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Niniejszy dokument stanowi raport z warsztatów, które odbyły się 
w dniu 13 października 2020 r. w sali konferencyjnej Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Krakowie. Zasadniczym celem spotkania była analiza roli 
Parków Rzecznych w rozwoju Krakowa, jego adaptacji do zmian kli-
matu i innych aktualnych wyzwań. Przedyskutowane zostały zagroże-
nia dla tych terenów, a także niezbędne sposoby i środki ich skutecznej 
ochrony i rozwoju. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jedno-
stek samorządowych i rządowych, krakowskich uczelni i instytucji 
naukowych oraz organizacji pozarządowych (pełna lista uczestników 
w Załączniku 3. Uczestnicy). Warsztaty zostały zorganizowane w for-
mule Co-Design, miały interaktywny charakter, a ich efekty zostaną 
wykorzystane na dalszych etapach projektu CLEARING HOUSE, któ-
rego były częścią (więcej nt. projektu w Załączniku 1. Projekt CLEARING 
HOUSE). 

Celem warsztatów było zainicjowanie procesu tworzenia krakowskiego 
partnerstwa, którego członkowie będą brać udział w wydarzeniach 
projektu CLEARING HOUSE, korzystać z szans i możliwości oferowanych 
przez ten projekt, a także współpracować z partnerami konsorcjum, 
szczególnie innymi miastami partnerskimi. 

Zasadnicza część warsztatowa została poprzedzona piętnastominuto-
wymi wykładami eksperckimi, stanowiącymi podbudowę teoretyczną. 
Dr hab. arch. Agata Zachariasz, prof. PK zaprezentowała koncepcję 
Parków Rzecznych Krakowa, ich genezę i historyczne uwarunkowa-
nia, ewolucję tej idei, znaczenie jakie odgrywają, a także formy ich 
ochrony obecne w krakowskich dokumentach strategicznych i aktach 
prawa lokalnego. Drugi wykład został przeprowadzony przez Zastępcę 
Dyrektora ds. Zieleni w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie 
(ZZM w Krakowie) Łukasza Pawlika. Dotyczył on bieżących działań 
ZZM w Krakowie na rzecz wzmocnienia usług ekosystemów dostar-
czanych przez Parki Rzeczne, a także stanu obecnego i perspektyw 
programu Wisła Łączy (szczegółowy program w Załączniku 2. Program 
warsztatów). 

Do organizacji pracy uczestników w części roboczej warsztatów zo-
stało wykorzystane narzędzie Kompas Zrównoważonego Rozwoju. 
Uczestnicy zostali przydzieleni do trzech zespołów, stanowiących trzy 
strony Kompasu: 1. Środowisko i zmiany klimatu; 2. Kwestie społeczne 
i jakość życia; 3. Aspekty ekonomiczne i planowanie przestrzenne.

W pierwszej części warsztatów zadaniem zespołów było dokonanie 
diagnozy stanu obecnego, a zwłaszcza identyfikacja najważniejszych 
wyzwań w zakresie skutecznej ochrony Parków Rzecznych i efektyw-
nego wykorzystania usług ekosystemów przez nie dostarczanych. 



RAPORT | Warsztaty CO-DESIGN nt. krakowskich Parków Rzecznych

— WPROWADZENIE  5

Efekty pracy zespołów zostały zaprezentowane i przedyskutowane na 
forum. Zostały one również syntetycznie opisane w Rozdziale 1. niniej-
szego raportu. 

W części drugiej uczestnicy generowali w zespołach pomysły działań 
i wartościowych innowacji na rzecz Parków Rzecznych. Zastanawiali 
się również nad możliwością wsparcia naukowego i merytorycznego ze 
strony projektu CLEARING HOUSE (research questions), włączenia człon-
ków konsorcjum w merytoryczne lub organizacyjne wsparcie w re-
alizacji tych pomysłów i innowacji. Generalnie nad wykorzystaniem 
potencjału tego europejskiego projektu dla skutecznej ochrony Parków 
Rzecznych i zrównoważonego zarządzania nimi, a także obszarami 
zieleni miejskiej w Krakowie. Syntetyczny opis efektów pracy w tej czę-
ści warsztatów znajduje się w Rozdziale 2. niniejszego raportu.

