
Świeże spojrzenie na zieleń 
Geoankiety – nowe źródło  
informacji o mieście
RAPORT Z PROJEKTU „LICZ NA ZIELEŃ”

Niemal 4 500  użytkowników, prawie 12,5 tys. zaznaczeń 
i ponad 1 600 wypełnionych geoankiet pojawiło się na 
interaktywnych mapach zieleni Krakowa, Łodzi i Poznania. 
Mieszkańcy chętnie brali udział w badaniu, często 
obszernie i merytorycznie odpowiadali na zadawane 
im pytania. Jakie miejsca były zaznaczane? Czyich 
głosów i opinii jest najwięcej? W jaki sposób można je 
wykorzystać w praktyce? Poniżej znajdą Państwo krótkie 
podsumowanie i główne wnioski z projektu „Licz na 
zieleń. Partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście.” 
Uzupełnieniem są materiały źródłowe (mapy wraz z opisami),  
które umieściliśmy na stronie www.licznazielen.pl/raport



2 | 14

*  W opracowaniu ostatecznego kształtu pytań pomagały też osoby z zagranicznych instytucji partnerskich – Uniwersytetu Aaalto w Helsinkach 
(prof. MarkettaKyttä) oraz Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (prof. Dagmar Haase) oraz osoby z Rady Projektu: dr Agata Gójska, prof. Piotr Jankowski, 
dr Tomasz Jeleński oraz dyr. Paweł Lisicki.

Jak zapytać, aby dostać odpowiedź? 
Geoankieta i zbieranie odpowiedzi

Przygotowania geoankiety rozpoczęliśmy w czerwcu 2013 
roku od rozmów z różnymi grupami zainteresowanymi zarzą-
dzaniem zielenią w Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Na spotka-
niach w każdym z miast pojawiło się ok. 20 osób z instytucji 
miejskich, organizacji pozarządowych, insytutcji nauko-
wych i grup nieformalnych. Wspólnie ustalaliśmy, jakie 
pytania warto zadać mieszkańcom, aby ich odpowiedzi 
mogły być wykorzystane do zarządzania zielenią w danym 
mieście*. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że geoankieta 
skupi się na 7 kategoriach pytań i miejsc do zaznaczenia:

 D miejsca spędzania czasu w otoczeniu zieleni;
 D inne wartościowe miejsca w otoczeniu zieleni;
 D wybierane trasy w otoczeniu zieleni;
 D miejsca, w których zieleń jest zaniedbana;
 D miejsca, w których zieleń jest źle urządzona;
 D miejsca, w których brakuje zieleni;
 D ocena zieleni w najbliższym otoczeniu miejsca zamiesz-
kania w postaci 6 stwierdzeń na temat zieleni, do 
których należało się odnieść na kilkustopniowej skali.

Przed przystąpieniem do właściwego etapu zbierania 
danych przeprowadziliśmy pilotaż narzędzia. Pierwszą grupą 
testującą geoankietę byli seniorzy i seniorki z uniwersytetów 
trzeciego wieku (odbyło się kilka wykładów i warsztatów 
przy komputerach, podczas których osoby te wypełniały 
geoankietę online lub w inny sposób dzieliły się wiedzą na 
temat zieleni). Informacje od nich, a także od innych grup 
testowych na temat narzędzia i pytań pomogły w ustale-
niu ostatecznego kształtu geoankiety oraz dostosowaniu 
jej funkcjonalności, tak by była przyjazna użytkownikom.

Uznaliśmy, że oprócz standardowego rozsyłania zapro-
szeń przez internet, zaangażujemy także grupy wolonta-
riuszy i wolontariuszek, którzy będą zbierać odpowiedzi od 
mieszkańców za pomocą tabletów podczas różnych wyda-
rzeń lokalnych. Aby promować badanie, przygotowaliśmy 
też dodatkowe inicjatywy: serię artykułów na stronach 
Fundacji, profil projektu na portalu Facebook, konkurs dla 
szkół na temat zazieleniania podwórek, gry miejskie, infor-
macje w mediach lokalnych czy spotkania promujące pro-
jekt. Okazało się, że aktywne zachęcanie mieszkańców 
do wypełniania geoankiety znacząco zwiększyło liczbę 
uczestników badania. Dla porównania: w geoankiecie przy-
gotowanej testowo dla Warszawy, gdzie nie prowadziliśmy 

aktywnego zbierania danych, pojawiło się jedynie ok. 1000 
zaznaczeń, podczas gdy w pozostałych miasta objętych 
działaniami projektu było to: w Krakowie – 5220, w Łodzi 
– 4381, w Poznaniu – 2780. Tę tendencję potwierdza także 
zmniejszony przyrost geoankiet i zaznaczeń na pozostałych 
trzech mapach w okresie wakacyjnym (lipiec–sierpień), gdy 
nie prowadziliśmy dodatkowych działań promujących.

Termin: SoftGIS
GIS (z ang. geographicinformation system – systemy 
informacji geograficznej) to popularne narzędzie do 
zbierania, przechowywania, analizy i udostępniania 
danych przestrzennych (np. w formie geoportali 
miejskich). Liczne przykłady ze świata świadczą 
o tym, że GIS może być wykorzystywany nie tylko 
do planowania i zarządzania miastem, ale także 
do włączania mieszkańców w te procesy. Mówimy 
wtedy o GIS-ie partycypacyjnym. Jednym z jego 
przykładów jest wykorzystywana w projekcie „Licz 
na zieleń” metodyka softGIS, wypracowana na 
Uniwersytecie Aalto w Helsinkach. Jej zastosowa-
nie polega na przeprowadzeniu ilościowych badań 
społecznych z wykorzystaniem geoankiet (połącze-
nia map internetowych i ankiet), ich przestrzennej 
i statystycznej analizie, a następnie przekazaniu 
planistom i urzędnikom. W ten sposób softGIS 
pozwala dodać do „twardych” danych o infrastruk-
turze codzienną wiedzę i punkt widzenia obywateli 
(dane „miękkie”–zang. soft). 

