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Jesteśmy zespołem projektu „Nowa Szkolna Ulica” 
realizowanego przez Fundację Rodzic w mieście, Fundację 
Wzornictwo i Ład oraz Warszawski Alarm Smogowy i to 
właśnie dla Ciebie przygotowaliśmy niniejszy dokument. 
Zanim zaczniesz go kartkować, przeczytaj umieszczone 
poniżej wprowadzenie. Dzięki tej lekturze dowiesz się, 
czym jest instrukcja, dlaczego ją stworzyliśmy i do jakich 
doświadczeń się odwoływaliśmy, gdy ją pisaliśmy.

1. Co trzymasz w rękach?

Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję porządkującą praktyczną 
wiedzę o tym, jak skutecznie zaplanować przemianę otoczenia 
szkoły podstawowej w bezpieczną i zieloną przestrzeń publiczną, 
zachęcającą dzieci do wspólnej zabawy oraz samodzielnego 
eksplorowania środowiska miejskiego. Ta broszura odnosi 
się do działań, które możesz zrealizować w krótkim czasie 
wspólnie z innymi osobami związanymi z placówką edukacyjną, 
urzędnikami lokalnymi oraz ekspertami, przy wykorzystaniu 
dostępnej infrastruktury oraz niewielkich środków finansowych, 
na przykład funduszu Rady Rodziców.

Zaprezentowany tutaj model współpracy nie jest spekulacją! 
Stworzyliśmy go na podstawie doświadczeń naszego zespołu 
wynikających z realizacji podobnych procesów w Warszawie.

I. Wprowadzenie
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2. Kim jesteś?

Jesteś rodzicem dziecka, które dziś uczy się w jednej ze szkół 
podstawowych, niekoniecznie w Warszawie, gdzie pracował 
nasz zespół. A może jesteś nauczycielem w takiej placówce lub 
mieszkańcem bloku lub domu w jej otoczeniu?

Zwracasz uwagę na zagrożenia wynikające ze wzmożonego 
ruchu samochodowego wokół obiektu edukacyjnego? 
Widzisz, że liczba i prędkość poruszania się aut utrudniają 
przemieszczanie się dzieciom docierającym codziennie do 
szkoły pieszo, na hulajnodze lub na rowerze? Martwi Cię brak 
drzew i urządzeń do zabawy na tym obszarze? Obserwujesz, 
że młodzi ludzie poszukują miejsca odpoczynku dla siebie 
i swoich rówieśników, lecz nie zawsze je znajdują? Widzisz 
boisko, ale masz świadomość, że to nie jest teren dla 
najmłodszych?

Na pewno zastanawiasz się czasami, w jaki sposób poprawić 
zagospodarowanie i funkcjonowanie ulicy miejskiej lub placu 
w sąsiedztwie szkoły, ale nie wiesz, od czego zacząć. Chcesz 
naprawdę doprowadzić do zmiany i teraz szukasz pomocy. 
Dobrze trafiłeś! To właśnie do Ciebie adresowana jest 
niniejsza instrukcja.
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3. Jak korzystać z instrukcji?

W tej broszurze znajdziesz krótkie opisy naszych wysiłków, 
które mogą Cię zainspirować do podjęcia własnej inicjatywy. 
Zachęcamy Cię zatem do sięgnięcia w pierwszej kolejności do 
rozdziału znajdującego się na końcu niniejszego wprowadzenia. 
Pamiętaj jednak, że są to tylko i wyłącznie przykłady, a nie gotowe 
scenariusze akcji do bezkrytycznego powielania gdziekolwiek. 
Nie zapomnij więc uważnie przeczytać części głównej, w której 
zawarte są opisy całego modelowego procesu projektowego 
w podziale na poszczególne etapy, sugestie dotyczące 
organizacji poszczególnych wydarzeń i formy współpracy 
z innymi osobami i instytucjami, listy potrzebnych materiałów 
oraz wskazówki w kwestii radzenia sobie z potencjalnymi 
trudnościami. Nie pomijaj żadnej informacji!
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4. Czy ktoś już przetestował 
 przedstawiony model współpracy?

Treść instrukcji oparliśmy przede wszystkim na własnych 
doświadczeniach z realizacji w 2021 i 2022 roku projektu 
„Alternatywna Warszawa – Nowa szkolna ulica”. Pracowaliśmy 
wówczas z osobami kierującymi szkołami podstawowymi, 
nauczycielami, rodzicami i ich dziećmi, mieszkańcami otoczenia 
placówek edukacyjnych oraz urzędnikami dzielnicowymi 
i miejskimi. Dużym wsparciem były dla nas przedstawicielki 
Zarządu Dróg Miejskich. Publikacja bazuje również na wiedzy 
zgromadzonej przez członków naszego zespołu podczas 
działań w innych miastach Polski. To zapewnia jej uniwersalny 
charakter.

Grupy lokalne – przy naszym wsparciu – tworzyły koncepcje 
przekształceń przestrzeni publicznej wokół warszawskich 
szkół, z której młodzi ludzie korzystają codziennie, najczęściej 
wyłącznie w celach transportowych. Rano, gdy idą na lekcje, 
a po południu, gdy z nich wracają. Ważne były dla nas jednak 
nie tylko kwestie bezpieczeństwa ruchu, ale też zagadnienia 
ekologiczne oraz funkcjonalne i estetyczne. Z tego powodu 
dużo czasu poświęcaliśmy na dyskusje o wyposażeniu ulic 
oraz placów przyszkolnych, a także komponowanie zieleni na 
takich obszarach. Dbaliśmy o to, by każdą z osób zachęcić do 
wyobrażania sobie rozwiązań lepszych od tego, niż to, czego 
doświadczają obecnie.

Z każdym z zespołów wypracowaliśmy odmienne pomysły 
urbanistyczne. Niektóre udało się nawet przetestować 
w nietypowej formie – w trakcie jedno- lub kilkudniowych 
eksperymentów. W ten właśnie sposób zgromadziliśmy szeroką 
i praktyczną wiedzę o procedurach prawno-administracyjnych, 
środkach inżynierskich oraz społecznej i psychologicznej 
dynamice wspólnego planowania przekształceń terenów 
w sąsiedztwie placówek edukacyjnych. Udało nam się też 
zdiagnozować zagrożenia związane z przygotowywaniem się 
do takiej transformacji.

Wszystkimi informacjami dzielimy się teraz z Tobą w tej 
instrukcji!
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5. Szukasz konkretnych informacji o naszym projekcie?