Treści wypracowane w trakcie warsztatów zostały następnie skon-
sultowane z uczestnikami zdalnymi, którzy z powodów epidemio-
logicznych nie mogli wziąć udziału w warsztatach (por. Załącznik 3. 
Uczestnicy). Zgłoszone przez nich uwagi oraz uzupełnienia zostały 
uwzględnione w raporcie, a te bardziej szczegółowe, wymagające od-
dzielnego opisano w Rozdziale 3.
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1.  Parki Rzeczne – 
diagnoza stanu 
obecnego
Najważniejsze zjawiska, wyzwania, 
pozytywne lub negatywne trendy
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Środowisko i zmiany klimatu
 • ochrona siedlisk i gatunków

 • park rzeczny czy park nad rzeką

 • długie okresy suszy

 • usługi ekosystemów → ochrona wód, klimat → UHI, szorstkość 
aerodynamiczna

 • konflikt interesów (podporządkowanie dla przyrody czy przyroda dla 
człowieka)

 • szkody powodowane przez gwałtowne zjawiska pogodowe

 • koryta rzek są uregulowane i niedostępne dla ludzi

 • dobry przykład działającego parku rzecznego (Użytek Ekologiczny 
Dolina Prądnika)

 • brak zdefiniowania jako formy ochrony przyrody

 • rola parku rzecznego jako korytarza migracji → fragmentacja 
rzek (ciągłość ekologiczna zniszczona → ciągłość przyrodnicza 
(ekologiczna) i funkcjonowania)

 • zwężenie korytarzy ekologicznych (konflikt człowiek zwierzęta)

 • gatunki inwazyjne, szczególnie roślin w dolinach rzecznych

 • zwiększająca się świadomość obywateli

 • edukacja, świadomość, współistnienie

 • zanieczyszczenie wód (i parków)

 • zabudowa i uszczelnienie → presja zabudowy

Kwestie społeczne i jakość życia
 • jakie usługi powinny realizować Parki Rzeczne? → usługi 
ekosystemów, co wybrać?

 • obecni i nowi użytkownicy, brak pełnego udziału w planowaniu 
dzielnic (?)

 • diagnoza potrzeb społecznych → różne potrzeby

 • konflikty różnych użytkowników, np. hałas–cisza

 • konflikt człowiek–przyroda

 • nie do wszystkiego mam prawo (konflikt interesów, brak zdolności 
ograniczania się)

 • presja inwestycyjna → przyroda i mieszkańcy (specustawy)

 • brak inicjatyw porozumienia jednostek ds. zieleni ze 
stowarzyszeniami

 • wzrost presji na zagospodarowanie przestrzeni

 • budowanie świadomości ekologicznej → projekty społeczne, 
stowarzyszenia angażujące środowisko edukacyjne, np. „Dzieci 
natury”; wspólne akcje sprzątania terenów cennych przyrodniczo; 
obserwacje przyrodnicze udostępniane publicznie, inspiracja dla 
mieszkańców do obserwacji własnych

 • aktywność sportowa
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 • łączenie się różnych grup i stowarzyszeń w obronie parków 
rzecznych, zaangażowanie różnych grup społecznych

 • rozwój przestrzeni do działań obywatelskich

 • liczniejsze kontakty międzyludzkie

 • animacja życia społecznego

 • budowanie zaufania

Aspekty ekonomiczne i planowanie przestrzenne

CZY PARKI RZECZNE POWINNY MIEĆ MPZP?

 • cciągłość metropolitalna, ciągłość systemu

 • zapisy miejscowych planów mogą się wykluczać 

 • plan zag. przestrzennego ochronił tereny wokół Wisły?

KOORDYNACJA

 • kilku zarządców terenu (np. Wody Polskie, ZZM w Krakowie, ZDM)

 • do ustalenia linia brzegowa Drwinki (!)

DOSTĘPNOŚĆ

 • słabe udostępnienie, brak map udostępnionych parków połączonych

 • mapa parków, trasy

 • identyfikacja parków, identyfikacja w terenie, telefon bezpieczeństwa

FINANSOWANIE

 • brak finansowania

 • realne środki finansowe, np. budżet zabezpieczony na realizację 
programu „Wisła łączy”

 • jakie nakłady na utrzymanie?

 • standardy utrzymania

 • grunty prywatne → brak korzyści ekonomicznych → brak współpracy 
z sektorem prywatnym?

