanio-
wą, z której rozciąga się rozległy widok na zabytkową panoramę lewobrzeżnej Warszawy 
(Guranowska-Gruszecka, Kordek 2017). 

O dotychczas ekstensywnie zabudowanej dzielnicy Białołęka, na północnym-wscho-
dzie miasta, mówi się już dziś, że powstanie tam kolejny „Mordor”, czyli dzielnica biznesu 

1  Problem zabudowy terenów określonych jako brownfields pojawił się w Ameryce Północnej (USA, Canada) pod koniec XX 
wieku; były to tereny wcześniej zabudowane, ale zdegradowane w odróżnieniu od greenfields – terenów nigdy niezabudo-
wanych. Zabudowę, czasem rewitalizację tych terenów traktowano jako element planowania przestrzennego. W polskich do-
świadczeniach planistycznych, zdominowanych przez racjonalizm układów przestrzennych i zasady komponowania wniesione 
na trwałe przez prof. Wejcherta i jego otoczenie zawodowe, przypadkowo dostępne działki typu brownfields kojarzą się raczej 
z synergicznym, nieco bezładnym przyciąganiem w toku gry rynkowej, niż z zamierzonym planowaniem urbanistycznym. 
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z licznymi obiektami biur – miejsce pracy wielu osób w przyszłości, ale być może wzboga-
cona o program usług, zieleni i przestrzenie publiczne, zgodnie z nowymi teoriami urbani-
stycznymi dotyczącymi takich dzielnic (Mordor na Białołęce… 2018). 

Realizacje te to cegiełki w budowie Warszawy jako miasta globalnego. Wielu Polaków 
z pewnością chce widzieć właśnie taką stolicę swojego kraju. O znaczeniu Warszawy 
w świecie decyduje wzbogacenie miasta o liczne funkcje ułatwiające kontakty międzyna-
rodowe: polityczne, gospodarcze. Pisze o tym szeroko Bohdan Jałowiecki w wielu swoich 
publikacjach (Jałowiecki 2017). To pozytywna ocena procesu.

Nieco inaczej jednak wygląda sytuacja z punktu widzenia wielu grup politycznych i spo-
łecznych. Sukces jednej partii budzi oczywiście krytykę innej stojącej po przeciwnej stronie 
pod względem głoszonych programów. Poza tym zarezerwowana już, w postaci wydanych 
warunków zabudowy, realizacja kilkudziesięciu kolejnych wieżowców w Warszawie wy-
musza inwestycje transportowe – kolej aglomeracyjna, metro, autostrady, obwodnice: śród-
mieścia, miasta i wokół aglomeracji. Te potrzeby inżynieryjne nie nadążają za zabudową 
działek wieżowcami. Są dokonywane fragmentarycznie. Pojawia się chaos i trudności w po-
ruszaniu się użytkowników centrum, dezorientacja w ruchu samochodami indywidualnymi. 
Stąd narastają protesty, żądania i krytyka działań planistycznych. Czy rzeczywiście rozwój 
miasta to planowe działania, czy może przypadek? Czy musi być takie zamieszanie w funk-
cjonowaniu miasta?

Początki partycypacji

Żeby odpowiedzieć na zadane na wstępie pytania, niezbędne jest przytoczenie genezy 
procesów wpływających na tak nasiloną partycypację w szerszej skali tradycji europejskiej. 

Początki partycypacji wymuszone zostały poprzez dzieło Georges’a Haussmanna 
w Paryżu, który w latach 1852-1856 był autorem planu przebudowy Paryża. Miasto wcze-
śniej miało średniowieczne układy zabudowy. W latach 1852-1870 dokonano wielkiej 
przebudowy kilku dzielnic, wyburzono przy tym około 60% istniejącej tkanki zabudowy 
miejskiej, niewątpliwie także zabytków jeszcze z okresu średniowiecza, zamieniając wąskie 
ulice na szerokie aleje (ok. 95 km nowych ulic) i parki, w tym popularny Lasek Buloński. 
Powstały wówczas słynne place gwiaździste Paryża jak Place de l’Etoile oraz, podwójne 
bulwary okrężne. Wśród licznych nowych budynków publicznych wzniesiono m.in. gmach 
Opery i fortyfikacje (Lavedan 1967). 

