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Przyroda w mieście jest powodem szczególnie dużej liczby 
konfliktów między władzami publicznymi a mieszkańcami. 
Powodem takiej sytuacji jest często nieuwzględnianie opinii 
mieszkańców w decyzjach dotyczących zagospodarowania 
przestrzeni w ogóle, a terenów zieleni w szczególności.  
Wynika to między innymi z aktualnego stanu prawnego,  
ale bardzo ważnym powodem jest również brak tradycji 
i umiejętności porozumiewania się władzy i społeczeństwa. 
W artykule prezentujemy, jak najlepiej zorganizować proces 
komunikacji oraz jakie płyną zeń korzyści, zagrażają pułapki i jakie 
błędy bywa ją popełniane. Artykuł skierowany jest w szczególności 
do osób planujących i prowadzących konsultacje. Zawiera porady, 
jak przygotować i przeprowadzić efektywny proces partycypacyjny. 
Poparte są one licznymi przykładami zastosowania proponowanych 
metod.
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udział mieszkańców w zarządzaniu miastem; konflikt



Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących przyrody w mieście  

52 | Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 3, 2012  

Wprowadzenie

DO WŁADZ PUBLICZNYCH: DO SPOŁECZEŃSTWA:

Jeżeli uważacie, że w Waszym mieście konflikty społeczne parali-
żują rozwój gospodarczy, przeszkadzają Wam rządzić i utrudniają 
realizację pożytecznych przedsięwzięć. Jeśli przeraża Was myśl, 
że społeczeństwo miałoby brać bezpośredni udział w podejmo-
waniu decyzji. 

Jeżeli uważacie, że macie prawo współuczestniczyć w podej-
mowaniu decyzji w sprawach Was dotyczących, a władze wciąż 
lekceważą Wasze potrzeby, żądania i propozycje. Jeżeli z tego 
powodu zamierzacie zaniechać aktywności społecznej lub zaost-
rzyć formy protestu. 

Jeżeli na tym tle słabnie Wasza wiara w demokrację, spróbujcie się upewnić, czy sami nie popełniacie błędów w komunikacji? Czy umie-
cie brać udział w dialogu? Czy potraficie go organizować? Jeśli nie jesteście pewni, spróbujcie się tego nauczyć, pogłębiając wiedzę 
i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej. Stosujcie profesjonalne metody partycypacji społecznej.

Miasto pełne zieleni jest miejscem dobrym do miesz-
kania. Wiedzą o tym wszyscy i dlatego nikt nie przy-
zna otwarcie, że jest wrogiem przyrody w mieście. Mimo 
to — właśnie o zieleń, lub szerzej, o przyrodę, toczy się 
najwięcej konfliktów między władzami publicznymi 
a mieszkańcami miast. Widocznie między deklaracja-
mi a rzeczywistymi intencjami i preferencjami istnieje 
ogromna, choć niechętnie ujawniana, różnica. Symbolem 
tego paradoksu są często powtarzające się sytuacje, gdy 
np. deweloper podejmuje budowę osiedla o zachęcającej 
nazwie „Zielona dolina” lub „Słoneczna polana”, a jed-
nocześnie wiadomo, że budowa ta zniszczy doszczęt-
nie przyrodnicze walory tego miejsca.

Jak w rzeczywistości wyglądają relacje potrzeb w za-
kresie kontaktu ludzi z przyrodą, a jak relacje sił uczest-
ników „gry o przestrzeń”? Kto kogo reprezentuje, kto 
zaspakaja czyje potrzeby? Kto ma prawo zabierać głos, 
a kto współuczestniczyć w pracy nad projektami? Kto 
ma podejmować decyzje i czyje postulaty powinny być 
uwzględniane? Spory o przestrzeń, w tym o jej przyrod-
nicze walory, są zjawiskiem naturalnym. Przestrzeń miej-
ska jest cenna — może zaspokoić wiele potrzeb. Toteż 
sięgają po nią osoby i grupy w najróżniejszych, często 
niedających się pogodzić, celach. Powstające na tym tle 
konflikty, zwłaszcza te długotrwałe, paraliżują gospodar-
kę przestrzenną, utrudniają życie w mieście i zarządzanie 

miastem. Mimo to nie można traktować konfliktów ja-
ko zjawiska patologicznego. Trzeba nauczyć się, jak im 
zapobiegać i jak nimi zarządzać, aby przynosiły jak naj-
mniej szkód. Jednym ze sposobów prowadzących do tego  
celu jest dobrze zaplanowana i przeprowadzona par-
tycypacja społeczna w gospodarowaniu przestrzenią.

„Nic o nas bez nas” — partycypacja społeczna rea-
lizuje jedną z fundamentalnych zasad demokracji. To 
podstawowy powód, dla którego praktykuje się ją w kra-
jach o ustroju demokratycznym na całym świecie. Zasa-
da ta dotyczyć powinna wielu dziedzin życia, w których 
decyzje podjęte przez władze publiczne mają znaczący 
wpływ na życie obywateli. Obowiązek organizowania 
partycypacji spoczywa na władzach publicznych, choć 
wobec niedostatku aktywności z tej strony, z inicjatywą 
taką występują często sami obywatele albo profesjona-
liści w tych dziedzinach, których w danym przypadku 
partycypacja dotyczy.

W Polsce na ogół partycypacja społeczna stosowana 
jest rzadko, co dotyczy także gospodarki przestrzennej: 
architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, 
ochrony przyrody, ochrony zabytków. Wynika to z jed-
nej strony ze stanu prawnego, z drugiej zaś braku tradycji 
i umiejętności w tym zakresie. Przepisy prawne, zobo-
wiązujące do pewnych ograniczonych form partycypacji, 
znajdują się w kilku aktualnych ustawach1 i przyjętych 

1 Np. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U 2001 Nr 112, poz.1198 z późn. zm.), Ustawa z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U 2008 Nr 199 poz. 1227).
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przez Polskę konwencjach międzynarodowych.2 Fakt 
ten należy traktować jako postęp, ponieważ poprzed-
nie wersje odpowiednich ustaw były pod tym wzglę-
dem uboższe. Nadal jednak zakres partycypacji wyma-
gany przez prawo jest niewielki. Niezależnie od naszego 
ustawodawstwa, pewien wpływ na rozwój partycypacji 
ma nacisk ze strony Unii Europejskiej, która przyjęła 
zasadę preferencji w finansowaniu dla tych projektów, 
które ją uwzględniają.

Inną przyczyną braku popularności idei partycypa-
cji jest niechęć niektórych środowisk profesjonalnych 
i wśród przedstawicieli władz publicznych. Łączy się ona 
z niskim poziomem umiejętności w zakresie organizo-
wania przedsięwzięć partycypacyjnych. Co gorsza, jest 
to zwykle niedostatek nieuświadomiony. Praktyka wska-
zuje, że wśród profesjonalistów zajmujących się gospo-
darką przestrzenną jest więcej przeciwników niż zwo-
lenników partycypacji. Zdecydowanie największą grupę 
stanowią ci, którzy teoretycznie dają jej przyzwolenie, 
ale jednocześnie uważają, że w Polsce partycypacja nie 
może się udać, ponieważ polskie społeczeństwo się do 
tego nie nadaje — nie rozumie zagadnień przestrzen-
nych, jest wyjątkowo kłótliwe, a współdziałanie udaje 
mu się lepiej w walce i proteście, niż w tworzeniu roz-
wiązań. Dlatego, zdaniem sceptyków, trzeba poczekać, 
aż polskie społeczeństwo dojrzeje. Niezależnie jednak 
od tego, czy owa diagnoza jest słuszna czy nie, w społe-
czeństwie demokratycznym i informacyjnym bez party-
cypacji na dłuższą metę obyć się 
nie da. W tym zakresie nastąpiła 
bowiem zasadnicza zmiana iloś-
ciowa i jakościowa. Ukrywanie 
przed społeczeństwem procesów 
decyzyjnych w warunkach po-
wszechnego dostępu do interne-
tu jest znacznie trudniejsze niż 
było wówczas, gdy społeczeń-
stwo nie dysponowało tym nie-
bywale sprawnym narzędziem 
komunikacji. Sieć internetowa ponadto wybitnie uła-
twia oddolną samoorganizację społeczeństwa i wszel-
kie formy demokracji bezpośredniej.