 • brak mocnego angażowania sektora prywatnego we 
współfinansowanie, brak dobrych wzorów i modeli

 • starania miasta Krakowa o Zieloną Stolicę Europy

WSPÓŁPRACA/KONFLIKTY

 • negatywny czy pozytywny odbiór społeczny? (również w przyszłości)

 • aktywna mobilność, bezpieczeństwo, ruch, potencjalne konflikty

 • aktywność mieszkańców

 • usługi towarzyszące ekonomiczne

 • zaśmiecanie

 • wnikanie gatunków inwazyjnych
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Podsumowanie

Poza opisanymi powyżej aspektami diagnozy krakowskich Parków 
Rzecznych, w trakcie ich prezentacji i dyskusji pojawiał się również 
temat obecnego zagrożenia epidemiologicznego (wirus SARS-CoV-2). 
Uczestnicy podkreślali, że jest to swego rodzaju okazja do wzmocnienia 
roli terenów zieleni miejskiej w ogóle, a Parków Rzecznych w szcze-
gólności. Wynika to z tego, że mieszkańcy szukają alternatywnych 
sposób spędzania czasu, potrzebują relaksu i aktywnego wypoczynku, 
w znacznie większym stopniu korzystają z alternatywnych form mo-
bilności (zwłaszcza rowerów). Tereny zieleni stają się swego rodzaju 
centrum animacji życia społecznego. Wymaga to lepszego i skutecz-
niejszego zarządzania tymi terenami, pozyskania dodatkowych fundu-
szy na ich utrzymanie i/lub wykup nowych, ale również na skuteczną 
komunikację korzyści i usług ekosystemów dostarczanych przez zieleń 
miejską, budowanie długotrwałej świadomości wśród mieszkańców 
i innych grup społecznych. 
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2.  Parki Rzeczne – 
innowacje

niezbędne działania i potrzeba 
wsparcia ze strony CLEARING 
HOUSE (research questions)
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Środowisko i zmiany klimatu
 • równowaga między człowiekiem a przyrodą w kontekście zachowania 
ciągłości → przyrodnicza czy funkcjonalna?

 • jakie funkcje można realizować w parkach rzecznych z zachowaniem 
ciągłości, bez naruszania równowagi?

 • opiniowanie minimalnych wytycznych i/lub tworzenie standardów dla 
inwestycji ingerujących w parki rzeczne (w mieście), tj. infrastruktura 
– przejścia dla zwierząt, przywracanie połączeń, poprawa warunków 
dla różnych gatunków i grup zwierząt

 • infrastruktura przyjazna dla zwierząt (np. zanieczyszczenie światłem, 
hałas, inne zagrożenia)

Kwestie społeczne i jakość życia
 • w jaki sposób kształtować strefy ochrony przyrodniczej i udostępniać 
przestrzeń Parków Rzecznych (udział + struktura)?

 • na ile jest możliwe pogodzenie udostępnienia tych terenów 
użytkownikom ze skuteczną ochroną przyrody? na jakich warunkach 
i w jaki sposób?

 • jak wpływać i kreować pożądane potrzeby i oczekiwania różnych grup 
(mieszkańców, służb miejskich itp.) pod kątem zrównoważonego 
rozwoju Parków Rzecznych?

Aspekty ekonomiczne i planowanie przestrzenne
 • monitoring oddziaływania Parku Rzecznego urządzonego na przyrodę 

 • katalog dobrych praktyk z krajów partnerskich → jak to się sprawdza 
pod kątem funkcjonalnym i korzyści ekonomicznych

 • badanie pól konfliktów (np. w centrach historycznych) → w jakim 
zakresie najczęściej występują konflikty i jak sobie z nimi radzić? 

 • analiza ciągłości przestrzennej → jaką metodą to robić? → czy mamy 
ciągłość? → jaką metodą zbadać ciągłość przestrzenną planowanych 
inwestycji? dane satelitarne czy wizje i badania lokalne? 

 • model zaangażowania biznesu → na ile biznes korzysta 
z funkcjonalności parków i w jaki sposób można ten sektor 
zaktywizować – jakie narzędzia?

 • jak skoordynować politykę/system zarządzania parkami przy wielu 
zaangażowanych podmiotach?

