
Dobre praktyki 
pozyskiwania środków 
finansowych 
na zarządzanie 
przyrodą w miastach

Wprowadzenie

Podobnie jak w przypadku poprzedniego porad-
nika, na zakończenie przedstawiamy zbiór dobrych 
praktyk. Tym razem wybraliśmy przykłady pokazu-
jące innowacyjne sposoby pozyskiwania środków 
finansowych na zarządzanie przyrodą w miastach.

Niedostateczne środki finansowe zostały ziden-
tyfikowane jako najistotniejsza z barier dla skutecz-
nego zarządzania drzewami w polskich miastach 
(por. artykuł nt. barier w poprzednim poradniku). 
Jednak eksperci, z którymi na ten temat rozmawia-
liśmy, zapytani o to, skąd takie środki można byłoby 
pozyskać, wskazywali głównie na tradycyjne źródła, 
takie jak budżety miast i innych samorządów, środki 
z opłat środowiskowych lub funduszy unijnych. 
Tylko nieliczne osoby zgłaszały bardziej oryginalne 
propozycje, takie jak sponsoring lub „adopcja” drzew 
przez firmy, instytucje i osoby prywatne, współ-
praca z biznesem, opłaty za odprowadzanie wód 
deszczowych.

Poniższe przykłady pokazują, że istnieje wiele in-
nych sposobów poszukiwania środków finansowych 
na ten cel. Znacznie więcej dobrych praktyk z tego 
zakresu przedstawiliśmy na stronie internetowej 
<www.uslugiekosystemow.pl>. Zamieszczone tam 
opisy rozbudowane są o bardziej szczegółowe infor-
macje, m.in. odniesienia do literatury, aktywne linki 
do zasobów internetowych, bardziej rozbudowane 
charakterystyki, dodatkowe zdjęcia.

Dobre praktyki zostały opracowane przez 
uczestników szkolenia e-learningowego „Zastoso-
wania zrównoważonego rozwoju”, przeprowadzo-
nego przez Fundację Sendzimira wiosną 2013 r. jako 
faza przygotowawcza Akademii Letniej „Wyzwania 
zrównoważonego rozwoju w Polsce”. Wyboru i re-
dakcji dobrych praktyk dokonała Joanna Klak — 
liderka zespołu nauczycielek i nauczycieli szkoleń 
e-learningowych Fundacji Sendzimira.
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Głównym celem Toronto Parks and Trees Foundation jest pozyskiwanie środków finansowych na 
utrzymanie parków miejskich i działanie jako powiernik funduszy, zbieranych przez grupy zrzeszające 
„przyjaciół” różnych parków. Realizacja wielu przedsięwzięć na terenie parków wymaga wieloletnich 
nakładów (np. remont infrastruktury), a fundacja umożliwia wieloletnią perspektywę finansowania.

Problem: w Toronto ponad 2,5 miliona mieszkań-
ców może korzystać z ponad 1500 publicznych 
parków zajmujących blisko 8000 ha. W granicach 
miasta znajduje się także las miejski z ponad 3 mln 
drzew. Zainteresowanie spędzaniem czasu w oto-
czeniu zieleni rośnie, jednak dostępne w budże-
cie miasta środki na utrzymanie miejskiej zieleni 
maleją. Władze Toronto zaczęły poszukiwać al-
ternatywnych sposobów pozyskiwania środków 
finansowych na utrzymanie parków.

Rozwiązanie: w 2002 r. utworzono Toronto Parks 
and Trees Foundation, której celem jest promowa-
nie filantropii, korporacyjnego wsparcia i zaanga-
żowania społecznego. Fundacja jest odpowiedzią 
na niedostateczny poziom środków finansowych 
w budżecie miasta na inwestycje w system parków 
miejskich. Fundacja nie zatrudnia pracowników, 
a członkowie zarządu sprawują swoje funkcje cha-
rytatywnie. Wspierani są przez Wydział Parków, 
Leśnictwa i Rekreacji Urzędu Miasta. Pomiędzy 
władzami Toronto i Fundacją nie zawarto żadnej 
formalnej, pisemnej umowy o współpracę.

