Międzysektorowa współpraca
na rzecz zieleni w polskich miastach
Fundacja Sendzimira już od dziesięciu lat angażuje się w sprawy
dotyczące zarządzania zielenią. Zebrane w tym czasie doświadczenia
i obserwacje zaowocowały projektem Międzysektorowa współpraca
na rzecz zieleni w polskich miastach.

Doﬁnansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Brak współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za zieleń,
jest jedną z podstawowych barier
dla zazieleniania miast, przekłada
się też na konflikty w tym obszarze. Dlatego głównym celem projektu, który kończy się w kwietniu
2019 r., jest zainicjowanie i rozwój
trwałej, międzysektorowej, partnerskiej współpracy i wymiany
doświadczeń między podmiotami
zaangażowanymi w tworzenie
i zarządzanie zielenią miejską.
Działania projektu kierujemy również do przedstawicieli organizacji
pozarządowych i biznesu.
W ramach projektu usprawniamy komunikację
na różnych poziomach. Z jednej strony pracujemy w grupach roboczych składających
się z urzędników z różnych miast, z drugiej

Warsztat z udziałem przedstawicieli miasta, interesariuszy i uczestników szkolenia
specjalistycznego Zarządzanie zielenią miejską w Tychach, listopad 2018 r.

na poziomie danego miasta tworzymy przestrzeń dialogu z przedstawicielami biznesu.
Wspieramy też jednostki odpowiedzialne za
zarządzanie zielenią w rozwijaniu współpracy

Zarządzanie zielenią w mieście to bardzo złożony proces. Zieleń miejska pozostaje
pod wpływem wielu sektorów gospodarki komunalnej, a usługi ekosystemów, które
oferuje, generują korzyści dla całego miasta. Retencjonowanie wody opadowej
w trakcie gwałtownych opadów; zmniejszanie zjawiska wyspy ciepła i łagodzenie fali
upałów; zapewnianie atrakcyjnych ciągów pieszych i rowerowych, wspierające alternatywne formy mobilności, to tylko niektóre korzyści, jakie dobrze zaprojektowana
błękitno-zielona infrastruktura daje terenom zurbanizowanym. W polskich miastach,
które rozwój zieleni zaczynają traktować priorytetowo, pojawiają się pierwsze próby
przełamania sektorowości, czemu sprzyja powstawanie zarządów zieleni miejskiej,
które mogą stanowić gospodarzy tego procesu.

z przedstawicielami innych jednostek, których działania mają wpływ na zarządzanie
miejską przyrodą (zarządów dróg, inwestycji
miejskich itp.).
Projekt Międzysektorowa współpraca nie
byłby możliwy bez zaangażowania miast
partnerskich: Jaworzna, Krakowa, Łodzi,
Warszawy i Wrocławia. Bliska współpraca
z przedstawicielami jednostek zaangażowanych w zarządzanie zielenią w tych miastach
sprawia, że publikacje i szkolenia opracowane
w ramach projektu mogą w większym stopniu
adresować rzeczywiste i aktualne potrzeby
polskich miast.

Bloki tematyczne projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach
Standardy ochrony zieleni
w miastach partnerskich –
wymiana doświadczeń

• Identyfikacja głównych
problemów ochrony zieleni
w polskich miastach;
• Wymiana doświadczeń między
urzędnikami zaangażowanymi
w zarządzanie zielenią i wspólna
praca nad rozwiązaniami;
• Uzgodnienia z interesariuszami
(NGO, gestorami sieci,
deweloperami itp.).

Zamówienia publiczne na
produkty i usługi związan
z zarządzaniem zielenią miejską

• Analiza wdrożenia zielonych
zamówień publicznych przez
zarządy zieleni w miastach
partnerskich;
• Wymiana doświadczeń między
urzędnikami z miast
partnerskich i wypracowanie
rozwiązań napotykanych
problemów.

Współpraca międzysektorowa –
włączanie interesariuszy w rozwój
zieleni i alternatywne formy
finansowania
• Stworzenie platformy
do dialogu międzysektorowego
w tym zakresie;
• Wypracowanie dobrych praktyk
prowadzenia inwestycji
z poszanowaniem przyrody we
współpracy z biznesem;
• Wypracowanie propozycji
zaangażowania interesariuszy
w zazielenianie miast.

Dostęp do informacji publicznej
o zielenia oczekiwania
interesariuszy

• Badanie potrzeb mieszkańców
i NGO w zakresie dostępu do
informacji dotyczących ochrony
zieleni w miastach;
• Badanie obecnie stosowanych
procedur i ścieżek dostępu
do informacji w urzędach miast
partnerskich;
• Wypracowanie rekomendacji do
zmian.