Powyżej wspominaliśmy o projekcie „Alternatywna Warszawa – 
Nowa szkolna ulica”. Realizowaliśmy go w pięciu lokalizacjach, 
w różnych dzielnicach Warszawy. Chcesz wiedzieć, w jaki 
sposób współpracowaliśmy z grupami lokalnymi i jakie były 
efekty naszych wysiłków? Zapraszamy do lektury krótkiej 
charakterystyki tego procesu.
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Szkoła Podstawowa nr 58 im Tadeusza Gajcego, 
Warszawa Targówek

Grupa lokalna z Targówka w centrum swoich zainteresowań umieściła zagadnienie 
bezpieczeństwem dzieci poruszających się pieszo i na rowerze wzdłuż ruchliwej 
ulicy Księcia Ziemowita. Najważniejszym wyzwaniem było dla niej właściwe 
zaprojektowanie dojścia do placówki z przystanku, na którym z autobusu wysiadają 
uczniowie mieszkający na Osiedlu Wilno, oddalonym od tej części dzielnicy. Radna 
dzielnicowa sprawdziła, że Zarząd Dróg Miejskich ma w planach przebudować tę 
trasę. Zasygnalizowała jednocześnie, że na inwestycję trzeba będzie jeszcze trochę 
poczekać z uwagi na konieczność remontu sieci kanalizacyjnej. Urbanista doradzający 
zespołowi zwrócił uwagę jej członków na inną rzecz – na wykorzystywany przez dzieci 
przedept, położony na zarządzanym przez dzielnicę terenie zieleni. Ten obszar 
rozcięty jest liniami ciepłowniczymi i z tego powodu nie może zostać zabudowany. 
Grupa z pomocą projektanta przygotowała więc koncepcję przekształcenia tego 
obszaru w niewielki park łączący funkcje rekreacyjne i transportowe w zakresie 
komunikacji pieszej i rowerowej. Idea została podzielona na etapy wdrożeniowe, 
przy czym pierwszą fazą miało być utwardzenie wspomnianego skrótu. Pomysł udało 
się omówić w trakcie jednego z popołudniowych spotkań z zastępcą burmistrza 
dzielnicy odpowiedzialnym za edukację. Wniosek o zrealizowanie projektu członkowie 
grupy złożyli następnie na ręce polityka w trakcie festynu szkolnego. Podczas tego 
wydarzenia uczniowie i ich rodzice symbolicznie wymalowali przebieg przedeptu, by 
namacalnie pokazać, że to rozwiązanie jest dla nich ważne.
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• Liczba spotkań grupy: 5
• Skład grupy roboczej: dyrektorka szkoły, 

nauczycielki, radna dzielnicowa, rodzice
• Metoda pracy: moderowane spotkania 

warsztatowe, wywiad instytucjonalny, 
spotkanie robocze z władzami, 
performance

• Kluczowe momenty procesu: zmiana 
przedmiotu zainteresowania grupy 
w wyniku analizy urbanistycznej 
(z zagospodarowania pasa drogi 
publicznej na przedept przez teren 
zieleni), nawiązanie kontaktu z zastępcą 
burmistrza dzielnicy
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Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego,
Warszawa Ochota

Grupa lokalna z Ochoty skupiła się na bezpieczeństwie dzieci korzystających 
z krótkiej i pozbawionej przejazdu ulicy Reja, przy której oprócz szkoły znajduje się 
tylko gmach ministerialny, ujęcie wody oligoceńskiej oraz zabytkowy skwer. Zespół 
współpracował z dyrekcją szkoły i nauczycielami, dlatego mógł zbadać zachowania 
komunikacyjne uczniów dzięki prostej ankiecie dotyczącej sposobu docierania do 
placówki w dni pogodne i niepogodne. Z rozmów i obserwacji wynikało ponadto, że 
kluczową kwestią projektową było rozwiązanie kolizji pomiędzy ruchem samochodów 
wjeżdżających od ulicy Krzyckiego i wyjeżdżających w tę samą stronę po wykonaniu 
skomplikowanego manewru nawracania oraz w dużym stopniu nielegalnym 
parkowaniem, a ruchem dzieci zmierzających do placówki pieszo, na hulajnodze lub 
na rowerze od strony północnej (przez teren parkowy). Grupa zastanawiała się nad 
pomysłem czasowego zamykania całej ulicy Reja w godzinach rozpoczęcia i zakończenia 
nauki szkolnej, jednak ostatecznie go porzuciła ze względu na potencjalne trudności 
związane z koniecznością zapewnienia dostępu do parkingów w pasie drogowym i poza 
nim oraz dojazdu dostawczego do stołówki. Z tego powodu urbanista współpracujący 
z grupą przygotował założenia przekształcenia przyszkolnego fragmentu tej ulicy 
w strefę zamieszkania z elementami rekreacyjnymi służącymi dodatkowo do 
szykanowania ruchu. Rozwiązanie zostało omówione w trakcie jednego ze spotkań, 
jednak niektórzy jego uczestnicy powątpiewali w możliwość realizacji takiego układu. 
Z tego powodu grupa udała się w teren i tam przedyskutowała jego formę, a także 
zdecydowała o konieczności przeprowadzenia testu w celu oceny konsekwencji jego 
wdrożenia. Ostatecznie zorganizowała jednodniowe wydarzenie w formule prawnej 
zgromadzenia publicznego. Nie wystąpiły wówczas żadne utrudnienia, więc zespół 
podjął rozmowy z Zarządem Dróg Miejskich o trwałych przekształceniach.
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• Liczba spotkań grupy: 5
• Skład grupy roboczej: rodzice
• Metoda pracy: moderowane spotkania 

warsztatowe, jednodniowy eksperyment 
o charakterze prototypu

• Kluczowe momenty procesu: wizja 
terenowa w celu omówienia założeń 
projektu, eksperyment
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Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica,
Warszawa Wesoła

Grupa robocza z Wesołej chciała rozwiązać problemy wynikające z funkcjonowania 
ulicy Armii Krajowej, a także dostępnego z tego ciągu parkingu przyszkolnego, 
na którym w godzinach rozpoczęcia i zakończenia nauki szkolnej tłoczyły się 
samochody zmotoryzowanych rodziców. Zespół lokalny dyskutował o dużych 
przekształceniach infrastrukturalnych, jednak ostatecznie je odrzucił ze względu 
na rekomendacje kierunkowe Zarządu Dróg Miejskich, stopień skomplikowania 
oraz spodziewane trudności techniczne i ekonomiczne (negatywna ocena idei 
parkingów Kiss&Ride, konieczność rozszerzenia jezdni, potencjalna kolizja 
z trasą autobusową). Grupa przeprowadziła badania zachowań komunikacyjnych 
uczniów w formie krótkiej ankiety, a później wspólnie z nami wypracowała ideę 
transformacji urbanistycznej zakładającą przekierowanie ruchu aut związanego 
z dowożeniem dzieci na ulicę o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, a także 
całkowite zamknięcie placu szkolnego dla parkowania. Bardzo długo rozważaliśmy 
opcję udostępnienia tego obszaru dla pracowników placówki, jednak uznaliśmy 
wspólnie, że testować należy wariant najdalej idący i dopiero na podstawie wiedzy 
o konsekwencjach jego wdrożenia korygować pierwotny pomysł. Odzyskany teren 
zamieniliśmy tymczasowo w przestrzeń rekreacyjną dla młodszych dzieci, gdyż brak 
takiego miejsca sygnalizowali uczniowie niższych klas. Test nowego rozwiązania 
trwał tydzień i został poddany społecznej ocenie w formie wywiadów. Dodatkowo 
obserwowaliśmy, w jaki sposób funkcjonuje droga, która przejęła rolę dojazdu – wiele 
osób przed eksperymentem zgłaszało obawy w tym zakresie. Prototypowanie dało 
wynik pozytywny.
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• Liczba spotkań grupy: 5
• Skład grupy roboczej: dyrektor szkoły, 

rodzice
• Metoda pracy: moderowane spotkania 

warsztatowe, tygodniowy eksperyment 
o charakterze prototypu

• Kluczowe momenty procesu: zmiana 
przedmiotu zainteresowania grupy w 
wyniku analizy urbanistycznej 
(z zagospodarowania pasa drogi 
publicznej na teren szkolny), 
eksperyment
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Szkoła Podstawowa nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich,
Warszawa Śródmieście