Bariery, utrudniające wprowadzenie w Polsce party-
cypacji społecznej, w tym szczególnie brak zaufania mię-
dzy władzą publiczną a społeczeństwem, mają ogólnie 

znane historyczne powody, co nie znaczy, że nie istnie-
je możliwość zmiany na lepsze. Drogą do celu nie mo-
że być jednak bierne czekanie. Nie wystarczy też sposób 
zalecany przez wielu planistów lub konserwatorów, po-
legający na powszechnej edukacji społeczeństwa w za-
kresie gospodarowania przestrzenią. Edukacja taka jest 
od lat postulowana, a skutek wciąż jest niewielki. Znacz-
nie większe nadzieje budzi edukacja władz publicznych, 
planistów i urbanistów w zakresie komunikacji społecz-
nej (McKay i in. 2003). Jest to przecież grupa lepiej wy-
kształcona i mniejsza niż całe społeczeństwo.

Partycypacja społeczna jako metoda 

przeciwdziałania konfliktom

Można wymienić wiele pożytków wynikających z do-
brze przeprowadzonej partycypacji, ale praktyka do-
wodzi, że sceptyków najbardziej przekonuje argument 
o możliwości przeciwdziałania konfliktom, które para-
liżują wiele dziedzin rozwoju przestrzennego.

Konflikty można zamienić na szanse, gdy nie zo-
stawia się ich własnemu losowi, lecz podejmuje pró-
bę racjonalnego zarządzani nimi (Deutsch i Coleman 
2005). Konflikty bowiem mają naturalną tendencję 
do eskalacji. W  trakcie ich trwania, na przyczyny 
merytoryczne nakładają się przyczyny emocjonal-
ne, podwyższające coraz bardziej temperaturę sporu. 

Bywa nawet tak, że merytoryczna 
sprzeczność od początku jest bar-
dzo mała lub wręcz pozorna, nato-
miast dynamika rozwoju konfliktu 
napędzana jest wyłącznie motywa-
mi psychologicznymi.

Praktyczne próby rozwiązywa-
nia konfliktów są tak stare, jak sam 
konflikt — od najprymitywniej-
szych, jak np. wybicie przeciwni-
ków do nogi, do bardziej godnych 

polecenia, czyli prób uzyskania trwałej zgody pokojo-
wymi metodami. Analiza natury konfliktów pozwa-
la wysnuć ogólne wnioski na temat przyczyn sukce-
su lub klęski w ich rozwiązywaniu. To z kolei otwiera 
drogę do tworzenia metod przeciwdziałania i zarzą-
dzania konfliktami.

2 Np. Europejska Konwencja Krajobrazowa, Dz. U. z 2006 r., Nr 14. poz. 98.

Ukrywanie przed społeczeństwem procesów 
decyzyjnych w warunkach powszechnego do-
stępu do internetu jest znacznie trudniejsze 
niż było wówczas, gdy społeczeństwo nie dys-
ponowało tym niebywale sprawnym narzę-
dziem komunikacji. Sieć internetowa ponad-
to wybitnie ułatwia oddolną samoorganiza-
cję społeczeństwa i wszelkie formy demokracji 
bezpośredniej. 



Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących przyrody w mieście  

54 | Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 3, 2012  

Na podstawie analizy przeprowadzonej na ok. 400 
przypadkach rzeczywistych konfliktów, toczących się 
w Polsce wokół spraw przestrzennych, można przed-
stawić pięć najważniejszych przyczyn trudności w ich 
rozwiązywaniu (Pawłowska 2008).

1. Próby rozwiązywania podejmowane są za późno

Jest to swego rodzaju „grzech pierworodny” — przyczy-
na, która pociąga za sobą następne trudności. Nadzieje na 
rozwiązanie konfliktu wybuchającego w ostatniej fazie 
zamierzenia, gdy rozpoczynamy jego realizację, są bar-
dzo małe. Szczególnie wtedy, gdy cały proces projek-
towy i decyzyjny odbył się za zamkniętymi drzwiami. 
W dyskusji rozpoczętej w tym momencie trudno ocze-
kiwać pokojowego nastawienia i harmonijnej współ-
pracy stron nad dobrym rozwiązaniem. Ten, kto wydał 
decyzję, broni swego stanowiska za wszelką cenę, bo 
zmiana grozi jego zdaniem zmarnowaniem publicznych 
pieniędzy, wysiłku i czasu oraz utratą prestiżu decyden-
ta. Przeciwnicy, niezależnie od tego czy mają rację, są 
sfrustrowani dotychczasowym lekceważeniem ich opi-
nii. W tych okolicznościach często w stosunku do pro-
testujących formułowany jest zarzut, że wszystko, co 
potrafią to protestowanie. Z zarzutem tym jednak trud-
no się zgodzić, bo w tym momencie ludzie nie mają już 
żadnego innego sposobu dochodzenia swoich racji, jak 
właśnie protestowanie.

2. Konflikty rozwiązywane są na płaszczyźnie 
prawnej, a nie merytorycznej

Oczywiste jest, że sprawy przestrzenne, wokół których 
toczą się konflikty, są regulowane przepisami prawny-
mi. Jednak jakości rozwiązań nie można oceniać tylko 
przez pryzmat zgodności z prawem. Konflikty, którym 
próbuje się zaradzić z opóźnieniem, po podjęciu decyzji, 
bardzo często z płaszczyzny merytorycznej przenoszą 
się na prawną. Strony próbują wygrać przez udowod-
nienie, że przeciwnik złamał prawo. Oznacza to z re-
guły swoiste polowanie na winnego, więc nie ma mowy 
o szukaniu merytorycznych rozwiązań. W takiej roz-
grywce nawet drobne prawne uchybienie może zade-
cydować o wygranej strony, która ani merytorycznie ani 
społecznie nie ma racji. Odnosi się wrażenie, że waż-
ne było jedynie to, czy przedsięwzięcie jest legalne czy 
nie. Jednak nie wystarczy, że rozwiązanie jest legalne — 
równocześnie powinno być dobre. Twórcza współpraca, 
merytoryczna dyskusja i negocjacje kwestii spornych ma-
ją sens tylko przed podjęciem decyzji. Ich celem winno 
być szukanie merytorycznie dobrego rozwiązania, któ-
re powinno być także legalne.

3. Przekonywanie protestujących traktowane jest 
jako jedyna i wystarczająca forma porozumiewania 
się ze społeczeństwem

Oczywistą reakcją władz na protest społeczny jest pró-
ba jego zażegnania. W takich okolicznościach bardzo 
często władze automatycznie przyjmują, że partne-
rem do rozmów są protestujący. Co gorsza, rozmowy 

KIM SĄ INTERESARIUSZE? 

W teorii zarządzania używane jest angielskie określenie stakeholders, tłumaczone na język polski jako inte-

resariusze. Słowo to oznacza wszystkie osoby (także grupy, instytucje, organizacje), które są w taki sposób 

związane ze sprawą, że decyzje w tej sprawie podjęte mają istotny wpływ na ich życie (interesy). Innymi 

słowy interesariusze to ci, którzy mają powód i prawo, aby uczestniczyć w „grze o przestrzeń”, niezależnie 

czy w danym momencie czynnie w niej uczestniczą. Do interesariuszy w sprawach związanych z gospodarką 

przestrzenną należą zawsze władze publiczne, które podejmują i odpowiadają za decyzję, a także właścicie-

le nieruchomości i projektanci. Odrębną grupę stanowią interesariusze społeczni, czyli mieszkańcy, bywalcy, 

użytkownicy miejsc, których dotyczy sprawa zarówno w stanie istniejącym, jak i po przeprowadzeniu zmiany. 

Są to osoby i grupy niezorganizowane lub zorganizowane. Uczestnictwo interesariuszy społecznych w proce-

sach projektowych i decyzyjnych to właśnie partycypacja społeczna z prawdziwego zdarzenia.
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z protestującymi zyskują rangę konsultacji społecznych. 
Po stronie władz brak zwykle refleksji nad prawem pro-
testujących do reprezentowania wszystkich interesariu-
szy społecznych.