Popularyzacja wypracowanych rozwiązań i dobrych praktyk z miast partnerskich

Szkolenie dla urzędników
z zakresu prowadzenia zamówień
publicznych uwzględniających
kryteria ochrony zieleni miejskiej

Szkolenie dla specjalistów
z zakresu dobrych praktyk
zarządzania zielenią miejską

Wydawnictwo z serii
„Zrównoważony Rozwój
– Zastosowania”

Dwudniowa konferencja
podsumowująca projekt
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Jak wygląda zarządzanie zielenią w polskich miastach?
Aby lepiej zrozumieć, jakie wyzwania związane z zarządzaniem zielenią pojawiają się
w naszych miastach, i jakie rozwiązania mogą im sprzyjać, przygotowaliśmy analizy
dostępne na stronie projektu uslugiekosystemow.pl (w dziale baza wiedzy):

Analiza prawna przepisów i ustaw
w kontekście ochrony drzew w mieście
Analiza obowiązującego prawa, po nowelizacji ustawy o ochronie
przyrody z maja 2017 r., opisuje zakres ochrony zieleni miejskiej,
możliwości i obowiązki zarządców terenu i inwestorów w tym kontekście; przybliża akty prawne i ustawy mające znaczenie w zarządzaniu
zielenią miejską; porusza zagadnienia związane z wydawaniem decyzji
o usuwaniu drzew, umocowane w obowiązującym prawie.

Zarządzanie oraz ochrona zieleni
w polskich miastach
Podsumowanie badania przeprowadzonego w formie wywiadów swobodnych z urzędnikami zajmującymi się zarządzaniem zielenią miejską
w miastach partnerskich; odzwierciedla obecną strukturę zarządzania
zielenią w tych miastach, stosowane tam procedury oraz rozwiązania
dotyczące ochrony zieleni miejskiej; identyfikuje i opisuje najważniejsze – w odczuciu urzędników –bariery, utrudniające stosowanie
innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

Analiza doświadczeń miast partnerskich
we wdrażaniu kryteriów środowiskowych
do zamówień publicznych
Podsumowanie rozmów z urzędnikami zajmującymi się zamówieniami
publicznymi w zarządach zieleni miejskiej, zarządzie inwestycji miejskich oraz dziale zieleni w miastach partnerskich; odpowiada na pytanie, na ile te miasta wykorzystują zamówienia publiczne w celu poprawy
jakości zieleni miejskiej i jej rozwoju.

Dostęp do informacji dotyczących
zieleni i jej ochrony w miastach
Raport z badania metodą tajemniczego klienta zrealizowanego w miastach partnerskich projektu, wraz z rekomandacjami, jak powinno się
gromadzić wiedzę o terenach zieleni, nasadzeniach i wycinkach oraz
jak efektywnie udostepniać tę wiedzę.
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Główne wyzwania zarządzania zielenią w miastach

W trakcie licznych spotkań
eksperckich, warsztatów partycypacyjnych i innych wydarzeń, uczestnicy zidentyfikowali najistotniejsze wyzwania,
przed którymi stoją zarządy
zieleni w polskich miastach.

Polskie miasta nie posiadają wystandaryzowanych danych dotyczących zieleni, która
pozostaje pod ich zarządem. Coraz więcej
miast rozpoczyna inwentaryzację, ale jest to
proces kosztowny i czasochłonny, a korzystanie z danych teledetekcyjnych nie jest
powszechne. Jednocześnie bez inwentaryzacji
nie sposób pielęgnować, chronić i rozwijać
miejską przyrodę w sposób przemyślany.

fot. Bogusław Świerzowski

Inwentaryzacja zieleni – od
obszarów i obiektów, po
pojedyncze drzewa i zakrzewienia

Pielęgnacja zieleni i jej ochrona
w trakcie prac budowlanych
Dostęp do informacji o zieleni
Brakowi konpleksowych danych dotyczących
zieleni, towarzyszy nieprzyjazny sposób ich
udostępniania. W większości miast udzielanie
informacji jest niezorganizowane i traktowane marginalnie, co często rodzi problemy
w komunikacji na linii urząd – mieszkaniec
i niepotrzebną frustrację.

fot. Dennis Wojda

fot. Monika Ziemiańska

fot. Jakub Kronenberg

Wiele miast jest w trakcie pracy nad standardami w tym zakresie, nadal jednak współpraca
z wykonawcami pozostaje sporym wyzwaniem.
Bardzo często niewłaściwe metody zabezpieczenia drzew w trakcie inwestycji i remontów
prowadzą do ich trwałych uszkodzeń, powodują zamieranie w przyszłości.