Ta wielka przemiana miasta miała też swoje źródło w dbałości o bezpieczeństwo władz 
państwowych i mieszczaństwa. Dlatego koncepcja urbanistyczna Haussmanna opierała się 
na liniach prostych, bez wygięć układu ulicznego i zakamarków pozwalających się ukryć. 
Oprócz zadań utylitarnych tej przebudowy, zaspokojenia potrzeb tamtych czasów, baczono, 
by zaspokoić potrzeby militarne. Nowa zabudowa miała zapewne lepsze standardy funkcjo-
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nalno-przestrzenne w stosunku do starej historycznej. Drażniło to jednak klasę robotniczą, 
której nie stać było na zamieszkanie w nowych dzielnicach.

Pierwsza połowa XIX wieku była w Paryżu burzliwa, obfitowała w protesty społeczne 
(lata 1832, 1834, 1839). Dlatego układ urbanistyczny miał służyć zapewnieniu warunków 
tłumienia podobnych wystąpień ludu. Wybuchające w Paryżu cyklicznie konflikty społecz-
ne niewątpliwie wynikały ze zmian cywilizacyjnych, jakie zachodziły w mieście. Napoleon 
III Bonaparte miał ambicje przekształcenia Paryża w metropolię światową. Do dziś oszała-
miają wielkością i rozmachem założenia pałacowe i parkowe z tamtych czasów. Działo się 
to na skutek rewolucji przemysłowej i rozwoju nowej gospodarki finansowej. Jednak pomi-
mo gwałtownego rozwoju gospodarczego Paryża, efektem były także napięcia społeczne.

W dobie rewolucji przemysłowej zapewnienie bezpiecznych i dostatecznych warunków 
egzystencji, w postaci mieszkań dla robotników, stało się w niektórych ośrodkach przemy-
słowych, jak np. Łódź na ziemiach polskich, standardem. Wśród teoretycznych przykładów 
zaspokojenia potrzeb, by uniknąć skutków protestów robotniczych, należy zwrócić uwagę 
na zapobiegliwość wielu fabrykantów w zabezpieczaniu stosownych warunków egzysten-
cjonalnych swoim pracownikom i wziąć przykład z takich działań.

Lata 60. XX wieku

Zmiana myślenia o mieście, które jest dobrem wspólnym, nastąpiła dopiero w latach 
60. XX wieku, dzięki publikacjom Henriego Lefebvre’a (1967). Wcześniejsza przebudo-
wa Paryża Haussmanna „miała pomóc stolicy w rozwiązaniu problemu nadwyżki kapita-
łu i rosnącego bezrobocia” oraz „przyczyniała się do wykreowania przestrzeni publicznej 
zachęcającej średnie warstwy społeczne do intensywnego życia poza domem” (Lefebvre 
1967). Nie były to jednak przejawy miejskości dla ubogich. W latach 60. XX wieku „Prawo 
do miasta” (Le Droit a la Ville) było wynikiem zredefiniowania pojęcia humanizmu, obej-
mującego uprzednio tylko część społeczeństwa. Uznano wówczas, że wszyscy w pełnym 
przekroju społecznym mają to prawo i musi ono być respektowane. Wolno im zatem de-
monstrować własne poglądy i walczyć o zaspokojenie potrzeb, czyli takie projektowanie 
przestrzeni miejskich, które przyczyni się do satysfakcji grup społecznych dotychczas po-
szkodowanych.

Anarchiści – przeciwnicy wszelkich regulacji

Anarchiści jako najbardziej agresywni przeciwnicy struktur scentralizowanej władzy, 
stanowią też opozycję wobec ładu przestrzennego i planowania przestrzennego (www1). 

W Warszawie – mieście pędzącym po 1989 r. w kierunku wyróżnienia się jako metro-
polia globalna, procesy przyspieszenia rozwoju napotykają na opór środowisk społecznych 
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niemających takich zamiarów i nienadążających za tym wyścigiem. Nie chodzi tu o kry-
tykę ruchu anarchistycznego. Jest on wręcz potrzebny, żeby w efekcie ścierania się róż-
nych poglądów stworzyć lokalne warunki egzystencji, sprzyjające rozwojowi, korzystnemu 
dla wielu grup społecznych i wiekowych oraz zapewniające spokojny tryb życia na miarę 
każdego indywidualnie. To wspaniała idea zaspokojenia potrzeb ludzkich. Jednak przy tak 
skontrastowanych poglądach dotyczących przyszłości miasta rozwiązania muszą znaleźć się 
pośrodku, wynegocjowane obustronnie lub różnorodnie rozmieszczone na fragmentach mia-
sta, w różnych jego miejscach. Niemożliwe jest pozostawienie problemów zgodnie z opinią 
którejkolwiek ze stron, ponieważ spowoduje to bunt przeciwnej.