Niekiedy protestujący są rzeczywiście interesariu-
szami, ale tylko niewielką grupą w stosunku do ogółu. 
Czasem zapewniają sobie poparcie większej grupy lub 
nawet wszystkich interesariuszy. Zdarza się jednak, że 
prawa należnego ogółowi domagają się osoby szczegól-
nie awanturnicze, choć bez legitymacji do zabierania gło-
su. To są najtrudniejsi partnerzy do rozmów. Należy więc 
sprawdzić legitymację protestujących i, jeśli jest wątpli-
wa, zadbać o udział autentycznych interesariuszy. Jest 
szansa, że wśród nich znajdą się lepsi partnerzy do roz-
mów. Być może w tej milczącej dotychczas grupie znajdą 
się osoby mające całkiem inne zdanie niż protestujący.

4. Komunikacja ze społeczeństwem podejmowana 
jest jako wymuszona reakcja na konflikt, a nie 
z inicjatywy władz publicznych

Komunikacja podejmowana w takich okolicznościach 
zmusza władze lub projektantów do przyjęcia narzu-
conych lub przypadkowych (zwykle niekorzystnych) 
warunków gry. Utrudnia to zapanowanie nad pro-
cesem i osiągnięcie porozumienia poprzez planowo 
i profesjonalnie zorganizowaną partycypacje społecz-
ną. Organizatorzy wymuszonej partycypacji często nie 
wiedzą, że mogłoby być inaczej. Uważają, że nie ma in-
nego sposobu niż odpowiedź przymusem na przymus. 
Takie siłowe zmagania pogłębiają brak zaufania mię-
dzy władzą i społeczeństwem, utrudniają pokojowe roz-
wiązanie tego i kolejnych problemów. Gdyby władze 
podejmowały inicjatywę we właściwym czasie i zapla-
nowały racjonalny proces partycypacji ze wszystkimi 
interesariuszami, szanse na takie rozwiązanie byłyby 
znacznie większe.

5. Brak umiejętności zarządzania konfliktem

Przeciwdziałanie konfliktom i ich rozwiązywanie wy-
maga umiejętności w zakresie komunikacji społecz-
nej. Bez nich inicjatywa partycypacji, nawet podjęta we 
właściwym czasie, może nie przynieść oczekiwanych 
rezultatów lub nawet przyczynić się do wybuchu lub 
pogłębienia konfliktów. Złe doświadczenia w tej dzie-
dzinie są jedną z przyczyn unikania partycypacji. Dlatego 

kształcenie przedstawicieli władz, projektantów i lide-
rów lokalnych w tej dziedzinie, podobnie jak naucza-
nie badaczy, moderatorów, negocjatorów i mediatorów 
problematyki przestrzennej jest konieczne.

Program partycypacji społecznej

Partycypacja społeczna w przedsięwzięciach przestrze-
nnych może być sposobem na przeciwdziałanie konflik-
tom. Należy wprowadzać w proces realizacji okre ślonego 
zamierzenia we właściwy sposób i odpowiednio wcześnie. 
Umożliwiające sukces związki logiczne między etapa-
mi przedsięwzięcia, a fazami i formami partycypacji, są 
niezależne od rodzaju przedsięwzięcia. Dotyczą zarów-
no planowania przestrzennego, jak i realizacji inwestycji, 
ochrony wartości zastanych, jak i wprowadzania nowych 
form zagospodarowania. Mają więc związek z wszystki-
mi formami ochrony przyrody, jak i tworzenia systemu 
zieleni miejskiej. Program ten należy stosować w sytua-
cji, gdy zamierzenie zmiany przestrzennej wynika z ini-
cjatywy władzy publicznej lub inwestora zewnętrznego.

Przedsięwzięcie podzielono tu na 4 główne etapy (ta-
bela 1): I. Programowanie, II. Projektowanie, III. Po-
dejmowanie decyzji, IV. Realizacja. Odpowiednio do 
tego zaplanowano 6 faz partycypacji, zazębiających się 
lub wspólnych z etapami przedsięwzięcia. W związku 
z wynikami partycypacji może powstać potrzeba powro-
tu do etapu projektowania (IIa) i powtórzenia następu-
jących po nim faz partycypacji (3a, 4a, 5a).

Pierwsza faza partycypacji to skuteczne informowa-
nie interesariuszy o zamierzeniu, poprzedzone sporzą-
dzeniem ich listy (1). Jest to zadanie władzy publicznej. 
Druga to rozpoznanie potrzeb społecznych, jakie mają 
być zaspakajane dzięki realizacji zamierzenia, poprzez 
przeprowadzenie badań społecznych (2). Te dwa etapy 
winny być zrealizowane przed przystąpieniem do spo-
rządzania projektu. Na etapie projektowania trzeba roz-
patrzyć możliwość opracowania więcej niż jednej wersji 
projektu, bo alternatywne rozwiązania zwykle ułatwia-
ją prowadzenie następnych faz partycypacji. Kolejne 
fazy, to prezentacja projektu interesariuszom połączo-
na z wyjaśnieniem ze strony projektantów tak, aby ów 
projekt został dobrze zrozumiany przez nieprofesjona-
listów (3). Następnie winna być przeprowadzona dysku-
sja nad projektem (4) między projektantami, władzami 
oraz interesariuszami. Taka dyskusja może doprowadzić 
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do akceptacji projektu lub wybranej jego wersji, co po-
zwala na przejście do etapu podejmowania decyzji, a na-
stępnie do realizacji zamierzenia — w niektórych przy-
padkach z bezpośrednim udziałem interesariuszy (6).

Jeśli jednak dyskusja nie skończy się akceptacją, 
powinna doprowadzić do sporządzenia listy kwestii 
spornych. W kolejnym etapie (5) kwestie te winny być 
negocjowane aż do podpisania porozumienia między 
władzami, projektantami i interesariuszami. Jeżeli po-
rozumienie to polega na pełnej akceptacji projektu lub 
na nieistotnych zmianach, nie zmuszających do przebu-
dowania koncepcji projektowej, po negocjacjach może 
być podjęta decyzja pozwalająca na realizację (6). Jeśli 
natomiast treść porozumienia zmusza do zmiany kon-
cepcji, projektowanie (IIa) i partycypacja (3a, 4a i jeśli 
trzeba także 5a) winny być powtórzone, aby na koniec 
doprowadzić do ostatecznych rozstrzygnięć. Oczy-
wiście najlepiej jest, jeśli ostateczne rozstrzygnięcie 
jest przypieczętowaniem pełnego porozumienia i ak-
ceptacji, ale mimo starań nie zawsze udaje się dopro-
wadzić do takiego finału. Jeśli nie ma zgody, decyzję 

podejmuje ten, kto za nią potem odpowiada, czyli wła-
dze publiczne. Podejmując ją powinny jednak wziąć 
pod uwagę dalekosiężne następstwa decydowania bez 
zgody społecznej.

Program ten trzeba zmodyfikować, jeśli przedsię-
wzięcie będzie zainicjowane przez samych mieszkań-
ców. Stopień zmiany zależy od tego, czy grupę inicju-
jącą można uznać za reprezentatywną dla wszystkich 
społecznych interesariuszy przedsięwzięcia. Jeśli tak, 
to faza pierwsza powinna polegać na informacji skie-
rowanej przez inicjatorów do władz i zjednanie sobie 
ich poparcia, faza druga jest zbędna, natomiast fa-
zy 3, 4 i 5 będą potrzebne, jeśli władze trzeba będzie 
przekonywać do projektu. W tym przypadku, podob-
nie jak w fazie 1, kierunek perswazji będzie odwrot-
ny niż w przedsięwzięciu inicjowanym przez władze.

Jeśli natomiast grupa inicjatywna nie reprezentu-
je wszystkich interesariuszy, to powinna zyskać ich 
poparcie, zanim zwróci się do władz. Jeśli tego nie zro-
bi, to do władz należy przeprowadzenie procesu party-
cypacji tak, jak podano w powyższej tabeli.

Tabela 1. Program partycypacji i jego związek z etapami przedsięwzięcia

L.P. ETAPY PRZEDSIĘWZIĘCIA FAZY PARTYCYPACJI L.P.