Fundacja jest atrakcyjna dla darczyńców, któ-
rzy nie chcą lub z jakichś względów nie mogą brać 
udziału w inicjatywach partnerskich organizowanych 
przez miasto Toronto. Ponadto status prawny Fun-
dacji umożliwia jej ubieganie się o dotacje federalne 

i prowincjonalne, niedostępne dla miasta. Fundacja 
powiększa swoją pulę środków finansowych poprzez 
zachęcanie do tzw. grantów podwajających, dzięki 
którym fundusze zebrane przez grupę obywateli 
są podwajane przez środki pochodzące z Fundacji. 
Mieszkańcy są zachęcani do organizowania wła-
snych akcji charytatywnych w celu wsparcia kon-
kretnego projektu z listy aktualnie realizowanych 
inicjatyw. Lista ta zamieszczana jest na stronie inter-
netowej Fundacji. Mieszkańcy mogą na niej znaleźć 
także informacje na temat inicjatyw, w które mogą 
zaangażować się jako wolontariusze.

Fundacja co roku organizuje galę charytatywną, 
znaną pod nazwą Green Tie, podczas której udaje 
się pozyskać dodatkowe środki finansowe przezna-
czane na utrzymanie zieleni miejskiej w Toronto. 
Fundacja aktywnie współpracuje z przedsiębior-
stwami, innymi fundacjami, prywatnymi darczyń-
cami i lokalną społecznością.

Pozyskane środki: w latach 2002–2011 dzięki do-
tacjom, akcjom charytatywnym i grantom Fundacja 
zebrała ponad 2 mln dol. kanadyjskich.

Instytucja odpowiedzialna: Toronto Parks and 
Trees Foundation <www.torontoparksandtrees.org>

Opracowanie: Magdalena Zadrąg

Inwestycje w publiczne parki 
Toronto (Kanada), w realizacji od 2002 r.



160 | Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 4, 2013

Uniwersytecki Ogród Botaniczny w Bałcziku stanowi własność Uniwersytetu Sofijskiego. Otrzymywane 
z budżetu państwa środki na utrzymanie ogrodu botanicznego oraz prowadzenie prac badawczych są 
niewystarczające, dlatego władze uniwersytetu zdecydowały udostępnić dla odwiedzających ogród od-
płatnie. Istnieje także możliwość wynajęcia malowniczych terenów ogrodu w celu zorganizowania np. 
wesela, koncertu lub wystawy.

Problem: Uniwersytet w Sofii jest właścicielem 
ogrodu botanicznego w Bałcziku, na którego utrzy-
manie otrzymuje środki z budżetu państwa. Jednak, 
biorąc pod uwagę wielkość ogrodu (16 ha z ponad 
2500 gatunkami roślin), otrzymywane środki nie 
są wystarczające na jego utrzymanie i prowadzenie 
prac badawczych. Ponieważ uniwersytet nie był 
w stanie przeznaczyć więcej funduszy ze swojego 
budżetu, zaczęto poszukiwanie alternatywnych spo-
sobów pozyskania środków.

Rozwiązanie: w celu pozyskania dodatkowych pie-
niędzy, postanowiono udostępnić ogród botaniczny 
odwiedzającym odpłatnie. Obecnie pobierana jest 
opłata w wysokości 2,5 EUR za bilet normalny oraz 
0,5 EUR za bilet ulgowy. Nadal toczą się rozmowy, 
czy opłaty za wstęp należy pobierać od wszystkich 
odwiedzających ogród, czy tylko od osób przy-
jezdnych. Ponadto, za odpowiednią opłatą, istnieje 
możliwość wynajęcia ogrodu botanicznego. Cennik 
przewiduje organizację koncertu lub pokazu mody 

(360–720 EUR), wesela (75 EUR), wystawy sztuki 
(30 EUR lub więcej), kręcenie filmów edukacyjnych 
(17 EUR za godzinę), nagrywanie reklam i zdjęć 
ślubnych (36 EUR za godzinę) i nagrywanie innych 
filmów (450 EUR za dzień).