Terminem anarchizmu określamy różne doktryny zarówno polityczne, jak i ruchy spo-
łeczne cechujące się niechęcią w stosunku do władzy (państwowej, samorządowej). W przy-
padku Warszawy, w ostatnich latach, także w stosunku do systemu i instytucji korpora-
cyjnych oraz do kościoła2. Można powiedzieć, że grupy anarchistyczne dążyły do pełnej 
demokracji, ale jednocześnie do zawładnięcia, bez żadnego wkładu finansowego, opuszczo-
nych kamienic w Śródmieściu Warszawy.

Budowanie modelu planowania z partycypacją społeczną

Instytucje programowo czuwające nad zabezpieczeniem interesów biedniejszych warstw 
społecznych zamieszkujących w naszych miastach podejmują w Polsce, już od kilku lat, 
działania zmierzające do wprowadzenia w standardy planowania przestrzennego intensyw-
nych konsultacji społecznych, by zaspokoić przynajmniej część niezbędnych do satysfak-
cjonującego życia potrzeb tych ludzi. Cenne dla takiego celu są działania w postaci promocji 
zasad planowania z udziałem społecznym, na forach internetowych czy w prasie codziennej, 
pod warunkiem, że nie są to agresywne protesty i abstrakcyjnie nierealne żądania, tylko 
rodzaj edukacji wszystkich stron, w jaki sposób należy nawiązać współpracę ze społeczno-
ściami lokalnymi, by osiągnąć realne efekty poprawy warunków życia w mieście.

Na uwagę zasługują wypowiedzi dr inż. arch. Małgorzaty Hanzl, która podaje cały sys-
tem takich działań prowadzących do pozytywnych działań planistycznych i dalszych reali-
zacyjnych (Hanzl 2015).

Pierwszym etapem powinno być przygotowanie do rozpoczęcia współpracy w postaci 
„profilowania grupy odbiorców”. Żeby nawiązać jakikolwiek dialog należy na początku od-
kryć, z kim powinien on być prowadzony. Dr inż. arch. Filip Artur opracowując w swojej 
rozprawie doktorskiej tę tematykę na przykładach amerykańskich, opisywał sytuacje, w któ-
rych podzielono społeczności lokalne zamieszkujące przy tej samej drodze na zróżnicowane 

2  Program, który deklarowali przedstawiciele anarchistów warszawskich, przerywając krzykiem Komisję Ładu Przestrzennego 
Urzędu m.st. Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki jesienią 2017 r., rozpatrującą plany miejscowe dla Warszawy, w tym dla 
fragmentów Śródmieścia.
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grupy etniczne, które wybrały swoich przedstawicieli – ludzi rozsądnych, empatycznych, 
inteligentnych umiejących zarówno współpracować z sąsiadami ze swojego osiedla, jak 
i z władzami terytorialnymi. Dzięki temu samorząd miejski miał do czynienia nie z setkami 
niezadowolonych mieszkańców, tylko z syntetycznymi propozycjami poprawy zagospoda-
rowania przy owej drodze, na poszczególnych odcinkach.