 • czy i jak jest badane bezpieczeństwo dla użytkowników wg. różnych 
grup (np. kobiety z dziećmi, seniorzy, młodzież)?

 • jak prezentować korzyści ekonomiczne? → jak wizualizować żeby 
zachęcać? → prezentacje map, wizualizacje w GIS

 • jak zbudować skuteczny model nadzoru nad inwestycją → jak 
zabezpieczać system identyfikacji wizualnej przed zniszczeniem? 
oznakowanie, tabliczki, mała architektura; patrole?

 • jak zbudować model optymalizacji kosztów użytkowania dla parków 
rzecznych? np. mała architektura pod kątem ilości → jak opracować 
standardy utrzymania?
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Podsumowanie

Powyżej w Rozdziale 2 zostały wymienione istotne i niezwykle aktu-
alne zagadnienia badawcze (research questions), które zidentyfikowali 
uczestnicy warsztatów Co-Design w Krakowie. Jako organizatorzy 
pozwoliliśmy sobie jednak poniżej wymienić inne, w naszej opi-
nii również ciekawe i istotne, które pojawiały się w pierwszej części 
warsztatów i w dyskusjach plenarnych. Z pewnością mają one również 
potencjał i wagę praktyczną i warto rozważyć ich analizę w ramach 
projektu CLEARING HOUSE:
 • zintegrowane, ponadbranżowe, interdyscyplinarne zarządzanie 
Parkami Rzecznymi, projektowanie przestrzeni wielofunkcyjnych, 
łączących potrzeby różnych użytkowników, wymogi ochrony 
środowiska i usług ekosystemów kluczowych dla zrównoważonego 
rozwoju miasta

 • zagadnienie oceny i pomiaru ciągłości; różne rodzaje ciągłości 
(połączenia korytarzy ekologicznych dla różnych gatunków roślin 
i zwierząt; ciągłość połączeń funkcjonalnych; ciągłość dostarczania 
usług ekosystemów; ciągłość błękitno-zielonej sieci/infrastruktury; 
ciągłość potencjalnej sieci pieszo-rowerowej itp. itd.); wynikająca  
z tego konieczność poszukiwania i stosowania różnorodnych metod 
i sposobów oceny ciągłości

 • możliwość i sensowność wprowadzenia roślinności (zwłaszcza drzew 
i/lub krzewów) w dolinach rzecznych, zwłaszcza w międzywalu.
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3.  Wkład 
uczestników 
zdalnych

Część uczestników, ze względów na ograniczenia 
epidemiologiczne, nie mogła wziąć bezpośredniego 
udziału w warsztatach (por. Załącznik 3. Uczestnicy). 
Jednak po sporządzeniu raportu z warsztatów 
został im on przekazany do wglądu, akceptacji 
i konsultacji. Przekazane przez nich uwagi zostały 
uwzględnione w ostatecznej wersji raportu, a bar-
dziej szczegółowe komentarze i uzupełnienia zo-
stały zawarte w niniejszym rozdziale. 
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Andrzej Łazęcki
Z-ca Dyrektora Wydz. Gospodarki Komunalnej,  
Urząd Miasta Krakowa

W przypadku diagnozy stanu (Rozdział 1), z perspektywy ochrony śro-
dowiska najbardziej istotne wydają się: presja inwestycyjna, konflikt 
interesów człowiek – przyroda (użytkowanie czy ochrona), zanie-
czyszczenie (odpady komunalne, przelewy burzowe, zanieczyszczenie 
wód), konflikt własność prywatna – dobro publiczne, wycena wartości 
usług ekosystemowych, budowanie świadomości tych usług. 

Sprawa relacji Miasto Kraków a aktywiści jest bardziej skomplikowana 
niż wynika z zapisów. Ze strony aktywistów miejskich występuje duża 
chęć decydowania zarówno o sprawach strategicznych jak i operacyj-
nych. Partycypacja przy ustalaniu kierunków (poziom strategiczny) jest 
niezbędna, ale na poziomie operacyjnym warto zdać się na fachowców, 
ewentualnie angażować mieszkańców z najbliższego otoczenia. Inne 
wyzwania : potrzeba dania głosu tzw. zwykłym mieszkańcom, którzy 
zwykle nie angażują się; interes lokalny a interes ogólnomiejski; przy-
padki lobbingu na rzecz własnego interesu; nie uwzględnianie konse-
kwencji ekonomicznych; niezrozumienie mechanizmów zarządzania 
miastem i roli nadrzędnych dokumentów strategicznych; słaby prze-
pływ informacji i brak zaufania. Jak widać całkiem sporo problemów do 
rozwiązania i ew. zadanie projektowe. Kwestia partycypacji społecznej 
jest bardzo mocno akcentowana w projekcie Zeroemisyjny Kraków, jest 
pole do wymiany poglądów i propozycji rozwiązań.