I Programowanie Informowanie interesariuszy 1

Badanie potrzeb 2

II Projektowanie  

Prezentacje i wyjaśnianie projektu 3

Dyskusja nad projektem 4

Negocjacje kwestii spornych 5

IIa Wprowadzenie do projektu zmian wynikających 
z dyskusji i negocjacji kwestii spornych

Jeśli potrzeba, powtórzenie etapów 3a, 4a 
(5a)

III Podejmowanie decyzji

IV Realizacja Możliwość uczestnictwa w realizacji 6
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Podstawowe formy partycypacji

Przeciwdziałanie konfliktom rozpoczyna się w przedsta-
wionym programie w fazie informowania i badań, kiedy 
następuje identyfikacja interesów różnych uczestników 
przedsięwzięcia. Zapobiega to konfliktom, zanim się 
rozpoczną lub umożliwia interwencję we wczesnej ich 
fazie. Stwarza to większą szansę na pokojowe rozwiąza-
nie i przeciwdziała różnego rodzaju stratom. Takie moż-
liwości kryją się też w pozostałych fazach, a każda z nich 
wymaga od organizatorów innych umiejętności i innych 
metod. Ramy tej publikacji nie pozwalają zaprezento-
wać szerokiego wachlarza rozmaitych form partycypa-
cji, ani tym bardziej opisać szczegółowo każdą z nich. 
Dlatego ograniczono się do bardzo skrótowego ujęcia 
oraz kilku uwag wskazujących popularne, ale niepraw-
dziwe stereotypy, utrudniające postęp w tej dziedzinie.

Faza 1 — informowanie interesariuszy

Bardzo często organizatorzy partycypacji niepowodze-
nie tłumaczą brakiem zainteresowania ze strony po-
tencjalnych uczestników, mimo że informacja została 
ogłoszona, a zaproszenia wysłane. Aby zapewnić so-
bie rzeczywiste uczestnictwo interesariuszy nie wystar-
czy publiczne udostępnienie informacji. Trzeba zadbać, 
aby informacja, a potem zaproszenia do kolejnych faz 
uczestnictwa, trafiały do odpowiednich ludzi i skutecz-
nie nakłaniały do aktywności (rysunek 1). Nawet w kra-
jach, w których aktywność społeczna jest większa niż 
w Polsce, stosuje się metody wzorowane na reklamie 
handlowej. Tym bardziej w Polsce, gdzie nie ma ani tra-
dycji ani nawyku uczestnictwa społecznego w sprawach 
publicznych, nie powinno się poprzestawać na stereo-
typowych formach działania. Nie wystarczy otworzyć 
drzwi — trzeba aktywnie zapraszać konkretne osoby 
i grupy. Należy najpierw skompletować listę interesa-
riuszy, a następnie zastosować odpowiednie w danym 
przypadku formy informowania i zapraszania. Poniżej 
lista przykładowych form.
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Rysunek 1. Zaproszenie na dyskusję o nowym parku na działce, na której ma być urządzony
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•	Zamiast nakłaniać ludzi do przyjścia, prowadzić 
procesy partycypacyjne tam, gdzie ludzie przy-
chodzą sami, np. w galerii handlowej, w koście-
le, w szkole.

•	Skorzystać z okazji, gdy ludzie mają czas lub gdy 
się nudzą, np. ankietowanie w poczekalni kolejo-
wej lub w przychodni lekarskiej albo na poczcie.

•	Stworzyć dodatkową motywację, np. warsztaty ja-
ko konkurs z nagrodami.

•	Skorzystać z atrakcyjności innych przedsięwzięć, 
np. prowadzenie badań podczas festynu.

•	Nie zabierać czasu wolnego, np. zadbać o zwolnie-
nie z pracy lub z zajęć szkolnych na czas warsztatów.

•	Prosić o pomoc lokalne autorytety i ludzi lubianych, 
np. księdza o przekazanie informacji z ambony lub 
dziennikarza radiowego podczas popularnej audycji.

•	Skorzystać z istniejących relacji międzyludzkich, 
czyli zastosować metodę „kuli śnieżnej” (pierwszy 
zaprasza drugiego, drugi trzeciego itd.).

•	Wykorzystać sytuację, w której partycypacja może 
stać się obowiązkiem lub przynieść korzyści w innej 
dziedzinie, np. poparcie akcji prowadzonej w szkole 
przez nauczyciela, lub w firmie przez szefa.

•	Wykorzystać jedną formę partycypacji do promo-
wania następnej.

•	Wykorzystać portale społecznościowe i blogi in-
ternetowe do przekazywania informacji i promo-
cji wydarzeń.

Faza 2 — przedprojektowe badania potrzeb

Wbrew powszechnym opiniom niefachowców, badania 
społeczne nie ograniczają się do ankietowania, a sama 
ankieta ma wiele odmian. Błędne jest również przeko-
nanie, że prowadzenie badań ankietowych jest zadaniem 
łatwym, nie wymagającym szczególnego przygotowania. 
Wiara we „wszechmoc” ankiety jest szczególnie zwod-
nicza, jeśli organizatorzy partycypacji mają na uwadze 
jeden cel, mianowicie pozyskanie inspiracji projektowej. 
Wtedy ankieta nie jest dobrym sposobem.

Zanim rzucimy hasło „zróbmy ankietę”, spróbujmy 
poznać szerszą ofertę metod badań opinii i pozyskiwa-
nia inspiracji. Następnie wybierzmy te, które będą od-
powiednie dla naszego celu i nauczmy się je stosować.

Nauki humanistyczne dysponują wieloma metodami 
i narzędziami badawczymi (Babbie 2005; Nikodemska-
Wołowik 1999; Rószkiewicz 2002; Konecki 2000; Sagan 

1998). Powinny być dobrze dobrane zarówno do charak-
terystyki respondentów, jak i do celu badawczego. Ta-
bele 2 i 3 zestawiają badania wypróbowane w praktyce.

Faza 3 — prezentacje i wyjaśnienia projektu

W polskim prawie istnieje od dawna pewna forma 
prezentacji projektów, zwana wyłożeniem planu prze-
strzennego do publicznego wglądu. Istnieje też obowią-
zek prezentacji określonych dokumentów w internecie. 
Proste spełnienie prawnego obowiązku nie gwarantuje 
jednak skuteczności. Po pierwsze, jak już powiedziano, 
aby podjąć rzeczywisty dialog z interesariuszami, nie wy-
starczy otworzyć drzwi — trzeba też zachęcić ich do wej-
ścia. Ponadto kluczowe znaczenie ma likwidacja barier 
między profesjonalistami a nieprofesjonalistami, którymi 
z reguły są interesariusze społeczni. Samo udostępnie-
nie informacji, nawet jeśli dotyczy wszystkich interesa-
riuszy, nie wystarczy. Zamierzenie musi być skutecznie 
wyjaśnione. Bez tego powstaje ryzyko konfliktu wyni-
kającego z nieporozumienia.

Jeśli dochodzi do prezentacji i wyjaśnień określonego 
zamierzenia, to zwykle tego zadania podejmują się wła-
dze publiczne lub projektanci, którzy je najlepiej znają. 
W praktyce jednak wielu projektantów uważa, że dobry 
projekt powinien bronić się sam, bez „zbędnej gadaniny”. 
Jeśli ktoś go nie rozumie, to jego wina. Tymczasem, po-
dobnie jak we wszystkich innych rodzajach komunika-
cji, za skuteczność przekazu odpowiedzialny jest prze-
de wszystkim nadawca komunikatu. Od niego zależy, 
jakim językiem przemawia i jakie rysunki pokazuje. Po-
winny być one dostosowane do możliwości percepcyj-
nych konkretnych słuchaczy i widzów, z jakimi w da-
nym przypadku mamy do czynienia. Jeśli przekaz nie 
jest rozumiany — to nie odbiorcy, a nadawca jest winny.

Podstawowe zasady wystąpień publicznych, dotyczą-
cych problemów przestrzennych, nie różnią się niczym 
od generalnych zasad retoryki (Gibbons 2007; Rusinek 
i Załazińska 2005). Wzbogaca się je zazwyczaj obrazami 
— rysunkami, wizualizacjami komputerowymi, filmami.