W doświadczeniach praktyki urbanistycznej we Francji obszary przeznaczone do wykona-
nia planów miejscowych nie są wyznaczane przez urzędników, ale są wynikiem specjalnych 
wyprzedzających tę decyzję analiz. Dla potencjalnych terenów wybieranych do opracowa-
nia planów urbanistycznych najpierw prowadzi się badania rozpoznawcze obejmujące m.in. 
charakterystykę zabudowy: intensywność, wysokość, liczbę mieszkań na budynek, wielkość 
mieszkań, inne funkcje zabudowy itp.; dominujące wielkości rodzin: jedno-, dwuosobowe, 
wieloosobowe, wiek mieszkańców i inne informacje charakteryzujące dane miejsce. Badając 
braki, niedobory i potrzeby następuje rozesłanie pytań i zebranie informacji, które mieszkańcy 
mają obowiązek podać w postaci wypełnionej ankiety. Efektem takich badań bywa często 
nietypowy i nieregularny kształt terenu wybranego do opracowania planu urbanistycznego. 
Istnieje dla przykładu potrzeba połączenia osiedla mieszkaniowego z najbliższym usługowym 
centrum lokalnym, przekraczając w bezpieczny sposób niewygodną trasę szybkiego ruchu, 
czy dotarcie pieszo przez dzieci do szkoły zlokalizowanej po przeciwnej stronie linii kole-
jowej, czy autostrady. Pokonywanie barier w mieście jest często niezbędne dla stworzenia 
dogodnych połączeń sieciowych, a bywa to problem przejścia w innym poziomie, stosunkowo 
niewielki w porównaniu z izolacją lokalnej społeczności od usług podstawowych3. 

Wracając do zasad planowania w Polsce, zanim nastąpi początek profesjonalnego pro-
cesu planowania przez urbanistów, wg Hanzl należy propagować informacje o planowanym 
rozpoczęciu działań planistycznych przez 6 tygodni do 9 miesięcy. Terminy te zaczerpnięto 
z materiałów Charrette stosowanych częściej w Europie Zachodniej, ale także już w Polsce, 
w sprzężeniu z planami miejscowymi zagospodarowania przestrzennego4.

Zasięg tego propagowania informacji wśród mieszkańców, użytkowników konkretnego 
obszaru, powinien zawierać:
„- obserwacje, rozmowy indywidualne,
- organizacje imprez jak np. festyny, wystawy, spacery, wycieczki itp., 
- zorganizowanie miejsca spotkań w granicach analizowanego obszaru,
- zbieranie wiedzy na temat obszaru z udziałem różnych grup wiekowych, a zwłaszcza 

młodzieży szkolnej i seniorów, ale w przypadku występowania usług na tym obszarze 
także właścicieli sklepów, instytucji świadczących usługi,

- dyskusje środowiskowe, konferencje, 
- informacje w mediach, z uwzględnieniem witryny internetowej” (Hanzl 2015).

3  Z rozmowy autorki z prof. Anną Geppert z Sorbony, o zasadach kształtowania planów urbanistycznych we Francji. 
4  Hanzl rozpatruje dokładnie zagadnienia partycypacji próbując połączyć ją z procedurą planistyczną, tylko uzupełniając 
o konsultacje społeczne metodą Charette. 
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Powyższy wstępny program w procesie planistycznym doskonale wpisuje się w proce-
durę Programów i Planów Rewitalizacji, funkcjonującą w naszym kraju od zaledwie kilku 
lat. Podejmowanie bowiem działań planistycznych, zgodnie z ustawą o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, na początku daje możliwość złożenia wniosków do planu, 
którego procedurę rozpoczęto. Termin składania tych wniosków to jeden miesiąc. Złożone 
po terminie nie muszą być dalej rozpatrywane i uwzględnianie w projekcie planu. Nasuwa 
się jednak podstawowe pytanie, skąd ludzie (mieszkańcy i inni użytkownicy przestrzeni) 
mają wiedzieć o tym, że w ogóle taki plan, którego skutki ich bezpośrednio będą doty-
czyć, właśnie jest opracowywany? Informacje takie pojawiają się w lokalnych gazetach, 
niekoniecznie czytanych przez wszystkich z konkretnego terenu, albo na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Dzielnicy czy Miasta, gdzie 98% ludzi z danego terenu w ogóle nie zagląda. 
Natomiast kiedy plan już zostanie opracowany, zgodnie z wiedzą na temat potrzeb lokalnych 
urzędników i projektantów, kiedy zostanie uzgodniony i zaopiniowany przez kilkadziesiąt 
specjalistycznych instytucji, zgodnie z procedurą zostaje wyłożony do publicznego wglądu. 
Odbywa się publiczna dyskusja, zgłaszane mogą być uwagi zarówno przez osoby fizyczne, 
jak i wszelakie instytucje publiczne a także komercyjne. Jest to zwykle, w przypadku np. 
Warszawy, kilka lat po rozpoczęciu opracowania. Wtedy zaczyna się dyskusja i naciski spo-
łeczne, by uwzględnić aktualne potrzeby. Ponieważ nigdy wcześniej uwagi nie były zgłasza-
ne, nie ma w zasadzie podstawy prawnej do ich zaakceptowania do dalszego procedowania. 
Etap nowych wniosków do planu minął kilka lat wcześniej. Partycypacja społeczna, do któ-
rej wiele środowisk czuje się upoważnionych, nabiera agresywnych form walki.

