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dr inż. Anna Staniewska

Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska
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KRAJOBRAZ - Rola percepcji
Ustawa krajobrazowa – jednolita definicja
krajobrazu:
Postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierającą
elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji,
ukształtowana w wyniku działania czynników
naturalnych lub działalności człowieka
(wzorowana na Europejskiej Konwencji Krajobrazowej)

Krajobraz - fizjonomia środowiska – stąd widoki
estetyka wymyka się prawu (por. ład przestrzenny)

Waga: skazani na krajobraz, bo krajobrazu
nie da się „wyłączyć
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PODEJŚCIE KRAJOBRAZOWE
Rekomendacja UNESCO w sprawie historycznego
krajobrazu miejskiego (Historic Urban Landscape
Recommendation – Rekomendacja HUL, 2011):
Podejście krajobrazowe (według IUCN i WWF):
Podejście krajobrazowe określa ramy dla działań
związanych z podejmowaniem decyzji
dotyczących ochrony w skali krajobrazu.
Pomaga w dochodzeniu do decyzji dotyczących
celowości poszczególnych realizacji (budowy nowej
drogi, nasadzeń, itp.)
i ułatwia planowanie, negocjacje i ostateczne
wdrożenie, biorąc pod uwagę cały krajobraz
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Rozwój miast a architektura krajobrazu
• Central Park i pierwsze projekty Olmsteada – reakcja
na rozwój miast związany z rewolucją przemysłową
• Zawód architekta krajobrazu w USA i w Wielkiej
Brytanii był odpowiedzią na potrzebę kształtowania
zdrowych i pięknych przestrzeni publicznych - parki
miejskie!
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Architektura krajobrazu – zadania współcześnie

Troska o ekosystem miasta;
Redukcja miejskich wysp ciepła;
Utrzymanie bioróżnorodności;
Zapewnienie dostępu do natury;
Projektowanie przestrzeni zielonych – parków i
ogrodów miejskich;
• Zrównoważone projektowanie ulic i placów;
• Rekultywacja terenów poprzemysłowych
• Projektowanie dla ludzi
•
•
•
•
•
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Co czyni miejsce znakomitym?

Cechy dobrej przestrzeni publicznej z punktu widzenia
użytkowników – Project for Public Spaces
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KLUCZOWE ASPEKTY
• Dostępność i połączenia
• Komfort i wizerunek

• Funkcje i działania
• Wartość społeczna
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TERAPEUTYCZNY WYMIAR KRAJOBRAZU
• Kojący wpływ natury - widok– tworzywa projektowego, obserwacja
przyrody;
• Kojący wpływ natury – oddziaływanie na wszystkie zmysły;
• Możliwość aktywności fizycznej – od spacerów!
• Wymiar społeczny przestrzeni – możliwość nawiązywania kontaktów
• Integracja osób z niepełnosprawnościami

9

partycypacja:teoria
skala partycypacji a dobór
metod i technik
▫ Skala partycypacji społecznej
– pomiędzy manipulacją a
współdecydowaniem
(Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation”,
1969 rok)

▫ Zaproszenie społeczeństwa do
uczestnictwa w procesach
planistycznych – w którym
momencie?
▫ Grupy docelowe – kto
powinien się włączyć?
▫ W jakim celu pytamy o
zdanie?
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trzy stopnie, dwie drogi
• Informacja
• Uczestnictwo
• Współpraca
i współdecydowanie



Formalne




Określone
przepisami prawa
(obowiązek lub
możliwość)

Nieformalne


wynikające z chęci
stron procesu lub
konieczne ze
względu na powstałe
konflikty
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praktyka: partycypacja a prawo
• Istniejące przepisy gwarantują:
▫ prawo do informacji,
▫ do zgłaszania swoich postulatów (wniosków i uwag)
▫ prawo do uczestnictwa w debacie zanim zapadną
wiążące decyzje.

NAKAZANE = OBOWIĄZEK
da się przeprowadzić pozornie, ale czy warto???
• Działania, których prawo
NIE ZAKAZANUJE = MOŻLIWOŚĆ,
z której można skorzystać, albo i nie…
czy opłaca się nie zrobić nic???
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Uczestnictwo
• Formalne  przy tworzeniu dokumentów
planistycznych
▫ Wyłożenie planów, wnoszenie uwag
▫ Petycje, listy, wnioski
▫ Debata publiczna, zebrania mieszkańców

• Nieformalne  przy projektach konkretnych
obszarów
▫ Wywiady, sondaż aktywizujący, e-urząd, wywieszki,
doradztwo urzędników, listy, lokalne media, wystawy,
kampanie, wykłady, wycieczki, zwiedzanie, grupy
robocze, Planungszelle, Planning for Real, „warsztat
przyszłości”, Real Time Strategic Change, warsztaty,
okrągły stół, forum, mediacja, Open Space,
partnerstwa lokalne
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Partycypacja to proces…
Po co i kiedy?
• tylko wtedy, gdy naprawdę jest gotowość, by:
▫ wziąć pod uwagę społeczną opinię przy
podejmowaniu decyzji,
▫ albo podzielić się odpowiedzialnością
▫ albo pozwolić podjąć tą decyzję społeczności.