Rozwijanie systemu błękitnozielonej infrastruktury
Duża część gruntów w mieście pozostaje pod
zarządem właścicieli prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, czy firm.
Działalnośc inwestycyjną w głównej mierze
prowadzą podmioty prywatne, w efekcie to
one mają duży wpływ na formę i funkcjonalność miast, w tym na rozwój błętkitno-zielonej infrastruktury. Jednostki samorządowe

terenów zieleni, ale również w ich monitoringu
i realizacji nowych nasadzeń. Pojawia się coraz
więcej firm, które chętnie dofinansują działania
związane z zielenią w swojej okolicy. Dla miejskich zarządów zieleni wyzwaniem pozostaje
odpowiedź na to rosnące zainteresowanie.

fot. Fundacja Sendzimira

dysponują ograniczoną paletą narzędzi kształtowania i ochrony zieleni na terenach nie
podlegających zarządowi miasta.

Włączanie interesariuszy
w zarządzanie zielenią
Mieszkańcy miast, lokalni aktywiści i organizacje pozarządowe są coraz bardziej zainteresowane współudziałem – nie tylko w planowaniu

4

Błękitno-zielona infrastruktura
i rozwiązania oparte na przyrodzie
Temat zmian klimatu i związanych z nimi zagrożeń coraz częściej
przebija się do opinii publicznej. Adaptacja do tych nowych wyzwań
zaczyna być poważnie traktowana przez miejskie samorządy, a rozwój
tzw. błękitno-zielonej infrastruktury staje się priorytetem.

Elementy tego systemu zaczynają pojawiać się
w polskich miastach. W Warszawie tramwaje
mają już sieć ponad 20 km zielonych torowisk, która stale się zwiększa. W Krakowie
Zarząd Zieleni Miejskiej, w ścisłej współpracy
z mieszkańcami miasta, realizuje parki kieszonkowe: Ogrody Krakowian – niewielkie
oazy zieleni na terenach ścisłej zabudowy.
Miasto rozwija również program zakładania
łąk kwietnych, wykorzystując do tego pasy
drogowe obsadzane gatunkami roślin, które
lepiej zatrzymują pyły niż tradycyjne trawniki.
We Wrocławiu w ramach międzynarodowego
projektu Green Grow testowane są różne rozwiązania oparte na przyrodzie, badany jest
ich wpływ na funkcjonowanie infrastruktury
na terenach ściśle zabudowanych. Efektem
projektu, oprócz stworzenia systemu mikrozieleni w części Wrocławia, mają być wytyczne
dla innych miast europejskich, jak wykorzystać takie rozwiązania do adaptacji miast do
zmian klimatu.
Ciągle jednak potrzebne jest rozwijanie wiedzy i kształtowanie umiejętności tworzenia zachęt do wdrażania tego rodzaju rozwiązań przez biznes i mieszkańców miast.
Niezbędne jest również zwiększanie wśród

specjalistów umiejętności projektowania rozwiązań opartych na przyrodzie (tzw. nature-based solutions). Miasta postrzegają brak
wiedzy i doświadczeń wśród wykonawców,
jako istotną barierę w rozpowszechnianiu
innowacyjnych rozwiązań. Na tę potrzebę
odpowiada nowy projekt Fundacji Sendzimira
Climate NBS Polska, w ramach którego już od
drugiej połowy 2019 roku do końca 2020 roku
udostępnimy praktyczne katalogi modelowych
rozwiązań i będziemy prowadzić działania
szkoleniowe.

Rondo w Markach
w formie ogrodu deszczowego
Projekt i realizacja: Fundacja Sendzimira

Ogrody deszczowe to jedna
z form zwiększania retencji
krajobrazowej w mieście.
Fundacja Sendzimira realizuje je
w sposób warsztatowy, edukując
uczestników warsztatów na temat
adaptacji do zmian klimatu.
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Miasto to złożony organizm, władze lokalne mają
wpływ na jego funkcjonowanie tylko w ograniczonym zakresie. Zlecając prace związane z zielenią czy realizacją inwestycji infrastrukturalnych, urzędy miast starają się zapewnić ochronę
zieleni, jednak bardzo często firmy wykonawcze
nie stosują się do wytycznych w tym zakresie.
Ponadto duża część gruntów w mieście pozostaje
pod zarządem deweloperów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów prywatnych. Biznes wraz z samorządami musi brać
odpowiedzialność za kształtowanie przestrzeni
w mieście, inaczej wszelkie wysiłki tworzenia zrównoważonych miast skończą się fiaskiem.

fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Gazeta

W miastach toczy się nieustająca walka
o każdy fragment przestrzeni, w której ścierają
się ze sobą interesy gospodarcze, społeczne
i środowiskowe. Ilość dostępnego miejsca,
szczególnie w centrach miast, jest bardzo
ograniczona, a tam problemy mają największe
nasilenie. Dlatego tak ważne jest szukanie
rozwiązań, które zapewnią największe korzyści mieszkańcom i środowisku. Istnieją na
polskim rynku firmy, które same podejmują
inicjatywy kształtowania atrakcyjnych dla
ludzi i przyjaznych dla klimatu przestrzeni
publicznych. Tak dzieje się w przypadku wielokrotnie nagradzanego Placu Europejskiego
w Warszawie przy budynku Warsaw Spire, gdzie
dzięki wykorzystaniu elementów wody i zieleni powstała przyjazna mieszkańcom strefa

fot. Piotr Banasik

Współpraca z biznesem dla lepszej
ochrony i pielęgnacji zieleni miejskiej

Superścieżka – dobra praktyka współpracy samorządu z biznesem
opisana w poradniku Fundacji Sendzimira Zrównoważony Rozwój –
Zastosowania nr 6/2018

rekreacji. Innym przykładem może być założenie biurowe Business Garden Warszawa,
gdzie tereny zieleni, wliczając zielone dachy
i tarasy, stanowią 60 proc. powierzchni kompleksu. Wody opadowe w całości zatrzymywane są na terenie, gromadzone do nawadniania zieleni w okresach suchych i napełniania
otwartych zbiorników wodnych. W Krakowie
dobra współpraca między firmą Skanska
a Zarządem Zieleni Miejskiej zaowocowała
powstaniem Superścieżki – wielofunkcyjnymi
terenami zieleni między budynkami, zaprojektowanymi zgodnie z ideą „placemaking”.
Jednak takie innowacyjne podejście bynajmniej nie jest regułą, którą kierują się deweloperzy, dlatego samorządy zmuszone są do

wdrażania efektywnych polityk, mających
na celu ochronę i rozwój zieleni miejskiej.
Przejrzyste standardy i procedury to podstawa
ułożenia przyjaznych przyrodzie relacji biznesu z miastem.
Przestrzeganie standardów można przede
wszystkim wdrażać w trakcie inwestycji prowadzonych przez miasta. Właściwie prowadzone
zamówienia publiczne i dobrze zabezpieczające zieleń umowy z wykonawcami, mogą
stanowić ważne narzędzie ochrony zieleni.
Okazuje się, że w ich procesie można również
wyeliminować uciążliwe dla użytkowników
i przede wszystkim dla przyrody rozwiązania,
takie jak powszechnie używane na terenach
zieleni dmuchawy, jednocześnie wspierając
rozwiązania korzystne, takie jak najwyższej
jakości materiał do nasadzeń czy wysokie
standardy utrzymania posadzonych drzew.

Jak dbać o zieleń prowadząc
zamówienia publiczne?
Fundacja Sendzimira zaprasza
do udziału w ogólnodostępnym
szkoleniu e-learningowym
Ochrona zieleni w zamówieniach
publicznych
(http://sendzimir.org.pl/
e-learning_zamowienia_publiczne).
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Dostęp do informacji o zieleni – podstawa efektywnej
współpracy z interesariuszami

Mieszkańcy, lokalni aktywiści i organizacje pozarządowe stanowią
ważnych graczy w procesie zarządzania zielenią. Trudności, jakich
niejednokrotnie doświadczają podczas prób zdobycia informacji na
temat zieleni, bardzo często prowadzą do rosnącej frustracji, wzajemnej niechęci i postaw roszczeniowych. Tymczasem usprawniając
dostęp do informacji, aktywność społeczną można ukierunkować na
pozytywne zaangażowanie w pielęgnację i rozwój zieleni. Badania
fokusowe, zlecone przez Fundację Sendzimira pod koniec 2017 r.
pokazały, że lokalni aktywiści najczęściej szukają informacji na
temat inwentaryzacji zieleni, planowanych wycinek drzew lub możliwych nasadzeń. Jak poprawić komunikację urzędów z mieszkańcami?
Punkt kontaktowy
w sprawach zieleni

Tereny zieleni w miastach są zwykle w zarządzie wielu instytucji publicznych i podmiotów
prywatnych. Brak łatwego do zidentyfikowania
zarządcy zieleni utrudnia stronie społecznej
sprawne odszukiwanie niezbędnych informacji i rozwiązywanie zastanych problemów.
Dlatego nawet przy bardziej złożonej strukturze zarządzania ważne jest, aby jeden punkt
kontaktowy pomagał mieszkańcom w szybkim
dotarciu do ważnych informacji. Jak wynika

ważne. Informacja – zarówno o sukcesach jak
i napotkanych problemach, jest niezbędnym
elementem budowania wzajemnego zaufania,
które łatwo utracić, kiedy przepływ informacji
zostaje zaburzony. Ważne jest również informowanie o inwestycjach, które nie są bezpośrednio związane z terenami zieleni, ale
które na te obszary wpływają ze względu na
charakter prac prowadzonych w bezpośrednim
sąsiedztwie.