Natomiast w odniesieniu do procedury rewitalizacji nawet kilkumiesięczne zbieranie in-
formacji o potrzebach na danym terenie pozwala później na znacznie szybsze tempo wdro-
żenia tych różnych idei w życie. Po programie rewitalizacji trwającym zwykle 3-6 miesięcy 
następuje możliwość szybkiej ścieżki planistycznej, nienapotykającej już na opór ze stro-
ny użytkowników i potencjalnych inwestorów, ponieważ wszystko zostało kilka miesięcy 
wcześniej uzgodnione i wprowadzone do planu.

Kolejnym drugim etapem procesu planowania z udziałem partycypantów społecznych 
jest wg Hanzl ustalenie założeń projektu. Odbywać się to może na spotkaniu lub serii spo-
tkań z zastosowaniem metody charrette. W każdym przypadku należy przyjąć metodę dys-
kusji, która kończyć się musi wnioskami stanowiącymi wytyczne do projektu. Jest też moż-
liwa dyskusja w sieci internetowej; znaczenie może mieć także dyskusja w mediach. Ważne 
będzie przy tym, że jest to dyskusja ludzi o różnych poglądach, a nie tylko prezentowanie 
określonych jednostronnie kierunków. W prawodawstwie francuskim, w 2000 r. taki etap 
dyskusji nazwano założeniami do projektu, czyli schema de coherence territoriale oraz plan 
local d’urbanisme tzw. concentration.

Trzeci etap wg Hanzl to już wykonanie projektu według ustalonych założeń oraz uzgod-
nienia resortowe i zebranie stosownych opinii. Następnie projekt jest udostępniany do pu-
blicznego wglądu, prezentowany publicznie, odbywa się debata na jego temat, również dys-
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kusje środowiskowe, konferencje, z podaniem w mediach informacji o tych działaniach. 
Istotnym, niestosowanym wcześniej w Polsce działaniem jest zaangażowanie mediatora do 
kontaktów z mieszkańcami, stanowiącego pomost między nimi a urzędem oraz projektanta-
mi. Mediator powinien być w stanie wytłumaczyć, jakie będą skutki zapisanych w studium 
czy w planie ustaleń, powinien zbierać uwagi wśród użytkowników obszaru oraz organizo-
wać debaty w dążeniu do uzyskania konsensusu w najważniejszych problemach ujawnio-
nych w trakcie tej procedury. Jest to znaczne poszerzenie o informacje i uwagi od lokalnych 
społeczności, które najlepiej znają problemy projektowanego rejonu. 

Etap projektowania kończy przyjęcie projektu przez Radę Miejską, łącznie z listą nie-
uwzględnionych uwag. Właściwy organ sprawdza zgodność tych dokumentów planistycz-
nych z prawem. 

Następuje wtedy niezwykle istotny etap monitorowania realizacji zapisanych w tych do-
kumentach ustaleń. Jeżeli się okaże, że któreś z przyjętych zasad nie będą spełniać ocze-
kiwań, należy przygotować się na korektę wybranego dyskusyjnego fragmentu planu. 
Planowanie urbanistyczne jest na tyle skomplikowanym działaniem, wymagającym wielu 
różnorodnych analiz wyjściowych, że może się taka sytuacja zdarzyć. W interesie publicz-
nym jest jej naprawa i jest to jedyny słuszny kierunek. Jeżeli w ramach partycypacji spo-
łecznej i podjętej odpowiedzialności przez wybranych przedstawicieli lokalnej społeczności 
będą też w tej naprawie uczestniczyć przedstawiciele mieszkańców i użytkowników obszaru 
prowadzenie dialogu i negocjacji stanie się być może ich pasją i będą to robić z prawdziwym 
zaangażowaniem. Tak przedstawia się przyszła procedura poszerzona o konsultacje społecz-
ne, incydentalnie już wprowadzane.