Grupa robocza ze Śródmieścia zajmowała się otoczeniem szkoły położonej przy 
ulicy Księdza Skorupki, drogi bez przejazdu, obsługującej kilka kamienic mieszkalnych 
i biurowców. Od początku skupiała się na funkcjach tego terenu innych niż 
transportowe, dlatego uczniowie różnych klas poproszeni zostali o zwizualizowanie 
wyposażenia przestrzeni publicznej najlepiej dostosowanej do ich potrzeb. Makiety 
i opisy przygotowane w trakcie zajęć plastycznych zostały potem poddane przez 
nas przeanalizowane. Na tej podstawie powstała wizja wprowadzenia urządzeń 
rekreacyjnej w obrębie jezdni, w sposób zapewniający jej dostępność motoryzacyjną 
w stopniu niezbędnym do obsługi sąsiednich nieruchomości. Grupa podjęła decyzję 
o przetestowaniu scenariusza urbanistycznego w formie jednodniowego wydarzenia 
(zgromadzenie publiczne). Przed jego uruchomieniem ze współpracy wycofała 
się dyrekcja placówki, jednak pomysł został doprowadzony do finału. Wydarzeniu 
w przestrzeni publicznej towarzyszyły wywiady, co pozwoliło pozyskać informację 
o pozytywnej ocenie społecznej tej inicjatywy. Z uwagi na wynik prototypowania 
grupa lokalna – w zmienionym składzie – działa dalej na rzecz trwałej transformacji.
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• Liczba spotkań grupy: 7
• Skład grupy roboczej: najpierw – 

nauczycielka i rodzice, później – rodzice 
i mieszkańcy otoczenia szkoły

• Metoda pracy: moderowane spotkania 
warsztatowe, warsztaty plastyczne dla 
dzieci, jednodniowy eksperyment 
o charakterze prototypu

• Kluczowe momenty procesu: utrata 
kontaktu z dyrekcją szkoły, eksperyment

15



Szkoła Podstawowej nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego,
Warszawa Praga Północ

Grupa lokalna z Pragi Północ chciała podjąć temat transformacji urbanistycznej 
dwóch ulic w otoczeniu szkoły – Groszkowskiego i Brechta, które za niedługo znajdą 
się w granicach strefy płatnego parkowania (urzędnicy pracowali nad stosownym 
projektem zmiany organizacji ruchu i w trakcie naszego procesu konsultowali jego 
kształt). To rozwiązanie organizacyjno-inżynierskie było pretekstem do dyskusji, czy 
pozytywny efekt jego wdrożenia w przyszłości nie powinien zostać wykorzystany 
i wzmocniony dzięki wygospodarowaniu z infrastruktury samochodowej przestrzeni 
rekreacyjnej dla dzieci. Niestety w skład zespołu nie wchodzili przedstawiciele 
społeczności szkolnej, dlatego niemożliwe było przeprowadzenie badań na temat 
zachowań komunikacyjnych i potrzeb uczniów, a także zorganizowanie działań 
warsztatowych wewnątrz placówki. Grupa opracowała więc samodzielnie koncepcję 
zmian na jednej z ulic, która zakładała wprowadzenie strefy zamieszkania i esowanie 
toru jazdy samochodów dzięki wydzieleniu nowych terenów zieleni i rekreacji. 
Uznaliśmy, że rozwijanie pomysłu wymaga kontaktu z władzami dzielnicy, a także 
rodzicami uczniów. Z tego powodu spotkaliśmy się najpierw z burmistrzem, a później 
z ludźmi związanymi z placówką edukacyjną. To spotkanie właściwie zamknęło 
proces.
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• Liczba spotkań grupy: 5
• Skład grupy roboczej: radni dzielnicowi 

i jednocześnie mieszkańcy otoczenia 
szkoły

• Metoda pracy: moderowane spotkania 
warsztatowe, spotkanie otwarte

• Kluczowe momenty procesu: 
nawiązanie kontaktu z burmistrzem 
dzielnicy, spotkanie otwarte dla 
społeczności szkolnej
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Znasz już nasze doświadczenia. Teraz możesz przeczytać 
część opracowania, w której w sposób usystematyzowany 
opisaliśmy, w jaki sposób można oraz warto realizować 
projekty poprawiające bezpieczeństwo w otoczeniu szkół 
i równocześnie estetykę oraz funkcjonalność takich 
terenów. Zapraszamy na wspólną wyprawę!

II. Instrukcja

1. Wybierz się na spacer wokół szkoły

Zacznij od działania, które możesz zrealizować samodzielnie. 
Po prostu wybierz się na dość krótki spacer wokół szkoły 
w godzinach rozpoczęcia lub zakończenia nauki szkolnej, na 
przykład w okresie od 7:30 do 8:15. Przed wyjściem z domu 
wydrukuj na kartce A4 mapę tego terenu, którą znajdziesz 
w dowolnej aplikacji internetowej. Wyznacz trasę marszu 
obejmującą wszystkie chodniki prowadzące do wejścia do 
placówki i przejścia dla pieszych na ich przedłużeniu. Skorzystaj 
z uwagą z każdego z tych miejsc. Zanotuj, czy ciągi mają 
szerokość pozwalającą na bezpieczne mijanie się osób idących 
w przeciwnych kierunkach oraz równą nawierzchnię, czy są 
osłonięte koronami drzew przed słońcem i czy są tarasowane 
przez samochody. Sprawdź, którędy dzieci jadą na rowerach, 
gdzie je parkują i czy liczba stojaków jest wystarczającą 
w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Zwróć szczególną uwagę 
na lokalizacje, w których czujesz się niebezpiecznie, i zastanów 
się, z czego to wynika. Swoje spostrzeżenia zanotuj na mapie, 
wykonaj też zdjęcia ilustracyjne. Jeżeli masz taką możliwość, 
obserwacje przeprowadź w dzień słoneczny i ciepły oraz 
w dzień deszczowy i zimny.

18



Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława

Staszica

Warszawa Wesoła

skala 1 : 500

Mapa nr 1. Ww. informacje zapisane w formie mapy przygotowanej do udostępnienia innym osobom 
zainteresowanym zmiany urbanistycznymi, oprac. Paweł Jaworski.

Zapis pierwszych informacji na temat 
funkcjonowania otoczenia Szkoły Podstawowej 
nr 171 im. Stanisława Staszica.
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Potrzebujesz:

• komputera z dostępem do internetu
• drukarki
• długopisu lub mazaka

Uwaga:

Nie ma sensu zajmować się problemem, którego się nie 
zna z autopsji i nie rozumie, dlatego swoje zaangażowanie 
w zmiany zbuduj na dokładnym rozpoznaniu sytuacji 
wyjściowej. Naturalnym jest, że każda osoba wybiera utarte 
szlaki w mieście, więc zejdź ze swoich tras choć na moment 
i zaznajom się z infrastrukturą inną niż zwyczajowo przez Ciebie 
wykorzystywana. W celu poszerzenia własnego doświadczenia 
i zdobycia lepszej wiedzy o alternatywnych możliwościach 
podróżowania, skorzystaj z innych środków transportu niż te, 
które Ci towarzyszą na co dzień: przespaceruj się, przejedź 
hulajnogą, rowerem, autobusem czy tramwajem, ewentualnie 
wsiądź do samochodu osoby zmuszonej do jego użytkowania.
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Oglądanie terenu wokół SP nr 23 przy ul. M. Reja



2. Porozmawiaj z dziećmi

Przedstaw swoim dzieciom lub dzieciom, które uczysz czy 
po prostu znasz, gdyż mieszkają obok Ciebie, swoje wnioski 
dotyczące stanu oraz sposobu funkcjonowania infrastruktury 
komunikacyjnej. Zapytaj o to, czy one w podobny sposób 
patrzą na poszczególne problemy, czy dostrzegają inne. 
Jeżeli wskażą rzeczy, które nie przyszły Ci do głowy, zapytaj 
o ich specyfikę, a później w odpowiedni sposób zaktualizuj 
swoją mapę. Nie oceniaj żadnej informacji jako nieistotnej, nie 
neguj jej i nie pomijaj. Jeżeli możesz wygospodarować czas na 
wspólną wycieczkę wokół szkoły, skonfrontuj doświadczenia 
swoje i dzieci w plenerze. W przestrzeni publicznej będzie im 
łatwiej przypomnieć sobie, które miejsca funkcjonują według 
nich prawidłowo, a które wymagają poprawy. Z tej aktywności 
sporządź krótką notatkę, którą w przyszłości będzie można 
udostępnić innym osobom zainteresowanym kształtowaniem 
sąsiedztwa szkoły.
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Rozmowa z dziećmi w Szkole Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego.