Sukces publicznego wystąpienia zależy w dużej mie-
rze od dobrego przygotowania. Dlatego prezentujące-
mu potrzebne są informacje na temat: słuchaczy, celu, 
miejsca i czasu wystąpienia, dostępnych środków po-
mocniczych i innych okoliczności planowanego wy-
darzenia. Jeśli okaże się, że uwarunkowania te są nie-
korzystne, należy starać się je zmienić. Jeśli to okaże 
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Tabela 2. Zestawienie przykładowych metod badawczych z charakterystyką grup badanych tymi metodami 

METODY BADANI — PRZYKŁADY

1 Ankieta prasowa Czytelnicy

2 Ankieta pocztowa lub telefoniczna Mieszkańcy miasta

3 Ankieta audytoryjna Uczniowie, rodzice na wywiadówce, pracownicy instytucji, bywalcy i stali 
użytkownicy określonego miejsca, członkowie organizacji pozarządowych

4 Ankieta rozdawana Mieszkańcy, sąsiedzi projektowanego miejsca, przedsiębiorcy i pracownicy 
instytucji i usługodawcy związani z miejscem 

5 Ankieta notowana przez ankietera Turyści, spacerowicze, uczestnicy imprez, seniorzy, niepełnosprawni

6 Wywiad indywidualny Burmistrz, proboszcz, dyrektor instytucji związanej z miejscem, dzielnicowy 
policjant, organizator imprez, senior — miejscowy gawędziarz, prezes izby 
gospodarczej, nadleśniczy, prezes miejscowej organizacji pozarządowej

7 Wywiad zogniskowany Radni, członkowie organizacji pozarządowej, zorganizowani użytkownicy, rada 
parafialna

8 Badania obserwacyjne Użytkownicy

9 Badania internetowe Internauci

10 Rysowanie i modelowanie Przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, studenci, 
członkowie zrzeszeń młodzieżowych

11 Burza mózgów Harcerze, członkowie związków twórczych, elita kulturalna miasta (rysunek 2)

12 Warsztaty projektowe Mieszkańcy, uczniowie, bywalcy klubu (rysunki 3, 4)

Rysunek 2. Przedprojektowe badania społeczne 
— burza mózgów
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Rysunek 3. Warsztaty projektowe dla młodzieży 
na temat parku koło szkoły
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się niemożliwe, należy przygotować środki zaradcze, 
zawsze lepsze od improwizacji. Następnie trzeba przy-
gotować tekst wystąpienia lub konspekt oraz materia-
ły pomocnicze i przeprowadzić próbę.

Najczęściej popełniane błędy to:
•	brak lub zbyt mała liczba słuchaczy/widzów,
•	brak lub złe przygotowanie ze strony 

prezentującego 
•	brak umiejętności przemawiania, brak znajomo-

ści konkretnego tematu,
•	środki przekazu (język, grafika) niezrozumiałe 

dla słuchaczy/widzów,
•	długość wystąpienia niedostosowana do 

ram czasowych,
•	nieodpowiednie warunki miejsca i czasu,
•	brak odpowiednich i niezawodnych materia-

łów pomocniczych.

Faza 4 — dyskusja publiczna

Organizatorzy nie posiadający dostatecznej wiedzy 
z zakresu komunikacji społecznej, często na hasło „par-
tycypacja” ochoczo organizują spotkanie projektan-
tów z mieszkańcami. Z reguły kończy się ono klęską. 
Porozumienia nie daje się osiągnąć, konflikty sta-
ją się głębsze niż były, organizatorzy tracą nadzieję 
na skuteczność partycypacji, a winą za niepowodze-
nie obciążają mieszkańców. Szczególnie drastycznymi 
przykładami takich niepowodzeń bywają dyskusje tele-
wizyjne prowadzone przez przeciwieństwo mediatora, 
czyli dziennikarza żądnego sensacji. Przy organiza-
cji takich dyskusji popełnia się wiele błędów z zakre-
su komunikacji społecznej, za co na pewno winy nie 
ponoszą zaproszeni goście. Prowadzenie dyskusji tak, 
aby przynosiła korzyści, a nie pogłębiała spory i nie-
ufność między stronami, to wielka sztuka (Pawłowska 
2008). Zbyt często wierzymy, że dobra wola i przeko-
nanie o swojej racji wystarczy. Dlatego dyskusje pub-
liczne, również te, które nakazują przepisy prawne, 
są często bezowocne lub wręcz szkodliwe. Tabela 4 
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Rysunek 4. Warsztaty projektowe dla dzieci na temat ogrodu tymczasowego na miejskim podwórku
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przedstawia podstawowe zasady ułatwiające racjonal-
ne zorganizowanie dyskusji.

Faza 5 — negocjacje

W powszechnym przekonaniu celem negocjacji jest 
kompromis. To opinia tylko czasami i częściowo praw-
dziwa. Inny stereotyp, opisujący negocjatora jako bez-
względnego, manipulującego ludźmi gracza, jest wręcz 
szkodliwy. Jeśli nawet bywają tacy negocjatorzy, to nie 
powinni być zatrudniani przez władze w jej kontaktach 
ze społeczeństwem.

W rzeczywistości negocjacje to proces komuniko-
wania się, którego celem jest osiągnięcie porozumie-
nia. Nie zawsze jest to jednoznaczne z kompromisem 
— czasem można osiągnąć lepszy wynik. Dobry ne-
gocjator to ktoś, kto potrafi zmienić zażartego wro-
ga w partnera skłonnego do wspólnego poszukiwania 
dobrych rozwiązań.

Jeśli sami nie czujemy się na siłach, aby prowadzić 
skuteczne negocjacje, zaprośmy do nich bezstronne-
go mediatora, którego podstawowym zadaniem jest 
dbanie, aby warstwa emocjonalna sporu nie zdomino-
wała rozmów merytorycznych. Praktyka wskazuje, że 

Tabela 3. Zestawienie przykładowych metod badawczych z różnymi celami badań 

METODY DOBRA DO CELU  
— PRZYKŁADY

ZŁA DO CELU  
— PRZYKŁADY

1

 
 

2

 
 
 
3

4

5

Ankiety prasowa Informacja Pozyskiwanie inspiracji

Wybór wersji projektowej

pocztowa lub 
telefoniczna

Uzyskanie opinii dużej 
populacji

Doskonalenie projektu

audytoryjna Poznanie potrzeb 
użytkowników

Poznanie uzasadnienia deklarowanych opinii

rozdawana Pobudzenie zainteresowania Pozyskanie inspiracji

notowana przez 
ankietera

Poznanie potrzeb i edukacja Doskonalenia projektu

6 Wywiad indywidualny Identyfikacja konfliktów Zdobycie statystycznych wyników badania opinii

7 Wywiad zogniskowany Budowanie zaufania Zdobycie statystycznych wyników badania opinii 

8 Badania obserwacyjne Zdobycie wiedzy o pro-
jektowanym miejscu

Porównanie opinii społecznej z opiniami 
ekspertów

9 Rysowanie i modelowanie Pozyskanie inspiracji Identyfikacja konfliktów

10 Badanie internetowe Pozyskanie sojuszników Zdobycie statystycznych wyników badania opinii 
grupy reprezentatywnej dla dużej populacj

11 Burza mózgów Pozyskanie inspiracji Pozyskanie wiedzy o miejscu

12 Warsztaty projektowe Doskonalenie projektu 
Edukacja

Pozyskanie statystycznych wyników badania 
opinii
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dobry mediator potrafi zachować bezstronność, wysłu-
chać wszystkich, nadać dyskusji cywilizowany charak-
ter i doprowadzić do pogodzenia nawet bardzo sprzecz-
nych stanowisk (Nęcki 1994; Haeske 2005; Pruitt 1981; 
Lewicki i in. 2005; Benien 2005).

Istnieją co najmniej cztery możliwe wyniki negocja-
cji i, co za tym idzie, cztery różne strategie, które mo-
że obrać negocjator lub mediator przed przystąpieniem 
do akcji (tabela 5).