W ogrodzie organizowane są również tygodniowe 
zielone szkoły dla dzieci (koszt: cztery godziny na 
dzień za 30 EUR od osoby). Uczestnicy zdobywają 
wtedy wiedzę na temat różnych gatunków roślin. 
Uczą się także, w jaki sposób dbać o rośliny i jak chro-
nić przyrodę. Pozyskane fundusze wykorzystywane 
są na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 
ogrodu i kontynuowaniem prac badawczych (głów-
nie na zakup nowych gatunków roślin i opiekę nad 
rzadkimi roślinami, które trafiły do ogrodu w wyniku 
konfiskaty towaru na przejściu granicznym).

Instytucja odpowiedzialna: Sofia University, 
<www.ubg-bg.com>

Opracowanie: Roslava Stoyanova

Finansowanie Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego 
Bałczik (Bułgaria), w realizacji od 2013 r.
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Podstawowym źródłem finansowania miejskich parków w Melbourne jest tzw. opłata parkowa, pobierana 
od właścicieli nieruchomości mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Opłata jest wliczona w rachunek 
za wodę, kanalizację i odprowadzenie wody deszczowej. Zebrane fundusze przeznaczane są na rozwój, 
zarządzanie i utrzymanie parków miejskich, ogrodów, ścieżek, dróg wodnych i ogrodów zoologicznych.

Problem: Melbourne, podobnie jak wiele innych 
miast na świecie, stoi w obliczu poważnego wyzwa-
nia, jakim jest gwałtowny wzrost liczby ludności. 
Aby zaspokoić ich potrzeby, australijskie władze 
przygotowały serię programów strategicznych, 
a także stworzyły mechanizmy finansowe, umoż-
liwiające pokrycie kosztów związanych z realizacją 
planowanych działań.

Rozwiązanie: planowanie otwartych przestrzeni 
w Melbourne, stolicy stanu Wiktoria, było cechą 
wszystkich planów strategicznych powstających od 
1954 r. Aby zapewnić zarządzanie i utrzymanie 
terenów zieleni w Melbourne, wprowadzono tzw. 
opłatę parkową (parks charge).

Opłata parkowa pobierana jest raz w roku przez 
Wydział Środowiska i Gospodarki Zasobami (De-
partment of Environment and Primary Industries) 
od nieruchomości. Do jej zapłaty zobowiązany 

jest każdy właściciel. O wysokości opłaty decyduje 
roczna wartość netto nieruchomości. Większość 
właścicieli nieruchomości płaci najniższą stawkę. 
Wysokość opłaty jest aktualizowana, uwzględniając 
wskaźnik inflacji. Dzięki temu pobierane opłaty są 
adekwatne do zmieniających się rynkowych cen 
usług, niezbędnych do utrzymania terenów zieleni 
w mieście.

Pozyskane dzięki opłacie parkowej fundusze prze-
kazywane są na rzecz parków publicznych, ogrodów 
zoologicznych i botanicznych.

Pozyskane środki: w 2012 r. pozyskano 80 mln 
dol. australijskich.

Instytucja odpowiedzialna: Melbourne and Me-
tropolitan Board of Works

Opracowanie: Bahrie Lecaj

Opłata parkowa 
Melbourne (Australia), w realizacji od 1958 r.

Finansowanie Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego 
Bałczik (Bułgaria), w realizacji od 2013 r.
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Gdy środki publiczne na utrzymanie zieleni w mieście są ograniczone, Mile End Park poszukuje dodatko-
wych źródeł ich pozyskania. Dba jednocześnie o to, by środki te były wydane z zachowaniem szerokiego 
zaangażowania społeczności lokalnej. Przykład Mile End Park pokazuje, w jaki sposób można zabezpieczyć 
stałe źródło pozyskiwania środków finansowych na utrzymanie terenów zieleni.