Praktyczne zastosowania

Dzięki temu, że badanie opiera się na standardo-
wych dla miast rozwiązaniach technicznych i pro-
wadzone jest przy współpracy urzędów, można je 
łatwo włączać do miejskich systemów informacji 
geograficznej i procesów podejmowania decyzji. 
W Finlandii metodyka softGIS zdobyła uznanie 
licznych samorządów miejskich i jest wykorzy-
stywana między innymi do opracowania nowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Helsinek. 
Wykorzystanie danych z platformy „Licz na zieleń” 
wstępnie deklarują m.in. Wydział Kształtowania 
Środowiska w Krakowie oraz Miejska Pracownia 
Urbanistyczna z Łodzi.
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541 fanów 
projektu na Facebooku

spotkań z seniorami, 
w których wzięło udział  10 288 osób

6 wydarzeń lokalnych 
(festiwale naukowe 
i artystyczne), 
 

50 wolontariuszy 
i wolontariuszek 

przez 480 godzin 
zbierało dane o zieleni 
za pomocą tabletów 

podczas których

48 artykułów o przyrodzie 
w miastach na stronie 
www.uslugiekosystemow.pl

informacji 40
o projekcie w internecie 
i lokalnej prasie 

18 spotkań 
promujących projekt

3 warsztaty 
budowania współpracy 
międzysektorowej 
(miasto – biznes 
– mieszkańcy) 3 zazielenione 

podwórka w ramach 
konkursu „Licz na zieleń 
w Twojej szkole”

3 edycje gry miejskiej 
„Laboratorium Apis”

ponad

Geoankieta 
 – przykładowe pytanie „na mapie”

Geoankieta 
 – przykładowe pytanie „na skali”

Licz na zieleń – działania w liczbach
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Liczba geoankiet i zaznaczeń  
– porównanie miast

Miasto
Liczba 

wypełnionych 
geoankiet

Liczba  
zaznaczeń 
ogółem

Średnia 
liczba 

oznaczeń na 
geoankietę

Kraków 748 5 220 6,98

Łódź 474 4 381 9,24

Poznań 418 2 780 6,65

Ulubione drzewo czy zaniedbany plac?  
Zaznaczenia

Przyglądając się jedynie podstawowym danym o wypeł-
nionych geoankietach, można stwierdzić, że badanie cie-
szyło się największym zainteresowaniem w Krakowie, 
gdzie liczba zebranych geoankiet i zaznaczeń była naj-
większa. W porównywalnej pod względem liczby mieszkań-
ców Łodzi wypełnionych geoankiet było mniej, ale osoby 
wypełniając je zaznaczały więcej punktów na mapach 
(średnio ponad 9 zaznaczeń) niż osoby z Krakowa czy 
Poznania. Z doświadczeń podobnych badań w Finlandii 
wynika, że jest to stosunkowo duża liczba punktów przy-
padających na jedną geoankietę. Można to zinterpretować, 
jako wyjątkowo duże zaangażowanie łodzian w wypeł-
nianie geoankiety (poświęcono jej sporo czasu i uwagi), 
co może się też przekładać na dobrą jakość (szczegóło-
wość, merytoryczny charakter) zebranych w tym mieście 
danych. Zaangażowanie w wypełnianie geoankiet można 
traktować jako wyraz zainteresowania tematem i trakto-
wania go, jako ważnego. 

Analiza zaznaczeń z podziałem na kategorie wska-
zuje, że osoby badane dużo chętniej dzieliły się infor-
macjami o wybieranych miejscach w otoczeniu zieleni 
niż o miejscach, które wymagają interwencji. Tutaj 
zwraca uwagę Łódź, gdzie był stosunkowo duży udział 
zaznaczeń miejsc, w których brakuje zieleni. Może to 
oznaczać, że w stolicy woj. łódzkiego brak zieleni jest bar-
dziej odczuwalny niż w Krakowie czy Poznaniu i powinno 
to zwrócić uwagę miejskich instytucji.

 Jak wykorzystać wiedzę mieszkańców Łodzi? 
Komentuje Hanna Gill-Piątek  
(Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy 
Miasta, Urząd Miasta Łodzi)

Kiedy poprosimy dziecko o narysowanie miasta, zacznie swoją 
pracę od budynków. Tu dom, tu sklep, tu przedszkole. Potem u dołu 
znajdzie się pewnie droga z obowiązkowym samochodem jadącym 
pośrodku. Dalej tata, mama, ja i pies. Na końcu drzewo, nawet 
czasem niejedno, słońce, chmury, ptaki. Różne elementy środowi-
ska. Większość planistów dawno już zapomniała, jak to jest być 
dzieckiem i planując nasze wspaniałe miasta, w takiej wyliczance 
zatrzymuje się najdalej na samochodzie. Tymczasem nawet w naj-
bardziej światowej metropolii nie da się wytrzymać bez skrawka 
zieleni, chwili ciszy, światła dziennego czy czystego powietrza. 
Niby to oczywistości, a jednak trzeba je często powtarzać. Bo 
urzędy odruchowo skupiają się na tym, co najtrudniejsze i najdroż-
sze: budynkach, drogach, skomplikowanych sieciach miejskiej infra-
struktury. A takie drzewa zwykle bezczelnie rosną same i oprócz 
sprzątania liści kosztują niewiele zachodu. Nic więc dziwnego, 
że w pojęciu wielu decydentów nie są czymś pierwszoplanowym. 
Tymczasem zieleń, najbardziej widoczna część miejskiego środo-
wiska, jest czymś bardzo podobnym do powietrza – zaczynamy 
w pełni doceniać jej obecność dopiero gdy zaczyna jej brakować. 

Jaka zieleń?

W konsultacjach, które przeprowadziliśmy przed procesem rewita-
lizacji centrum Łodzi (szczegóły: www.uml.lodz.pl/rewitalizacja) 
zauważyliśmy, że najbardziej cenne dla mieszkanek i mieszkań-
ców tereny zieleni to drobne skrawki przyrody w bezpośredniej 
okolicy domu. Trawnik z kilkoma drzewami na rogu. Drzewo za 
oknem. Zielone podwórko. Teren nie musi być uporządkowany, na 
równi z zadbanymi klombami cenione były dzikie skwery wybujałe 
w dziurach po nieistniejącej zabudowie. Takie miejsca najczęściej 
tracą swój zielony charakter przy okazji uzupełniania zabudowy, 
choć dla wielu osób z okolicy może oznaczać to realne pogorsze-
nie jakości codziennego życia.