A. Strategia „na wygraną” oznacza przyjęcie stylu 
konfrontacyjnego, zwanego też rywalizacyjnym 
lub wojennym. Wydaje się on najbardziej natu-
ralny i jest spontanicznie wybierany przez ludzi 
nie zastanawiających się nad długofalowymi kon-
sekwencjami. Wbrew pozorom — wygrana w ne-
gocjacjach jest tylko wtedy skuteczna, gdy mamy 
pewność, że negocjacje z tym partnerem więcej 
się nie powtórzą. Jeśli ktoś wygrywa, ktoś musi 
przegrać, a frustracja przegranego jest doskonałym 

Tabela 4. Lista podstawowych zaleceń dla organizatorów dyskusji publicznych 

TAK NIE

Z inicjatywy Władzy publicznej Pod naciskiem konfliktów

W celu Osiągnięcia porozumienia Spełnienia wymogów ustawowych lub wymuszenia akceptacji

Kiedy Przed podjęciem decyzji Po podjęciu decyzji

Z zamiarem Skorzystania z wyników Bez możliwości skorzystania

Poprzedzona Skuteczną informacją merytoryczną Połączona z wyjaśnianiem nieporozumień merytorycznych

Tematyka Przede wszystkim merytoryczna  
— rozwiązania

Wyłącznie prawna i tylko konflikty

Przedmiot Wybrane tematy Wszystkie tematy jednocześnie

Uczestnicy Interesariusze reprezentujący różne punkty 
widzenia

Tylko protestujący albo przypadkowi

Liczba 
uczestników

Możliwa do określenia przez organizatorów Przypadkowa

Czas trwania Tyle, ile potrzeba, aby osiągnięć porozumienie Ograniczone ramy czasowe

Prowadzenie Moderator–mediator Przedstawiciel jednej ze stron lub żądny sensacji 
„dziennikarz”

Forma Np. warsztaty Spontaniczna „kłótnia publiczna”
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Tabela 5. Potencjalne wyniki negocjacji 

MOŻLIWOŚCI MY WY KOMENTARZE

A. Wygrana Zarzewie nowego konfliktu

B. Przegrana Nikt nie chce przegrywać

C. Kompromis To nie wszystko, co da się osiągnąć

D. Nowe, lepsze rozwiązanie 
(„większy tort”)

Do tego trzeba dążyć

gruntem do powstawania następnego konfliktu. 
W kontaktach władzy ze społeczeństwem nego-
cjacje z reguły nie są jednorazowe. Każda wygrana 
władzy jest społecznie ryzykowna, bo może być za-
rzewiem następnego konfliktu oraz pogłębia prze-
paść nieufności między rządzonymi a rządzącymi.

B. Przystępowanie do negocjacji w przekonaniu, że 
nie ma szans na przyjęcie satysfakcjonującego 
rozwiązania, jest w oczywisty sposób startą cza-
su. Ktoś, kto nie widzi dla siebie szansy na sukces, 
powinien skupić się na wzmocnieniu swojej siły. 
Można to osiągnąć w różny sposób, między in-
nymi ucząc się zasad prowadzenia negocjacji, za-
trudniając profesjonalnego negocjatora lub żądając 
powołania bezstronnego mediatora.

C. Dochodzenie do kompromisu wymaga przyjęcia 
w negocjacjach stylu zwanego pokojowym, koope-
racyjnym lub współpracy. Należy też skłonić drugą 
stronę do przyjęcia takiego samego nastawienia. 
Można posłużyć się psychologiczną zasadą wza-
jemności. Jeśli osiągniemy kompromis, czyli po-
dzielimy się wygraną i przegraną po połowie, to 
możemy być zadowoleni, ale także połowicznie. 
Nie jest to bowiem najlepszy z możliwych wyni-
ków negocjacji.

D. Jeżeli pokojowy styl uda się połączyć z podejściem 
twórczym, powstaje szansa osiągnięcia najlepsze-
go wyniku, czyli wymyślenie nowego rozwiązania, 
dającego obu stronom więcej korzyści niż kom-
promis. Ten maksymalny wynik, zwany metafo-
rycznie „większym tortem”, nie zawsze daje się 
osiągnąć. Niekiedy, mimo przyjęcia najlepszej, 

twórczej strategii udaje się osiągnąć tylko kom-
promis, ale samo jej przyjęcie od początku wpro-
wadza dobre nastawienie. Strony nie myślą jedynie 
o tym, aby jak najmniej stracić ze swojej wyjścio-
wej oferty, ale razem poszukują nowego rozwiąza-
nia. W tym podejściu nie upór, lecz kreatywność 
jest nagradzana.

Powyżej przedstawiono metody i narzędzia party-
cypacji, ograniczając się do najbardziej podstawowych 
zasad i zwracając uwagę na najczęściej popełniane błę-
dy. To o wiele za mało, aby nauczyć się organizowania 
partycypacji społecznej. Szeroki zakres tych zagadnień 
przedstawiony jest w książce opracowanej w Pracowni 
Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu w In-
stytucie Architektury Krajobrazu Politechniki Krakow-
skiej (Pawłowska i in. 2010).

Partycypacja społeczna w praktyce

Jest wiele przykładów partycypacji społecznej prze-
prowadzonej z sukcesem, w krajach takich jak: Stany 
Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Holandia lub 
Niemcy. Przykłady te pokazywane Polakom zwykle bu-
dzą zainteresowanie, ale także wątpliwość: czy można 
naśladować je w Polsce? Zwykle wymieniane są dwa po-
wody: po pierwsze — kraje te są bogatsze, po drugie — 
społeczeństwa są dojrzalsze i bardziej demokratyczne. 
Gdy te argumenty poddaje się osądowi organizatorów 
partycypacji w tych bogatszych, bardziej demokratycz-
nych krajach, z reguły odpowiadają, że tamtejsze społe-
czeństwo wcale nie jest lepsze, a o środki finansowe na 
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ten cel zawsze trzeba walczyć. Trudno ocenić, kto ma 
rację, ale pewne jest, że partycypacja jest dziedziną bar-
dzo silnie zdeterminowaną warunkami społeczno-kultu-
rowymi panującymi w danym kraju i czasie. W związku 
z tym wzory obce można naśladować, ale po modyfi-
kacji do lokalnych warunków. Jeśli rzeczywiście polskie 
społeczeństwo jest nieprzygotowane, to zamiast czekać 
bezczynnie, trzeba uczyć je przez praktykowanie. Jeśli 
nie ma dość środków finansowych, to działać na mniej-
szą skalę, ale profesjonalnie. Dowodem na to, że w tym 
ostatnim punkcie kryją się duże rezerwy, są liczne przy-
padki marnowania funduszy unijnych przyznawanych 
na ten cel przez nieudolność organizatorów lub cynicz-
ne organizowanie partycypacji pozornej.

Poniżej przedstawiony jest przykład zagraniczny, po-
kazujący wielką skalę przedsięwzięcia, w którym par-
tycypacja odegrała bardzo istotną rolę. Następne przy-
kłady polskie są skromniejsze, ale ukazują możliwość 
sukcesu tu i teraz, po 20 latach ustroju demokratycznego.

Partycypacja po japońsku

Tokio to gigantyczna aglomeracja licząca 35 mln miesz-
kańców, której znaczna część wypełniona jest chaotyczną, 
parterową lub jednopiętrową zabudową o niskim stan-
dardzie technicznym. Takie obszary, zwłaszcza położo-
ne w dzielnicach śródmiejskich, są poddawane procesom 
rewitalizacji. Zakres dokonywanych zmian jest ogrom-
ny — chaotycznie zabudowane fragmenty miasta prze-
kształcane są w nowoczesne wielofunkcyjne jednostki 
miejskie o wysokim standardzie funkcjonalnym, środo-
wiskowym, społecznym i krajobrazowym. Rewitalizacje 
przeprowadzane są przez wielkie firmy deweloperskie 
i finansowane jako przedsięwzięcia publiczno-prywat-
ne (Pawłowska 2010).

W tokijskiej dzielnicy Roppongi powstały w ten spo-
sób dwa zespoły urbanistyczne: Roppongi Hills (Fackler 
2008) oddany do użytku w 2003 r. i Tokyo Midtown od-
dany w 2008 r. (Pawłowska 2010). Oba znane są szcze-
gólnie dzięki rekordowej wysokości wieżowców, które 
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Rysunek 5. Odrestaurowany Mori Garden w Roppongi Hills w Tokio
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zbudowano: Mori Building i Tokyo Midtown Tower 
(oba po 54 kondygnacje).