Planowanie sposobów publicznego
udostępniania danych
w momencie ich pozyskiwania

z badania Fundacji, przeprowadzonego w 2018
roku, do takiego kontaktu infolinie urzędów
są bardzo różnie przygotowane, co w dużej
mierze wynika z braku integracji danych o zieleni w mieście.

Bieżące informowanie
o prowadzonych działaniach

Informowanie o rozpoczęciu inwestycji związanych z zielenią, ich przebiegu, ale również rezultatach, są dla mieszkańców bardzo

Wszystkie rekomendacje postępowania dla miejskich
urzędów w zakresie usprawnienia dostępu do informacji
znalazły się w raporcie z badania
przeprowadzonego w 2018 r. przez
Fundację Sendzimira pt. Dostęp
do informacji dotyczących
zieleni i jej ochrony w miastach
(dostępnym w Bazie Wiedzy na
uslugiekosystemow.pl).

Zbierając dane o zieleni trzeba mieć na uwadzę, jak zebrana wiedza będzie przetwarzana
i udostepniana. Ma to szczególne znaczenie
przy prowadzonych obecnie przez coraz więcej miast procesach inwentaryzacji zieleni.
Zaplanowanie tych prac w sposób, który
pozwoli na takie zorganizowanie danych, by
były one zrozumiałe nie tylko dla urzędnika,
ale również zainteresowanego mieszkańca,
powinno zostać uwzględnione od samego
początku.

Dobre praktyki udostępniania informacji o zieleni, prowadzenia
dialogu z mieszkańcami, współpracy z organizacjami pozarządowymi i wykorzystania do tego innowacyjnych narzędzi opisaliśmy w nowej
publikacji Międzysektorowa współpraca
na rzecz zieleni w mieście, w serii
Zrównoważony Rozwój – Zastosowania,
nr 6/2018 (sendzimir.org.pl/magazyn6)
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Międzysektorowa współpraca na rzecz
zieleni w polskich miastach – działania w liczbach

3
raporty dotyczące zarządzania
zielenią w miastach na podstawie
przeprowadzonych badań

1
analiza prawna na temat
ochrony drzew w miastach

1
książka, która powstała dzięki
zaangażowaniu 25 naukowców
i praktyków zarządzania zielenią

300

uczestników

artykułów edukacyjnych w mediach
branżowych promujących tematykę
projektu
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1

warsztatów partycypacyjnych dotyczących
różnych aspektów zarządzania zielenią
z udziałem przedstawicieli zarządów zieleni
i biznesu

autorskie szkolenie dla specjalistów
zaangażowanych w prowadzenie zamówień
publicznych na usługi i produkty związane
z zarządzaniem zielenią

1

4

2
autorskie szkolenia e-learningowe,
w których wzięło udział ponad

20

konferencja, w której wzięło
udział ponad

100

uczestników

warsztaty wymiany doświadczeń,
w których wzięło udział ponad

50

przedstawicieli zarządów
zieleni z polskich miast

Fundacja Sendzimira inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na
celu poprawę kondycji środowiska naturalnego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Fundacja Sendzimira współpracuje z lokalnymi społecznościami, wspierając je w partycypacyjnym planowaniu zrównoważonego rozwoju. W szczególności w zakresie: prowadzenia partycypacyjnych procesów
podejmowania decyzji, badania nastawienia ludności do wypracowanych rozwiązań lokalnych problemów, wypracowywaniu i realizacji programów dotyczących zielono-błękitnej infrastruktury, działań edukacyjnych z zakresu zazieleniania miasta i zwiększania retencji krajobrazowej skierowanych do różnych
grup odbiorców, sporządzania planów, programów oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym.
Zapraszamy do współpracy!
KONTAKT
office@sendzimir.org.pl
tel. 22 828 91 28 (wew. 112)
www.sendzimir.org.pl
www.uslugiekosystemow.pl
BIURO FUNDACJI
ul. Szpitalna 5/5 | 00-031 Warszawa
SIEDZIBA FUNDACJI
ul. Wiarusa 11/3 | 32-087 Zielonki

Doﬁnansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzimira.