Potrzebujesz:

• mapy ze spaceru
• długopisu 
• kartki

Uwaga:

Na każdy problem urbanistyczny warto spojrzeć z różnych 
perspektyw. Nie chodzi tylko o to, by taki punkt widzenia sobie 
wyobrazić i go doświadczyć przez chwilę dzięki okazjonalnej 
zmianie własnych zachowań komunikacyjnych. To naprawdę za 
mało! Trzeba je dokładnie poznać rozmawiając na ten temat 
z osobami, które mają doświadczenia odmienne od naszych. 
Z ludźmi, którzy są w innym wieku, używają innego środka 
transportu niż my itd. Pamiętaj, że człowiek ma skłonność do 
myślenia o świecie przez pryzmat swoich własnych potrzeb 
i przyzwyczajeń, a także projektowania ich na ludzi. Rodzice 
mogą tak robić również w stosunku do dzieci.
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Dzieci piszące o swoich odczuciach dotyczących nowego wykorzystania ulicy w trakcie 
eksperymentu.



3. Zbuduj grupę roboczą

W pojedynkę nie wprowadzisz żadnych przekształceń, a tylko 
się sfrustrujesz. Zwróć się o pomoc w pracy nad zmianą 
otoczenia szkolnego do ludzi, których ta kwestia dotyczy. Do 
kogo konkretnie i w jaki sposób? Problem przedstaw innym 
rodzicom, nauczycielom i dyrekcji na spotkaniu rady rodziców 
lub w trakcie wywiadówki. Wyświetl swoją mapę ze spaceru  
zapytaj ich o zdanie na temat zaprezentowanej przez Ciebie 
analizy oraz o źródła zdiagnozowanych problemów. Postaraj 
się wyłapać wszystkie różnice zdań lub kontrowersyjne 
spostrzeżenia – mogą to być pierwsze sygnały wskazujące na 
konflikty interesów. Nie oceniaj ludzkich zachowań, po prostu 
staraj się je zrozumieć. Zaproś do ścisłej współpracy osoby, 
które będą chciały poświęcić na pracę wolontariacką kilka godzin 
w miesiącu. Wymieńcie się kontaktami oraz ustalcie termin 
pierwszego spotkania. Zwróć się również do woźnej lub woźnego, 
którzy zazwyczaj posiadają bardzo precyzyjne i przekrojowe 
informacje na temat bezpieczeństwa dzieci zmierzających do 
szkoły, gdyż obserwują ich zachowania codziennie.
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Pierwsze spotkanie w Szkole Podstawowej nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego.



Potrzebujesz:

• zdjęcia mapy ze spaceru
• projektora
• wsparcia eksperckiego

Uwaga:

Dużym ułatwieniem będzie również dołączenie do zespołu 
roboczego ekspertów zajmujących się fachowo urbanistyką, 
projektowaniem dróg lub zarządzaniem ruchem, a także 
prowadzeniem pracy grupowej (w projekcie „Alternatywna 
Warszawa – nowa szkolna ulica” takie wsparcie zapewniała 
Fundacja Rodzic w mieście). Pozwoli Wam to uzbroić się 
w wiedzę techniczną, a przez to zabezpieczyć się przed 
wadliwymi pomysłami na konkretne rozwiązania oraz krytyką 
ze strony osób poruszających zagadnienia inżynierskie. Sprawi 
to również, że w trakcie wspólnych działań nie natraficie na 
problemy wynikające z dynamiki psychologicznej procesu 
grupowego. Waszej aktywności nie strawią konflikty.
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Pierwsze spotkanie w Szkole Podstawowej nr 58 im Tadeusza Gajcego.



4. Zaplanuj i przygotuj proces

W porozumieniu z dyrekcją szkoły zorganizuj w placówce 
pierwsze spotkanie grupy roboczej. W jego trakcie opracujcie 
wspólnie harmonogram procesu obejmujący następujące 
wasze działania w perspektywie co najmniej dwumiesięcznej: 
pogłębiona diagnoza dotycząca infrastruktury wokół szkoły i jej 
obecnego funkcjonowania, warsztaty projektowe i eksperyment 
sprawdzający konsekwencje wdrożenia zaproponowanego 
rozwiązania. Opisaliśmy je szczegółowo w dalszych krokach. 
Zdecydujcie, jakich materiałów będziecie używać do notowania 
spostrzeżeń i pomysłów uczestników akcji. Według nas najlepiej 
sprawdzają się wydrukowane na dużym arkuszu ortofotomapy 
z wypisanymi nazwami ulic i wyrysowanymi granicami działek, 
które w intuicyjny sposób pokazują obecne zagospodarowanie 
przestrzeni i jednocześnie uwidoczniają podział terenu na 
grunty miejskie czy prywatne. Jeżeli zajmujesz się szkołą 
w stolicy, potrzebne rzeczy znajdziesz na stronie Plan 
Warszawy (w innych miastach funkcjonują podobne portale).1

1 Mapy dostępne są m.in. pod następującymi adresami: dla Warszawy –  https://mapa.um.warszawa.pl/,  
dla Krakowa – https://msip.krakow.pl/,  
dla Poznania – http://www.sip.geopoz.pl/sip/,  
dla Wrocławia – https://www.geoportal.wroclaw.pl/ [dostęp 9 października 2022 r.]

Warsztaty diagnostyczne z uczniami Szkoły Podstawowej im. Konstantego 
Maciejewicza w Stepnicy realizowane w ramach projektu Bezpieczna droga do 
szkoły w Stepnicy, fot. Paweł Jaworski.
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Potrzebujesz:

• komputera z dostępem do internetu
• drukarki (alternatywnie – oprogramowania GIS, drukarki 

wielkoformatowej)

Uwaga:

Na tym etapie na pewno warto poprosić o pomoc osobę, która 
potrafi obsługiwać oprogramowanie GIS (system informacji 
przestrzennej), nawet na otwartej licencji. Taki człowiek szybko 
przygotuje potrzebny Wam podkład mapowy w oparciu 
o pliki udostępnione bezpłatnie przez Urząd Miasta. 
My właśnie skorzystaliśmy z tej opcji i byliśmy bardzo 
zadowoleni z efektów.