Oba założenia obejmują podobnej wielkości obsza-
ry, ok. 10 ha, i w obu przypadkach ogólna idea przed-
sięwzięcia była podobna. Deweloper scalił działki. Po 
wyburzeniu dawnej zabudowy wzniesiono wspomniane 
drapacze chmur i wiele innych obiektów o różnej wyso-
kości. Są tam mieszkania, biura, sklepy, hotele, muzea, 
kluby, rozmaite usługi, gastronomia, kina, teatry — jest 
to miasto w mieście. W Roppongi Hills mieszka 2000, 
a pracuje 7600 osób.

Istotnym składnikiem takich przedsięwzięć jest par-
tycypacja społeczna. Rozpoczyna się w momencie sku-
powania i  scalania gruntów. Negocjacje z dotychcza-
sowymi właścicielami nie są łatwe i  trwają długo, ale 
prowadzone są wytrwale aż do pełnego sukcesu. Jed-
nym z argumentów skłaniających ludzi do zgody jest 
gwarancja zamieszkania po rewitalizacji w nowo budo-
wanym zespole, lecz w większym, lepiej wyposażonym 

i nowoczesnym mieszkaniu. Jeden z dwu wieżowców 
mieszkalnych Roppongi Hills zajmują w  całości po-
przedni mieszkańcy dzielnicy. Jest to zresztą nie tylko 
argument negocjacyjny, ale także sposób na zachowa-
nie wspólnoty lokalnej, co w  kulturze japońskiej jest 
szczególnie ważne.

Wielkie kubatury, powstałe dzięki rewitalizacji, są 
źródłem tak potrzebnej w warunkach zagęszczenia po-
wierzchni użytkowej. Jednocześnie uwalnia się teren, 
aby zapewnić miejsce dla urządzonej zieleni i atrakcyj-
nych przestrzeni publicznych. W przypadku Roppon-
gi Hills zieleń zajmuje 40%, a w Midtown Tokyo aż 
50% działki. Tradycyjne ogrody to jedyny rodzaj zago-
spodarowania terenu, który zachowano i zaadaptowano 
do nowych założeń. W przypadku Roppongi Hills jest 
to odnowiony ogród należący niegdyś do klanu Mori 
(rysunek 5). Po przebudowie stał się parkiem publicz-
nym. Drugi ogród znajduje się na dachu kina (rysunek 
6). Stanowi dobry przykład wykorzystania kulturowych 

Rysunek 6. Ogród na dachu kina w Roppongi Hills w Tokio
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usług ekosystemów, a jego najważniejszym elementem 
są poletka ryżowe służące celom edukacyjnym.

W  Midtown Tokyo zachowano i  odnowiono sta-
ry Hinokicho Garden. Styl zachodni reprezentuje na-
tomiast park publiczny — Midtown Garden. Obec-
nie jest tam 140 drzew, które rosły w obrębie dzielnicy 
przed przebudową. Przesadzono je dwa razy, najpierw 
poza teren poddawany rewitalizacji, a po zakończeniu 
prac budowlanych na ostateczne miejsce przeznaczenia.

Dbałość o  zieleń w  mieście, mimo deficytu prze-
strzeni, wspiera japońskie ustawodawstwo urbanistycz-
ne, w którym istnieją przepisy nakazujące inwestorom 
wieżowców tworzenie określonej powierzchni ziele-
ni publicznej.

Tak prowadzone operacje rewitalizacyjne są z pew-
nością przedsięwzięciami wysoko opłacalnymi, skoro 
podejmują je firmy deweloperskie. Szczycą się one ści-
słą współpracą zarówno z władzami publicznymi, jak 
i społecznością mieszkańców. Twierdzą, że połączenie 
sektorów publicznego i prywatnego to współczesna fi-
lozofia renesansu urbanistyki. Prezentacje multimedial-
ne i foldery reklamujące z dumą prezentują ewolucję 
profilu firmy, która zaczynała od wznoszenia pojedyn-
czych budynków, a obecnie przekształca całe dzielnice 

zgodnie z trendami zrównoważonego rozwoju i party-
cypacji społecznej.

Współpraca inwestorów i twórców z byłymi i przy-
szłymi mieszkańcami trwa podczas projektowania, de-
cydowania i budowy. Następnie, po oddaniu zespołu do 
użytku, przeradza się w fundament więzi społecznej sta-
rych i nowych mieszkańców. W ten sposób rewitaliza-
cja staje się w pełni przedsięwzięciem społecznym, a nie 
tylko jednym z aspektów przedsięwzięcia technicznego. 
Budowanie społecznej zgody trwa niekiedy dłużej niż 
obiektów. W przypadku Roppongi Hills konsultacje spo-
łeczne i negocjacje trwały 11 lat, a budowa tylko 4 lata.

Partycypacja po polsku

Tereny zieleni w miastach to ten rodzaj zagospodaro-
wania który, jeśli nie liczyć sytuacji wyjątkowych, nie 
przynosi doraźnego, przeliczalnego na pieniądze zysku. 
Zapewnienie zieleni mieszkańcom to zadanie samorzą-
dów miejskich, zaś ich urządzanie i utrzymanie obciąża 
budżet miasta. Tereny zielone nie mają innych obroń-
ców czy orędowników niż właśnie samorządy miejskie 
i mieszkańcy. Wśród wielu innych aspektów gospoda-
rowania przestrzenią miasta, planowanie i zarządzanie 
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Rysunek 7. Wolontariusze mogą brać udział w urządzaniu parku
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terenami zielonymi to zagadnienie szczególnie ściśle 
związane z ideą partycypacji. Pierwsze i najczęściej po-
dejmowane próby wspólnego działania społeczności 
lokalnych dotyczą zwykle ogródków osiedlowych lub 
placów zabaw dla dzieci, czyli elementarnych form zie-
leni miejskiej. Przyczyną protestów przeciw różnym 
przedsięwzięciom budowlanym bardzo często bywa 
obrona nieurządzonych przestrzeni zielonych, które słu-
żyły mieszkańcom jako miejsca wypoczynku. Szczególny 
związek terenów zielonych z ideą partycypacji polega 
także na tym, że urządzanie i utrzymanie zieleni to praca, 

którą po części można powierzyć organizacjom poza-
rządowym i wolontariuszom (rysunek 7).

Poniżej przedstawiono trzy przykłady ilustrujące roz-
wój idei partycypacji, pochodzące z trzech miast i do-
tyczące różnych okresów rozwoju polskiej demokracji. 
Wszystkie zakończyły się sukcesem, chociaż nie zawsze 
pełnym i ostatecznym.

Park Dębnicki w Krakowie

Powstanie Parku Dębnickiego (Pawłowska 2009) 
w Krakowie, jednego z niewielu parków publicznych 
utworzonych w ciągu ostatnich 20 lat, było wynikiem 
inicjatywy Komitetu Obywatelskiego dzielnicy Dębniki. 
Komitet działał jeszcze przed wprowadzeniem w życie 
polskiej reformy samorządowej. Inicjatywa dotyczy-
ła należącego do miasta terenu, posiadającego pewne 
tradycje ogrodowe, ale bardzo silnie zdewastowanego. 
Lokalizacja terenu stanowiła o jego wielkiej potencjal-
nej atrakcyjności dla wielu różnych komercyjnych inwe-
stycji, ale równocześnie doskonale nadawała się na park 
stanowiący ważny element systemu zieleni Krakowa. 
Gdy członkowie komitetu obywatelskiego stali się rad-
nymi samorządowej dzielnicy, rozpoczęli starania o re-
alizację swojej inicjatywy. Ich aktywność motywowało 
poczucie misji służenia lokalnej społeczności i tak trak-
towana była także budowa parku.

Rysunek 9. Park Dębnicki w Krakowie, tetrapylon — brama główna
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Rysunek 8. Park Dębnicki w Krakowie

Fo
t. 