Budżet partycypacyjny

W wielu polskich miastach wdrożono tzw. budżety partycypacyjne, rozpoczynając bardziej 
intensywną współpracę z odbiorcami dokumentów planistycznych. Lublin był pierwszym 
w Polsce miastem, gdzie zdecydowano się na systemowe zarządzanie publicznymi finansami, 
angażując mieszkańców w system decyzyjny planowania przestrzennego. Naszą polską rzeczy-
wistość charakteryzuje niestety brak zaufania do elit rządzących oraz do instytucji publicznych, 
które powinny dbać zarówno o dobro wspólne w miastach, czyli m.in. przestrzenie publiczne 
(place, skwery, parki itp.) i sprawiedliwy podział tych dóbr, jak i o bezpieczeństwo publiczne, 
także egzystencjonalne mieszkańców i innych użytkowników miast. Przedstawiciele instytucji 
będącej Fundacją Inicjatyw Menadżerskich reprezentują pogląd, że należy w jak największym 
stopniu włączać mieszkańców do współdecydowania o ważnych lokalnych sprawach, czyniąc 
ich jednocześnie za nie odpowiedzialnymi5. Mieszkańcy nie powinni być tylko recenzentami 

5  Fundacja Inicjatyw Menadźerskich – istniejąca od 2007 r. w Lublinie instytucja pozarządowa. Zajmuje sie usprawnianiem 
działalności instytucji trzech sektorów: publicznego, pozarządowego i komercyjnego.
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decyzji podejmowanych przez władze lokalne, ale współtwórcami rozwiązań służących lokal-
nym społecznościom. W takiej sytuacji łatwiej będzie można zidentyfikować się z przyjętymi 
zasadami przekształcania zagospodarowania terenów miejskich. 

Podejście systemowe do tej współpracy wykorzystujące potencjał aktywności obywa-
telskiej oraz przychylność samorządów na oddolne propozycje działań projektowych otwo-
rzyło drogę do stworzenia standardów Systemu Zarządzania Partycypacyjnego. Firma TÜV 
Rheinland Polska dysponuje wyłącznością do przeprowadzania audytów prawidłowości sto-
sowanych w urzędach standardów (Prokop, Załęcki 2014).

Uczestnicząc w wielu studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego oaz planach miejscowych na terenie Polski, w tym także w Warszawie, autorka 
zauważa ogólny postęp w tych działaniach, aczkolwiek często są to jeszcze ruchy pozoro-
wane, skierowane na wypełnienie przepisów, a nie na prawdziwe zaangażowanie w temat 
i załatwienie spraw społecznych. Nic dziwnego, że napotykają często na protesty i agresję 
partycypantów. Niezależnie od tych zdarzających się niepowodzeń dialogu, obecny stan 
wzajemnych stosunków na drodze: urząd – mieszkańcy posuwa się w kierunku budowania 
porozumienia społecznego, z jednej strony w stymulowaniu aktywności społecznej, z dru-
giej budowy zaufania społecznego w relacjach samorząd – obywatele. Jest to jedyna droga 
w słusznym zmierzaniu do zaspokojenia kompleksowo potrzeb mieszkańców i użytkowni-
ków naszych miast. Poszczególne szczeble tej „drabiny porozumienia” muszą być wzmac-
niane (Prokop, Załęcki 2014). 

Doświadczenia i pole działań miejskich aktywistów w Europie Zachodniej 
– przykłady

W Polsce jesteśmy jeszcze na etapie łagodzenia konfliktów rodzących się jako reakcja na 
szybki rozwój miast przy pomocy zabudowy o wyższym standardzie niż istniejąca i zbyt sła-
bych interwencjach naprawczych niedoskonałej zastanej tkanki zabudowy. Przygotowywane 
są strategie dalszych działań, edukacja w tym kierunku, zarówno partycypantów, jak i ekip 
zarządczych. Następnym krokiem powinna być już współpraca między społecznościami 
lokalnymi a władzą samorządową. Warto zatem przytoczyć pozytywne przykłady takich 
współczesnych działań w wybranych krajach Zachodu. Zanim one nastąpiły „fale konflik-
tów” wypełniały ulice i place wielu miast Europy. Wspólne, oparte na wzajemnym wspie-
raniu się, dążenie wszystkich grup społecznych do poprawy życia w miastach to przyszłość 
także w Polsce. 