Zapis dotyczący wniosków post-covidowych jest bardzo ważny. 
Wykorzystanie sytuacji odbudowy po pandemii do zmiany paradygma-
tów i budowy lepszego miasta jest mocno akcentowana na poziomie UE.

Komentarze i uzupełnienia dotyczące zadań projektowych dla 
CLEARING HOUSE (research questions):
 • Kwestia elastyczności systemu przyrodniczego, np. na zanieczysz-
czenie światłem czy hałasem.

 • Partycypacja społeczna.
 • Zintegrowane zarządzanie miastem poprzez strategię rozwoju, 
polityki, programy, projekty i zadania. Planowanie przestrzenne jest 
tylko narzędziem realizacji różnych polityk miejskich. Potencjalna 
rola Programu Ochrony Środowiska jako narzędzia do zarządzania, 
ochrony i odbudowy różnych aspektów środowiskowych. 

W ramach projektu Zeroemisyjny Kraków przygotowywany jest pro-
jekt pilotażowy (tzw. eksperyment) o nazwie Kwartał Klimatyczny. 
W rejonie Grzegórzki–Kazimierz, ograniczonym ul. Dietla – Wisłą 
– al. Daszyńskiego i ul. Grzegórzecką miasto realizuje szereg inwe-
stycji drogowych i zielonych. Chodzi o połączenie tych oddzielnych 
inwestycji w jedną całość, dodatnie elementów społecznych i adapta-
cyjnych tak, aby uzyskać nową jakość przestrzeni miejskiej. Projekt 
ma ogromny potencjał, jest na wstępnym etapie planowania, warto 
go również uwzględnić w działaniach w ramach projektu CLEARING 
HOUSE, szukać między nimi synergii. 
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Piotr Zymon
Kierownik Działu Ewidencji i Uzgodnień,  
Klimat–Energia–Gospodarka Wodna

Parki Rzeczne wraz z suchymi dolinami (i ich otoczeniem) mogą sta-
nowić lokalizację naturalnych zbiorników retencyjnych, regulujących 
odpływ ze zlewni zurbanizowanych, co stanowi kompromis terenów 
uszczelnionych z przyrodą, przeciwdziała suszy i wyspom ciepła. Z re-
guły powyższe tereny są w topograficznym obniżeniu, co dodatkowo 
ułatwia realizację tego typu obiektów. Generalnie działania krakowskiej 
jednostki Klimat–Energia–Gospodarka Wodna są zgodne z tymi zasa-
dami, również z wytycznymi i postulatami wyrażonymi w niniejszym 
Raporcie. 

Agnieszka Królik
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

W zakresie diagnozy warto byłoby uzupełnić zapisy zespołu Aspekty 
ekonomiczne i planowanie przestrzenne o dwa punkty:
 • wysoki współczynnik powierzchni biologicznie czynnej chroniący 
tereny zieleni przed nieporządnym zagospodarowaniem 
równocześnie ogranicza możliwość udostępniania terenów wzdłuż 
rzek. Jak pogodzić te dwa cele?

 • jak sformułować wytyczne do planów miejscowych dla parków 
rzecznych w sporządzanym obecnie Studium, tak aby chronić 
i udostępniać równocześnie te tereny.

Natomiast w zakresie research question (ten sam zespół) o zapis: 
 • czy istnieje zasadność sporządzenia MPZP lub zmiany 
obowiązujących MPZP w celu opracowania jednolitej polityki miasta 
dla parków rzecznych?
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Załącznik 1  
PROJEKT CLEARING HOUSE

CLEARING HOUSE (Collaborative Learning in Research, Information-
sharing and Governance on How Urban forest-based solutions support 
Sino-European urban futures) jest europejsko-chińskim projektem, 
dotyczącym roli lasów miejskich dla zrównoważonego rozwoju miast. 
Jego celem jest skuteczne i powszechne wykorzystanie lasów miej-
skich do zwiększenia odporności miast, stojących w obliczu poważnych 
przemian i wyzwań środowiskowych, społeczno-ekonomicznych i kul-
turowych. Projekt jest finansowany w ramach programu ramowego UE  
w zakresie badań naukowych i innowacji (Horizon2020), nr umowy 
821242. 