K
ry

st
yn

a P
aw

ło
w

sk
a



Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących przyrody w mieście  

68 | Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 3, 2012  

W działaniu dla mieszkańców, zgodnie z ich potrze-
bami i z ich akceptacją, Rada Dzielnicy znalazła sojusz-
nika w członkach zespołu projektantów, którzy znaleźli 
tu okazję do eksperymentów w zakresie sztuki partycy-
pacji społecznej. Przez cały okres planowania, projek-
towania i budowy parku (1998–2002), mimo braku ja-
kichkolwiek przepisów nakazujących lub ułatwiających 
prowadzenie partycypacji społecznej, realizowano tę ideę 
„po partyzancku”. W siedzibie Rady odbywały się spot-
kania z mieszkańcami, w trakcie których prezentowano 
różne wzory i propozycje rozwiązań. Nawiązano kontakt 
z sąsiadami parku, aby poznać ich opinie. Projekt ogól-
ny i projekty szczegółowe były wielokrotnie publicznie 
prezentowane, a podczas realizacji projektanci odpo-
wiadali na pytania zainteresowanych nią osób i podej-
mowali negocjacje w sprawach spornych. Wszystko to 
odbywało się wbrew niechętnemu stosunkowi Urzędu 
Miasta i wbrew wciąż powracającym inicjatywom prze-
znaczenia terenu na inne, komercyjne funkcje oraz bez 
żadnych funduszy przeznaczanych na cele partycypacji.

Dzięki wysiłkom Rady i projektantów zrealizowa-
no (rysunki 8 i 9) dwie, spośród czterech, najważniejsze 
części parku i oddano je do użytku w 2002 r. W tym sa-
mym roku Park Dębnicki otrzymał nagrodę im. Janusza 

Bogdanowskiego w plebiscycie mieszkańców zorgani-
zowanym przez Gazetę Wyborczą.

Park na Kozaczej Górze w Gdańsku

W  roku 2008 właściciel lasu na Kozaczej Górze 
w Gdańsku wystąpił do Urzędu Miasta z wnioskiem 
o przeznaczenie części tego lasu pod budowę osied-
la mieszkaniowego. Cała działka leśna liczyła 16 ha. 
Według jego propozycji 4 ha miały być zabudowa-
ne, a pozostałe 12 ha przeznaczone na park publiczny. 
W tym okresie las ten nie był w żaden sposób urządzony, 
ale mimo zaniedbania służył mieszkańcom okolicznych 
osiedli jako teren rekreacyjny (rysunek 10).

W tym okresie teren ten nie miał Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego. Gdy Biuro Roz-
woju Gdańska przystąpiło do jego sporządzania okazało 
się, że mieszkańcy protestują — chcą mieć las w całości 
dla siebie. Powstał Obywatelski Komitet Obrony Lasu, 
który rozpoczął akcję protestacyjną wszelkimi dostęp-
nymi środkami. Ów protest był pierwszą formą kontak-
tów między projektantami a mieszkańcami.

Chociaż nie był to najlepszy moment na rozpoczyna-
nie procesu partycypacji (lepiej było zacząć wcześniej), 

Rysunek 10. Las na Kozaczej Górze w Gdańsku
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przyjęto program, który ostatecznie okazał się skutecz-
ny. Po pierwsze, sporządzono listę interesariuszy znacz-
nie obszerniejszą od listy protestujących i poinformowa-
no ich o sprawie. Po drugie, przeprowadzono badanie 
opinii, co umożliwiło poznanie potrzeb i identyfika-
cję pól konfliktów. Działania te zaowocowały powsta-
niem drugiego stowarzyszenia skupiającego mieszkań-
ców popierających propozycję jednoczesnej budowy 
osiedla i urządzenia parku. Liczne prezentacje projek-
tów, dyskusje i negocjacje w roku 2010 doprowadziły 
do akceptacji przez większość społeczeństwa Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który 
zawierał tę propozycję. Jednocześnie opracowano pro-
jekt parku publicznego na Kozaczej Górze. Ponadto 
Urząd Miasta zawarł przedwstępną umowę z właści-
cielem na sprzedaż terenu parku po jego urządzeniu 
za symboliczną złotówkę.

Ani osiedle ani park nie zostały jeszcze zbudowa-
ne, co byłoby ostatecznym dowodem sukcesu party-
cypacji. Przeprowadzenie sprawy do końca zgodnie 
z umową z mieszkańcami będzie ważnym testem wia-
rygodności urzędu.

Park nad Balatonem w Warszawie

Balaton — tak nazywają sztuczne jeziorko liczące 
2,64 ha mieszkańcy wielkiego „blokowiska” Gocław 
w  Warszawie. Teren wokół stawu (ok. 7 ha) był 

niezagospodarowany, lecz użytkowany do celów rekre-
acyjnych. W 2010 r. otwarto tu nowo urządzony park 
publiczny, który został założony zgodnie ze wszyst-
kimi zasadami sztuki partycypacji społecznej. Jest to 
inicjatywa i dzieło Rady Dzielnicy Praga Południe. 
Należy tu wspomnieć, że rady dzielnic polskiej stoli-
cy mają dużo szersze uprawnienia niż rady w innych, 
mniejszych miastach. Rady dzielnic warszawskich mają 
swój budżet, mogą więc samodzielnie prowadzić proces 
inwestycyjny. W tym przypadku proces ten od począt-
ku był traktowany jako działanie na rzecz mieszkań-
ców, zgodnie z ich potrzebami, pomysłami i opiniami.

W roku 2008 przeprowadzono ankietę badającą po-
trzeby i opinie mieszkańców. Zgodnie z jej wynika-
mi opracowano warunki konkursu na projekt parku. 
Mieszkańcy wybrali laureata i jego projekt zrealizowa-
no. Zbudowano plażę i przystań nad jeziorem, pomo-
sty dla wędkarzy, sieć ścieżek spacerowych z mostkami 
nad strumykiem i kanałem, boisko do piłki plażowej, 
3 ogrody zabaw dla dzieci, kaskadę wodną i kawiarnię 

Fo
t. 

Ba
sia

 K
us

-S
ax

to
n

Fo
t. 

Su
rf

Rysunek 11. Park nad Balatonem w Warszawie

Rysunek 12. Park nad Balatonem w Warszawie, 
plac zabaw dla dzieci
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z tarasem. Zachowano i uporządkowano stary sad, któ-
ry rósł w tym miejscu długo przed założeniem parku. 
Wprowadzono nowe komponowane nasadzenia drzew 
i krzewów (rysunki 11, 12).

Otwarcie obiektu w 2010 r. zgromadziło tłumy 
mieszkańców, co było swoistą manifestacją poparcia 
dla całego przedsięwzięcia. Konsultacje z mieszkań-
cami towarzyszyły wszystkim etapom od początku do 
końca realizacji parku. Brali w nich udział mieszkańcy 
jako wolontariusze. Proces ten trwa nadal, ponieważ 
park jest uzupełniany nowymi elementami, np. po-
mnikiem kota. I tak uwzględnienie społecznych po-
trzeb i aspiracji przyczyniło się do bezkonfliktowego 
prowadzenia przedsięwzięcia i ostatecznego sukcesu. 
Stało się również przyczyną dużej popularności par-
ku, który mieszkańcy uważają słusznie za swoje własne 
miejsce. Oto przykład dla sceptyków, którzy twierdzą, 
że idei partycypacji społecznej nie da się realizować 
w polskim społeczeństwie.

Zakończenie

Zmiany relacji między rządzącymi a rządzonymi, jakie 
zachodzą obecnie w polskim społeczeństwie, są coraz 
szybsze. Wyraźnie dowodzą, że bez umiejętności komu-
nikacji trudniej będzie rządzić. Społeczeństwo informa-
cyjne nie pozwoli na podejmowanie decyzji w tajemnicy. 
Ci, którzy będą tego próbować, muszą się liczyć z pro-
testami organizowanymi sprawniej niż kiedykolwiek 
wcześniej. Wystarczy dzień, by zgromadzić w jednym 
miejscu tłumy zwolenników lub przeciwników okre-
ślonej sprawy. Zatem nawet ci, którzy podchodzą scep-
tycznie do idei partycypacji, będą musieli przyjąć ją do 
wiadomości. Lepiej prowadzić badania opinii, przeko-
nywać do swoich racji lub dać się przekonać partnerowi 
w dyskusji, niż potem gasić pożary wielkich konfliktów 
— tym większych, im później przystąpi się do rozmów. 
W komunikację społeczną nie trzeba wierzyć — trze-
ba się jej uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć!
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