Problem: wiele parków w Wielkiej Brytanii otrzy-
muje znaczne fundusze z loterii lub w ramach różnych 
grantów, które są przeznaczane na bieżące utrzymanie 
parków. Jednak głównym problemem jest zapewnienie 
długoterminowego finansowania w celu zabezpiecze-
nia środków na bieżące funkcjonowanie miejskich 
terenów zieleni oraz ich dalszy rozwój. Według raportu 
Ocena Parków Publicznych, w latach 1979–2000 środki 
przeznaczone na utrzymanie parków i miejskiej zieleni 
znacznie zmalały (o ok. 1,3 mld funtów). Rozwiąza-
nie zastosowane przez Mile End Park stanowi dobry 
przykład, w jaki sposób tereny zieleni mogą same wy-
generować środki na własne utrzymanie.

Rozwiązanie: Mile End Park jest jednym z lon-
dyńskich parków, utworzonych zgodnie z planem 
opracowanym w 1940 r., w którym liczne tereny 
zieleni miały połączyć różne obszary Londynu 
z Tamizą. Oprócz innowacji architektonicznej, jaką 
był „zielony most” łączący północne i południowe 
tereny wzdłuż Mile End Road, w parku zostało 
zastosowane nowatorskie podejście do udostępnia-
nia powierzchni pod sklepy, kawiarnie i restauracje. 
Najemcy sklepów i kawiarni zdają sobie sprawę, że 
klienci są gotowi wydać więcej pieniędzy i spędzić 
więcej czasu w lokalach usytuowanych w otoczeniu 
zieleni. Dlatego skłonni są płacić wyższy czynsz za 
atrakcyjną lokalizację. Mile End Park wykorzystuje 

takie uwarunkowania rynkowe i odpłatnie udo-
stępnia tereny pod sklepy, kawiarnie i restauracje, 
zapewniając w ten sposób stały przychód na pokry-
cie kosztów utrzymania parku i jego dalszy rozwój.

Pozyskane środki pozwoliły na rozpoczęcie rewi-
talizacji parku. W oparciu o plan rozwoju parku utwo-
rzono kilka stref, m.in.: strefę zabaw dla dzieci, strefę 
„Ekologia” z jeziorem, turbiną wiatrową i ścianką wspi-
naczkową, Park Sztuki, Zielony Most, Piętrowy Ogród, 
Park południowy, Park przygód i tereny ze stadionem 
do uprawiania sportu. W pobliżu parku znajduje się 
centrum sportów ekstremalnych oraz tor kartingowy.

W celu zwiększenia zaangażowania interesariu-
szy w sprawy parku, utworzono trzy fora: ekologia, 
sztuka i zabawa. W ich ramach wiedza interesa-
riuszy jest wykorzystywana do doskonalenia jako-
ści, zasięgu i różnorodności oferty parku, również 
z punktu widzenia zaspakajania potrzeb lokalnej 
społeczności. Na potrzeby dialogu między miesz-
kańcami, władzami i innymi interesariuszami wyko-
rzystywane są media społecznościowe. Park ma swój 
profil na Facebooku, gdzie ludzie zamieszczają swoje 
uwagi i pomysły, a także otrzymują informacje o bie-
żących wydarzeniach, mających miejsce w parku.

Instytucja odpowiedzialna: Mile End Park

Opracowanie: Ana-Maria Oprea

Czynsz i dzierżawa jako źródło przychodu 
Mile End Park 
Londyn (Wielka Brytania)
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Władze lokalne na terenie stanu New Jersey ustanowiły specjalny podatek, z którego wpływy przekazywane 
są na utrzymanie terenów publicznych. Wysokość podatku wnoszonego przez właścicieli nieruchomości 
zależy od szacowanej wartości nieruchomości.

Problem: priorytetem władz lokalnych było utwo-
rzenie kolejnych placów zabaw, małych parków 
miejskich i rozwijanie bardzo potrzebnych tere-
nów rekreacyjnych. Federalne i stanowe środki 
przeznaczane na rozwój przestrzeni publicznych 
zmniejszały się, jednak jednocześnie wzrastało ocze-
kiwanie, że lokalne władze będą zwiększać poziom 
inwestycji w tereny zieleni miejskiej. Władze lokalne 
stanęły więc w obliczu konieczności zagwarantowa-
nia stałego źródła dochodu na ten cel.