Konsultacje – partycypacja w praktyce

W trakcie konsultacji pracowaliśmy z mieszkańcami na mapach 
o dużym przybliżeniu. Poprowadziliśmy też dwa spacery, w których 
badane obszary oglądaliśmy z bliska. Być może to właśnie przyjęta 
metoda pozwoliła poczynić powyższe obserwacje. Okazało się, że 
Łódź, chełpiąca się dużą ilością drzew czy parków w swoich grani-
cach, ma całe fragmenty w centrum, przy których można spotkać 
co najwyżej zasuszony trawnik. Przy czym właśnie to ostatnie decy-
duje o tym, czy dobrze czujemy się mieszkając w mieście.  Z punktu 
widzenia urzędników planujących długoletni proces rewitalizacji 
portal „Licz na zieleń” jest nieocenionym wsparciem. To właści-
wie nieustający proces partycypacyjny. Dzięki niemu możemy nie 
tylko dowiedzieć się, że drzewa powinny jak najszybciej wrócić na 
plac Dąbrowskiego, ale także zdiagnozować te małe lokalne punkty 
zieleni, o których znaczeniu powiedziały nam konsultacje. Wielką 
pomocą w naszych decyzjach byłoby także wsparcie organizacji 
pozarządowych zajmujących się środowiskiem czy ekologią. Bo 
rewitalizacja jest procesem prowadzonym w szerokim partnerstwie.
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45%

14%

13%

12%

16%

Zaznaczenia według kategorii − Poznań

48%

13%

14%

10%

15%

Zaznaczenia według kategorii − Kraków

Zaznaczenia według kategorii − Łódź

44%

12%

14%

10%

20%

Zaznaczenia według kategorii 
 − Poznań

Zaznaczenia według kategorii 
 − Kraków

Zaznaczenia według kategorii 
 − Łódź

Miejsca spędzania czasu w otoczeniu zieleni 
Inne wartościowe miejsca w otoczeniu zieleni
Zieleń zaniedbana
Zieleń źle urządzona
Miejsca, w których brakuje zieleni 
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Powody, które sprawiają, że osoby wskazują dane 
miejsce w otoczeniu zieleni, jako wartościowe

Zieleń zdaniem mieszkańców.  
Komentarze i opinie

Czego możemy się dowiedzieć, analizując opinie i komen-
tarze mieszkańców nt. zieleni? Odpowiadając na pytania 
o miejsca spędzania wolnego czasu w otoczeniu zieleni oraz 
miejsca ważne, osoby badane najczęściej wskazywały takie 
cechy tych miejsc jak: użyteczność danego miejsca, jego 
naturalne piękno czy przywiązanie do niego, ale także bli-
skość natury (dźwięki, woda), mikroklimat czy czyste powie-
trze. Oznacza to, że mieszkańcy zauważają i doceniają nie 
tylko względy estetyczne i rekreacyjne, ale także inne 
funkcje przyrody w miastach – tzw. usługi ekosystemów. 
W Krakowie widać wyraźnie popularność miejsc w otoczeniu 
zieleni i wody (np. wzdłuż Wisły) oraz Plant, ale w kategorii 
miejsc wartościowych często pojawiały się także zaznaczenia 
mniejszych terenów zieleni, alei, nawet pojedynczych drzew. 
Podobnie w Łodzi – miejsca spędzania czasu w otoczeniu zie-
leni zaznaczone są w dużych parkach i większych skwerach, 
ale miejsca wartościowe „rozsiane” są po całej mapie mia-
sta. W Poznaniu można zauważyć, że oprócz dużych parków 
i skwerów, mniejsze tereny pełnią ważną, lokalną rolę (np. 
jako miejsca centralne – miejsca spotkań dla danych osiedli). 
Mieszkańcy zwracają więc uwagę i doceniają znaczenie 
mniejszych, bliższych ich miejscu zamieszkania terenów 
i zieleni – czasem nawet pojedynczych drzew. Dlatego 
one także powinny być obiektem zainteresowania instytucji 
zarządzających zielenią. Warto pamiętać, że wyjątkowo 
wartościowym dla mieszkańców połączeniem jest zieleń 
i woda (tereny wzdłuż rzek i nad zbiornikami wodnymi) – to 
może być istotne szczególnie tam, gdzie dopiero planuje się 
zagospodarowanie brzegów rzecz czy jezior. 

Cechy, które sprawiają, że osoby wybierają dane 
miejsce w otoczeniu zieleni, aby spędzić tam czas

estetyka
obiekty towarzyszące
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przyroda zieleń
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Termin: Usługi ekosystemów

Usługi ekosystemów to korzyści, które środowiska 
dostarcza społeczeństwu i gospodarce. Najczęściej 
dzieli się je na cztery, główne kategorie: podstawowe 
(tzw. siedliskowe – np. tworzenie gleby, obieg pier-
wiastków w przyrodzie); zaopatrujące (np. produkcja 
żywności i drewna, podstawa do produkcji leków); 
regulujące (np. regulacja mikroklimatu, oczyszcza-
nie powietrza, rozsiewanie nasion i zapylanie) oraz 
kulturowe (np. wartość turystyczna i ekonomiczna, 
budowanie więzi społecznych). Więcej o usługach 
ekosystemów można znaleźć w publikacji Fundacji 
Sendzimira „Przyroda w mieście. Usługi ekosyste-
mów – niewykorzystany potencjał miast” z cyklu 
„Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”.
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Betonowe pustynie.  
Miejskie place i główne ulice.

Analizując zaznaczenia na temat miejsc, w których brakuje 
zieleni, można zauważyć że dotyczy to szczególnie miejskich 
placów (często tuż po przebudowie czy rewitalizacji, pod-
czas której zniknęła rosnąca tam zieleń), a także głównych 
lub większych ulic. Brak zieleni w tych miejscach okazuje 
się wyjątkowo dokuczliwy, bo sprawia, że brakuje tam cienia 
i chłodu, panuje hałas, a powietrze jest zanieczyszczone. 
Mieszkańcy chętnie wskazują te miejsca, jako warte zazielenie-
nia. Ich zdaniem, szczególnie przydałyby się tam duże drzewa 
i bogata roślinność, a jeśli nie jest to możliwe to propono-
wane są: drzewa w donicach, pnącza czy ukwiecone trawniki.

Aby nowe oznaczało lepsze  
Komentuje dr Jakub Kronenberg

Plac Wolności w Łodzi wciąż czeka na rewitalizację. 
W tym miejscu zaczyna się ul. Piotrkowska, która 
w ostatnich latach przeszła gruntowny remont, nie-
daleko znajduje sięManufaktura, popularne centrum 
handlowe i rozrywkowe. Jest to też ważny węzeł prze-
siadkowy komunikacji publicznej. Jak wyraźnie poka-
zują komentarze, miejsce jest zaniedbane, a przy jego 
rewitalizacji warto uwzględnić postulaty mieszkańców 
związane z koniecznością jego zazielenienia. Próby 
zwracania uwagi na problem zaniedbanej i bardzo 
ubogiej zieleni na placu podejmowały już niezależne 
grupy mieszkańców. Przykładem może być akcja słyn-
nej łódzkiej Grupy Pewnych Osób, której członkowie 
podejmowali wiele działań na rzecz poprawy jakości 
i estetyki przestrzeni publicznej w Łodzi. W pierwszy 
dzień wiosny 2009 r. członkowie Grupy sadzili kwiaty 
w jednym z gazonów z usychającymi drzewami. 