W międzynarodowym konsorcjum projektu uczestniczy ponad 30 part-
nerów, w tym Fundacja Sendzimira oraz Miasto Kraków, reprezento-
wane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Miasto Kraków jest 
też jednym z dziesięciu miast partnerskich projektu (tzw. Case Study 
Cities).

Więcej informacji o projekcie:

http://clearinghouseproject.eu/ 

https://sendzimir.org.pl/projekty/
clearing-house-lesne-nbs-w-srodowisku-miejskim/

http://clearinghouseproject.eu/
https://sendzimir.org.pl/projekty/clearing-house-lesne-nbs-w-srodowisku-miejskim/
https://sendzimir.org.pl/projekty/clearing-house-lesne-nbs-w-srodowisku-miejskim/
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Załącznik 2  
PROGRAM WARSZTATÓW CO-DESIGN

13.30–13.50  Otwarcie warsztatów i przedstawienie uczestników: 
Tomasz Bergier (AGH w Krakowie, Fundacja Sendzimira) 
i Agnieszka Czachowska (Fundacja Sendzimira)

13.50–14.05  Koncepcja Parków Rzecznych Krakowa:  
prof. Agata Zachariasz (Politechnika Krakowska)

14.05–14.20  Działania ZZM w Krakowie na rzecz wzmocnienia 
usług ekosystemów dostarczanych przez Parki 
Rzeczne, program “Wisła Łączy”: Łukasz Pawlik, 
Zastępca Dyrektora ds. Zieleni, Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Krakowie

14.30–16.00 CZĘŚĆ WARSZTATOWA
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Załącznik 3 
UCZESTNICY WARSZTATÓW CO-DESIGN

1.   Piotr Bednarek, Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne 
Rzeki, Prezes Zarządu

2.  Julita Ewert-Stawowy, Metropolia Krakowska; Zespół 
ds. planowania i finansowania polityk rozwoju, Kierownik

3.  Anna Gumułczyńska, Wydz. Kształtowania Środowiska; Urząd 
Miasta Krakowa; Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt

4.  Tomasz Jeleński, Politechnika Krakowska, Międzynarodowe 
Centrum Kształcenia, Dyrektor, dr arch.

5.  Maciej Kozak, Stowarzyszenie Drwinka, doktor
6.  Agnieszka Mędrek, Stowarzyszenie Drwinka, Prezes Zarządu
7.  Łukasz Mielczarek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, 

koordynator CH
8.  Łukasz Pawlik, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Z-ca Dyrektora 

ds. Zieleni
9.  Agnieszka Sobol, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Zespół 

Obserwatorium Polityki Miejskiej, Główny ekspert ds. ochrony 
środowiska i adaptacji do zmian klimatu, doktor

10.  Przemysław Szwałko, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, doktor
11.  Agata Zachariasz, Politechnika Krakowska, Instytut Architektury 

Krajobrazu, Dyrektor, Profesor PK

ORGANIZATORZY
12.  Tomasz Bergier, Fundacja Sendzimira, AGH w Krakowie, 

prowadzący warsztaty
13.  Agnieszka Czachowska, Fundacja Sendzimira, prowadząca warsztaty
14.  Judyta Łuczyńska, Fundacja Sendzimira, wsparcie organizacyjne
15.  Kuba Kopecki, Fundacja Sendzimira, wsparcie organizacyjne 

i dokumentacja warsztatów

KONSULTACJE POWARSZTATOWE (ZDALNE)
16.  Tomasz Fiszer, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, 

Przewodniczący
17. Agnieszka Królik, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
18.  Andrzej Łazęcki, Wydz. Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta 

Krakowa, Z-ca Dyrektora
19.  Anna Pater, Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Dział Ewidencji 

i Uzgodnień
20.  Piotr Zymon, Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Dział Ewidencji 

i Uzgodnień, Kierownik
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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