Rozwiązanie: wiele samorządów w stanie New 
Jersey wprowadziło specjalny podatek, z którego 
wpływy przeznaczane są na utrzymanie prze-
strzeni publicznych. Aby uzyskać zgodę wyborców 
na wprowadzenie i pobieranie nowego rocznego 
podatku, lokalne władze musiały zorganizować re-
ferendum. Następnie organ zarządzający uchwalił 
lokalne prawo, które umocowało nowy podatek, 
utworzyło oddzielny fundusz powierniczy zasilany 
wpływami z podatku i jasno zdefiniowało cele, na 
realizację których środki te mogą być przeznaczone. 
Ustalono, że wpływy z podatku mogą być wykorzy-
stane na nabycie nowych terenów lub też mogą być 
przekazywane w formie dotacji władzom lokalnym 

i organizacjom pozarządowym na utrzymanie te-
renów publicznych.

Wysokość tego specjalnego podatku zależy 
od wartości nieruchomości. Władze lokalne 
w regularnych odstępach czasu przeprowadzają 
wycenę nieruchomości, a następnie oszacowaną 
wartość mnożą przez stałą stawkę. Stawka może 
wynosić od 0,2 do 1,25 USD za każde 100 USD 
wartości nieruchomości. W przypadku hrabstwa 
Morris stawka wynosi 0,2 USD, a więc właściciel 
nieruchomości o wartości 200 000 USD jest zobo-
wiązany do zapłaty 40 USD podatku rocznie.

Pozyskane środki: wysokość pozyskanych 
w ten sposób środków zależy od wielkości 
i charakterystyki społeczności. W przypadku hrab-
stwa Morris, rocznie generowany jest przychód 
w wysokości 84 400 USD.

Instytucja odpowiedzialna: Morris County, De-
partment of Planning and Development

Opracowanie: Luba Ivasivka 
Uniwersytet Wiedeński

Lokalny podatek od nieruchomości na rzecz 
przestrzeni publicznych 
Hrabstwo Morris (New Jersey, USA), rozwiązanie stosowane jest od 1992 r.

Czynsz i dzierżawa jako źródło przychodu 
Mile End Park 
Londyn (Wielka Brytania)
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Heritage Lottery Fund (HLF) jest organizacją zajmującą się finansowaniem projektów związanych 
z dziedzictwem kulturowym. Fundusz ustanowiony został przez brytyjski parlament w 1994 r. Ściśle 
współpracuje z władzami miast i innymi podmiotami w celu zachowania i promowania ogrodów i innych 
terenów zieleni. Wspiera też liczne organizacje, które bez zewnętrznego finansowania nie byłyby w stanie 
realizować założonych celów. Jednym z dużych projektów, który otrzymał wsparcie w wysokości 8,5 mln 
funtów, jest Heaton Park w Manchesterze. HLF utworzył partnerstwo finansowe z Radą Miasta Man-
chester, by wesprzeć zakrojony na dużą skalę remont parku.

Problem: ograniczone środki z budżetu państwa 
oraz niewystarczające dochody własne samorządów 
miejskich powodują, że nie mogą one realizować 
wszystkich swoich założeń dotyczących zachowania 
i rozwoju terenów zieleni. 

Rozwiązanie: Losy oraz karty zdrapki brytyjskiej 
loterii mogą nabyć osoby, które ukończyły 16 rok 
życia. Na szczytne cele przeznaczane jest 28%, jak 
również wszystkie nieodebrane nagrody. Dystry-
bucja pieniędzy odbywa się w następujący sposób:

•	organizacje charytatywne, zdrowie, edukacja, 
środowisko otrzymują 40%;

•	sport 20%;
•	sztuka 20%;
•	dziedzictwo 20%.
Obecnie funkcjonuje 13 instytucji zajmujących 

się dystrybucją środków. Każda z nich samodzielnie 
decyduje, które projekty kwalifikują się do otrzy-
mania dotacji, biorąc pod uwagę ogólne wytyczne. 
Do dofinansowania kwalifikują się organizacje po-
zarządowe oraz tworzone przez nie partnerstwa.