My Neighbour App. W Holandii, w celu ułatwienia współpracy wspólnotom sąsiedzkim 
utworzono specjalną aplikację w telefonie komórkowym. Pomaga ona załatwiać konflik-
ty społeczne bez udziału służb miejskich, wspomaga sąsiadów, służy do informowania się 
o występujących problemach, także o wspólnych inicjatywach.



PARTYCYPACJA SPOŁECZNA JAKO NARZĘDZIE PLANOWANIA ROZWOJU MIASTA14

Parties – stowarzyszenie portugalskie. Ruch integrujący ludzi. Zachęta do wspólnej 
działalności artystycznej związanej ze sztuką, jak np. wykonanie mebli miejskich czy mura-
lu, które zaistnieją w przestrzeni publicznej.

Mimi. Szerzenie pod wieloma postaciami haseł zgodnego współżycia grup wielonaro-
dowościowych w Niemczech. Spowodował go masowy napływ imigrantów do tego kraju.

Mimi zajmuje się budowaniem „mostów kulturowych”, by realne stało się harmonijne 
życie napływowej, różnej kulturowo i religijnie społeczności. Wobec nowej fali uchodźców 
z Syrii problem ten dotyczy też innych krajów Europy Zachodniej jak: Holandia, Portugalia, 
Austria czy Szwecja.

London Cycling Campaign. Z inspiracji holenderskiego i duńskiego stylu poruszania się 
rowerem w Londynie rozwija się idea priorytetowego traktowania pieszych i rowerzystów, 
a w konsekwencji dążenie do wyłączenia ruchu samochodów indywidualnych i motocykli 
z ruchu w centralnych dzielnicach miasta (w godzinach: 7-19). Działaniom tym przyświeca 
cel wykreowania zdrowszego miasta o czystszym powietrzu, w konsekwencji stanowiącego 
bardziej szczęśliwe miejsce do życia.

Odmianą tego ruchu są tzw. living streets – ulice piesze. Ideą zaś jest stworzenie „narodu 
piechurów”, biorąc pod uwagę zdrowotność takiego stylu życia. W praktyce oczywiście 
oznacza to również wykasowanie ruchu samochodowego z ulic i stworzenie większej liczby 
ciągów pieszych.

OrganicLea – idea rozpowszechniana w Londynie propagowania lokalnych hodowli wa-
rzyw i owoców dla społeczności z konkretnej dzielnicy. Jest to pomysł wdrożenia ideologii 
i wiary, że produkty te powinny być powszechnie dostępnym dobrem, a nie środkiem pro-
dukcji i dystrybucji przy pomocy specjalnych firm. Nurt ten powstaje na bazie niezadowole-
nia z powodu coraz częstszej likwidacji pól uprawnych na terenach wiejskich i zajmowania 
ich przez zabudowę mieszkaniową i przemysłową.

Help – I can’t breathe – to antysmogowe hasło funkcjonujące w Belgii. Rodzice dzieci 
w wieku szkolnym protestują tłumnie przed szkołami, domagając się zamknięcia dla ruchu 
kołowego przyległych ulic, by zmniejszyć wynikające z tego ruchu zanieczyszczenie6.

Przykłady te ilustrują pozytywną aktywność społeczną w dążeniu do poprawy warunków 
życia w mieście.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza problemu partycypacji społecznej dowiodła, że zjawisko to po-
wtarza się zarówno w historii (przebudowa Haussmanna, La Defanse), jak i zachodzi w róż-

6  Materiał dotyczący przykładów działania miejskich aktywistów w Europie Zachodniej zebrany poprzez studentów WAPW 
w ramach przedmiotu Problemy Urbanistyki Współczesnej 2018.
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nych miastach Świata. Do Polski problem przyspieszonych działań rozwojowych miast do-
tarł po 1989 r. wraz z demokracją i dążeniem zaistnienia na mapie światowych metropolii 
przez Warszawę i kilka największych ośrodków miejskich7.