Co z pielęgnacją?

Warto podkreślić, że fragmenty powierzchni placu 
Wolności faktycznie pokryte są obecnie roślinnoś-
cią płożącą. Rosły tam także drzewa, które uschły 
(posadzone w niewielkich gazonach i wystawione 
na oddziaływanie suchej i nagrzanej powierzchni 
placu) i nie zostały zastąpione nowymi. Sąsiadujący 
z placem Wolności odcinek ul. Piotrkowskiej również 
pozbawiony jest drzew, choć w 2014 r. umieszczono 
na nim surmie (katalpy) w donicach, które zimę będą 
musiały spędzać w cieplejszym miejscu (magazynie). 
Z punktu widzenia dostosowywania miasta do ekstre-
mów pogodowych (zwłaszcza upałów i gwałtownych 
opadów) zasadne byłoby wykorzystanie w tym miejscu 
zieleni w znacznie większym stopniu. W szczególności 
należy też dbać o wciąż istniejące zielone przestrze-
nie w sąsiadujących z tą ulicą podwórkach (co również 
zostało dostrzeżone przez osoby udzielające odpowie-
dzi za pomocą geoankiet). 

Antyprzykłady

Najgorszym przykładem pozostaje Plac Dąbrowskiego 
w centrum Łodzi, reprezentacyjny plac przed Teatrem 
Wielkim, który prawie całkowicie pozbawiony został 
zieleni, w tym wysokiej. Z powodu przegrzewania 
się płyty placu stopniowo usychają również drzewa 
pozostawione w jego wschodniej części. Niestety nie 
jest to przykład odosobniony – odnawiając przestrzeń 
publiczną, władze polskich miast i miasteczek bardzo 
często zaniedbują temat zieleni.

Zieleń zaniedbana 
Komentuje dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska 

Na mapach Krakowa, Łodzi i Poznania pojawiło się 
ponad 1500 miejsc, w których – zdaniem mieszkań-
ców – zieleń jest zaniedbana. Co decyduje o takiej 
ocenie? Mieszkańcy zwracali uwagę przede wszystkim 
na zaśmiecenie. Pojawiały się też zarzuty, że brak 
jest widocznej opieki i zarządzania danym terenem, 
co powodowało m.in. że zieleń zarasta go w sposób 
niekontrolowany i uniemożliwia np. swobodny dostęp 
do części miejsc. Wiele informacji i komentarzy doty-
czyło zniszczeń trawników (np. rozjeżdżanych przez 
samochody) i drzew (niewłaściwa pielęgnacja, akty 
wandalizmu). Okazało się także, że mieszkańcy zwra-
cają baczną uwagę na stan tzw. małej infrastruktury 
(chodników, ławek, placów zabaw, koszy na śmieci), 
która towarzyszy zieleni. Ważny jest także sam pomysł 
na zagospodarowanie danego terenu – jego brak 
powoduje, że dane miejsce zostało przez mieszkańców 
oznaczone, jako „zieleń zaniedbana”. Ostatnią, ważną 
grupą problemów są ci użytkownicy, którzy utrudniają 
przebywanie tam innym osobom. Wymienieni zostali 
zarówno właściciele czworonogów, którzy po nich 
nie sprzątają, jak i osoby bezdomne czy pijące i pod 
wpływem alkoholu. Wnioskiem dla instytucji zajmują-
cych się utrzymaniem terenów zieleni może być to, że 
ocena zieleni często zależy od oceny danego miejsca, 
jako całości (a więc także porządku, infrastruktury czy 
funkcjonalności). Dlatego warto koordynować wysiłki 
na rzecz pielęgnacji zieleni z utrzymaniem porządku 
czy zapewnianiem bezpieczeństwa (przeciwdziała-
nie wandalizmowi) na danym obszarze. Mieszkańcy 
zwracają też uwagę na stan prac pielęgnacyjnych 
zieleni – ogławianie drzew, ubogi stan roślinności 
czy rozjechane przez samochody trawniki bardzo im 
w takich miejscach przeszkadzają. 
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Ocena zieleni na placach miejskich i głównych ulicach w Krakowie, Łodzi i Poznaniu 
– przykłady

Miasto
Oceniany  

plac
Liczba negatywnych 

zaznaczeń
W jaki sposób to miejsce mogłoby się 
 – zdaniem mieszkańców – zmienić?

KRAKÓW Parking  
„Dawny plac 
ćwiczeń” przy 
Wojewódzkiej 
Bibliotece 
Publicznej

25 wskazań, że brakuje 
w tym miejscu zieleni

„Tu powinien powstać miejski plac - skwer powiązany 
tematycznie z Biblioteką Publiczną”; „Idealne miejsce na 
park dla okolicznych mieszkańców. Przy ul. Karmelickiej 
można dopełnić zabudowę pierzejową (na wyższych 
kondygnacjach np. biura lub usługi) z gastronomią albo 
po prostu kawiarnią na parterze – tak, żeby można było 
od ulicy przejść parterem do parku gdzie przy budynku 
stałyby stoliczki kawiarniane, dalej może plac zabaw dla 
dzieci, dalej trawnik lub niska zieleń, tak żeby się na 
kocyku rozłożyć, a na samym końcu (przy Dolnych Młynów) 
posadzić trochę drzew które dawałyby cień w letnie dni.”