Często jest rozpoczynana wtedy, gdy konflikt
wybucha
• A powinno być: im prędzej tym lepiej – już na
etapach pomysłów! Aż po realizację.

Potrzebne umiejętności, czas i pieniądze
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Podstawowe przyczyny konfliktów wokół
ochrony wartości przestrzennych
i nowych form zagospodarowania:
1. Próby rozwiązania - za późno.
2. Konflikty rozwiązywane na płaszczyźnie
prawnej, a nie merytorycznej.
3. Przekonywanie protestujących często jedyną i
„wystarczającą” formą porozumiewania ze
społeczeństwem.
4. Wymuszona reakcja na konflikt, a nie inicjatywa
władz publicznych.
5. Brak umiejętności zarządzania konfliktem

(wśród przedstawicieli władz publicznych i projektantów oraz brak
profesjonalistów z tej dziedziny specjalizujących się w problematyce
przestrzennej)
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„Nic o nas bez nas”, czyli korzyści
z partycypacji
Projektanci, planiści i władze podejmujące decyzje
przestrzenne mogą:
• skorzystać z praktycznej wiedzy ludzi znających dobrze
teren, na którym projektuje się coś nowego lub
wprowadza określone nakazy lub zakazy,
• dowiedzieć się, czego życzyliby sobie przyszli
użytkownicy i skorzystać z ich pomysłów, jak również
poznać reakcje użytkowników na proponowane przez
projektantów rozwiązania,
• dowiedzieć się, czy inwestycja wzbudzi konflikty, co
pomoże projektantom podjąć środki zaradcze zanim
rzeczywiście konflikty te wybuchną,
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„Nic o nas bez nas”, czyli korzyści
z partycypacji

• Projektanci, planiści i władze podejmujące decyzje
przestrzenne mogą:

• dokładnie wyjaśnić mieszkańcom na czym ma polegać
proponowana inwestycja lub plan i w ten sposób uniknąć
nieporozumień i fałszywych plotek na ten temat,
• poprzez negocjacje osiągnąć lepsze, dojrzalsze
rozwiązania, odpowiadające wszystkim, albo
przynajmniej większości,

• przekonać mieszkańców, że są współautorami projektu
lub planu, co jest najlepszą formą jego akceptacji,
• zdobyć doświadczenia i zaufanie mieszkańców tak, żeby
kolejne, przedsięwzięcia były łatwiejsze.
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„Nic o nas bez nas”, czyli korzyści
z partycypacji…

Dzięki dobrze przeprowadzonej partycypacji społeczność
mieszkańców może:
• osiągnąć rzeczywisty wpływ na zagospodarowanie
miejsca ich życia,
• lepiej poznać i zrozumieć problematykę przestrzenną
tego miejsca,
• dzięki jawności i otwartości przedsięwzięć
partycypacyjnych, mieć wpływ na ograniczenie
korupcji, nepotyzmu, kumoterstwa i manipulacji,
• zacieśnić i rozwinąć związki swojskości z miejscem i
między współmieszkańcami.
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odbiorcy i uczestnicy
• im szerszy zakres uczestników, tym większy poziom
ogólności.
• im większy poziom ogólności, tym wcześniejsze
powinno być stadium projektu (nie wyjdziemy poza
ogólniki, dobre do tworzenia wizji, nie zaś roztrząsania
szczegółów)
• Im bardziej zdefiniowany program tym mniejsza
powinna być grupa uczestnicząca (można
przeprowadzić serię badań na wielu, ale jednorodnych i
specyficznych grupach docelowych)