HLF ustanowił dwa główne programy 
na rzecz wsparcia „zielonego dziedzictwa” 
w Wielkiej Brytanii. Program „Partnerstwo dla kra-

jobrazu” jest skierowany do partnerstw lokalnych, 
regionalnych i krajowych podmiotów, które realizują 
projekty mające na celu zachowanie obszarów war-
tościowych krajobrazowo (można uzyskać dotację 
w wysokości od 100 000 do 3 000 000 funtów). Pro-
gram „Parki dla ludzi” wspiera projekty związane 
z utrzymaniem zabytkowych parków i cmentarzy 
(dotacje wahają się od 100 000 do 5 000 000 funtów).

Angażowanie społeczności lokalnych w proces 
decyzyjny oraz w realizację projektu jest bardzo 
ważne, dlatego podmioty ubiegające się o dotacje 
są zobowiązane do przestrzegania szczegółowych 
wytycznych w tym zakresie.

Pozyskane środki: od momentu powstania 
w 1994 r., HLF wsparł prawie 35 000 projektów, 
udzielając dofinansowania w wysokości ponad 
5,3 mld funtów.

Instytucja odpowiedzialna: Heritage Lottery Fund 
<www.hlf.org.uk>

Opracowanie: Khadija Znaïdi
Politechnika Lubelska

Heritage Lottery Fund 
Miasta w Wielkiej Brytanii, w realizacji od 1994 r.
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Canopy jest fundacją prowadzącą działania w Palo Alto oraz East Palo Alto. Ma na celu tworzenie 
i utrzymanie zieleni miejskiej. Stosuje zróżnicowane metody pozyskiwania funduszy, m.in. dotacje, akcje 
charytatywne, indywidualne darowizny, granty podwajające.

Problem: w latach 1990. stan zadrzewień w Palo 
Alto zaczął się pogarszać z powodu suszy, wieku 
i braku odpowiedniej opieki. Rola miejskich drzew 
była niedoceniana, więc w 1993 r. miasto Palo Alto 
powołało grupę zadaniową Tree Task Force, która 
przeprowadziła dwuletnią inwentaryzację miej-
skiego drzewostanu. Wyniki prac grupy potwier-
dziły, że miejski drzewostan świadczy wiele usług na 
rzecz miasta i jego mieszkańców. Wydano zalecenia, 
by opracować i wdrożyć spójny program nasadzeń 
drzew i utrzymania ich w dobrym stanie oraz pro-
gram edukacji na temat korzyści, jakie tereny zieleni 
przynoszą mieszkańcom.

Rozwiązanie: wspomagając lokalne władze, od 
1996 r. Canopy zasadziła i dbała o tysiące drzew. 
Canopy jest pionierem w tzw. ruchu zwrotu ku 
naturze, oferuje bezpłatne edukacyjne spacery po 
najbliższej okolicy, miejskie warsztaty przyrodnicze, 
zadrzewianie, warsztaty pielęgnacji drzew, eduka-
cję ekologiczną dla dzieci, a ponadto wspiera inne 
działania na rzecz ochrony miejskiego drzewostanu. 
W 2011 r. Canopy uruchomiła drugi program sa-
dzenia tysiąca drzew pod nazwą „Zdrowe drzewa, 
zdrowe dzieci!”, w ramach którego drzewa sadzone 
są w szkołach i parkach. 

Budżet Canopy kształtują dotacje przekazywane 
przez Departament Leśnictwa w Kalifornii, środki 

otrzymane z miasta Palo Alto, akcje charytatywne 
i indywidualne darowizny. Członkowie społeczności 
mogą wesprzeć organizację poprzez zakup drzewka, 
przekazanie samochodu, planowane darowizny lub 
wykorzystanie grantów podwajających, we współ-
pracy ze swoim pracodawcą. 

Wielu pracodawców w okolicy, takich jak IBM, 
Google, AMD, Adobe i HP oferuje granty podwa-
jające dla swoich obecnych, jak i emerytowanych 
pracowników. Bywa, że pracodawcy nie tylko po-
dwajają, ale potrajają wkład pracowniczy, a nawet 
wyceniają czas pracy, który pracownicy spędzają na 
wolontariacie na rzecz Canopy, i przekazują orga-
nizacji kwotę odpowiadającą wartości czasu pracy 
wolontariusza.