ŁÓDŹ Plac Wolności 32 wskazania, że brakuje 
w tym miejscu zieleni; 
8 wskazań, że zieleń 
w tym miejscu jest źle 
urządzona; 5 wskazań, że 
zieleń w tym miejscu jest 
zaniedbana

„(powinno być) bardziej kwitnące i pełne życia niż 
przygnębiający szary beton z pomnikiem i rondem, będąc 
miejscem do spotkań ludzi a nie rondem dla pojazdów”; 
„Zdecydowanie za mało zieleni na Placu Wolności! Drzewa, 
trawniki - to jedyny sposób, aby ukoić spalonych słońcem 
łodzian oczekujących w otoczeniu betonu na zatłoczony 
autobus do Aleksandrowa (i nie tylko).” „Zieleń jest niby na 
środku placu ale jest praktycznie nie widoczna. Zbyt wiele 
zimnego kamienia, betonu i brudu dookoła dość ważnego 
punktu w centrum miasta”

ŁÓDŹ Ulica 
Piotrkowska

28 wskazań, że brakuje 
w tym miejscu zieleni

„Na Piotrkowskiej jest za mało drzew, a zwłaszcza takich 
prawdziwych (a nie krzaków udających drzewa). Te, które 
są, mają bardzo mało miejsca. Chcemy więcej dużych drzew 
z dużą ilością miejsca na korzenie.” „Dobrze było przed 
remontem. Teraz Piotrkowska wygląda szaro i brudno.”

POZNAŃ Plac Wolności 13 wskazań, że brakuje 
w tym miejscu zieleni

„Najlepiej by było posadzić drzewa ale jest to raczej 
niemożliwe przez parking. Więcej powierzchni na trawnik 
albo donice z kwiatami/warzywami!” „Plac Wolności jest 
betonowo-kostkową pustynią. Jakakolwiek zieleń jest 
tam niezbędna, by uczynić miejsce bardziej przyjaznym 
mieszkańcom”

POZNAŃ Ulica 
Graniczna  
(Św. Łazarz)

11 wskazań, że brakuje 
w tym miejscu zieleni

„Całkowicie zmieniłaby się ulica, gdyby posadzono 
drzewa i krzewy, a na śmietniki wytyczono zabezpieczone, 
ogrodzone miejsca np. niski murek, po którym piąłby się 
bluszcz, tak by nikomu nie oszpecać widoku śmietnikami 
i dodać choć trochę zieleni.” „Wystarczyłoby chociaż kilka 
drzew aby ta część ulicy stała się ładniejsza. Korony drzew 
pomogłyby także w rozbijaniu dźwięków - dzięki temu 
wieczorne hałasy byłyby mniej dokuczliwe dla mieszkańców. 
Kiedyś wszystkie te ulice były zadrzewione i na starych 
widokówkach prezentują się naprawdę ładnie.”
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TOP osiedla w Łodzi  
– rekomendacje mieszkańców

 D Rogi i Marysin Dolny – dla tych, którzy cenią sobie 
odpoczynek w otoczeniu zieleni

 D Stoki i Helenówek – dla tych, którzy chcieliby towa-
rzysko spędzać swój wolny czas w otoczeniu zieleni

 D Zarzew – dla tych, którzy cenią są przyjemną trasę 
do najbliższego terenu zieleni

TOP dzielnice w Krakowie 
 – rekomendacje mieszkańców

 D Wzgórza Krzesławickie i Nowa Huta – dla tych, którzy 
lubią obserwować przyrodę

 D Bronowice i Mistrzejowice – dla tych, którzy cenią 
sobie dobrze utrzymaną zieleń przy ulicach i między 
budynkami

 D Mistrzejowice – dla tych, którzy cenią sobie przyjemną 
trasę do najbliższego terenu zieleni

Gdzie warto zamieszkać? Ocena zieleni 
w miejscu zamieszkania

Analiza odpowiedzi na temat zieleni w otoczeniu miejsca 
zamieszkania może okazać się przydatna dla rad dzielnic/
osiedli, wspólnot mieszkaniowych oraz... osób zastanawia-
jących się nad zmianą miejsca zamieszkania. Okazało się, że 
we wszystkich trzech miastach ocena zieleni wśród osób 
zamieszkujących centrum miast jest niższa niż wśród osób 
które mieszkają w dzielnicach/osiedlach dalszych od cen-
trum. Szczególnie widać to na przykładzie Łodzi, gdzie nie 
tylko dostęp do terenów zieleni w dzielnicach śródmiejskich 
(Stare Polesie, Fabryczna, Centrum) uzyskuje niskie oceny, 
ale także poziom satysfakcji ze stanu i przede wszystkim 
ilości zieleni nieparkowej można uznać za bardzo zły. Nawet 
Stare Miasto w Krakowie – mimo Plant – nie zostało ocenione 
szczególnie pozytywnie. W Poznaniu pozytywnie wyróżniają 
się osiedla modernistyczne (Rataje, Piątkowo, Winogrady), 
które mają nieco wyższe wartości satysfakcji z dostępności 
terenów zieleni niż osiedla śródmiejskie. Najwyższe wartości 
satysfakcji z dostępności terenów zieleni oraz stanu i ilości 
zieleni nieparkowej notowane są w dzielnicach podmiejskich. 
Jest to ważna informacja dla urbanistów i władz miasta. 
Chcąc powstrzymać suburbanizację i zatrzymać mieszkańców 
w centrach miast, powinni oni dbać o to, by dostęp do zieleni 
i jej jakość w centrum mogła konkurować z tą na obrzeżach. 
Sposobem na to może być zapewnienie wysokiej jakości 
małej zieleni nieparkowej (drzew i skwerów, ogrodów, zie-
lonych dachów i ścian) oraz poprawa dostępu do dużych 
terenów zieleni poprzez zielone trasy, które wygodnie 
i bezpiecznie można pokonać pieszo lub rowerem.

TOP osiedla w Poznaniu  
– rekomendacje mieszkańców

 D Sołacz, Kiekrz i Umultowo – dla tych, którzy lubią 
obserwować przyrodę

 D Sołacz, Żegrze i Piątkowo – dla tych, którzy cenią 
sobie dużą ilość drzew przy ulicach i między budynkami

 D Chartowo, Sołacz i Naramowice – dla tych, którzy 
chcieliby towarzysko spędzać swój wolny czas w oto-
czeniu zieleni
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Droga w dobrą stronę: „zielone trasy”

Jedną z kategorii zaznaczeń w geoankiecie były trasy w oto-
czeniu zieleni – można je było zaznaczać i komentować. 
Łącznie na trzech mapach pojawiły się 1344 zaznaczone 
trasy, które często nachodziły na siebie wskazując główne 
drogi przemieszania się mieszkańców w otoczeniu zie-
leni: „zielone korytarze” danego miasta. Przebieg głów-
nych tras w otoczeniu zieleni może być ważną wskazówką 
dla instytucji związanych z planowaniem przestrzennym. 
Podpowiada, w jaki sposób połączyć tereny zieleni, tak aby 
zachęcać do korzystania z nich oraz sprzyja ich funkcjonowa-
niu w sensie przyrodniczym. Dobrze pokazuje to przykład 
Krakowa, w którym najczęściej wybierane trasy w oto-
czeniu zieleni mogłyby stworzyć niemal ciągłą „linię” 
– łącząc zarówno zieleń, jaki i zasoby wodne w ciekawą, 
tzw. błękito-zieloną sieć miasta. Aby Kraków zyskał taką sieć, niezbędne byłoby „połączenie” 

najczęściej wskazywanych tras, czyli zazielenienie terenów 
pomiędzy nimi. Na mapie zaznaczyliśmy pięć potencjalnych 
punktów takiej „interwencji”.Są to:
1) połączenie między Plantami a Błoniami  