Jak twierdzi Z.K. Zuziak istnieje wręcz ”konieczność powiązania prac nad modelowa-
niem przestrzennej struktury miasta z problemem integracji i kwestią synergii” (Zuziak 
2017). Na przykładzie Zachodniego Centrum Śródmieścia Warszawy wyraźnie widać, że 
kształtuje się ono niezależnie od planu, decyduje konieczność rozwoju gospodarczego na 
najbardziej dostępnych terenach, w tym przypadku poprzemysłowych, synergia w związku 
z tempem kolejnych inwestycji i integracją z systemem transportowym, wymogami środo-
wiskowymi i także potrzebami społecznymi. W pierwszej kolejności w każdym przypad-
ku należy rozpoznać te powyższe uwarunkowania i związki, ponieważ nie wystarczy plan 
miejscowy zagospodarowania bez takiej analizy z wytycznymi funkcjonalno-przestrzenny-
mi, jeżeli brak pozostałych informacji o uwarunkowaniach, zwłaszcza gospodarczych, spo-
łecznych i możliwościach inżynieryjnych na miarę współczesnych czasów. Te informacje 
pośrednio i bezpośrednio można uzyskać, włączając odpowiedzialne grupy społeczności 
lokalnych w proces planowania, w rozłożeniu na wymienione w artykule etapy.

Prawo do miasta mają wszyscy jego użytkownicy. Zwłaszcza do przestrzeni publicz-
nych, które są dobrem wspólnym. Miasto jest dla ludzi. Jeżeli jakieś grupy mieszkańców 
czy użytkowników są niezadowolone z ukształtowanej przestrzeni, to oczywiście mają pra-
wo domagać się naprawy tych niedoskonałości. Nie oznacza to jednak, że każde żądanie 
musi być spełnione przez władze terytorialne. Nie oznacza to także, że społeczność lokalna 
bierze, co chce i robi z tym, co chce. Na etapie uzgodnień wzajemnych świadczeń władza 
– obywatel należy ustalić zasady tej wymiany. Jak wzmiankowano już, pomocni przy tym 
mogą być profesjonalni moderatorzy, którzy obydwu stronom potrafią wyjaśnić merytorycz-
ne podstawy, ale także zakres obowiązków wzajemnych.

Końcowym etapem może być współpraca: samorząd daje zakończoną zagospodarowaną 
przestrzeń (placu, boiska, skweru etc.), społeczność zadba o nią, zajmie się programem za-
jęć, eventów w tej przestrzeni. Aktywiści miejscy muszą także podjąć się odpowiedzialności 
za dokonywane przekształcenia tego, co dostają i utrzymywania tych dóbr wspólnych w do-
brym stanie. Tego polskie społeczności lokalne muszą się nauczyć.

Trudne procesy partycypacyjne, które w wielu innych krajach Świata przeszły już ewolu-
cję od agresywnych wystąpień, poprzez naukę potencjału i barier występujących w mieście 
do współpracy świadczą o tym, że możliwe jest wdrożenie „teorii zrównoważonej partycy-
pacji społecznej jako narzędzia harmonijnego rozwoju”; wymaga to czasu, cierpliwości, za-
angażowania pozytywnego wszystkich stron, umiejętności negocjacji w warunkach dążenia 

7  Drugie centrum Paryża La Defanse z wysoką zabudową powstało tylko dlatego, że protesty społeczne uniemożliwiły realiza-
cje wieżowców na terenie paryskiego śródmieścia. 
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do kompromisu. Nawet drobne kroki w tym kierunku po pewnym czasie doprowadzą do 
sukcesów w postaci polepszania warunków życia w naszych miastach.
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Social Participation as a Tool in Urban Planning

Summary

Social participation is getting more popular in the last years in big, fastly developing cities. Urban 
movements, that recently emerged in the biggest Polish cities, are constituted on the term of social 
participation. The term is becoming therefore more important for local politics, for instance in creat-
ing processes of local spatial management plans.

The article’s aim is to answer following questions:
 - why spatial plans are often criticized by public opinion and NGOs?
 - what is the relation between social participation and urban development?
 - how “the right to the city” is represented by Polish ways of social participation?
 - how to achieve positive effects of social participation?
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The article concludes with propositions for social participation in sustainable development of 
urban areas, basing on practical and theoretical examples.

Key words: metropolis, social participation, urban planning, social justice, common good.
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