• Im więcej grup wyodrębnionych tym większe
prawdopodobieństwo odmiennych zdań i konfliktów
interesów
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Park am Gleisdreieck
fakty, liczby i daty
Powierzchnia: łącznie 26 ha
(Ostpark: 17 ha / Westpark: 9 ha)
Założenie strony internetowej
berlin-gleisdreieck.de: 2000
Badania społeczne: 2004-2005
Konkurs na projekt: 2006-2007
Ostpark, początek prac : sierpień 2009
Westpark, początek prac : wrzesień 2011
Otwarcie : Ostpark wrzesień 2011 ,
Westpark koniec maja 2013
Inwestor:
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt,
Abt. I C, reprezentowany przez Fundację Grün Berlin
Koordynacja prac i zarządzanie projektem: Grün Berlin GmbH
Projekt i planowanie :
Atelier Loidl Landschaftsarchitekten i Stadtplaner, Berlin
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Park am Gleisdreieck, Berlin
• Badania sondażowe :
▫ pilotaż – grupy docelowe
▫ 1600 ankiet, losowo wybrani respondenci – zwrot 25%
▫ Choice Model – badanie preferencji przez cenę przykładów
„PARK DWÓCH PRĘDKOŚCI”

• równolegle internet
▫ informacja i odpowiedzi na pytania, komentarze, definicja

• spacery (2200 uczestników w grupach) i warsztaty na miejscu
• reklama: gadżety, hasło „Auf geht’s zum Park auf dem
Gleisdreieck”
• wystawa projektów, dyskusja, wytyczne i uwagi (500
uczestników)
• festyn na zakończenie konkursu, podziękowanie za udział,
zapowiedź ciągu dalszego

OSTPARK

WESTPARK
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WESTPARK

OSTPARK
http://www.gruen-berlin.de/parks-gaerten/park-am-gleisdreieck/bildergalerien/
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Park nad Balatonem, Warszawa
Koszt: ok 10 mln zł, powierzchnia3,20 ha
Dzielnica Praga Południe, w rejonie ulicy Gen. Abrahama
i Nasypowej.

http://www.pragapld.waw.pl/balaton-jak-nowy.html#start

https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Nad_Balatonem_w_Warszawie

• 2007 – konsultacje społeczne – badanie potrzeb
• 2008 – konkurs – warunki – m.in. W oparciu o wyniki konsultacji społecznych
• Autorzy: Piotr Hardecki (główny projektant), Krzysztof Łaniewski - Wołłk i Łukasz Stępniak
oraz arch. kraj. Kinga Zinowiec – Cieplik
• Grudzień 2009 – rozpoczęcie budowy
• Listopad 2010 – otwarcie parku.
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Konsultacje "Kierunków rozwoju i zarządzania
terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030
3 etapy (łącznie przez 2 lata)
Spotkania z mieszkańcami
Praca na mapach
Z każdego spotkania szczegółowy raport
(ilość uczestników, zgłaszane postulaty itp.)
• Wszystko publikowane na stronach Miejskiego
Centrum Dialogu:
http://www.dialogspoleczny.krakow.pl
•
•
•
•
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Projekty studialne – kształcenie architektów krajobrazu
Zbieranie danych o
projektowanym terenie oraz
stosowane metody badań

Odniesienie faz partycypacji do
projektowania przestrzeni
L.p
.

Etapy
przedsięwzięcia

Fazy partycypacji

I

Programowanie

Informowanie interesariuszy

1

Badanie potrzeb

2

Prezentacja i wyjaśnienie
projektu

3

Dyskusja nad projektem

4

Negocjacje kwestii spornych

5

II

II
a

L.p.

Projektowanie

Wprowadzanie do projektu zmian wynikających z
dyskusji i negocjacji

III

Podejmowanie
decyzji

IV

Realizacja

Jeżeli potrzeba, powtórzenie etapów

3a, 4a (5a)

Możliwość uczestniczenia w
realizacji

6
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Warsztaty: mocy przybywaj!
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nasz dorobek…
Rok

Nazwa parku

[ha]

2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015

OTOCZENIE LICEUM XX. PIJARÓW
OTOCZENIE AKADEMIKÓW PK
PRZEDPOLE ZAKRZÓWKA
KLINY, PARK MAĆKA I DOROTY
CZĘŚĆ SENSORYCZNA, PARK DĘBNICKI
PARK PRZY GOLIKÓWCE
PARK PRZY STAWIE PŁASZOWSKIM
PARK PRZY SĄDACH
PARK PRZY STAWACH, RUCZAJ SZUWAROWA
PARK NAD SUDOŁEM
PARK NA OSIEDLU WIDOK

2
2,7
13
8,5
1,8
1,5
13,9
2,2
6
8
6,5

2016 PARK DĄBIE
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Wystawa… i co dalej?
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PARTYCYPACJA SPOŁECZNA dla
architektów krajobrazu
Program dydaktyczny realizowany od 2002 roku –
projekty parków publicznych poprzedzony zajęciami
z komunikacji społecznej

Dziękuję za uwagę!
Kontakt:
dr inż. arch. Anna Staniewska : astaniewska@pk.edu.pl
http://architektura-krajobrazu.pk.edu.pl