Spacer diagnostyczny z uczniami ww. szkoły, służący zweryfikowaniu w terenie 
pozyskanych wcześniej informacji o bezpieczeństwie ruchu, fot. Iga Kalbarczyk.
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5. Szeroko zbadaj, jak działa otoczenie szkoły

Pora na poznanie obszaru przyszkolnego z różnych perspektyw. 
Podstawowe badanie ilościowe, które możesz szybko wykonać 
wspólnie z członkami Twojej grupy, to sprawdzenie, ile dzieci 
porusza się poszczególnymi środkami transportu w dni 
pogodne i niepogodne – nauczyciele mogą o to zapytać młodych 
ludzi w trakcie zajęć wychowawczych, a odpowiedzi notować 
w przygotowanej przez Was tabeli. Informacje o charakterze 
jakościowym możecie za to pozyskać w trakcie warsztatów 
z uczniami prowadzonych w sali lekcyjnej lub podczas spacerów 
badawczych z ich udziałem wokół szkoły. Scenariusz takiej 
akcji możecie zbudować wokół pytań, które towarzyszyły Ci 
w trakcie pierwszego rozpoznania sytuacji wyjściowej 
(por. punkt 1). Jeżeli zdecydujecie się na przeprowadzenie 
tych działań, pozyskane dane zanotujcie na mapie, by widzieć 
zależności przestrzenne między poruszanymi zagadnieniami. 
Pozwoli Wam to też jednoznacznie ustalić, jakim obszarem 
powinniście się w przyszłości zająć, by rozwiązać wyłonione 
problemy. W dalszym kroku powinniście sprawdzić, kto jeszcze 
i w jaki sposób korzysta z obszarów wskazanych przez dzieci: 
kto po nich jeździ lub na nich parkuje, dlaczego i jak często to 
robi.

Warsztaty diagnostyczne z uczniami Szkoły Podstawowej im. Konstantego 
Maciejewicza w Stepnicy realizowane w ramach projektu Bezpieczna droga do 
szkoły w Stepnicy, fot. Paweł Jaworski.
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Potrzebujesz:

• komputera z dostępem do internetu (alternatywnie – mapy, 
długopisów lub mazaków, kartek samoprzylepnych)

Uwaga:

Pozyskanie szerokiej i szczegółowej wiedzy o funkcjonowaniu 
przestrzeni wokół szkoły ma dwie funkcje: pozwala precyzyjnie 
opisać zagadnienie projektowe i zabezpieczyć proces przed 
manipulacjami. Planowanie zmian transportowych zawsze budzi 
kontrowersje, gdyż przekształcenia w zakresie infrastruktury 
komunikacyjnej dotykają żywotnych interesów mieszkańców 
miasta. Osoby niezadowolone z rozwiązań protestują przeciwko 
nim i w trakcie debat rozwijają wywody anegdotyczne albo 
przedstawiają poglądy oparte na danych wyssanych z palca. 
Z tego powodu warto przed przystąpieniem do tworzenia 
koncepcji rozwiązań dobrze poznać logikę funkcjonowania 
sąsiedztwa placówki szkolnej.

Spacer diagnostyczny z uczniami ww. szkoły, służący zweryfikowaniu w terenie 
pozyskanych wcześniej informacji o bezpieczeństwie ruchu, fot. Iga Kalbarczyk.

28



6. Sprawdź uwarunkowania prawne i inwestycyjne

Zanim zaczniecie swoją pracę nad rozwiązaniami, zbierzcie 
informacje o ograniczeniach formalnych oraz inżynierskich 
projektowania przestrzeni publicznej ulic. Jeżeli działacie 
w Warszawie, powinniście się udać z materiałami z diagnozy 
w pierwszej kolejności do Zarządu Dróg Miejskich i właściwego 
Urzędu Dzielnicy, jeżeli w innym mieście – do odpowiedniej 
jednostki administrującej drogami publicznymi. W trakcie tych 
spotkań będziecie mogli ustalić dokładną lokalizację terenów 
będących własnością samorządu i poznać związane z tym 
ograniczenia w planowaniu przekształceń. Będziecie mogli 
również sprawdzić, czy dla obszaru, którym się interesujecie, 
przygotowywane zostały projekty infrastrukturalne lub zmiany 
w organizacji ruchu, a jeżeli tak – poprosić o ich omówienie lub 
udostępnienie. Może się okazać, że niektóre z kwestii, które 
pojawiły się w trakcie Waszych badań, zostaną rozstrzygnięte 
bez Waszego udziału. Może być też tak, że swoje wysiłki 
będziecie musieli zawiesić do czasu wdrożenia rozwiązań 
samorządowych albo zmienić z uwagi na ograniczenia 
lokalnych przepisów urbanistycznych (miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego). Dobrze to wszystko 
wiedzieć wcześniej!

Ilustracja nr 2. Zrzut ekranu z geoportalu Urzędu Miasta st. Warszawy, w którym sprawdzaliśmy 
stan własnościowy poszczególnych działek na etapie pracy nad koncepcją zmian w otoczeniu Szkoły 
Podstawowej nr 58 im Tadeusza Gajcego.
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Potrzebujesz:

• mapy obszaru opracowania

Uwaga:

W Polsce obowiązuje wiele aktów prawnych, które regulują 
aktywność instytucji zarządzających ulicami i placami oraz 
projektowanie zagospodarowania i funkcjonowania takich 
obszarów. Bez wnikania w szczegóły możemy wskazać, że 
każda droga ma swoją klasę i kategorię, a przez to też różne 
ograniczenia dotyczące jej ukształtowania i lokalizowania 
obiektów czy urządzeń w jej sąsiedztwie. Nie chodzi teraz 
o to, żebyście poznali bardzo dokładnie te wytyczne, ale mieli 
świadomość ich istnienia. Nie ma sensu wnioskować o realizację 
rozwiązań bardzo skomplikowanych lub wręcz niemożliwych 
do wdrożenia – i to nie z powodu czyjejś złej woli.

Ilustracja nr 2. Zrzut ekranu z ww. geoportalu, który poszukiwaliśmy w celu zbadania ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego wokół wspomnianej szkoły.
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7. Zorganizuj spotkanie projektowe

Jesteście już gotowi do pracy nad rozwiązaniami, pora więc 
zorganizować oraz przeprowadzić spotkanie temu właśnie 
poświęcone. Na pewno zadbajcie o to, by brała w nim udział 
osoba zajmującą się profesjonalnie projektowaniem 
urbanistycznym terenów komunikacyjnych. Wspólnie opracujcie 
różne pomysły odnoszące się do kwestii, które wyłoniły się 
w trakcie diagnozy. Zwróćcie uwagę na geometrię infrastruktury, 
nawierzchnie, umeblowanie przestrzeni publicznej i nasadzenia 
zieleni. Każdy z wariantów oceńcie pod kątem wpływu na 
poszczególnych uczestników ruchu w mieście – spróbujcie sobie 
wyobrazić, w jaki sposób z przekształconej przestrzeni będzie 
korzystał człowiek przemieszczający się pieszo, na hulajnodze, 
na rowerze czy samochodem. Wypiszcie razem plusy i minusy 
każdej idei projektowej, ale też zagrożenia wynikające z jej 
wdrożenia. Pomyślcie o kosztach finansowych i społecznych 
(na przykład przeniesienie się ruchu i parkowania na inne ulice 
w otoczeniu). Na koniec wybierzcie jedno rozwiązanie, które 
będziecie chcieli w przyszłości realizować – w zaproponowanej 
przez Was formie lub po poprawkach poczynionych w oparciu 
o testy i analizy urzędowe.
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Makiety nowego zagospodarowania ulicy przed Szkołą Podstawową nr 203 im. Antoniny i Jana 
Żabińskich w Warszawie, wykonane przez dzieci w trakcie zajęć plastycznych.