(ul. Piłsudskiego);
2) połączenie między Błoniami a bulwarami nad Wisłą  

(al. Krasińskiego);
3) poprawa/urozmaicenie trasy między Plantami a bul-

warami (droga Do Zamku) – mimo, że jest to teren 
zieleni nie została przez mieszkańców zaznaczona, 
jako wykorzystywana;

4) połączenie między doliną Rudawy a bulwarami nad Wisłą;
5) wykorzystanie al. Mickiewicza jako łącznika 

z Młynówką Królewską (np. poprawa funkcjonalności 
pod kątem poruszania się na rowerze).

Termin: Błękitno-zielona sieć
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego, 
która łączy tereny i elementy zieleni oraz zasoby 
wodne w jeden ciąg, tak aby umożliwić porusza-
nie się nim po mieście oraz poprawić przyrodnicze 
funkcjonowanie tych terenów. W Polsce powstał 
projekt Błękitno-Zielonej Sieci dla Łodzi (Zalewski 
i in. 2012), o którym można przeczytać w pub-
likacji Fundacji Sendzimira „Przyroda w mieście. 
Rozwiązania” z cyklu „Zrównoważony Rozwój 
– Zastosowania”. 

Zielone trasy w Krakowie
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Licz na zieleń w Krakowie

Kształt działaniom projektu w Krakowie nadała 
współpraca z Wydziałem Kształtowania Środowiska 
i powołaną we wrześniu Miejską Architektką 
Krajobrazu. Dzięki jasno określonym planom tych 
instytucji (stworzenie strategicznego systemu 
rozwoju terenów zieleni) – projekt miał szansę je 
wspierać w sposób praktyczny poprzez spotkania, 
warsztaty i przekazanie danych z platformy 
„Licz na zieleń”. Dlatego celem krakowskiego 
warsztatu podsumowującego było opracowanie 
listy rekomendacji, które można będzie uwzględnić 
w planowanej koncepcji rozwoju terenów zieleni 
w Krakowie. Propozycje działań na rzecz rozwoju 
zieleni pojawiły się w trzech obszarach:

1)  Udział społeczny w planowaniu zieleni. 
Pojawił się pomysł stworzenia punktu 
informacyjno-konsultacyjnego na temat 
zieleni dla mieszkańców miasta, a także 
zestaw rekomendacji, w jaki sposób zwiększyć 
zaangażowanie mieszkańców w konsultacje 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (np. poprzez prezentowanie 
ich za pomocą informacji przestrzennej). 
Ważnym tematem okazała się potrzeba 
koordynacji działań o zieleni i szerokiego o nich 
informowania. 

2)  Udział społeczny w zmianach dotyczących zieleni 
– wycinkach, pielęgnacji, nasadzeniach. 
Rekomendacje w tym obszarze to: cykliczne 
informowanie o takich zmianach np. za pomocą 
newslettera o planowanych wycinkach czy 
nasadzeniach, a także edukacja na temat roli 
zieleni w miastach, tak aby mieszkańcy mogli 
pełnić aktywną rolę w jej ochronie i pielęgnacji. 

3)  Wspieranie inicjatyw oddolnych na rzecz zieleni. 
Szczególnie istotne byłoby wykorzystanie 
narzędzi takich jak budżet obywatelski 
i planowana inicjatywa społeczna, np. ustalając 
minimalny udział projektów dot. zieleni, które 
powinny zostać zgłoszone. Pojawił się też 
pomysł tworzenia dzielnicowych funduszy/
grantów na rzecz działań w tym obszarze. 

Zieleń – sprawa strategiczna. Współpraca 
międzysektorowa

Oprócz badania za pomocą geoankiety, przeprowadziliśmy 
też 3 serie warsztatów, których celem było nawiązanie 
współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się 
zielenią w Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Chcieliśmy wspólnie 
ustalić, w jaki sposób można wykorzystać dane z geoankiety 
do praktycznego zarządzania przyrodą w miastach, a także 
przygotować przestrzeń do międzysektorowego działania 
na rzecz zieleni. 

Rozpoczęliśmy we wrześniu 2013 roku od warsztatów 
Piramidy (zestaw narzędzi, które Fundacja Sendzimira 
wykorzystuje w procesach planowania strategicznego 
i zrównoważonego rozwoju), poświęconych diagnozie 
sytuacji zieleni w danym mieście i ustaleniu głównych kro-
ków w stronę strategicznego zarządzania nią. W Łodzi na 
liście propozycji pojawiło się przywrócenie funkcji ogrod-
nika miejskiego (historycznie wyróżniała ona Łódź na tle 
innych polskich miast) oraz wspieranie tzw. zieleni tymcza-
sowej. W Krakowie, szczególną uwagę poświęcono potrzebie 
współpracy pomiędzy miastem, a uczelniami wyższymi oraz 
zaangażowaniu mieszkańców w kwestie zieleni. W myśl hasła 
„można chronić tylko to, co się zna” uczestnicy warsztatów 
w Poznaniu, za priorytetowe uznali działania, których celem 
będzie przybliżenie mieszkańcom miasta znaczenia przy-
rody w mieście oraz korzyści, jakich ona dostarcza. Drugim 
etapem były dwudniowe warsztaty efektywnej współ-
pracy międzysektorowej na rzecz zieleni na przełomie roku. 
W Łodzi zostały one uzupełnione także o szkolenie na temat 
ochrony drzew podczas inwestycji. Warsztaty podsumowu-
jące projekt odbyły się w czerwcu 2014 roku - ich zadaniem 
było wypracowania rekomendacji rozwoju zieleni w każdym 
z miast.Głównym celem naszych działań w miastach było 
stworzenie przestrzeni do współpracy międzysektorowej na 
rzecz zieleni. Przy wsparciu narzędzia LOME (służy do bada-
nia sieci społecznych i powiązań - takich jak częstotliwość 
współpracy - pomiędzy ich elementami), udało się określić 
prostą mapę powiązań i zależności pomiędzy różnymi pod-
miotami w obszarze zieleni. Okazało się, że zaangażowanie 
wszystkich istotnych grup interesów jest niezbędne, 
aby stworzyć pełny obraz potrzeb i oczekiwań wobec 
zieleni w danym mieście. Zarówno w Krakowie, Łodzi, jak 
i Poznaniu były to:

 D Instytucje miejskie – kompetentne nie tylko w kwe-
stiach zieleni i środowiska, ale także: planowania prze-
strzennego; inwestycji i infrastruktury; komunikacji 
społecznej i promocji; strategii;

 D Radni/Radne Rad Miast, Osiedli i Dzielnic;
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 D Instytucje regionalne i ogólnokrajowe dedykowane 
kwestiom zieleni (np. Narodowy i Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lasy 
Państwowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska);

 D Instytucje badawcze – uczelnie wyższe i ośrodki 
naukowe;

 D Organizacje społeczne – w tym lokalne organizacje 
pozarządowe zajmujące się ekologią i partycypa-
cją społeczną, ale także tzw. KDO (Komisje Dialogu 
Obywatelskiego), grupy nieformalne (np. grupy 
sąsiedzkie);

 D Mieszkańcy – szczególnie rodziny z małymi dziećmi, 
osoby starsze, osoby aktywnie zaangażowane w dzia-
łania lokalne (lokalni liderzy/lokalne liderki opinii);

 D Biznes – lokalne małe i średnie przedsiębiorstw; duże 
firmy, które mają swoje siedziby na danym terenie; pry-
watni właściciele terenów; deweloperzy; gestorzy sieci. 

Warto zabiegać o to, aby spotkać te podmioty, porozmawiać 
o zieleni w mieście i podjąć decyzję o wspólnych działaniach 
tym obszarze. Można wykorzystać do tego szkolenia i war-
sztaty lub narzędzia online. Ważnym elementem takiego 
procesu może okazać się moderacja i facylitacja. W pro-
jekcie Licz na zieleń pełniły je zarówno: firma zewnętrzna 
(Mediatorzy.pl), jak i Fundacji Sendzimira, która była odpo-
wiedziana za podsumowywanie spotkań i przepływ informacji 
pomiędzy ich uczestnikami/czkami. Istotną rolę odegrały też 
osoby lokalnie koordynujące działania projektu, których 
zadaniem było określenie najważniejszych grup do współpracy 
i dostosowanie działań do lokalnych potrzeb danego miasta.

Licz na zieleń w Łodzi

W Łodzi wyznacznikiem współpracy okazał 
się poradnik Fundacji Sendzimira „Przyroda 
w mieście. Rozwiązania”. Treści w nim zawarte 
– szczególnie kwestie związane z ochroną drzew 
na placu budowy – zainteresowały ówczesnego 
Wiceprezydenta Miasta, a także Zarząd Zieleni 
Miejskiej i Zarząd Dróg i Transportu. To pozwoliło 
rozpocząć dyskusję na temat włączenia 
zapisów o ochronie drzew podczas inwestycji 
do wytycznych przetargów miejskich. Drugim 
istotnym tematem okazały się zaplanowane 
procesy rewitalizacji i poszukiwanie sposobów na 
włączenie w nie mieszkańców. Zainteresowanie 
danymi z platformy „Licz na zieleń” wykazała 
Miejskiej Pracownia Urbanistyczna. Ostatecznie, 
lista łódzkich rekomendacji skupiła się na kwestii 
finansowania zieleni, która połączyła dyskusje 
o zieleni w procesach inwestycyjnych i przebudowy 
miasta. Na liście rekomendacji znalazły się:

1)  Poprawa współpracy między różnymi 
jednostkami i instytucjami Urzędu Miasta 
Łodzi w zakresie zieleni – w tym: zbieranie 
i wymienianie się informacjami na temat 
podejmowanych inicjatyw; tworzenie 
międzywydziałowych programów/projektów 
promowania zieleni np. zieleni użytkowej 
w formie zielonych ścian i zielonych torowisk; 
ścisła współpraca i wspólne stanowisko na 
temat zieleni w zakresie podejmowania decyzji 
o miejskich inwestycjach.

2)  Poszukiwanie źródeł finansowania zieleni 
– w tym: poprzez fundusze unijne np. na 
rewitalizację miasta czy współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, które mogą 
się starać o dodatkowe fundusze na projekty na 
rzecz zieleni.

3)  Współpraca z sektorem prywatnym – min. 
poprzez wykorzystanie momentu tworzenia 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego do uzgadniania kwestii zieleni 
czy promowanie „pożądanych” przez miasto 
sposobów realizacji nasadzeń zastępczych, 
a także konsekwentne egzekwowanie opłat 
za wycinkę, jeśli miałoby to bardziej sprzyjać 
miejskiej zieleni niż nasadzenia zastępcze. 

Licz na zieleń w Poznaniu
Rekomendacje do dyskusji podczas warsztatu 
6.09.2014 w Poznaniu: 

·  Poprawa dostępności terenów zieleni (tzw. klinów zie-
leni) z dzielnic śródmiejskich (Jeżyce i Stare Miasto) 
poprzez utworzenie zielonych i przyjaznych dla pie-
szych tras przemieszania się pomiędzy tymi obszarami; 

·  Wykorzystanie potencjału północnego i południowego 
klina zieleni poprzez uzupełnienie małej infrastuktury 
oraz poprawę dostępności do nich z gęsto zaludnio-
nych dzielnic, szczególnie Starego Miasta (zielona 
i przyjazna dla pieszych trasa przemieszczania się 
w stronę rzeki); 

·  Zaangażowanie mieszkańców i spółdzielni mieszkaniow-
nych w rozwój zieleni w swoich dzielnicach oraz określe-
nie roli Rad Dzielnic w tym procesie. 
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Duży plus dla geoankiet  
Komentuje dr Tomasz Jeleński

Projekt „Licz na zieleń” potwierdza bardzo duży poten-
cjał narzędzi softGIS. Geoankiety pozwalają na przełoże-
nie danych ilościowych na oceny jakości przestrzeni i są 
wyjątkowo obiecujące, jako narzędzie szerokiej partycypacji 
w planowaniu przestrzennym, w warunkach coraz większej 
dostępności technologii cyfrowych i coraz powszechniej-
szego dostępu do sieci. 