Pozyskane środki: według rocznych sprawozdań 
w latach 2006–2012 pozyskano 2 343 024 USD. 
Fundacja ponosi jednak znaczące koszty pozyski-
wania finansowania (fundraisingu).

Instytucja odpowiedzialna: Canopy 
<www.canopy.org>

Opracowanie: Barbara Ziemer
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Metody pozyskiwania funduszy przez Canopy 
Palo Alto i East Palo Alto (Kalifornia, Stany Zjednoczone), w realizacji od 1996 r.

Heritage Lottery Fund 
Miasta w Wielkiej Brytanii, w realizacji od 1994 r.
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Ogród Doświadczeń jest parkiem edukacyjnym zajmującym powierzchnię 6,4 ha. Do dyspozycji odwie-
dzających oddano ok. 60 urządzeń edukacyjnych, co czyni park bardzo atrakcyjnym zarówna dla dzieci, 
jak i dla dorosłych. Koszty utrzymania parku oraz koszty poszerzania oferty edukacyjnej są pokrywane 
z budżetu Muzeum Inżynierii Miejskiej, którego Ogród jest częścią od 2008 roku. Dodatkowo, część 
kosztów utrzymania pokrywana jest ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu.

Problem: Kraków, podobnie jak wiele miast na ca-
łym świecie, cierpi z powodu niewystarczających 
środków finansowych przeznaczanych na zieleń 
miejską. Tereny zieleni mają bardzo duże znaczenie 
dla jakości życia mieszkańców. Jednak budżet miasta 
jest ograniczony, dlatego potrzeba zidentyfikować 
nowe źródła finansowania, w celu utrzymania ist-
niejących i stworzenia nowych terenów zieleni.

Rozwiązanie: w 2007 r. utworzono Ogród Do-
świadczeń — sensoryczny park edukacyjny 
z interaktywną ekspozycją. Jest to park, który zapewnia 
mieszkańcom Krakowa oraz turystom nowoczesną 
ofertę edukacyjną oraz przestrzeń rekreacyjną. Prze-
strzeń ta jest na tyle atrakcyjna dla odwiedzających, że 
są oni skłonni zapłacić niewielką opłatę za wstęp. Pie-
niądze uzyskane ze sprzedaży biletów są przeznaczane 
na utrzymanie parku i poszerzanie ekspozycji edu-
kacyjnej. Obecnie trwają prace nad budową ogródka 
geologicznego, ogródka zapachów oraz zielonego 
labiryntu, które zostaną udostępnione w sezonie 2014.

Ogród Doświadczeń powstał w ramach Pro-
gramu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Obec-
nym administratorem parku jest Muzeum Inżynierii 

Miejskiej. Krakowski Zarząd Komunalny (obecny 
ZIKiT) udostępnił i zagospodarował teren, był 
także odpowiedzialny za produkcję urządzeń edu-
kacyjnych, przygotowanie zespołu pracowników 
oraz udostępnienie ekspozycji. Stowarzyszenie 
„U Siemachy” prowadziło rekrutację pracowników 
i działania promocyjne. Gmina Kraków również 
zadeklarowała udzielenie wsparcia.

Inicjatorzy, organizatorzy i przyjaciele parku 
utworzyli Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Do-
świadczeń, zapewniając możliwość aktywnego 
uczestnictwa w tej inicjatywie wszystkim zainte-
resowanym.

Pozyskane środki: w 2012 r. Ogród Doświadczeń 
odwiedziło 87 000 osób, z czego 67 000 wykupiło 
bilety (5,5 zł ulgowy, 8 zł normalny) — ze sprzedaży 
biletów wstępu pozyskano więc ok. 400 000 zł.

Instytucja odpowiedzialna: Muzeum Inżynierii 
Miejskiej w Krakowie <www.ogroddoswiadczen.pl>

Opracowanie: Wiktoria Kowalińska
Uniwersytet Jagielloński

Ogród Doświadczeń 
Kraków, w realizacji od 2007 r.