32



Potrzebujesz:

• mapy obszaru opracowania
• długopisów lub mazaków
• kartek samoprzylepnych
• komputera z oprogramowaniem do projektowania 

inżynierskiego

Uwaga:

Na tym etapie pracy bezwzględnie potrzebujesz wsparcia 
eksperckiego. Bez wiedzy i doświadczenia osób, które zajmują 
się projektowaniem oraz badaniem przestrzeni publicznej 
możecie stworzyć koncepcję nieprawidłową pod względem 
inżynierskim lub prawnym. Co więcej, możecie nie dostrzec 
wielu rozwiązań innych niż najbardziej typowe. Z tego powodu 
poproście eksperta o to, by przygotował dla Was prezentację 
z inspirującymi przykładami przebudowy otoczenia szkół oraz 
kształtowania publicznych terenów rekreacyjnych.

Wieńczący warsztaty spacer wokół Szkoły Podstawowej nr 23 im. Edwarda 
Szymańskiego w Warszawie, podczas którego omówiliśmy w terenie założenia 
zmian w organizacji ruchu.
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8. Przeprowadź testy rozwiązań projektowych

Miasto to bardzo skomplikowany system, więc wprowadzenie 
zmian rodzi różne konsekwencje, czasami trudne do wyobrażenia 
sobie albo mniej szkodliwe niż się sceptykom wydaje. 
W celu zdiagnozowania skutków zaproponowanych rozwiązań 
i zablokowania mnożenia obaw warto przeprowadzić testy – 
w formie tymczasowej, z użyciem prowizorycznej aranżacji 
przestrzeni publicznej. W związku z tym przygotujcie się do 
prototypowania! Rozrysujcie na mapie, w jaki sposób chcecie 
wykorzystywać ulicę lub plac przyszkolny, by pokazać ludziom 
ideę leżącą u podstaw Waszej koncepcji. Zastanówcie się, jakie 
sprzęty będą Wam do tego potrzebne. Może warto na jeden 
dzień wypożyczyć publiczny rower cargo, mobilną trampolinę, 
sofy, leżaki i drzewa w donicach? Może szkoła ma sprzęt sportowy, 
który dyrekcja pozwoli wynieść na kilka godzin na zewnątrz? 
Pamiętajcie też o badaniach – bez nich eksperyment będzie 
tylko działaniem animacyjnym, a nie testowaniem. Ułóżcie więc 
formularz do prowadzenia wywiadów z dziećmi i ich rodzicami 
oraz mieszkańcami otoczenia szkoły. Odpowiedzi na umieszczone 
w nim pytania powinny Wam dać informację, w jakim stopniu 
ludzie akceptują poszczególne rozwiązania, ewentualnie, w jaki 
sposób należy je skorygować, by nie utrudniały życia codziennego 
różnym grupom użytkowników. Zaplanowane wydarzenie zgłoście 
do Urzędu Miasta jako zgromadzenie publiczne (my tak właśnie 
robiliśmy w dwóch przypadkach), a gdy nadejdzie właściwy czas, 
dobrze się bawcie na ulicy czy placu przed placówką.

Eksperyment uliczny na ul. Skorupki przed SP nr 203.
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Potrzebujesz:

• mapy
• komputera z dostępem do internetu
• mobilnych elementów do czasowej aranżacji przestrzeni

Uwaga:

Najprostszym i najmniej kosztownym scenariuszem testowania 
urbanistycznego jest zorganizowanie wskazanego zgromadzenia 
publicznego. Używając tego narzędzia prawnego jesteście 
w stanie zasymulować planowane zmiany w formie krótkiego, 
jednodniowego eksperymentu – właśnie do tego Was zachęcamy. 
Jeżeli jednak macie chęć i zasoby, by przeprowadzić bardziej 
skomplikowane prototypowanie, możecie zamówić projekt 
czasowej zmiany organizacji ruchu, uzgodnić go i zgłosić jego 
wdrożenie, ewentualnie zachęcić samorząd do wykonania 
tych czynności administracyjnych. Wówczas będziecie mogli 
objąć przekształceniami większy obszar, co da Wam możliwość 
zrealizowania bardziej skomplikowanych badań.

Eksperyment zrealizowany na terenie wokół Szkoły Podstawowej nr 171 
im. Stanisława Staszica  w Warszawie, którego celem było przetestowanie 
zamiany parkingu w plac zabaw dla młodszych dzieci.
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9. Przygotuj się do wdrażania projektu

Podsumujcie badania przeprowadzone w trakcie testowania 
zaplanowanych rozwiązań. Jeżeli w trakcie ich realizacji pojawiły 
się sensowne pomysły na usprawnienia, uaktualnijcie koncepcję 
przekształceń. Wypracowaną w ten sposób ideę przedyskutujcie 
z instytucją zarządzającą przestrzenią publiczną, którą się 
zajmujecie – w Warszawie będzie to zapewne Urząd Dzielnicy lub 
Zarząd Dróg Miejskich. Później zorganizujcie spotkanie otwarte, 
na którym zaprezentujecie wyniki procesu. W ten sposób 
dojdziecie do miejsca, w którym trzeba pomyśleć o wdrożeniach! 
Możecie spróbować zainteresować swoimi wysiłkami burmistrza 
dzielnicy lub wspomniany Zarząd Dróg Miejskich, by uwzględniły 
projekt we własnych budżetach. Możecie też przygotować i złożyć 
wniosek do inicjatywy lokalnej lub budżetu obywatelskiego, gdyż 
są to mechanizmy wspierające przekształcanie miasta zgodnie 
z potrzebami zgłaszanymi samodzielnie przez mieszkańców. 
Więcej na ten temat piszemy w kolejnej części instrukcji.

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego

Warszawa Ochota

skala 1 : 1 000

oznaczenia obszarowe

przestrzeń dostępna tylko dla pieszych

przestrzeń dostępna dla samochodów

zrekonstruowany tereny zieleni

Mapa nr 3. Prosty zapis wniosków z eksperymentu realizowanego na terenie wokół  Szkoły Podstawowej 
nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie, który przedstawiliśmy na spotkaniu z mieszkańcami 
dzielnicy i pracownikami Zarządu Dróg Miejskich, oprac. Paweł Jaworski.
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Potrzebujesz:

• mapy
• komputera z oprogramowaniem do projektowania 

inżynierskiego

Uwaga:

W trakcie zamykania procesu projektowego znów potrzebujecie 
wsparcia eksperckiego i to dwojakiego. Po pierwsze, powinniście 
wrócić do projektanta, który pomagał Wam już opracować 
pierwotną koncepcję, by ją zaktualizował w sposób prawidłowy 
pod względem inżynierskim. Po drugie, warto zaangażować 
w działania osobę zajmującą się profesjonalną moderacją 
spotkań w sytuacji konfliktu interesów. Z naszego doświadczenia 
wynika, że podczas omawiania wyników prototypowania 
i rozstrzygania o wizji trwałych zmian wybrzmiewają skrajnie 
sprzeczne pomysły. Ludzie się mobilizują, gdyż to ostatni moment, 
gdy mogą wpłynąć na kształt transformacji urbanistycznej.