Szczególnie cenne wydają się dane dotyczące tras, a także 
rozróżnienie różnych typów niedostatków zieleni: braku, 
złego urządzenia i zaniedbania. Duża obrazowość wyników 
i skalowalność map sprawia, że dane mogą być użyteczne 
dla różnych odbiorców, do różnych celów, w różnych skalach 
przestrzennych i czasowych (łatwo można je uzupełniać 
i śledzić tendencje). Dane mogą być cennym dopełnieniem 
miejskich systemów informacji geograficznej i vice versa. 
Pozytywnym sygnałem jest zainteresowanie projektem np. 
ze strony Krakowskiego Wydziału Kształtowania Środowiska.

Jeżeli chodzi o wyniki badań, to zwraca uwagę pozytywne 
nastawienie uczestników (więcej informacji o miejscach 
wybieranych niż o wymagających interwencji) z czego naj-
wyraźniej wynika też konstruktywność propozycji.

Interesującym wnioskiem jest popularność niedużych 
obszarów zieleni i pojedynczych drzew (tzw. zieleni niepar-
kowej). Ich wartość wynika z bezpośredniej bliskości miejsc 
zamieszkania oraz charakterystyczności, którą nadają miej-
scom społecznie ważnym. Rozsianie miejsc wartościowych 
poza terenami zielonymi sensu stricto może być traktowane 
jako podstawowa kanwa dla kształtowania bardziej cią-
głych struktur zielonych. Istniejące już obecnie elementy 
ciągłe, zidentyfikowane jako „trasy”, noszą cechy typowe 
dla zielonej infrastruktury, tj. łączą funkcje przyrodnicze, 
rekreacyjne i transportowe. 

Gdzie potrzebna jest interwencja?

Kolejnym bardzo ciekawym wnioskiem, a właściwie propo-
zycją projektową, która znalazła się w raporcie końcowym, 
jest sugestia pięciu połączeń spinających błękitno-zieloną 
sieć w Krakowie. Należałoby te 5 proponowanych „interwen-
cji” potraktować jako pierwszy etap działań, dążąc z cza-
sem do utworzenia systemu wielu połączeń równoległych 
– rozmieszczonych bardziej gęsto, alternatywnych wobec 
siebie, uzupełniających się, tworzących docelowo strukturę 

rusztową. Byłoby to nawiązaniem do najbardziej efektyw-
nych tradycyjnych siatek urbanistycznych, ale „ewolucyjnie” 
wzbogaconych o aspekt przyrodniczy (zielony). Sugestia 
pięciu pierwszych interwencji wydaje się bardzo realistyczna.

Wiele funkcji zieleni

Badania potwierdzają znaczenie „krawędzi” w krajobrazie, 
zwłaszcza wyjątkowo wartościowe połączenia zieleni i wody, 
nie tylko w aspektach przyrodniczych, ale jako atrakcyjne 
miejsca dla mieszkańców. Obszary takie wymagają właściwej 
opieki, zainwestowania, tj. oczekuje się, że zieleń w krajo-
brazie miejskim nie będzie zarastała w sposób niekontro-
lowany, ale że dostęp do niej i do wody będzie swobodny 
– czyli bezpieczny i wygodny.Bardzo interesujące – z punktu 
widzenia architekta – mogą być  te wnioski, które dotyczą 
ogólnie jakości i estetyki przestrzeni. W raporcie czytamy, że 
„ocena zieleni często zależy od oceny danego miejsca, jako 
całości”, czyli obok zieleni ważna jest jakość detali urbani-
stycznych i stan małej architektury, która zieleni towarzyszy. 
Niezastąpione okazują się duże drzewa na ulicach (miesz-
kańcy znają je ze starych fotografii), a szczególnie na 
placach, gdzie tylko duże drzewa mogą dać odpowiednio 
rozległy i głęboki cień. Nie chodzi więc o czysto estetyczne 
walory, które mogą mieć też młode drzewa w donicach. 
Starodrzew jest niezastępowalny, dlatego przy odnowach 
placów trzeba otoczyć go szczególną ochroną.

Uwaga na śródmieścia!

Być może najważniejszym wnioskiem z badań – w aspek-
cie urbanistycznym – jest niższa ocena zieleni w miej-
scu zamieszkania wśród osób zamieszkujących centra 
miast (zwłaszcza Łodzi), niż wśród osób które mieszkają 
w dzielnicach i osiedlach peryferyjnych. To jest niezwykle 
niebezpieczne zjawisko, które grozi postępującą eksurba-
nizacją. Niski poziom satysfakcji ze stanu i ilości zieleni 
nieparkowej może być czynnikiem na tyle obniżającym 
jakość życia w mieście, że nawet mieszkańcy świadomi 
złych konsekwencji ucieczki z centrum, będą w pewnym 
sensie z niego ‘wypychani’. To w dalszej konsekwencji grozi 
pogłębiającą się degradacją i dezurbanizacją obszarów 
centralnych.



Raport opracowała Renata Putkowska – przy wsparciu całego 
zespołu Fundacji Sendzimira – na podstawie analiz przygo-
towanych przez: Michała Czepkiewicza, dr Agatę Pietrzyk-
Kaszyńską oraz dr Jakuba Konenberga.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym 
w działania projektu, szczególnie: Radzie Projektu (dr Agacie 
Gójskiej, prof. Piotrowi Jankowskiemu, dyr. Pawłowi 
Lisickiemu, dr Tomaszowi Jeleńskiemu); Stowarzyszeniu 
posŁódź; Centrum Promocji Ekorozwoju; firmie Recoded, 
osobom wspierającym realizację projektu na różnych jego 
etapach – Annie Pakowskiej, dr Jackowi Zatońskiemu, Beacie 
Sochackiej, Monice Domanowskiej i Kołu Naukowemu Arboris 
z Politechniki Krakowskiej oraz wszystkim wolontariuszom 
i wolontariuszkom z Krakowa, Łodzi i Poznania.

Projekt „Licz na zieleń. Partycypacyjne zarządzanie przy-
rodą w mieście” zrealizowała Fundacja Sendzimira we 
współpracy z: nieformalną grupą specjalistów w obszarze 
zrównoważonego rozwoju LAPNET, Laboratorium Ekologii 
Krajobrazu Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz YTK 
Land Use Planning and Urban Studies Group z Uniwersytetu 
Aalto w Helsinkach. Projekt został objęty honorowym patro-
natem Prezydentów Miast: Krakowa, Łodzi i Poznania oraz 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Konferencji „Zieleń zdaniem mieszkańców. SoftGIS w praktyce” 
patronuje Gazeta Samorządu i Administracji.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi UE. 
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