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego

Warszawa Targówek

skala 1 : 1 000

oznaczenia liniowe

plac zabaw

skwer

oznaczenia obszarowe

chodniki

ddr i parking rowerowy

parking

tereny zieleni

Mapa nr 4. Koncepcja nowej organizacji przestrzeni publicznej wokół Szkoły Podstawowej nr 58 
im Tadeusza Gajcego w Warszawie, którą mieszkańcy dołączyli do wniosku skierowanego do Burmistrza 
Dzielnicy Targówek, oprac. Paweł Jaworski.
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Dotarliśmy razem do końca opracowania. Zanim zamkniesz 
tę publikację, chcemy opowiedzieć Ci o dwóch rzeczach, 
które wymagają większej uwagi. Pierwszą kwestią są 
wyzwania, z którymi możesz się zderzyć w pracy swojej, 
i sposób radzenia sobie z nimi. Drugi temat to narzędzia 
realizacji pomysłów wypracowanych społecznie. Jeżeli po 
przeczytaniu tej części pojawią się w Twojej głowie kolejne 
pytania, napisz do nas – kontakt@fundacjarodzicwmiescie.pl 
Postaramy Ci się pomóc.

III. Informacje
   szczegółowe

1. A CO ZrObić, Gdy…?

Dotychczas o procesie przygotowywania zmian w otoczeniu 
szkół pisaliśmy w sposób techniczny. Nie chcemy jednak 
wzmacniać w Tobie przekonania, że wszystko jest proste, 
a realizacja poszczególnych kroków wymaga tylko czasu 
i niewielkiego wysiłku. Z tego powodu chcemy Cię przygotować 
na spotkanie z potencjalnymi problemami. Zależy nam też na 
tym, by przekazać Ci narzędzia do wychodzenia z tarapatów.

„Temat jest trudny, nikt się nie interesuje tym, co 
dzieje się wokół szkoły”. Zderzenie z tą kwestią wymaga 
zmiany narracji. Po pierwsze, bezpieczeństwo ruchu to 
jedno z najbardziej uniwersalnych zagadnień, gdyż dotyczy 
wszystkich ludzi mieszkających w mieście. W największym 
stopniu oczywiście najsłabszych, czyli między innymi dzieci. 
W ten sposób powinno być to przedstawiane, gdyż to naprawdę 
nie jest wymysł aktywistów. Druga rzecz, którą warto podkreślić 
we wszystkich komunikatach i na spotkaniach, to różnice 
między dziećmi i dorosłymi, które mają skutki dla zdrowia 
osób najmłodszych – o tym przecież ciągle zapominamy.
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W naszych materiałach informacyjnych wyraźnie zaznaczyliśmy, 
że uczniowie – ze względu na swój wzrost – są szczególnie 
narażeni na szkodliwy wpływ spalin na ich układ oddechowy 
(wydobywają się one z rur wydechowych położonych bliżej 
ich ust). Trzecie zagadnienie związane jest ze wzmocnieniem 
wątków funkcjonalnych w projektowaniu tak, by transport nie 
zdominował całkowicie Waszych dyskusji. Ostatecznie działanie 
na rzecz przekształceń w obrębie ulic i placów przyszkolnych 
ma skutkować nie tylko zmianą zachowań komunikacyjnych, 
ale również wprowadzeniem infrastruktury rekreacyjnej 
i wypoczynkowej oraz zieleni.

„Władze szkoły nie chcą uczestniczyć w pracach 
naszej grupy”. Wsparcie ze strony dyrekcji jest istotne dla 
przeprowadzenia badań i warsztatów, choć cały proces można – 
w najgorszym wypadku – zrealizować z sukcesem bez jej udziału 
(świadczą o tym nasza aktywność w dzielnicy Śródmieście). 
Rekomendujemy więc ścisłe współdziałanie z tym podmiotem 
i to od samego początku. Jeżeli będzie problem z pozyskaniem 
do zespołu jako członka osoby kierującą placówką edukacyjną, 
wybierz się do niej z wydrukowanym opisem waszego projektu 
i harmonogramem jego realizacji oraz zdjęciami prezentującymi 
podobne akcje (możesz wziąć niniejszą publikację). Przedstaw 
ideę, cele i prognozowany przebieg inicjatywy, ale też dopytaj, 
czy wszystko jest zrozumiałe i akceptowalne. Postaraj się 
wspólnie ze swoim rozmówcą namierzyć potencjalne ryzyka. 
Ponadto przed wejściem w każdą kolejną fazę informuj dyrekcję 
o tym, co się w przyszłości zadzieje. Zadbaj o to, by odpowiedni 
komunikat dotarł do niej bezpośrednio.
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„Władze lokalne nie chcą wesprzeć naszych wysiłków”.  
Zaangażowanie osób odpowiedzialnych za zagospodarowanie 
i funkcjonowanie otoczenia szkoły jest kluczowe przy wdrażaniu 
końcowego pomysłu urbanistycznego, a bardzo pomocne już 
przy projektowaniu – z uwagi na konieczność szczegółowego 
rozpoznania warunków brzegowych, w tym ograniczeń 
formalnych oraz inwestycyjnych. W związku z powyższym 
z instytucjami administrującymi drogami i terenami publicznymi 
w jej otoczeniu (nie zawsze to jest jedna jednostka!) warto 
utrzymywać kontakt od startu. W przypadku Warszawy zwróć 
się do Zarządu Dróg Miejskich, który od 2021 roku realizuje 
program „Droga na szóstkę” dotyczący bezpieczeństwa 
ruchu wokół placówek szkolnych. Z urzędnikami przedyskutuj 
założenia swojego procesu. Następnie skieruj się do władz 
miasta lub dzielnicy. Jeżeli odpowiedniego spotkania – pomimo 
Twoich szczerych chęci i zabiegów – nie uda się umówić, poproś 
o pomoc radnych miejskich lub dzielnicowych, którzy już 
wcześniej zajmowali się sprawami urbanistyki, inżynierii ruchu 
lub edukacji. Tacy ludzie mogą być Twoimi przewodnikami 
w gąszczu procedur administracyjnych. Jeżeli wspólnie uznacie, 
że projekt powinien być przedyskutowany na sesji rady miasta 
lub dzielnicy, przygotuj prezentację, która przekona lokalnych 
polityków do wzięcia odpowiedzialności za całe zadanie.
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„Jesteśmy ciągle krytykowani za podjęcie tematu 
transportu wokół szkoły”. Sprawy związane z ograniczaniem 
ruchu samochodowego w mieście, ograniczaniem liczby miejsc 
parkingowych czy zmian nawyków komunikacyjnych budzą 
w ostatnich latach wiele dyskusji oraz kontrowersji. Niestety 
internet ma to do siebie, że często w komentarzach pod 
postami z takimi informacjami przeważają głosy krytyczne. Jeśli 
zdarzy się tak również w przypadku Twoich działań, radzimy 
podejść do tego „na zimno”. Zwróć uwagę, że większość takich 
głosów bazuje na emocjach, nie danych. Dlatego jeśli chcesz 
podjąć wysiłek rozmowy w internecie z oponentami Twojego 
pomysłu, opieraj się na danych związanych z negatywnymi 
skutkami narastającego ruchu samochodowego w mieście lub 
pozytywnymi efektami propieszych działań. Gdzie je znaleźć? 
Zacznij od profilów mediach społecznościowych Fundacji 
Rodzic w mieście: 

czy Warszawskiego Alarmu Smogowego: 
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Informacje dotyczące bezpośrednio dzieci i szkolnych ulic 
znajdziesz też na profilu naszego projektu:

 www.facebook.com/NowaSzkolnaUlica

Ciekawe dane publikuje też organizacja HEAL:

 www.facebook.com/HEALpolska

 www.twitter.com/@healPolska

oraz sieć Celan Cities Campaign: 

 www.facebook.com/cleancitiesnow 

 www.twitter.com/cities_clean

Jeśli zobaczysz, że negatywne komentarze przekształcają się 
w hejt – atakują kogoś personalnie lub osoba je pisząca używa 
obraźliwych sformułowań – możesz zablokować takiego 
użytkownika. Polecamy krótki felieton prezeski Fundacji Rodzic 
w mieście Agnieszki Krzyżak-Pitury właśnie o tym, jak toczy się 
dyskusja internetowa przy okazji projektu „Nowa Szkolna Ulica”: 

 
 www.publicystyka.ngo.pl/ma-ten-ktory-glosniej-krzyczy-felieton-krzyzak-pitury
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„Nasza inicjatywa umiera z powodu braku społecznego 
zainteresowania”. Zdarzyć się może też tak, że nikt – poza 
gronem ściśle zainteresowanych – nie jest zaciekawiony 
naszymi działaniami czy pomysłem. Warto skorzystać wtedy 
z siły mediów. Tematy związane z ruchem samochodowym, 
jakością życia w mieście oraz bezpieczeństwem dzieci 
cieszą się ostatnio sporą popularnością. Tematy związane 
z ruchem samochodowym, tego jak żyje się w naszych 
miastach czy bezpieczeństwem dzieci cieszą się ostatnio 
spora popularnością. Dziennikarze lokalni szczególnie mocno 
śledzą wszelkie zmiany związane z zagospodarowaniem 
i funkcjonowaniem ulic. Od nich właśnie warto zacząć. Jak? 
Najlepiej skontaktować się z osobą, która w Twoim mieście 
pisze o tych kwestiach. Użycie tradycyjnego maila związane 
jest z ryzykiem jego zaginięcia. Dlatego jeśli nie dostaniesz 
odpowiedzi na swoją wiadomość, nie zrażaj się tym. Spróbuj 
zadzwonić do dziennikarz lub redakcji i opowiedzieć mu o swoim 
pomyśle. Możesz też spróbować użyć wiadomości prywatnej na 
profilu w mediach społecznościowych lokalnej gazety, portalu 
z wiadomościami miejskimi czy radia. Okazją do spotkania 
z dziennikarzami są również konferencje prasowe lokalnych 
polityków - Twojego prezydenta, burmistrza, wójta.
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2. CO ZrObić Z PrOJEKTEm, KTóry STWOrZymy?

W poprzedniej części instrukcji wskazaliśmy dość ogólnie, że 
wypracowaną przez grupę lokalną koncepcję urbanistyczną 
można zrealizować na bardzo różne sposoby. Przekonanie 
władz do uwzględnienia projektu w budżecie samorządu 
i późniejszego wdrożenia jako zadania własnego jest 
rozwiązaniem najprostszym, choć nie zawsze dostępnym. Co 
zrobić, gdy takiej możliwości nie ma lub zależy Ci na zachowaniu 
i rozwijaniu energii społecznej zgromadzonej wokół pomysłu?

Narzędziem zapewniającym głęboką partycypację jest 
inicjatywa lokalna1. To mechanizm zakładający ścisłą 
współpracę między urzędem i mieszkańcami, którzy zgłaszają 
projekt do realizacji. Samorząd – po zaakceptowaniu wniosku 
– pomaga Wam finansowo, rzeczowo i organizacyjnie, jednak 
to Wy nadal macie wiodąca rolę w tym procesie. Kluczowe jest 
więc Wasze zaangażowanie. Musicie zapewnić współmierny 
do miejskiego wsparcia wkład własny: pracę wolontariacką, 
narzędzia lub materiały. Dzięki inicjatywie lokalnej możecie na 
przykład sami posadzić drzewa i krzewy, które kupią urzędnicy 
lub swoimi pieniędzmi wspierać przebudowę całej infrastruktury.

2 Informacje o zasadach działania inicjatywy lokalnej dostępne są m.in. pod następującymi adresami:  
w Warszawie – https://um.warszawa.pl/waw/sasiedzka/inicjatywa,  
w Krakowie – https://obywatelski.krakow.pl/246599,artykul,inicjatywy.html,  
w Poznaniu – https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,17337,49338,49339.html,  
we Wrocławiu – https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8627/wspieranie-dofinansowanie-zadan-w-ra-
mach-programu-inicjatyw-lokalnych [dostęp 9 października 2022 r.]
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Równie ważnym narzędziem partycypacyjnym jest budżet 
obywatelski1, jednak w przypadku tego mechanizmu 
partycypacja jest słabsza i odbywa się wyłącznie na etapie 
zgłaszania pomysłu, a już nie jego realizacji. Waszą rolą jest 
opisanie projektu na specjalnym formularzu i jego przesłanie 
do urzędu. Wszystkie koncepcje są oceniane pod względem 
formalnym, a potem poddawane pod głosowanie powszechne 
– mieszkańcy biorący w nim udział decydują, co jest priorytetem. 
Dla Was kluczowe jest więc to, by jak najwięcej osób przekonać 
do swoich racji i udziału w wyborze.

Dobrym rozwiązaniem, choć jednym z trudniejszych i bardziej 
czasochłonnych, jest wypracowywanie koncepcji finansowania 
projektu społecznego ze środków własnych gminy na działania 
remontowe lub inwestycyjne. Jeżeli chcesz podjąć taki wysiłek, 
zacznij od spotkania z prezydentem, burmistrzem lub wójtem. 
Dobrym pomysłem jest też znalezienie „rzeczników sprawy”, 
czyli wpływowych osób, które mogą wesprzeć te rozmowy. Mogą 
to być radni dzielnicowi lub miejscy zasiadający w komisjach 
zajmujących się edukacją, transportem, ochroną zdrowia albo 
za zagospodarowaniem przestrzennym. Informacje o tym, do 
kogo się zwrócić, znajdziesz na stronach urzędu gminy2 lub 
miasta2. Radni zazwyczaj mają swoje dyżury – wówczas możesz 
zaprezentować im swoją inicjatywę.

3 Informacje o zasadach działania budżetu obywatelskiego dostępne są m.in. pod następującymi adresami: 
w Warszawie – https://bo.um.warszawa.pl/,  
w Krakowie – https://budzet.krakow.pl/,  
w Poznaniu – https://budzet.um.poznan.pl/, 
we Wrocławiu – https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski 
[dostęp 9 października 2022 r.]

 
4 Informacje o radnych dzielnicowych oraz komisjach tematycznych dostępne są m.in. pod następującymi 
adresami: w Warszawie – https://um.warszawa.pl/waw/radawarszawy, 
w Krakowie – https://www.krakow.pl/samorzad/10665,artykul,radni_miasta_krakowa.html, 
w Poznaniu – https://bip.poznan.pl/bip/radni/, 
we Wrocławiu – https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/rada-miejska-wroclawia-2018-2023-lista-radnych-rad-
ni-miejscy-nazwiska [dostęp 9 października 2022 r.]
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Ciekawym rozwiązaniem dla szkół, grup formalnych oraz 
nieformalnych są granty korporacyjne. Wiele fundacji 
korporacyjnych przeznacza środki na działania w obszarze 
edukacji ekologicznej, angażowania dzieci, zmiany swojego 
lokalnego otoczenia, inicjatyw sąsiedzkich. Środki zazwyczaj 
przekazywane są w określonym przez grantodawców trybie 
dotyczącym celu i terminu realizacji. To ciekawy i dobry sposób na 
to, aby rozpocząć transformację swojego otoczenia. Listę takich 
organizacji znaleźć można np. na stronie Forum Darczyńców:

 www.forumdarczyncow.pl/pl/page/o-forum/czlonkowie
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Życzymy powodzenia!

Tekst: Paweł Jaworski,

Współpraca: Agnieszka Krzyżak-Pitura

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein 
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